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Konsumenci wobec wykorzystywania nowych mediów
w komunikacji marketingowej
Consumers towards the use of new media in the marketing communication

Streszczenie
W artykule zaprezentowano wyniki badań zachowań i postaw konsumentów, które są związane z wykorzystywaniem nowych mediów w komunikacji marketingowej. Omówiono rolę nowych
mediów w poszukiwaniu informacji o firmach i produktach; stosunek do wykorzystywania nowych mediów w celach reklamowych; rolę nowych mediów w komunikacji poziomej (C2C) oraz
skuteczność reklam w zależności od użytego medium.
Summary
The article presents the results of research on consumers’ behaviour and attitudes to the use of new media in marketing communication. It discusses the role of new media in searching for
information about companies and products; consumers’ approach to the use of new media in advertising; the role of new media in horizontal communication (C2C) and
effectiveness of ads, depending on the used medium.
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W procesie komunikacji marketingowej ważną rolę odgrywają kanały, którymi komunikaty nadawców docierają do adresatów. Kanałem komunikacji mogą być ludzie, miejsca (np. sklepy) oraz media zapewniające
dotarcie przekazu do licznego grona odbiorców (Wrzosek 2012, s. 219). W literaturze poświęconej komunikacji marketingowej media dzieli się m.in. na
media tradycyjne i nietradycyjne (Czarnecki, Korsak, 2001, s. 39). W odniesieniu do mediów nietradycyjnych używa się często określenia nowe media (new media). Ich dynamiczny rozwój wpływa na kształt współczesnej
komunikacji marketingowej przedsiębiorstw. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów zachowań i postaw polskich konsumentów,
które są następstwem wykorzystywania nowych mediów w komunikacji
marketingowej. Referat został przygotowany na podstawie wyników badań
bezpośrednich zrealizowanych w 2013 r. na próbie 956 konsumentów indywidualnych deklarujących korzystanie z nowych mediów. Badania przeprowadzono na terenie województwa śląskiego. Strukturę procentową próby
ze względu na płeć, wiek oraz poziom wykształcenia respondentów przedstawia tab. 1.
Tabela1. Struktura próby badawczej
Kryterium

Wyszczególnienie

%

Płeć

Kobiety

52

Mężczyźni

48

Do 25

56

26-35

14

36-50

21

Powyżej 50

9

Podstawowe

4

Zawodowe

12

Średnie

59

Wyższe

25

Wiek

202

Wykształcenie

Źródło: badania własne.

W próbie dominowały osoby młode, z przedziału wiekowego do 25 lat
(56%) oraz osoby posiadające wykształcenie średnie (59%). Niewielką przewagę liczebną w próbie miały kobiety. Ich udział wyniósł 52%.

Istota i cechy nowych mediów
Podział mediów na tradycyjne i nietradycyjne można doprecyzować
wiążąc go z fazami rozwoju naszej cywilizacji. Stosując takie podejście M. Nieć
wyróżnił trzy grupy mediów: tradycyjne, elektroniczne i nowe. Media tradycyjne pojawiły się najwcześniej, niektóre formy stosowane były już w starożytności. Są to media drukowane/pisane (pismo, list, ulotka, plakat, periodyk).
Z kolei do mediów elektronicznych zalicza się radiofonię i telewizję. Bez nich
nie byłoby społeczeństwa masowego, masowych ideologii i kultury masowej.
Natomiast nowe media są charakterystyczne dla cywilizacji ponowoczesnej.
Ich powstanie było możliwe dzięki przełomowi technologicznemu w nauce
i technice (transmisja danych) oraz podbojowi kosmosu (Nieć, 2010, s. 68-69).
Samo pojęcie „nowe media” jest dyskusyjne i budzi wiele wątpliwości związanych z tym, że każde nowoczesne medium przechodzi przez swoją fazę „nowego medium”. Herbert Marshall McLuhan stosował pojęcie „nowe media”
w odniesieniu do radia i telewizji1. Dzisiaj trudno uznać je za nowe. Obecnie
początki nowych mediów wiąże się z upowszechnieniem techniki komputerowej (komputerów osobistych) oraz telewizji satelitarnej i wideo. Można spotkać się ze stwierdzeniem, że nowe media to techniki pozyskiwania,
utrwalania, przetwarzania i transmisji informacji, danych, dźwięków i obrazu,
wynalezione i wprowadzone do użytku później od telewizji. Często nowe media utożsamiane są wyłącznie z Internetem, co nie jest słuszne, bowiem do
nowych mediów zalicza się również nośniki multimedialne (CD-ROM, DVD),
telefon komórkowy, niektóre nowe formy telewizji. Dla celów statystycznych
GUS definiuje pojęcie „nowe media” jako „ogólne określenie wielu różnych
form komunikacji elektronicznej, która jest możliwa dzięki użyciu technologii
1

Herbert Marshall McLuhan uznawany jest za jednego z najwybitniejszych teoretyków komunikowania
masowego i środków przekazu.

203

Komu
Komunikacja
rynkowa:
Innowacje
wa – Media – Design

Konsumenci wobec wykorzystywania nowych mediów w komunikacji marketingowej

komputerowej, wykorzystującej m.in. publikacje elektroniczne na CD-ROM,
DVD, telewizję cyfrową i przede wszystkim Internet. Oznacza to korzystanie
– na potrzeby komunikowania się – z komputerów stacjonarnych i przenośnych, jak i innych bezprzewodowych urządzeń przenośnych. Do nowych
mediów zalicza się m.in. strony internetowe, pocztę elektroniczną, społeczności internetowe, reklamę internetową, kioski elektroniczne, aparaty i kamery cyfrowe, integrację cyfrowych danych z telefonu, środowiska wirtualnej
rzeczywistości (w tym gry wideo)2”. Za kluczowe technologie dynamizujące
rozwój nowych mediów uważa się Internet oraz telefonię mobilną. Ostatnio
pojawiło się w literaturze określenie „nowe nowe media” (new new media)
odnoszące się do mediów, które mają charakter społecznościowy (Levinson,
2010).
W komunikacji marketingowej współczesnych przedsiębiorstw pojawia się coraz więcej innowacji. Wśród powodów, dla których przedsiębiorstwa
poszukują nowości i wprowadzają zmiany w dotychczasowych sposobach
komunikacji z rynkiem wymienić można m.in. wzrost liczby komunikatów
wynikający z rosnącej liczby ofert na rynku oraz intensywnej konkurencji,
atomizację adresatów komunikatów marketingowych, unikanie przez konsumentów kontaktów z komunikatami oraz ich ignorowanie, fragmentaryzację
rynku mediów, rozwój nowych i konwergencję dotychczasowych mediów
(Gębarowski, 2007, s. 14-18). W procesie konwergencji odrębne jakościowo
media stapiają się w jedno, a komunikaty stają się dostępne niezależnie od
kanału transmisyjnego – telefonu komórkowego, komputera czy telewizora
(Szpunar, 2008, s. 33-34). Zakres funkcjonalności wielu urządzeń stale się poszerza. Komputery, smartfony, tablety, telewizory SMART umożliwiają obecnie obsługę telewizji, radia, wideo i Internetu.
Zastosowanie nowych mediów w komunikacji marketingowej jest
zatem reakcją przedsiębiorstw na zmiany zachodzące w ich otoczeniu. Nowe
media stwarzają przedsiębiorstwom jakościowo nowe warunki komunikowa2

Pojęcie stosowane w badaniach statystycznych statystyki publicznej, http://www.stat.gov.pl/gus/
definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-6111.htm (10.05.2013).

nia się z klientami i innymi podmiotami otoczenia. Posiadają wiele swoistych
cech, które ukazują ich zalety z punktu widzenia komunikowania się przedsiębiorstwa z klientami, dostawcami, pośrednikami handlowymi, mediami
itp. Szczególnie istotne są następujące cechy nowych mediów (Witczak, 2013,
s. 91-96):
–– multimedialność – nowe media umożliwiają wykorzystanie wszystkich środków prezentacyjnych i reprezentacyjnych oraz jednoczesne oddziaływanie komunikatu na wiele zmysłów;
–– indywidualizacja – dostosowanie komunikatu do potrzeb informacyjnych indywidualnego odbiorcy;
–– interaktywność – interaktywność pozwala na dialog przedsiębiorstwa z klientami;
–– niematerialność – podstawą prezentacji informacji jest forma cyfrowa;
–– przenośność – wielość platform korzystania z treści cyfrowej i łatwość w kopiowaniu zawartości komunikatu bez utraty jakości informacji;
–– trwałość komunikatu – cykl życia informacji jest bardzo długi;
–– dostępność – brak ograniczeń czasowych i przestrzennych w konsumpcji informacji przez odbiorcę;
–– aspekt społeczny – poczucie więzi, efekt przynależności.
Nie wszystkie z wymienionych cech są obecne w każdej formie nowych
mediów. Cechy te występują w różnych natężeniach i w różnych konfiguracjach (Lister, Dovey, Giddings, Grant, Kelly, 2009, s. 71).

Nowe media a źródła informacji o firmach i ich
produktach wykorzystywane przez konsumentów
Pozyskanie informacji rynkowych wymaga w wielu przypadkach dostępu do mediów, za pośrednictwem których są one osiągalne. W przypadku
nowych mediów dostęp ten jest uzależniony od posiadania odpowiednich
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urządzeń, takich jak komputery, telewizory interaktywne, telefony komórkowe i inne urządzenia mobilne z dostępem do Internetu. W badanej próbie
najwięcej konsumentów na co dzień korzysta z telefonu komórkowego i laptopa, odpowiednio 80 i 73%. Znacznie mniej z komputera stacjonarnego oraz
smartfona (48 i 38%), natomiast najmniej z tabletu i telewizora interaktywnego (13 i 10%). Ogólnie należy stwierdzić, że korzystanie z komputera (stacjonarnego lub przenośnego) oraz telefonu komórkowego (w tym smartfona)
jest wśród respondentów powszechne.
Powszechne użytkowanie komputerów sprawia, że do najczęściej wykorzystywanych przez respondentów źródeł informacji o firmach i ich produktach należą strony internetowe przedsiębiorstw i innych organizacji, fora
internetowe oraz serwisy społecznościowe (tab.2).
Tabela 2. Częstotliwość korzystania z różnych źródeł podczas poszukiwania informacji o firmach i ich
produktach (w %)
Wyszczególnienie
TV tradycyjna
TV internetowa
Radio
Radio internetowe
Prasa drukowana
Strony www
Fora internetowe
Blogi
Serwisy społecznościowe

bardzo
często
15
6
7
2
11
60
30
8
25

często

rzadko

22
10
20
7
28
23
28
13
21

27
16
26
19
30
7
17
17
15

bardzo
rzadko
20
20
23
22
19
3
10
17
10

nigdy
16
48
24
50
12
5
15
45
29

Źródło: badania własne.
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Warto przy tym zauważyć, że 38% respondentów przegląda strony internetowe firm w urządzeniach mobilnych, co wskazuje na rosnącą rolę tych
urządzeń w komunikowaniu się przedsiębiorstw z rynkiem. Znaczącym medium stają się serwisy społecznościowe. Obecnie tylko 25% respondentów
deklaruje, że bardzo często korzysta z serwisów społecznościowych poszuku-

jąc informacji o firmach i ich produktach. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że korzysta z nich aż 80% respondentów, przy czym 65% co najmniej raz dziennie
(tab.3), należy zgodzić się z Ph. Kotlerem, że właśnie w mediach społecznościowych należy upatrywać przyszłości komunikacji marketingowej (Kotler,
Kartajaya i Setiawa, 2010, s. 24).
Tabela 3. Częstotliwość korzystania z serwisów społecznościowych
Wyszczególnienie

%

Jestem zazwyczaj online

16

Kilka razy dziennie

34

Raz dziennie

15

Raz na kilka dni

16

Rzadziej

19

Źródło: badania własne.
Zdaniem 66% respondentów serwisy społecznościowe umożliwiają
nawiązanie lepszego kontaktu przedsiębiorstwa z aktualnymi klientami aniżeli media drukowane, elektroniczne i inne nowe media (tab.4).
Tabela 4. Stosunek respondentów do tezy, że serwisy społecznościowe umożliwiają nawiązanie lepszego kontaktu przedsiębiorstwa z klientami niż inne media (w %)
Wyszczególnienie
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Trudno powiedzieć
Raczej nie
Zdecydowanie nie

Potencjalni klienci
21
33
34
10
2

Aktualni klienci
32
34
27
6
2

Źródło: badania własne.
Także w odniesieniu do budowania relacji z potencjalnymi klientami
respondenci przypisują mediom społecznościowym ważniejszą rolę niż pozostałym.
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Postawy konsumentów wobec wykorzystywania
nowych mediów na potrzeby reklamy
W reklamie wykorzystuje się wszelkie możliwe media, aby osiągnąć założone cele. Jednakże dokonując wyboru mediów przedsiębiorstwo powinno brać pod uwagę fakt, że postawy konsumentów wobec wykorzystywania
mediów w celach reklamowych zależą od rodzaju medium. Z przeprowadzonych badań wynika, że pozytywnie oceniane jest wykorzystywanie w celach
reklamowych serwisów społecznościowych i forów internetowych Jedynie
w przypadku tych dwóch mediów odsetek opinii pozytywnych przewyższył
odsetek opinii negatywnych (tab.5).
Tabela 5. Stosunek respondentów do wykorzystywania wybranych nowych mediów na potrzeby reklamy (w %)
Medium
Poczta elektroniczna (e-mail)
SMS
MMS
Serwis społecznościowy
Forum inernetowe
Gra komputerowa
Serwis YouTube

Pozytywny
28
14
9
30
30
10
21

obojętny
35
31
33
53
54
60
46

negatywny
37
55
58
17
16
30
33

Źródło: opracowanie własne.

Nowe media a relacje B2C i C2C
Coraz powszechniejsze korzystanie z nowych technologii teleinformatycznych umożliwia zintensyfikowanie dialogu pomiędzy przedsiębiorstwami
i konsumentami. Dzięki nowym technologiom konsumenci stają się prosumentami, aktywnymi uczestnikami rynku, którzy nie są odizolowanymi jednostkami, ale angażują się w społeczności, które stają się silnym elementem dialogu
marketingowego (Czubała, Wiktor i Niestrój, 2010, s. 205-206). Aż 68% respondentów stwierdziło, że kontaktują się z przedsiębiorstwami za pośrednictwem
poczty elektronicznej. Z drugiej strony, dzięki nowym technologiom łatwiejsza
staje się komunikacja pomiędzy konsumentami, w ramach której przekazywane są informacje oraz opinie o produktach i oferujących je sprzedawcach.
Spośród pytanych konsumentów 47% odpowiedziało, że dzielą się swoimi opiniami i doświadczeniami związanymi z produktami i firmami z innymi internautami, przy czym tylko 5% czyni to bardzo często, a 11% często (tab.6).
Tabela 6. Dzielenie się respondentów swoimi opiniami i doświadczeniami związanymi z produktami
i firmami z innymi internautami
Wyszczególnienie
Tak, bardzo często
Tak, często
Tak, ale rzadko
Nie

%
5
11
31
53

Źródło: badania własne.
W przypadku wszystkich pozostałych mediów odsetek opinii negatywnych był wyższy niż opinii pozytywnych. Pozytywny stosunek do wykorzystywania serwisów społecznościowych w celach reklamowych wzmacnia
przywołaną wcześniej opinię Ph. Kotlera. Względnie pozytywnie respondenci
odnoszą się do wykorzystywania w celach reklamowych poczty elektronicznej oraz serwisu YouTube. Należy jednak zauważyć, że w ostatnim przypadku
tylko 17% respondentów zadeklarowało, że ogląda reklamy w tym serwisie.
Zdecydowanie negatywnie oceniają natomiast wykorzystywanie w celach reklamowych SMS-ów i MMS-ów.

Współczesny rynek zmienia się w otoczenie niskiego zaufania. W konsekwencji coraz częściej konsumenci wierzą innym konsumentom należącym
do sieci społecznościowej bardziej niż przedsiębiorstwom. W badanej próbie
aż 46% respondentów stwierdziło, że bardziej ufa innym konsumentom niż
producentom, handlowcom czy usługodawcom (tab.7). Przeciwstawne stanowisko wyraziło tylko 13% respondentów. Należy jednak zauważyć, że wciąż
liczna jest grupa konsumentów darzących takim samym zaufaniem innych
konsumentów jak i przedsiębiorstwa (38%).
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Tabela 7. Zaufanie respondentów do opinii innych konsumentów i firm w sieci
Wyszczególnienie
Bardziej ufam innym konsumentom
Bardziej ufam firmom
W tym samym stopniu ufam innym konsumentom i firmom
Nie ufam ani innym konsumentom, ani firmom

%
46
13
38
3

Źródło: badania własne.

Opinie respondentów na temat skuteczności reklam
w zależności od wykorzystanego medium
Postawy konsumentów wobec wykorzystywania różnego rodzaju mediów w celach reklamowych przekładają się na ich opinie o skuteczności reklam docierających do adresatów za pośrednictwem tych mediów. Zdaniem
respondentów wysoką skutecznością odznaczają się przede wszystkim reklamy wykorzystujące media drukowane (prasa, billboardy) i elektroniczne
(telewizja, radio). Spośród nowych mediów najwyższą skutecznością cechują
się w opinii respondentów reklamy emitowane w systemach Digital Signage3
(tab.8).
Tabela 8. Opinie respondentów na temat skuteczności reklam w zależności od użytego medium (w %)
Medium
TV
TV
internetowa
Radio
Radio
internetowe
Prasa
3

b. wysoka
47
8

wysoka
37
20

nie mam zdania
10
48

niska
4
15

b. niska
3
9

16
4

41
16

23
49

15
17

4
14

21

43

21

11

4

Nazwa Digital Signage (DS.) oznacza sieć cyfrowych ekranów (wyświetlaczy) stosowaną w obszarze
publicznych systemów informacyjnych oraz komunikacji marketingowej. DS. należy traktować jako
medium wykorzystywane w komunikacji, będące owocem rozwoju informatyki, telekomunikacji,
elektroniki oraz powszechnego dostępu do Internetu. Znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie
istnieje potrzeba bieżącego przekazu aktualnej i dynamicznie zmieniającej się informacji. (Bajdak,
Drzazga, 2013, s. 157).

Bannery
w Internecie
Gra komputerowa
e-mail
SMS
MMS
YouTube
Blog
Gra video
Film video
(CD)
Billboard
Digital signage
Infokiosk

10

25

33

22

10

3

8

42

24

23

5
3
3
5
5
2
2

19
12
9
22
12
7
14

25
20
24
34
47
45
40

31
37
33
23
21
22
23

19
27
31
17
15
24
18

22
17

46
43

15
24

12
12

4
4

3

14

57

15

10

Źródło: badania własne.
Wśród pozostałych nowych mediów największą skutecznością odznaczają się bannery reklamowe w Internecie, reklamy w telewizji internetowej
i w serwisie YouToube oraz w radiu internetowym. Z kolei zdecydowanie niską
skuteczność osiągają reklamy przesyłane w SMS-ach, MM-Sach i e-mailach.
Niską skuteczność osiągają również reklamy zamieszczane w grach komputerowych i grach video. Spośród badanych aż 48% gra w gry komputerowe,
w tym 17% często, ale jedynie co czwarty spośród nich zwraca uwagę na reklamy zamieszczane w grach. Zdaniem respondentów mało skuteczne są też
reklamy w infokioskach, blogach, filmach video (CD).

Podsumowanie
Za sprawą nowych mediów komunikacja marketingowa przedsiębiorstw wkracza w nową erę. Jednokierunkowy przekaz zastępuje dialog
między przedsiębiorstwem a jego aktualnymi i potencjalnymi klientami. Poszukując informacji o firmach i ich ofertach konsumenci częściej korzystają
obecnie z nowych mediów takich jak strony internetowe przedsiębiorstw,
fora internetowe i serwisy społecznościowe, niż z mediów drukowanych
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czy też elektronicznych. Przyszłość z pewnością będzie należała do nowych
mediów. Ich rola w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw będzie się
zwiększać. Przyczyni się do tego m.in. postępujący proces konwergencji mediów. Jednakże fakt, iż konsumenci coraz częściej i chętniej poszukują potrzebnych informacji w nowych mediach nie oznacza, że przedsiębiorstwa
już dzisiaj powinny rezygnować z wykorzystywania w komunikacji marketingowej mediów drukowanych i elektronicznych. Media te nadal odgrywają
istotną rolę w reklamie. W opinii respondentów zapewniają reklamom większą skuteczność niż nowe media. Poza tym konsumenci z rezerwą odnoszą
się do wykorzystywania niektórych nowych mediów w celach reklamowych.
Najbardziej akceptowane jest wykorzystywanie w tych celach forów internetowych i serwisów społecznościowych. Zdecydowanie negatywny stosunek maja konsumenci do wykorzystywania w celach reklamowych SMS-ów
i MMS-ów. Fakt ten powinien być brany pod uwagę przez przedsiębiorstwa
przy opracowywaniu strategii komunikacji marketingowej.
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Wykorzystanie mediów społecznościowych w działaniach
promocyjnych sieci handlowych
The use of social media in the promotional activities of retail chains

Streszczenie
Niniejszy artykuł przybliża podstawowe informacje na temat istoty mediów społecznościowych, odpowiada na pytanie, dlaczego ich wykorzystanie staje się konieczne w działalności sieci
handlowych. W referacie przedstawiono narzędzia wykorzystywane w ramach działań promocyjnych przez sieci handlowe działające w Polsce.
Summary
The paper presents the basic information about the nature of social media in the promotional activities of retail chains. The authors have made an assumption that this kind of promotional
activities used by retail chains is becoming increasingly important. The article characterizes the tools used by retail chains in the promotional activities based on social media.
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W ostatnich latach można zauważyć rosnącą popularność mediów
społecznościowych, które przyciągają uwagę wielu firm, w tym i sieci handlowych, głównie ze względu na związane z nimi nowe możliwości komuni-

komunikacji w interaktywny dialog. Zdaniem A. Kaplana oraz M. Haenleina
(2010, s. 59-68)., pod pojęciem tym należy rozumieć „grupę bazujących na
internetowych rozwiązaniach aplikacji, które opierają się na ideologicznych
i technologicznych podstawach Web 2.0, i które to umożliwiają tworzenie
i wymianę wygenerowanych przez użytkowników treści”.
C. Treadaway oraz M. Smith (2011, s. 50) zdefiniowali media społecznościowe jako „zbiór technologii służących do inicjowania komunikacji i przekazu treści między ludźmi, ich znajomymi i sieciami społecznościowymi, do których należą”. Media społecznościowe w istocie służą do społecznościowych
interakcji w postaci rozbudowanego zestawu narzędzi komunikacyjnych
wykraczających poza dotychczasową komunikację. Dzięki wszechobecnej
dostępności i skalowalności technik komunikacyjnych, media społecznościowe diametralnie zmieniły sposób komunikacji zarówno współczesnych firm,
społeczności, jak i indywidualnych użytkowników. Ich rolę pełnią na ogół witryny internetowe i narzędzia online, umożliwiające wspomniane interakcje
pomiędzy użytkownikami poprzez wymianę informacji, opinii i wiedzy oraz
poszerzanie zainteresowań.
Do głównych rodzajów mediów społecznościowych należą (Evans,
2013, rozdział 3):
a. blogi i mikroblogi (np. Blip, Twitter),
b. społeczności kontentowe (np. YouTube, Vimeo, Wikipedia),
c. serwisy społecznościowe (np. Facebook, Nk.pl, Google+),
d. wirtualne światy gier (np. World of Warcraft),
e. wirtualne światy społecznościowe (np. Second Life).
Rozwój mediów społecznościowych pociąga za sobą tworzenie różnego typu sieci społecznościowych. Są to platformy, które umożliwiają użytkownikom Internetu interakcję i tworzenie profili osobistych. Bazują one na

kacji, współpracy oraz budowania relacji z interesariuszami (są nimi klienci,
dostawcy oraz inne podmioty otoczenia bliższego i dalszego). Termin media
społecznościowe (z j. ang. Social Media) odnosi się do ogólnie pojętego korzystania z internetowych i mobilnych technologii, w celu przekształcenia

budowaniu sieci lub społeczności, zachęcaniu do uczestnictwa, wymiany treści w formie tekstowej, nagrań wideo lub zdjęć. Do sieci społecznościowych
należą między innymi takie portale jak: Facebook, LinkedIn, bebo, czy MySpace (Porter, 2009).

Obserwując obecne trendy zachodzące w handlu detalicznym można
zauważyć, że koncentrują się one wokół wyzwań, które stwarza Internet oraz
mobilne technologie. Trendy te związane są w dużym stopniu ze zmianami w sposobie dokonywania zakupów. Pojawiające się prognozy przewidują
wzrost zakupów pod wpływem impulsu. Zakładają, że stacjonarne sklepy staną się miejscem bezpośredniego kontaktu z produktem, zaś klienci uzyskają
większą kontrolę nad zakupami dzięki wykorzystaniu urządzeń mobilnych
i mediów społecznościowych.
Media społecznościowe uważane są za tzw. nowoczesne media komunikacyjne. Ich prototypem było pojęcie Web 2.0., a obecna forma jest
wynikiem rozwoju wspomnianego Internetu i należących do nich nowoczesnych technologii takich jak: blogi, fora, grupy dyskusyjne, podcasty, e-maile, komunikatory itd. Stanowią one główne źródła wiedzy o tym, co należy
rozbudować bądź poprawić w produkcie, dlatego też niezwykle istotnym
jest właściwe zarządzanie opiniami konsumentów, ich efektywne zbieranie
i rzetelna analiza. Działania te mogą zapewnić wiele korzyści sieciom handlowym, pod warunkiem, że wiedza na temat preferencji konsumentów będzie
uwzględniana w procesie kreowania ofert handlowych. Korzystanie z takiej
informacji sprzyja podnoszeniu jakości produktów, form obsługi, itp. Ponadto
stanowi doskonały element strategii wizerunkowych sieci handlowych.

Istota mediów społecznościowych i narzędzia ich
komunikacji
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Narzędziem komunikacji na cieszącym się sporą popularnością Facebooku jest oficjalne konto użytkownika, określane jako fanpage (z ang. strona
fanowska). Pozwala ono na komunikację organizacji, firm, znanych osób, muzyków oraz zespołów z innymi użytkownikami Facebooka, którzy są nią zainteresowani. Nazwa ta pochodzi stąd, że dawniej osoby, które chciały śledzić
posty publikowane przez określoną stronę na Facebooku musiały wcisnąć
przycisk „zostań fanem”. Ponieważ budziło to pewne kontrowersje został on
zamieniony na „lubię to”. Pomimo tej zmiany w dalszym ciągu popularny jest
termin fanpage, a osoby lubiące daną stronę, z powodu braku odpowiedniejszych określeń, wciąż nazywane są fanami. Inne pojawiające się określenia to:
lubisie, lajki (http://www.slideshare.net/websoulpl/czym-jest-strona-na-facebooku-fanpage-7435877).
Dla użytkowników, którzy polubili fanpage pełnią one różne funkcje.
Jedne pozwalają wyrazić siebie i swoje potrzeby, inne są źródłem informacji, jeszcze inne dostarczają rozrywki. Bardzo różne są również cele tworzenia fanpage’ów – od rozrywkowych, zakładanych dla zabawy, po komercyjne, tworzone w celu budowania społeczności najbardziej zainteresowanych
bądź związanych z daną marką odbiorców, działania wizerunkowe, uzyskanie
lojalności klientów, dotarcie do szerszej grupy odbiorców lub po prostu lepsza komunikacja z innymi (Reed, 2012, s.178).
Na fanpage’u tworzone są dyskusje, które zachęcają do wypowiadania
się na dany temat. Ich członkowie mogą także dodawać zdjęcia oraz filmy.
Grupy mają łatwiejszy sposób dotarcia do użytkowników, ponieważ mogą
kierować wiadomości do wszystkich jednocześnie. Fanpage, który znajduje
się, na Facebooku daje bardzo dużą wiedzę na temat swoich klientów. Wiedza
ta jest istotna dla dalszego prowadzenia strony oraz do badań marketingowych.
Można stwierdzić, że pojawienie się i rozwój mediów społecznościowych wyraźnie wpłynął na rozwój narzędzi służących lepszej i efektywniejszej komunikacji użytkowników Internetu na całym świecie (Frąckiewicz,
2006, s. 20)

Korzyści płynące z wykorzystania mediów
społecznościowych przez sieci handlowe
Dzięki zaistnieniu na portalach społecznościowych sieci handlowe (podobnie tak inne podmioty rynku) są w stanie komunikować się bezpośrednio
z klientem, co daje możliwość kontaktu i zbudowania relacji osobistych między
daną siecią a klientem. Relacje te mają być oparte na zaufaniu, partnerstwie
i przyjaźni. Jest to bardzo ważny aspekt w budowaniu marketingu relacyjnego (Wereda, 2009, s. 9-10). Na tego typu portalach sieci handlowe są w stanie
poznać opinie konsumentów dotyczące ich aktualnej oferty oraz dowiedzieć
się, jakie są ich potrzeby i oczekiwania. Mogą jednocześnie poznać bliżej konsumentów, ich preferencje oraz opinie dotyczące kupowanych produktów.
Media społecznościowe dają również możliwość szybkiej reakcji na zapytania
konsumentów. Przykładowo sieć detaliczna Lidl, jako jedna z największych
sieci handlowych, należąca do grupy Schwarz na swojej oficjalnej stronie na
Facebooku w sposób natychmiastowy odpowiada na pytania ze strony fanów
oraz komentuje ich posty. W ten sposób tworzy relacje partnerskie, ponieważ
w sposób ciągły pracuje z klientami w celu poszukiwania sposobów dostarczenia im większej wartości. Zachowania takie wzbudzają sympatię i zaufanie
klienta, przez co często pozostaje on lojalny wobec danej sieci handlowej.
Poprzez portale społecznościowe sieci handlowe zyskują również nowych kontrahentów, wykorzystując przy tym promocję, rozumianą jako możliwość bieżącego przedstawiania zainteresowanym swojej oferty i zachęcania do jej skorzystania. Celom tym służy najczęściej reklama, Public Relations
oraz promocja sprzedaży.
Kolejną istotną korzyścią wynikającą z udziału w portalach społecznosciowych przez sieci handlowe jest możliwość gromadzenia informacji
o klientach. Dzięki umiejętności ich przechowywania i dalszego wykorzystania tworzone są bazy danych, które umożliwiają z jednej strony zapamiętywanie dużej ilości informacji, z drugiej natomiast ich selekcjonowanie według
potrzebnych w danym momencie charakterystyk, oraz ich porównywanie.
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Jedną z największych zalet korzystania z tego typu portali jest szybkość pozyskiwania informacji o rynku (Zeman-Miszewska, 2005).
Dzięki posiadaniu konta fanpage na portalu społecznościowym sieci
handlowe dają klientom poczucie bliskości, uzmysławiając im, że ich zdanie
jest bardzo ważne dla sieci. Tworzone relacje mają przede wszystkim charakter emocjonalny, czyli psychologiczny oraz społeczny (Falls, Deckers, 2012,
s. 189). Klienci mogą brać udział we wszelkiego rodzaju konkursach ogłaszanych na fanpage’ach sieci handlowych i otrzymywać nagrody. Cieszą się one
dużym zainteresowaniem.
Kolejną korzyścią są informacje, jakie może uzyskać klient: o aktualnie
obowiązujących ofertach oraz ich zmianach, o osiągnięciach danej sieci handlowej, nagrodach, o działaniach promocyjnych związanych z jej rynkowym
wizerunkiem. W przypadku wymienionej już wcześniej sieci handlowej Lidl,
ogromne zainteresowanie skupia się na udostępnianych pomysłach kulinarnych znanych w Polsce kucharzy: Pascala Brodnickiego i Kamila Okrasy, a także możliwości wykonania ich dań we własnym domu. Związane są
z tym konkursy, w których klienci mogą otrzymać książkę z przepisami obu
kucharzy. Co więcej konsumenci mogą również brać udział w takich formach
zabawy jak zapytania, zagadki czy rankingi dotyczące marki sieci. W swych
komentarzach mogą wyrazić własne zdania i poglądy na dany temat, biorąc
udział w różnego rodzaju dyskusjach.
Wymienione działania sieci handlowych prowadzą niewątpliwie do poczucia większej i bliższej znajomości klienta z daną siecią, stwarzając jednocześnie możliwość zbudowania głębszych relacji rynkowych, w tym często do
postaw lojalnościowych.
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Media społecznościowe jako nowa forma komunikacji
sieci handlowych – wyniki badań empirycznych
O wzroście znaczenia mediów społecznościowych w procesie komunikacji sieci handlowych z konsumentami świadczy między innymi stopień

aktywności konsumentów na fanpage’u portalu Facebook. Dlatego też portal ten dość często przeprowadza badania mające na celu poznanie stopnia
aktywności konsumentów na jego koncie.
Ostatnie wyniki badań z czerwca 2013 roku, opublikowane przez Fan
Page Trends Polska, pokazują liczbę fanów poszczególnych sieci handlowych.
Warto nadmienić, iż centra handlowe i supermarkety to ciekawa kategoria na
Facebooku, gdyż każdy profil konsumenta jest swoistym przedstawicielem
regionalnej społeczności. Dane te przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Liczba fanów poszczególnych sieci handlowych na portalu Facebook (stan na czerwiec 2013
roku)
L.p

Nazwa sieci

Liczba fanów

1.

Lidl Polska

762587

2.

Eksperci Tesco

524301

3.

Real

404841

4.

Carrefour

143702

5.

Biedronka

36085

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.galeriehandlowe.pl/go.live.php/PL-H861/
aktualnosci-biznesowe/SMTY4MDY%3D/sotrender-pierwsza-trojka-bez-zmian.html ( 23.12.2013).
Największą liczbę fanów według cytowanych badań może pochwalić
się sieć handlowa Lidl Polska. Facebookowy profil tej sieci bije rekordy popularności, co świadczy o jego niezwykle aktywnym udziale w mediach społecznościowych. Do tej pory fanpage sieci polubiło znacznie ponad pół miliona internautów, jednak sieć nie poprzestaje na tych działaniach, deklarując,
iż po Facebooku i YouTube nadszedł czas na Pinterest.
Pinterest to nowe medium społecznościowe zyskujące w Polsce coraz
większą popularność (zwłaszcza wśród ludzi młodych). Portal ten, nazywany potocznie „wirtualną tablicą korkową”, to miejsce, w którym „przypina się”
interesujące zdjęcia lub klipy video. Można je grupować, komentować, polubić oraz „przepinać” na swoją tablicę zdjęcia innych, co poza możliwością
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fascynacji daje tez możliwość dzielenia się inspiracjami. Tablica Lidla obfituje
w zdjęcia smakowicie prezentujących się potraw według przepisów Pascala
Brodnickiego i Karola Okrasy, a także w wiele ciekawych inspiracji (Lidl ma już
ponad pół miliona fanów na Facebooku, 2013).
Na drugim miejscu znajduje się sieć handlowa Tesco, z fanpagem „Eksperci Tesco”, trzecie miejsce należy do marki Real (obecnie właścicielem jest
Auchan), czwarta w rankingu jest sieć Carrefour, zaś na piątym miejscu znajduje się sieć Biedronka. Można zatem stwierdzić, że większość zagranicznych
sieci działających w Polsce zaznacza swoją obecność w mediach społecznościowych.
Istotnych informacji dostarczają sieciom handlowym również dane
dotyczące samych użytkowników serwisu Facebook. Ich profil na podstawie
kryterium wieku i płci prezentuje tabela 2.
Tabela 2. Profil użytkowników serwisu Facebook według kryterium wieku i płci (stan na 2013 rok)
Przedział wiekowy

Liczba mężczyzna

Liczba kobiet

Łącznie

13-18

1 340 000

1 420 000

2 760 000

19-25

1 640 000

1 660 000

3 300 000

26-33

1 260 000

1 440 000

2 700 000

34-40

620 000

700 000

1 320 000

41-50

380 000

420 000

800 000

50+
∑

dotyczącą rozwoju strategii promocyjnych. Młodzi użytkownicy mogą stać
się obiektem tych działań i w przyszłości zamienić się w lojalnych klientów
konkretnej sieci handlowej.
Warto dodać, że dla większości klientów sieci handlowych serwis Facebook nie stanowi źródła informacji na temat aktualnej oferty sklepu (50,24%).
Z kolei bardzo duże znaczenie FB jako źródła informacji o sieci i ofercie wskazało 3,15% respondentów. Natomiast 22,19% nie wypowiedziało się na ten
temat. Badania przeprowadzono w okresie 05.11.2012 do 12.12.2012, wzięło
w nich udział 1 591 respondentów1, większość stanowiły kobiety (co zresztą odpowiada profilowi konsumenta dokonującego zakupów w placówkach
detalicznych). Wyniki tych badań wskazują na jeszcze niewielkie relatywnie
znaczenie FB jako źródła informacji dla klientów, jednakże z pewnością liczba
klientów korzystających z informacji zawartych w mediach społecznościowych będzie rosła .
Warto dodać, że bardzo dużą aktywność promocyjną z wykorzystaniem mediów społecznościowych wykazują firmy związane z marketingiem
sieciowym. W tabeli 3 przedstawiono ranking tych firm usystematyzowany na
podstawie liczby fanów poszczególnych organizacji sieciowych.
Tabela 3. Ranking najpopularniejszych w Polsce fanpage’ów firm marketingu sieciowego (stan na kwiecień 2013)

360 000

400 000

760 000

Lp.

Nazwa fanpage’a sieci

Liczba fanów sieci

5 600 000

6 040 000

11 640 000

1.

Avon Polska

223 487

2

Oriflame Poland

87 890

3

Mary Kay Polska

32 970

4

Fm Group Polska

32 423

Źródło: Fanpage Trends listopad 2013, Facebook, http://www.sotrender.pl/fanpage-trends, (1.12.2013)
Przedstawione powyżej dane wyraźnie pokazują, że opisywany serwis
cieszy się największą popularnością wśród osób młodych, przy czym kobiety
wykazują nieco większy udział w tej strukturze, co oznacza, że chętniej i częściej odwiedzają fanpage na Facebooku, biorąc udział w licznych konkursach,
opiniach, wymianie zdjęć itp. Przedstawiona charakterystyka użytkowników
serwisu Facebook może stanowić ważną wskazówkę dla sieci handlowych

1

5

Lyoness Poland

6070

6

Earth Power Europe

5 839

7.

Tupperware Polska

3 375

Badania prowadzone były z potencjału badawczego prof. dr hab. L. Żabińskiego w roku 2012 na
potrzeby realizacji zadania badawczego w ramach badań statutowych
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8.

Akuna Polska

3 068

9.

Dr Nona Polska

2 868

10.

Betterware Polska

2 335

11.

Syis

2 166

12.

Golden Drop

1 730

Źródło: 12 najpopularniejszych polskich Fanpage firm marketingu sieciowego. http://rankingmlm.com/
(dostęp 21.12.2013)
Z powyższej tabeli wynika, iż najpopularniejsze polskie fanpage firm
marketingu sieciowego to strony podmiotów sprzedających kosmetyki i perfumy. Na następnych miejscach pojawiają się suplementy i artykuły gospodarstwa domowego. Faworyci rankingu prowadzą swoje kampanie na Facebooku bardzo skutecznie i profesjonalnie. Ich fani informowani są regularnie
o nowościach, które wprowadza firma, w postach pojawiają się filmy instruktażowe dotyczące profesjonalnego makijażu i dbania o urodę, dodatkowo
w albumach mogą oni obejrzeć galerię zdjęć z wydarzeń organizowanych
przez daną sieć, a także wiele ciekawych grafik.

Podsumowanie
Podjęte w niniejszym opracowaniu rozważania należy traktować jako
wstęp do dalszej ciekawej dyskusji na wpływem dynamicznie rozwijających
się na całym świecie mediów społecznościowych i ich wpływu na działania
sieci handlowych. Ze względu na ograniczone ramy referatu zostały one jedynie zasygnalizowane dostarczając inspiracji do analiz i ocen zarówno dla
środowisk naukowych, ale i praktyków gospodarczych.
Po wstępnej analizie zaprezentowanych w tekście wyników zauważamy, iż coraz więcej sieci handlowych w naszym kraju docenia media społecznościowe i związane z nimi narzędzia służące nowoczesnej komunikacji.
Dla wielu z nich ulubioną przestrzenią działań marketingowych w Internecie
jest serwis Facebook. Jednocześnie z coraz większą intensywnością marketingu marek oferowanych przez sieci handlowe w tym serwisie, rośnie też liczba
tzw. fanpage’ów, czyli profili marek i instytucji.

Na tej podstawie zauważamy, iż media społecznościowe odgrywają
istotną rolę w działaniach marketingowych sieci handlowych. Potwierdzają
to również prognozy na przyszły rok, które przewidują, że serwisy: Facebook,
Twitter czy Instagram, będą coraz powszechniej używane i staną się zwykłym
elementem biznesu, przejmując na siebie określone zadania, jak np. prowadzenie biura obsługi klienta. Wzrośnie dzięki temu intensywność komunikacji
na linii firma – klienci. Wskutek tego marki produktów oraz sieci handlowych,
będą zwiększały zaangażowanie swoich fanów, głównie poprzez treści graficzne, które wirtualna społeczność coraz chętniej będzie udostępniać i przekazywać dalej. Rozwój omawianego zjawiska ma duże znaczenie dla dalszego
kształtowania się w Polsce handlu sieciowego i jego wpływu na całą branże,
jak i gospodarkę kraju.
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Wybrane uwarunkowania stosunku młodych konsumentów
w Polsce do reklamy w urządzeniach mobilnych
Selected determinants of attitudes of young consumers to mobile advertising in Poland

Streszczenie
Artykuł zmierza do określenia czynników oddziałujących na stosunek młodych konsumentów w Polsce do reklamw urządzeniach mobilnych. Na podstawie przeprowadzonych badań
kwestionariuszowych dokonano charakterystyki ich postaw wobec reklam mobilnych oraz intencji korzystania z nich, w zależności od wybranych cech reklamy. Wyniki badań wpisały się
w ogólny nurt wskazujący na negatywny stosunek młodych konsumentów do reklamy mobilnej. Natomiast analiza czynników oddziałujących na postawy wykazała na relacje częściowo
odmiennie niż w przypadku badań prowadzonych na innych rynkach, głównie ze względu na walory informacyjne reklamy.
Summary
The article seeks to identify factors affecting the attitude of young consumers to mobile advertising in Poland. Based on the conducted surveys, their attitudes towards mobile advertising
and the intention of using it are characterized in relation to the selected features of advertising. The results confirmed the general trend of a negative attitude of young consumers to mobile
advertising. However, the analysis of the factors influencing these attitudes revealed relations partially different from those shown by the results of surveys conducted in other markets,
especially with reference to the informational qualities of mobile advertising.

Słowa kluczowe: reklama mobilna, młodzi konsumenci,postawy wobec reklamy mobilnej
Key words: Mobile advertising, young consumers, attitudes towards mobile advertising
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Problematyka reklamy dedykowanej urządzeniom mobilnym (reklamy
mobilnej) jest coraz częściej podejmowana przez badaczy za sprawą rosnącego zainteresowania tematem ze strony praktyków. Jednak zakres wiedzy dotyczący czynników oddziałujących na wykorzystanie treści udostępnianych
przez urządzenia mobilne jest ciągle ograniczony. Niniejsze opracowanie
zmierza do częściowego uzupełnienia tej luki w wiedzy. Jest próbą określenia
czynników oddziałujących na stosunek do reklam mobilnych wśród polskich
młodych konsumentów, na podstawie wyników badań. Koncentruje się na
określeniu postaw konsumentów wobec reklam mobilnych i intencji korzystania z nich, w zależności od wybranych cech reklamy.

Reklama w urządzeniach mobilnych, cechy i typologia
Rozwój technologii mobilnej zwiększył wachlarz dostępnych narzędzi
komunikowania się z konsumentami, wśród których znajdują się rozwiązania
dostępne w ramach marketingu mobilnego. Definiowany jest on jako wykorzystanie mediów bezprzewodowych w celu dostarczenia treści konsumentom
i umożliwienia im reakcji na nie w ramach kampanii marketingowych, realizowanych w obrębie urządzeń mobilnych, bądź będących częścią zintegrowanych
działań komunikacyjnych wykorzystujących różne kanały dotarcia. Uwzględniając sposób użytkowania urządzeń mobilnych oraz ich cechy (jak powszechność
występowania, przenośność) należy podkreślić, że wykorzystanie bezprzewodowego medium pozwala w odpowiednim czasie i miejscu na zaoferowanie konsumentom spersonalizowanej informacji dotyczącej oferty firmy, dzięki czemu
możliwe jest osiągnięcie korzyści przez zainteresowanych interesariuszy (Cătoiu,
Gârdan, 2010). Uwzględniając te cechy urządzenia mobilne wydają się optymalną
platformą wymiany informacji, budowania relacji i marketingu bezpośredniego.
Ich przewagę Ashraf i Kamal upatrują w możliwości docierania do skonkretyzowanej grupy docelowej, co jest istotnie w sytuacji zmniejszającej się skuteczności
tradycyjnych mediów (Ashraf, Kamal, 2010).
Wśród dostępnych przez urządzenia mobilne działań, kluczowy komponent komunikacji marketingowej stanowi reklama mobilna, rozumiana jako płat-

ny komunikat przekazywany przez media mobilne za pomocą Internetu, celem
oddziaływania na postawy, intencje i zachowanie odbiorców komunikatu (Mir,
2011). W porównaniu z tradycyjną reklamą, wyróżnia się ona interaktywnością
oraz możliwością personalizacji, co pozwala na przyciągnięcie uwagi odbiorcy
komunikatu i zwiększenie efektywności przekazu. Jej potencjał wynika z możliwości komunikowania się z konsumentem przez Internet w dowolnym czasie
i miejscu. Jednak pomimo wymienionych walorów reklam mobilnych ich stosowanie wymaga spełnienia kilku warunków. Przekaz reklamowy powinien być
kreatywny i konkretny, zawarty w słowach i obrazach a zrozumiały i łatwy do
odkodowania przez grupę docelową (Mir, 2011). Ponadto należy uzyskać przyzwolenie ze strony publiczności na odbiór komunikatu. Takie działania mogą
prowadzić do zmniejszenia irytacji odbiorcy komunikatu oraz pozwalają na wykorzystanie jej w ramach modeli promocyjnych push i pull.1
Poza krótkimi wiadomościami tekstowymi (SMS) dostępny jest szerszy
zakres form reklam mobilnych, co spowodowało konieczność ich kategoryzacji. Cătoiu i Gârdan zaproponowali typologię opartą na kryterium rozwiązań
technicznych, wykorzystywanych do konstrukcji reklamy, kategoryzując je
na te, które wymagają uzyskania zgody odbiorcy (permission-based), umożliwiające zdobycie nagród przez odbiorców (incentive-based) bądź oparte
na modelach lokalizacyjnych (location-based) (Cătoiu, Gârdan, 2010). Kolejna kategoryzacja zakłada, że poza wiadomościami SMS oraz wiadomościami
zawierającymi obrazy lub animacje (MMS) reklamy mogą być umieszczane
w aplikacjach mobilnych (nieprzerywające procesu korzystania z aplikacji,
np. bannery vs. przerywające, np. zasłaniające cały ekran filmy reklamowe).
Kategoryzację uzupełnić należy reklamami pojawiającymi się po zakończeniu
wykonania określonych czynności przez użytkownika urządzenia mobilnego,
np. przeczytaniu kilku wiadomości ze strony (BI Intelligence, 2013). Wymienione formy reklamy mogą służyć różnym celom reklamowym, takim jak
1

W modelu push, nadawca decyduje się na wysłanie nieoczekiwanej reklamy odbiorcy, natomiast
w przypadku realizacji modelu pull konsument otrzymuje komunikat za jego zgodą (może być on
efektem poszukiwań informacji).
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przekazywanie informacji (SMS), tworzenie wizerunku (MMS) lub zachęta do
dokonania określonej czynności (kupony).

Postawa młodych konsumentów wobec reklam
w urządzeniach mobilnych w świetle wcześniejszych
wyników badań
Prowadzenie efektywnych działań marketingowych wymaga poznania specyfiki grupy docelowej i jej postaw oraz reakcji na kierowane do
niej działania. Wraz z rozwojem rynku mobilnego wyłoniła się specyficzna
grupa konsumentów – użytkowników urządzeń mobilnych, nazwanych
mobilnymi konsumentami (mobile consumers), wśród których dominują
młodzi konsumenci. Yang i Jolly podkreślają zasadność traktowania ich
jako odrębnej kategorii konsumentów, ze względu na konieczność posiadania podstawowej wiedzy z zakresu technologii i procesów informacyjnych (Yang i Jolly, 2008).
Konsumencka postawa wobec reklamy mobilnej może być uznana za
potencjalną odpowiedź targetu na różne typy komunikatów marketingowych kierowanych za pomocą tego kanału. Wiąże się ona z pozytywną bądź
negatywną oceną reklamy. Ponadto zgodnie z modelem przemyślanego zachowania (Theory of Reasoned Action)2 odgrywa ona ważną rolę w determinowaniu intencji i zachowań osób, które narażone są na oddziaływanie ze
strony reklamy mobilnej w określonych warunkach.
Pomimo podejmowanych coraz częściej prób określenia czynników
kształtujących postawy konsumentów wobec reklam mobilnych obecny stan
badań nie pozwala na skonstruowanie teorii. W większości przypadków badania zmierzały do utworzenia ram pojęciowych z zakresu oddziaływania
reklamy mobilnej. W tym zakresie najczęściej wykorzystywanym modelem
2

Teoria uzasadnionego działania / przemyślanych zachowań Ajzena i Fishbeina (Theory of Reasoned
Action (TRA)) opracowana na gruncie psychologii społecznej, zgodnie z którą czynnikiem wyjaśniającym zachowanie jest intencja, którą poprzedza postawa.

teoretycznym do opisu reklamy mobilnej jest model akceptacji technologii
(Technology Acceptance Models).
Z dostępnych w literaturze przedmiotu wyników badań, realizowanych w większości na odmiennych kulturowo rynkach, można wyciągnąć
wnioski co do podstawowych uwarunkowań dotyczących postaw odbiorców wobec reklamy mobilnej. Jednym z ważniejszych czynników są cechy
reklamy. Ünala, Ercis i Keser badali różnice w postawach wobec reklam
mobilnych (wiadomości SMS) wśród młodych i dorosłych użytkowników
urządzeń mobilnych w Turcji (Ünala, Ercis i Keser, 2011). Wskazali, że takie
cechy reklamy jak zabawność, walory informacyjne, wiarygodność, personalizacja oraz przyzwolenie ze strony odbiorcy łączą się z pozytywną
postawą wobec reklamy mobilnej. Z kolei Mir analizował postawy pakistańskich studentów wobec reklam mobilnych uwzględniając takie cechy
reklamy mobilnej jak zgoda na jej otrzymanie, personalizacja oraz treść
przekazu (kreatywna, zabawna i informacyjna) (Mir, 2011). Roach natomiast przywołał badania Merisavo z zespołem, zmierzające do określenia
poziomu akceptacji reklamy SMS wśród fińskich konsumentów. W świetle
tych wyników takie cechy reklamy mobilnej jak kontekst przekazu oraz
jego przydatność były znacząco powiązane z akceptacją reklam mobilnych przez konsumentów (Roach, 2009). Na gruncie polskim badania
z tego zakresu prowadził Mitręga, koncentrując się na walorach informacyjnych, rozrywkowych, na nachalności reklamy oraz obawie przed utratą
prywatności (Mitręga, 2013).
Warto podkreślić, że konsumenci ogólnie przejawiają negatywną postawę wobec reklam mobilnych. Dotyczy to także polskiego rynku. Polscy
młodzi konsumenci, mając pozytywny stosunek do telefonii komórkowej
i komunikacji mobilnej, charakteryzują się jednocześnie bardzo negatywną postawą wobec marketingu mobilnego (Mitręga, 2013). Przypadkiem
zmieniającym nastawienie odbiorcy jest otrzymywanie komunikatu za przyzwoleniem, stąd jest to często postulowany warunek skuteczności reklamy
mobilnej, ze względu na większe prawdopodobieństwo zwrócenia uwagi
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na komunikat. Ponadto kierowanie do odbiorcy niepożądanej reklamy oddziałuje negatywnie na postawę konsumencką i wywołuje słabszą reakcję
na komunikat, tworzy negatywny word of mouth i obniża percepcję marki
(Smutkupt, Krairit i Khang, 2012).
Kolejnym czynnikiem wzmacniającym pozytywną postawę wobec reklam
mobilnych jest personalizacja. Konsumenci, zwłaszcza kobiety, oczekują przekazu zindywidualizowanego oraz interesującego (spełniającego ich potrzeby, niespełnienie tych warunków budzi rozczarowanie większe niż otrzymanie niezapowiedzianego przekazu (spamu) (Cătoiu, Gârdan, 2010; Xu, 2007).
Postawa wobec reklamy mobilnej zależy także od charakterystyki samego przekazu. Treść przekazu jest istotna z perspektywy opracowywania
komunikatu mającego przykuwać uwagę i być atrakcyjnym dla odbiorcy.
Specjaliści ds. marketingu nie powinni zakładać, że wiadomość przesłana na
urządzenie mobilne automatycznie zostanie zapamiętana. Ahmad, Mohammad i Elsayed badali związek pomiędzy oceną walorów rozrywkowych i informacyjnych reklamy, oceną wiarygodności przekazu oraz poziomem irytacji,
którą budzi reklama mobilna wśród jordańskich użytkowników urządzeń mobilnych (Ahmad, Mohammad i Elsayed, 2012). Ustalili, że postawa wobec reklamy mobilnej jest ściśle powiązana z charakterem przekazu. Zatem przekaz
powinien być kreatywny a treść zabawna ale informacyjna, a cechy reklamy
mobilnej wynikające ze specyfiki medium reklamowego wydają się niewystarczające dla sukcesu kampanii.

Charakterystyka metody badawczej i próby

218

Celem przeprowadzonego badania było poznanie stosunku konsumentów do reklam mobilnych oraz wybranych uwarunkowań ich postaw. Starano
się uzyskać odpowiedź na pytanie o czynniki oddziałujące na postawy wobec
reklam mobilnych oraz intencje ich wykorzystania, zgodnie z teorią uzasadnionego działania. Dane zgromadzono w ramach badań ankietowych. Narzędzie,
będące adaptacją kwestionariusza autorstwa Ünala, Ercis i Keser, zawierało pięciostopniowe skale Likerta. Do analizy danych wykorzystano 240 kwestionariu-

szy. W badaniu uczestniczyli polscy młodzi konsumenci3, użytkujący urządzenia
mobilne, dobrani w sposób nielosowy. Wśród nich zdecydowanie przeważały kobiety (173 przypadki, 72%). Większość respondentów (214 przypadków,
89%) dysponowała smartfonami, natomiast 35% z nich (83 przypadki) było
użytkownikami tabletów. W większości przypadków smartfony są użytkowane
przez respondentów dłużej niż rok, natomiast tablety – poniżej roku.
Tabela 1. Rozkłady zmiennych metryczkowych w badanej próbie
Zmienna
Płeć

Status zawodowy

Miejsce
zamieszkania

kobieta

Liczba
przypadków
173

mężczyzna

67

pracujący

137

57

niepracujący

102

42,5

brak danych

1

0,5

wieś

43

18

32

13,5

39

16

125

52

brak danych

1

0,5

wyższe

122

51

średnie

118

49

Kategorie zmiennej

miasto poniżej 30 tys. mieszkańców
miasto 100-30 tys.
mieszkańców
miasto powyżej 100 tys.
mieszkańców

Wykształcenie

Procent
72
28

n=240
Źródło: opracowanie własne.
Respondenci nie wykorzystują możliwości i usług dostępnych poprzez
urządzenia mobilne w szerokim zakresie. Głównie deklarują ich przydatność
3

W badaniu uczestniczyły osoby pomiędzy 17 a 30 rokiem życia. Średnia wieku respondentów wynosiła 22 lata, największą część stanowiły osoby w wieku 19 lat (liczność mody 51). Wszyscy byli studentami kierunków o profilu zarządczym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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w prowadzeniu rozmów telefonicznych (m=4,83) oraz odbieraniu poczty
elektronicznej (m=3,99). W obu przypadkach dominanta wynosiła 5. Ponadto wykorzystują dostępne w nich usługi geolokalizacyjne (m=3,25) oraz
możliwości wyszukiwania informacji o kulturze i rozrywce bądź o podróżach
(w tych przypadkach modalna wynosiła 4).
Przegląd otrzymanych wyników dotyczących form reklamy mobilnej,
z którymi respondenci spotykają się najczęściej na swoich urządzeniach mobilnych wskazuje, że głównie są to wiadomości tekstowe (SMS) (83% przypadków, 199), dalej, bannery (183, 76%) oraz filmiki reklamowe (146,61%).
Zdecydowanie mniej respondentów zadeklarowało, że docierają do nich
reklamy w formie MMS (74 przypadki, 31%), czy nieinwazyjne formy reklam pojawiające się po zakończeniu określonych czynności (74 przypadki,
31%). Wspomniane formy reklam mobilnych pochodzą przede wszystkim od
operatorów GSM (205 przypadków, 85%), sklepów (156, 65%) oraz banków
(140, 58%).

Postawa polskich młodych konsumentów wobec reklam
w urządzeniach mobilnych i jej uwarunkowania
Wyniki badań potwierdzają negatywny stosunek polskich konsumentów wobec reklamy mobilnej. Zarówno postawa wobec reklam mobilnych
(m=1,848, d=1), jak i wykorzystanie reklam (m=1,689, d=1) uzyskały niskie
oceny. Ponadto postawa wobec reklamy mobilnej a intencja jej wykorzystania są skorelowane dodatnio (r=0,618).
Większość respondentów (123 przypadki, 51%) zadeklarowała, że przegląda jedynie 25% z otrzymywanych reklam na urządzenia mobilne. Ponadto
większość respondentów deklarowało, że usuwa reklamy bez ich przeglądania (107 przypadków, 45%) bądź rzadko je przegląda (106 przypadków,
41%). Jedynie 3% respondentów (7 przypadków) zadeklarowało, że przegląda reklamy mobilne po ich otrzymaniu. Nie przegląda reklam 35% badanych
(83 przypadki).

Tabela 2. Konsumencka ocena cech reklamy mobilnej
Cecha reklamy

Średnia ocena

Mediana

Modalna

Liczność mody

Walory rozrywkowe

1,236

1

1

150

Zachęty, nagrody

1,527

1

1

141

Wiarygodność reklamy

1,936

2

2

45

Indywidualizacja przekazu

2,237

2

1

57

Przyzwolenie

2,387

2,5

1

51

Walory informacyjne

2,400

2,5

3

54

Irytacja

3,829

4

4

76

n=240
Źródło: opracowanie własne.
Konsumenci, oceniając wybrane cechy reklam, zdecydowanie wskazali,
że reklama mobilna wzbudza ich irytację. Najniżej ocenili jej walory rozrywkowe, wiarygodność oraz zachęty do zakupu.
Celem sprawdzenia, czy ocena cech reklam jest odmienna u kobiet i mężczyzn przeprowadzono analizę wariancji ANOVA. Analizowano także relację pomiędzy oceną cech reklamy a miejscem zamieszkania oraz statusem zawodowym. Analiza nie wykazała istotnych
statystyczne zależności.
W przypadku płci analiza ujawniła istotne statystycznie różnice jedynie w postrzeganiu walorów rozrywkowych (p=0,0194) oraz informacyjnych
reklamy mobilnej (p=0,0391). W ocenie walorów rozrywkowych i informacyjnych reklamy mobilnej mężczyźni byli zdecydowanie bardziej sceptyczni
niż kobiety. W przypadkach pozostałych cech, jak i w odniesieniu do postawy wobec reklamy mobilnej i intencji jej wykorzystania, płeć nie różnicuje
istotnie statystycznie odpowiedzi. Mimo to warto wspomnieć, że mężczyzn
bardziej niż kobiety irytuje reklama mobilna. Natomiast kobiety oceniają wyżej jej wiarygodność, zachętę do zakupu oraz częściej są zadowolone z reklam otrzymywanych za zgodą. Mężczyźni przejawiają tendencję do wyższego oceniania zindywidualizowanych reklam.
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Sprawdzono korelacje pomiędzy cechami przypisywanymi reklamie.
W większości przypadków okazały się one słabe. Pojawiła się tendencja do
niskiego oceniania walorów reklamy w przypadku, gdy wyżej oceniony został
poziom irytacji nią (we wszystkich przypadkach pojawiła się słaba korelacja
ujemna, najwyższe r dotyczyło wiarygodności reklamy r=-0,385). W przypadkach pozostałych cech korelacja była dodatnia. Warto nadmienić, że im wyżej
oceniania jest wiarygodność reklamy, tym wyżej oceniane są jej walory informacyjne (r=0,557). Ocena wiarygodności reklamy jest też dodatnio skorelowana z przyzwoleniem (r=0,599).
Aby ustalić, które z badanych cech reklamy oddziałują na postawę wobec reklam mobilnych oraz na intencję ich wykorzystania przeprowadzono
analizę regresji wielorakiej, krokowej wstecznej. Przed wykonaniem analiz
sprawdzono korelację pomiędzy zmiennymi, oceniając dobór czynników.
Okazało się, że korelacje nie były zbyt wysokie, co wskazywało, że cechy przyjęte w modelu są niekoniecznie właściwymi predyktorami w przypadku polskich respondentów. Wyniki wskazują, że postawa wobec reklamy mobilnej
jest uzależniona od jej walorów informacyjnych, walorów związanych z zachętą (nagrodami) oraz od przyzwolenia na otrzymywanie jej. Współczynnik
determinacji uwzględniający wszystkie przyjęte w modelu zmienne wynosi
0,4259 (R2). Po przeprowadzeniu analizy cechy reklamy oddziałujące na postawę wobec reklamy pozwalają na wyjaśnienie jedynie 39% zmienności
(R2=0,396). W każdym z przypadków relacja jest dodatnia, powodując bardziej
pozytywną postawę wobec reklamy mobilnej. Największe znaczenie z trzech
cech mają zachęty, nagrody (ß=0,3409). Zaobserwowane relacje w modelu
nie są mocne.
W przypadku intencji wykorzystania reklam mobilnych otrzymano podobne zależności, przy czym, na intencję wykorzystania reklam mobilnych
oddziałują także walory rozrywkowe (uwzględnienie zmiennej pozwoliłoby
na opisanie 40% zmienności, R2=0,413 dla wszystkich przyjętych w modelu
zmiennych). Trzy wymienione wcześniej cechy reklamy uwzględnione w modelu ujawniły dodatnią relację z intencją wykorzystania reklam mobilnych.

Zachęty, nagrody (ß=0,3107) są najważniejszym czynnikiem oddziałującym
(b=0,3079).

Podsumowanie
Wyniki badań wskazują, że polscy młodzi konsumenci mają negatywny
stosunek do reklamy mobilnej. Wnioski te są zbieżne z wynikami wcześniej
przeprowadzanych badań. Może to wskazywać na konieczność zmiany praktyk stosowanych przez specjalistów ds. marketingu, ponieważ obecnie stosowane budzą irytację u odbiorców, co obniża jej skuteczność.
Otrzymane wyniki wskazują, że postawa polskich konsumentów wobec reklam mobilnych jak i intencja ich wykorzystania jest uzależniona od
walorów informacyjnych reklam, przyzwolenia na ich otrzymywanie oraz zachęt w nich zawartych. Wyniki są częściowo zbieżne z ustaleniami Ünala, Ercis
i Kesera (2011). W obu badaniach intencja wykorzystania treści dostarczanych
przez reklamy wiąże się bezpośrednio z zachętami. W przypadku czynników
oddziałujących na postawę wyniki potwierdzają znaczenie czynników informacyjnych. Natomiast zaskakujące było mniejsze znaczenie wiarygodności
oraz indywidualizacji przekazu w przypadku polskich respondentów. Uzyskane rozbieżności można wyjaśnić nie tylko różnicami w zakresie metod analizy
danych. Mogą one wynikać z odmiennych uwarunkowań kulturowych i ekonomicznych rynków, na których prowadzone były badania.
W odróżnieniu od cytowanych wcześniej wyników badań Xu (2007) nie
zaobserwowano także istotnej różnicy w ocenie znaczenia personalizacji reklamy w zależności od płci. Jednak ze względu na nierównomierność rozkładu tej zmiennej wyniki mogą być ściśle powiązane z badaną grupą.
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Zmiany w otoczeniu technologicznym przedsiębiorstw
na początku XXI wieku i ich implikacje dla komunikacji
marketingowej
Changes in the technological environment of companies at the beginning of the 21th
century and their implications for marketing communication

Streszczenie
Nowe technologie wytyczają ważny kierunek rozwoju komunikacji marketingowej i wpływają w bardzo znacznym stopniu na jakościowe aspekty prowadzenia działań komunikacyjnych
przez przedsiębiorstwa. Komunikacja przedsiębiorstw z konsumentami oparta na nowych mediach, szczególnie w Internecie, stwarza przedsiębiorstwom możliwość indywidualizacji procesu
komunikacji marketingowej i budowania relacji z grupami docelowymi, a nawet pojedynczymi konsumentami. Komunikacja marketingowa prowadzona za pomocą narzędzi nowych mediów
wykorzystuje coraz częściej dialog, urzeczywistniając w ten sposób ideę marketingu relacji.
Summary
New technologies set an important trend in the development of marketing communication and to a large degree influence the qualitative aspects of marketing activities of a company.
Communication of companies with customers based on new technologies, especially on the Internet, offers the possibility of the individualization of the marketing communication process
and building relationships not only with target groups, but also with individual customers. Marketing communication employing the new media is increasingly frequently based on a dialogue,
thus implementing the idea of relationship marketing.

Słowa kluczowe: otoczenie technologiczne, Internet, komunikacja marketingowa
Key words: technological environment, the Internet, marketing communication
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W ostatnich latach olbrzymi wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw
na świecie miał rozwój nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Odnosi się to zwłaszcza do Internetu, zaliczanego do tzw. nowych mediów,
który rewolucjonizuje współcześnie pracę przedsiębiorstw.
Rozwój technologiczny Internetu drugiej generacji (Web 2.0) rozpoczął
jakościowo nową epokę w jego historii oraz przyczynił się do powstania nowych możliwości prowadzenia komunikacji marketingowej przez przedsiębiorstwa.
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie specyfiki i nowych
możliwości prowadzenia działań z zakresu komunikacji marketingowej
w Internecie, które są następstwem zasadniczych zmian w otoczeniu technologicznym przedsiębiorstw począwszy od połowy pierwszej dekady XXI
wieku.

Zasadnicze zmiany w otoczeniu technologicznym
przedsiębiorstw w XXI wieku
Otoczenie, nazywane również środowiskiem przedsiębiorstwa (environment), określa się jako zbiór zewnętrznych podmiotów i czynników, które wpływają na możliwości rozwojowe przedsiębiorstw. Zalicza się do nich elementy,
które tworzą uwarunkowania zewnętrzne funkcjonowania przedsiębiorstwa
oraz wpływają lub mogą wpływać na jakikolwiek aspekt jego działania, np. cele,
wielkość i sposoby funkcjonowania oraz uzyskiwane efekty (Wilmańska-Sosnowska, 1999). W literaturze otoczenie dzieli się zazwyczaj na makrootoczenie, nazywane także otoczeniem ogólnym, dalszym lub globalnym, oraz mikrootoczenie,
określane również jako otoczenie bliższe, konkurencyjne lub zadaniowe (Romanowska, 1998; Sławińska, 2002; Andruszkiewicz, 2007).
Otoczenie bliższe (mikrootoczenie) ma głównie charakter podmiotowy i zaliczyć można do niego głównie takich jego uczestników, jak np.: dostawcy, odbiorcy, konkurenci. Natomiast otoczenie dalsze (makrootoczenie)
przedstawia się w literaturze z punktu widzenia rodzajowego. W ramach tego

otoczenia wyróżnia się uwarunkowania: polityczne, prawne ekonomiczno-społeczne, techniczno-technologiczne i ekologiczne.
Otoczenie dalsze (makroekonomiczne) składa się z elementów, na
które przedsiębiorstwo z reguły nie ma wpływu, lecz które może poznawać
i przewidywać, aby móc się do nich dostosować i wykorzystywać szanse
z nimi związane.
Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest obszar (rodzaj, typ)
otoczenia makroekonomicznego przedsiębiorstw, który stanowią przeobrażenia technologiczne.
W ostatnich kilkunastu latach olbrzymi wpływ na działania marketingowe przedsiębiorstw (w tym w zakresie komunikacji marketingowej) miały
bowiem zmiany technologiczne, zwłaszcza w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ich efekcie rozwinęły się tzw. nowe media oraz
nastąpiło unowocześnienie tradycyjnych środków masowego przekazu.
Rozwój technologiczny przyczynił się zwłaszcza do rozwoju tzw. nowych mediów. Obecnie (w ujęciu szerokim) pod pojęciem nowe media określa się media, które umożliwiają przekazywanie i dostęp do danych w formie
cyfrowej (np. e-mail, WWW, DVD, Blu-ray, CD-ROM itd.). Natomiast w ujęciu
wąskim termin nowe media używa się najczęściej w odniesieniu do Internetu
i usług z nim związanych.
Należy także podkreślić fakt, że w ostatnich latach w wielu państwach coraz większego znaczenia zaczął nabierać tzw. Internet mobilny. Internet mobilny umożliwia dostęp do serwisów internetowych (serwisów WWW) za pomocą
urządzeń przenośnych, tj. telefonów komórkowych, PDA (Personal Digital Assistant), palmtopów itp. (Holland i Bammel, 2006). Internet mobilny łączy elastyczność Internetu oraz dostępność telefonu komórkowego. Powyższa technologia
otwiera także wiele nowych możliwości prowadzenia działań marketingowych,
w tym w zakresie komunikacji marketingowej (Rudolph, Emrich i Sohl, 2009).
Ze względu na możliwości wykorzystania i rosnące znaczenie narzędzi
Internetu w procesie komunikacji marketingowej, w dalszej części artykułu
prowadzone rozważania dotyczyć będą głównie tego nowego medium.

Komu
Komunikacja
rynkowa:
Innowacje
wa – Media – Design

Zmiany w otoczeniu technologicznym przedsiębiorstw na początku XXI wieku i ich implikacje dla komunikacji marketingowej

Internet, jak żaden inny przełomowy wynalazek, rozwija się w błyskawicznym tempie, szybko osiągając wielomilionową rzeszę użytkowników (Bajdak, 2003). O znaczeniu Internetu i rosnących możliwościach jego
wykorzystania w działalności przedsiębiorstw świadczyć może zwiększający się w bardzo szybkim tempie w państwach Unii Europejskiej udział gospodarstw domowych dysponujących dostępem do tego medium. Odsetek
gospodarstw domowych mających dostęp do Internetu w państwach członkowskich obecnej Unii Europejskiej zwiększył się z 41% w 2004 roku do 79%
w 2013 roku, przy czym w poszczególnych państwach kształtował się odmiennie (wykres 1).
Internet wykorzystuje się do prowadzenia działalności gospodarczej,
czego wyrazem stał się biznes elektroniczny tzw. e-biznes (Zangler, 2002).
Termin e-biznes używany w odniesieniu do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw jest bardzo szeroki. Wykorzystuje się go m.in. do dokonywania zamówień, prowadzenia sprzedaży (tzw. e-commerce), a także do
prowadzenia działań marketingowych.
Z punktu widzenia realizacji celów niniejszego artykułu w dalszej części zaprezentowane zostaną rozważania dotyczące prowadzenia komunikacji
marketingowej przedsiębiorstw z wykorzystaniem Internetu.

Istota i specyfika prowadzenia komunikacji
marketingowej przedsiębiorstw z wykorzystaniem
Internetu

W.Brytania
Szwecja
Słowacja
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Pols ka
Aus tria
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Cypr
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Niem cy
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Czechy

Komunikacja marketingowa stanowi proces przekazywaniu informacji pomiędzy przedsiębiorstwem (nadawcą) i jego otoczeniem (odbiorcą/
odbiorcami). Proces komunikacji marketingowej odbywa się dzięki wystę224

Wykres 1. Zmiany w dostępie (z domu) do Internetu gospodarstw domowych w wybranych państwach
Unii Europejskiej w 2004 i 2013 roku (ujęcie procentowe)

powaniu kilku kluczowych elementów oraz dzięki relacjom zachodzącym
między nimi. Do elementów tych należą: nadawca i odbiorca, komunikat
(przekaz), kodowanie i odkodowanie, kanał, reakcja (sprzężenie zwrotne),
zakłócenia (szumy).
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Źródło: Eurostat (2013). Internet – Zugangsdichte-Haushalte – in Prozent der Privathaushalte mit InternetZugang. http//epp.eurostat.ec.europa.eu. (30.12.2013).
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Przekazywane odbiorcom informacje marketingowe mogą przepływać
od nadawcy do odbiorcy, jak również w obydwu kierunkach. Na tej podstawie
wyróżnić można komunikację jednostronną (jednokierunkową), kiedy następuje przepływ informacji od nadawcy do odbiorcy bez występowania sprzężenia
zwrotnego pomiędzy nimi oraz komunikację dwustronną, kiedy następuje dwukierunkowy przepływ informacji pomiędzy nadawcą i odbiorcą, jak i dzięki występowaniu sprzężenia zwrotnego między odbiorcą a nadawcą (rys.1 a i b)1.
Powyższe dwa zasadnicze rodzaje komunikowania się przedsiębiorstwa z jego odbiorcami (głownie konsumentami), traktowane z perspektywy
występujących między nimi interakcji można współcześnie uzupełnić o nowe
zależności komunikacyjne zachodzące między przedsiębiorstwem a odbiorcami (rys. 1 c), które są następstwem rozwoju Internetu określanego w literaturze jako Web 2.0 i/lub media społecznościowe (social media).
Terminu Web 2.0 został użyty po raz pierwszy pod koniec 2004 r. przez Tima
O’Reilly’ego. Pod pojęciem Web 2.0 określił on bardzo ogólnie szereg rozwiązań
technologicznych i ich zastosowań w sieci Internet, które zezwalają na wystąpienie interakcji między jego użytkownikami (rys. 2 c). Tim O’Reilly podkreślił jednocześnie zachodzące zmiany zachowań użytkowników Internetu (Drzazga, 2012).
Rysunek 1. Rodzaje interakcji pomiędzy uczestnikami procesu komunikacji marketingowej

Źródło: Drzazga, M. (2012). Komunikacja marketingowa przedsiębiorstw handlu
1

Wystąpienie sprzężenia zwrotnego w mediach klasycznych jest zazwyczaj opóźnione w czasie.

detalicznego z rynkiem. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 33; za: J.
Boluminski, S. Karlin i Ch. Nätscher (2009). Medien des Web 2.0 – Chance oder Risiko im Kundendialog?
Marketing Review St. Gallen (Nr 1).
Poprzez różne kombinacje rozwiązań technologicznych związanych
z Web 2.0 powstały nowe rodzaje platform i społeczności internetowych. Wyróżnia wśród nich (Drzazga, 2012):
–– Platformy o charakterze informacyjnym (np. blogi), które umożliwiają tworzenie, komentowanie i wymianę informacji pomiędzy
użytkownikami Internetu.
–– Społeczności internetowe (social networks) służące nawiązywaniu
i utrzymywaniu kontaktów o charakterze społecznym między użytkownikami Internetu.
–– Wirtualne światy – platformy, które łączą ze sobą ludzi poprzez ich
wirtualnych reprezentantów z różnymi obiektami w wirtualnym
świecie (np. Second Life).
Zmiany techniczne Internetu (określane jako Web 2.0) spowodowały
zasadnicze zmiany zachowań jego użytkowników w zakresie powstawania
oraz zaopatrywania się w informacje. Na przestrzeni ostatnich lat Internet
przekształcił się z platformy o charakterze informacyjnym w platformę umożliwiającą aktywne kształtowanie informacji przez użytkowników. Użytkownicy Internetu mogą obecnie kształtować treść informacji, a także prowadzić
pomiędzy sobą dialog. Obecnie komunikacja w Internecie może odbywać się
pomiędzy wieloma użytkownikami, między którymi mogą zachodzić liczne
interakcje (rys. 1 c). Przedsiębiorstwa, będące do niedawna głównymi „organizatorami” działań z zakresu komunikacji marketingowej (w Internecie)
stają się współcześnie jednym z elementów tego procesu, tracąc coraz częściej swoją uprzywilejowana pozycję. Dzięki odpowiednim programom oraz
rozwiązaniom technologicznym powszechnie stosowanym w Internecie od
połowy pierwszej dekady XXI wieku, powstają dużo silniejsze powiązania pomiędzy jego użytkownikami.
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Informacje, które powstają między użytkownikami Internetu stanowią
bardzo ważną jego cechę. Do innych cech charakterystycznych dla współczesnego Internetu (Web 2.0) można zaliczyć także: aspekt społeczny, „wirusowy”
charakter (rozumiany jako szybkość rozpowszechniania informacji), łatwość
posługiwania się powyższą technologią przez jej użytkowników (Boluminski,
Karlin i Nätscher, 2009). Dzięki ciągłemu rozwojowi powyższej technologii
użytkownicy sami są w stanie opracowywać treść informacji, wymieniać informacje i współpracować ze sobą w ramach społeczności internetowych.
Wraz z rozwojem Internetu pojawiły się zatem w ostatnim dziesięcioleciu nowe możliwości prowadzenia komunikacji, określane jako „wielu do
wielu”. Polegają one na publicznej, wielostronnej wymianie informacji, poglądów i opinii. Tego rodzaju komunikację umożliwiają różne, wspomniane
wcześniej, platformy internetowe. Powyższą komunikację charakteryzuje
wielość występujących uczestników, którzy mogą być zarówno nadawcami
jak i odbiorcami w procesie komunikacji oraz fakt, że proces ten odbywa się
„przy otwartej kurtynie” – w Internecie. Ten rodzaj komunikowania się cechuje swoista „teatralność”, ponieważ komunikacja prowadzona jest publicznie
w sieci Internet (Drzazga, 2012; za: Fiesler, Hoffmann i Meckel, 2010).
Z punktu widzenia marketingu, zasadnicze zmiany technologiczne dotyczące Internetu oznaczają, że komunikacja marketingowa przedsiębiorstw
prowadzona w tzw. przestrzeni „wirtualnej” stwarza im obecnie możliwość
indywidualizacji procesu komunikacji marketingowej i budowania relacji
z grupami docelowymi, a nawet z pojedynczymi konsumentami. Komunikacja marketingowa tego typu wykorzystuje coraz częściej dialog, urzeczywistniając w ten sposób ideę marketingu relacji (Drzazga, 2012).
W tym obszarze działań z zakresu komunikacji marketingowej przedsiębiorstw zaobserwować można było, zwłaszcza od połowy pierwszej dekady
XXI wieku, daleko idące zmiany. Internet został wzbogacony o nowe narzędzia.
Najczęściej wykorzystywane narzędzia służące przedsiębiorstwom do
prowadzenia komunikacji marketingowej, jak strony WWW, banery reklamowe, poczta elektroniczna, zapewniające wystąpienie sprzężenia zwrotnego,

symetrię procesu komunikacji i komunikację dwukierunkową w czasie rzeczywistym pomiędzy uczestnikami procesu komunikacji, zostały uzupełnione o nowe możliwości prowadzenia komunikacji, jakie niesie ze sobą wykorzystanie nowych technologii i narzędzi Web 2.0. Dzięki nim konsumenci
mają możliwość nie tylko zaopatrywania się w informacje, ale także samodzielnego tworzenia ich treści. Wykorzystując Web 2.0 konsumenci mogą
nie tylko pozyskiwać informacje o przedsiębiorstwach i oferowanych przez
nie produktach np. przed dokonaniem zakupu, ale również wyrażać o nich
swoje opinie. Uzyskiwane w ten sposób informacje coraz częściej traktowane
są przez konsumentów jako bardziej „wiarygodne”, aniżeli informacje pochodzące bezpośrednio od przedsiębiorstwa. Bardzo istotną cechą Web 2.0 jest
również fakt, że prowadzone w Internecie dyskusje posiadają wspomniany
„wirusowy” charakter i wciągają bardzo wielu członków społeczności internetowych. Są też bardzo często śledzone przez licznych użytkowników Internetu (Drzazga, 2012).
Należy również podkreślić fakt, że reguły prowadzenia tradycyjnej komunikacji marketingowej nie znajdują zastosowania w przypadku komunikacji za pomocą Web 2.0 i odwrotnie.
Przedsiębiorstwom nie mającym doświadczenia w prowadzeniu działań z zakresu komunikacji marketingowej we współczesnym Internecie, opartym na Web.2.0, zaleca się wcześniejsze poznanie zasad i reguł obowiązujących dane społeczności Internetowe na odpowiednich platformach. Dopiero
później można podejmować odpowiednie działania z przestrzeganiem zasad,
reguł i zwyczajów obowiązujących daną społeczność. Dobrym rozwiązaniem
jest również zlecenie prowadzenia działań z zakresu komunikacji marketingowej w Internecie specjalistom z tego zakresu.

Podsumowanie
W ostatnich latach olbrzymi wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw
na świecie miał rozwój nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych,
a w szczególności Internetu.
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Rozwój technologiczny Internetu drugiej generacji (Web 2.0) spowodował zasadnicze zmiany zachowań jego użytkowników w zakresie powstawania oraz zaopatrywania się w informacje. Poprzez różne kombinacje
rozwiązań technologicznych związanych z Web 2.0 powstały nowe rodzaje
platform i społeczności internetowych. Internet drugiej generacji przekształcił się z platformy o charakterze informacyjnym w platformę umożliwiającą
aktywne kształtowanie informacji przez użytkowników. Użytkownicy Internetu mogą obecnie kształtować treść informacji, a także prowadzić pomiędzy
sobą dialog.
Przedsiębiorstwa, będące do niedawna głównymi „organizatorami”
działań z zakresu komunikacji marketingowej w Internecie tracą coraz częściej swoją uprzywilejowaną pozycję.
Przedsiębiorstwom nie mającym doświadczenia w prowadzeniu działań z zakresu komunikacji marketingowej we współczesnym Internecie zaleca
się wcześniejsze poznanie zasad i reguł obowiązujących dane społeczności
Internetowe, a dopiero późniejsze podejmowanie odpowiednich działań.
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Paradoksalny wymiar komunikacji marketingowej na rynku
dóbr luksusowych
The paradoxical dimension of marketing communications on the luxury goods market

Streszczenie
Charakterystyka dóbr luksusowych oraz zachowania ich nabywców skłaniają producentów dóbr luksusowych do podejmowania działań rynkowych, które stoją w opozycji do reguł, jakimi
rządzą się rynki produktów masowych. Odmienność ta, nazywana w literaturze przedmiotu paradoksem, na rynku dóbr luksusowych obserwowalna jest w zakresie popytu, produktu, ceny
i kosztów, dystrybucji oraz komunikacji marketingowej.
Konsekwencją paradoksu komunikacyjnego dóbr luksusowych jest odrzucenie przez rynek takich narzędzi jak reklama i promocja sprzedaży na rzecz kanałów komunikacji umożliwiających
dotarcie z indywidualnym przekazem jedynie do ściśle wyselekcjonowanej grupy odbiorców.
Summary
Due to the characteristics of luxury goods and the behavior of their buyers, producers of such goods need to take actions that stand in opposition to the rules which govern the mass
product markets. This contradiction, in literature called a paradox, is observable in such aspects of the luxury goods market as: demand, product prices and costs, distribution and marketing
communication. The consequence of the communication paradox is the market’s rejection of tools such as advertising and sales promotion in favor of individual communication channels
which reach only strictly selected groups of recipients.

Słowa kluczowe: luksus, narzędzia komunikacji marketingowej, kanały komunikacji
Key words: luxury, marketing communication tools, channels of communication
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Specyfika dóbr luksusowych oraz potrzeby i zachowania konsumentów
produktów luksusowych powodują, iż rynek dóbr luksusowych funkcjonuje
w sposób istotnie odmienny od zasad panujących na tradycyjnym rynku produktów masowych. Konsekwencją tejże swoistości są decyzje podejmowane
przez producentów dóbr luksusowych w zakresie komunikacji rynkowej, które często stoją w sprzeczności do reguł klasycznej postaci marketingu.
Ze względu na jedną z kluczowych cech produktów luksusowych, jaką
jest mocno ograniczona dostępność decydująca o elitarności, narzędzia komunikacji marketingowej skierowane do odbiorcy masowego, nie znajdują zastosowania na badanym rynku. Odbiorcy komunikacji marketingowej,
w tym przypadku, to bardzo wąska i ściśle wyselekcjonowana grupa, wymagająca wyjątkowych środków przekazu.
Analiza stylu życia klientów zamożnych w krajach rozwiniętych pozwoliła sformułować następującą charakterystykę tej grupy, uwzględniając
jej oczekiwania w zakresie komunikacji rynkowej. Konsumenci dóbr luksusowych są:
–– dobrze poinformowani – znają przebieg procesu produkcyjnego
oraz źródło pochodzenia materiałów. Potrafią dokonywać wnikliwych porównań. Dzielą się swoją wiedzą z innymi klientami.
–– krytyczni wobec reklamy – sami chcą decydować co i kiedy zasługuje na ich uwagę. Zamiast być odbiorcami komunikacji jednostronnej, wolą dyskutować. Cenią sobie suwerenne wybory.
–– świadomi swojej pozycji rynkowej. Rynek dóbr luksusowych na
świecie stale rośnie. Klient wybiera produkt z szerokiej oferty asortymentowej różnych producentów.
–– wymagający – oczekują, iż forma komunikacji przybierze najwyższe standardy. Dotyczy to zarówno strony internetowej, atmosfery
w przestrzeni zakupowej, kontaktu z personelem czy fachowego
doradztwa.
–– nastawieni na podkreślenie własnej indywidualności – produkty
luksusowe mają jedynie podkreślić ich wyrafinowany gust, dopełnić

obraz własnej osoby, który bardzo dobrze znają (Okonkwo, 2007, s.
66-76).

Paradoksy marketingu dóbr luksusowych
Funkcjonowanie komunikacji rynkowej produktów luksusowych, które
stoi w opozycji do kształtowania się procesów komunikacyjnych dóbr masowych, za pomocą pięciu paradoksów opisał Bernard Dubois.
Pierwszy z paradoksów określono mianem paradoksu popytowego.
Istotnym celem komunikacji rynkowej jest budowanie lojalności klientów.
Chociaż nabycie dobra luksusowego jest wyjątkowym doświadczeniem
wśród codziennych zachowań konsumenckich, to nie oznacza ono trwałego przywiązania klienta do marki. Zaspokajanie potrzeb popytowych
zgłaszanych przez konsumentów w poszczególnych kategoriach dóbr
luksusowych (np. samochody, sztuka, biżuteria) wykazuje zdecydowanie rzadszą częstotliwość występowania niż realizacja zapotrzebowania
na dobra o charakterze masowym w tych samych kategoriach. Zadaniem
niezwykle trudnym i często wykonywanym w sposób intuicyjny jest zdefiniowanie profilu nabywcy dóbr luksusowych. Demograficzne czy też ekonomiczne kryteria segmentacji rynku, tak często wykorzystywane w praktyce gospodarczej w odniesieniu do dóbr konsumpcyjnych, w przypadku
definiowania rynku docelowego produktów luksusowych rzadko znajdują
zastosowanie. Ponadto popyt na dobra luksusowe często pobudzany jest
za pomocą przekazów ustnych występujących w grupie aktualnych i potencjalnych klientów, na pojawianie się których przedsiębiorstwa mają
bardzo ograniczony wpływ (Dubois, 2012).
Kolejny paradoks mający swe implikacje w komunikacji rynkowej, to
paradoks produktowy. Korzyści płynące z zakupu dóbr luksusowych nie mają
charakteru czysto racjonalno-funkcjonalnego, lecz przybierają często wymiar
symboliczno-emocjonalny. Dlatego też takie nośniki komunikatów jak wystrój przestrzeni zakupowej, personel sprzedażowy czy opakowanie ogrywają istotną rolę (Dubois, 2012).
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Na tradycyjnym rynku wprowadzenie produktu na rynek poprzedzone
jest badaniami marketingowymi, których wyniki mają wskazać oczekiwania
i wyobrażenia klienta w tej kategorii produktowej. Decyzja o wystąpieniu na
rynku z nową ofertą asortymentową poprzedzona jest analizą popytową rynku. W przypadku dóbr luksusowych badanie zapotrzebowania wśród potencjalnych nabywców nie odgrywa istotnej roli, gdyż jak wynika z definicji produktu luksusowego, jest ono często zbędny (Dubois, Laurent i Czellar, 2001,
s. 16). Wysoką wartość na etapie kreacji nowego produktu luksusowego ma
natomiast jego wyjątkowość, wyróżniająca jakość oraz niepowtarzalny design, który często pobudza i uświadamia pragnienia, które konsument ma,
ale nie jest ich świadom. Dobra luksusowe nie są zatem produktami popytowymi, lecz podażowymi, dlatego ich sukces rynkowy tak trudno zaplanować
i przewidzieć.
Trzeci z paradoksów dotyczy ceny i kosztów. W klasycznym marketingu
funkcjonują reguły, wedle których korzystna cena produktów rynkowych jest
mocno skorelowana z poziomem ich sprzedaży. Na rynku dóbr luksusowych
cena jest odzwierciedleniem wartości dobra, dlatego powinna być utrzymywana na odpowiednio wysokim poziomie (Złotkowska, 2005, s. 166). Także
koszty produkcji, często mocno windowane przez zastosowanie drogocennych materiałów i surowców oraz poziom cen produktów konkurencyjnych
nie stanowią głównego kryterium decyzji o wysokości ceny. Niepowtarzalny
charakter dóbr luksusowych sprawia bowiem, iż trudno znaleźć ich cenowe
punkty odniesienia na rynku.
W sprzeczności do powszechnie stosowanych zwyczajów stoi także polityka dystrybucyjna producentów marek luksusowych (jest to tzw. paradoks
dystrybucyjny). Zbyt rozbudowana sieć kanałów dystrybucji niesie ze sobą
ryzyko powszechnej dostępności dobra, a w konsekwencji utratę jego ekskluzywnego charakteru (Lombard, 1989, s. 87). Niechlubnym tego przykładem
jest zbytnie rozluźnienie polityki dystrybucyjnej brytyjskiej marki Burberry,
słynącej z klasycznych płaszczy z podszewką w charakterystyczną kratę, która
w latach dziewięćdziesiątych XX wieku upowszechniła ten wzór także na in-

nych częściach garderoby, w tym także na czapkach baseballowych. W krótkim czasie stały się one znakiem rozpoznawczym chuliganów kibicujących na
angielskich stadionach, deprecjonując wizerunek marki luksusowej. W 2001
roku marka powróciła do bardziej rygorystycznych reguł dystrybucji swych
produktów (Gumbel, 2007, s. 82).
Ostatni ze wskazanych paradoksów odnosi się do komunikacji marketingowej. Silna aura wyjątkowości produktów luksusowych poparta emocjonalno-symbolicznymi motywami zakupu nie wymaga od producentów
marek luksusowych intensywnych działań promocyjnych mających skłaniać
konsumentów do podjęcia decyzji zakupowych. Paradoks w obszarze komunikacyjnym polega na tym, iż mniejsza popularność danego dobra luksusowego umacnia jego wizerunek, natomiast zbyt nachalne działania w zakresie
komunikacji mogą niekorzystnie wpływać na jego prestiż (Bosshart, 1997,
s. 144).
Nabywcy produktów luksusowych oczekują bardzo wysublimowanych
form komunikacji, spójnych z elitarną charakterystyką dóbr, będących przedmiotem ich zainteresowania. Najwyższą akceptowalność na badanym rynku
wykazują takie instrumenty komunikacji marketingowej jak: PR, mecenat czy
sponsoring. Istotną rolę odgrywa bezpośredni kontakt z klientem (Bosshart,
1997, s. 144).

Narzędzia i kanały komunikacji na rynku dóbr
luksusowych
Celem komunikacji marketingowej jest oddziaływanie na odbiorców
danego przedsiębiorstwa za pomocą przekazywanych im informacji, które
w różnym stopniu zwiększają ich zasób wiedzy na temat produktów i firmy
oraz tworzą wśród tej grupy preferencyjność rynkową dla oferty przedsiębiorstwa. Najczęściej stosowanymi narzędziami komunikacji marketingowej
są: reklama, public relations, prezentacja osobista oraz aktywizacja sprzedaży
(Więcek-Janka, 2007, s. 7).
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Ze względu na trudności ze zdefiniowaniem grupy docelowej produktów luksusowych, opierającym się w tym przypadku przede wszystkim
na charakterystyce stylu życia konsumentów, komunikacja rynkowa powinna zmierzać do uczynienia dóbr luksusowych nieodłączną częścią tego stylu
życia oraz pozostawać w harmonii z systemem wartości wyznawanym przez
odbiorców luksusu. By zrealizować ten cel konieczne jest sięgnięcie po mniej
standardowe instrumenty komunikacji, niż ma to miejsce na tradycyjnych
rynkach produktów masowych.
Komunikacja przedsiębiorstwa z klientem zachodzi już na poziomie samego produktu rynkowego. Zadaniem producentów jest rozwijanie zamiaru
komunikacyjnego na trzech poziomach:
–– na poziomie obiektu wiadomości (przekazu),
–– na poziomie wiadomości, w której zakodowany jest zespół cech
produktu (np. jakość),
–– na poziomie wyboru kanału komunikacji odpowiedniego dla grupy
potencjalnych odbiorców (Reinmöller, 1995, s. 30).
Właściwe zrozumienie przekazu produktu przez nabywców zależy
przede wszystkim od wagi (rangi) produktu, jaką nadał jej w procesie komunikacji producent.
Nośnikiem przekazu, iż konsument ma do czynienia z produktem luksusowym jest także jego wyjątkowy i niepowtarzalny design. Przywiązanie
do detali, użycie cennych materiałów i często niemalże wirtuozowska precyzja wykonania niewątpliwie komunikują luksus, ale też pewien obraz jego
nabywcy przedstawiający go jako konesera o wysublimowanym guście, który
potrafi docenić najwyższą jakość. Dobro luksusowe poprzez swój przekaz inspiruje emocje i pobudza intelekt.
Pomimo rosnącej popularności Internetu jako kanału komunikacji
i kanału dystrybucji produktów rynkowych, konsumenci dóbr luksusowych
często podejmują decyzje zakupowe w specjalistycznych sklepach. To właśnie w przestrzeni sprzedażowej najczęściej ma miejsce pierwszy rzeczywisty
kontakt potencjalnego klienta z produktem. Istotny wymiar komunikacyjny

ma zatem architektura wnętrza sklepowego, jego atmosfera czy też personel
sprzedażowy. Wszystkie te elementy umacniają wizerunek luksusu dobra, będącego przedmiotem zainteresowania klienta.
Stworzenie atmosfery punktu sprzedaży, która sprosta oczekiwaniom zamożnej grupy konsumentów wymaga pobudzenia zmysłów poprzez odpowiednią kolorystykę, oświetlenie, kształty, zapach czy ekspozycję towaru. Kolorystyka sklepu powinna być spójna z systemem
identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa. Zadaniem oświetlenia jest
podkreślenie kolorów produktów i pomieszczenia oraz uwypuklenie
szczegółów, pozytywnie wpływających na odbiór całości. Duże znaczenie dla nastroju panującego w sklepie ma także muzyka. Strategia grania
w przestrzeniach sprzedażowych muzyki pop, sprawdzająca się na rynkach tradycyjnych nie znajduje zastosowania na rynku dóbr luksusowych.
Tu najbardziej pożądany jest spokój. Unika się zatem hałaśliwej muzyki
i rozmów pomiędzy personelem. Niepodważalnym argumentem przemawiającym za dokonywaniem zakupu produktów luksusowych w sklepie
stacjonarnym jest także możliwość bezpośredniego sprawdzenia jakości
materiałów poprzez dotyk oraz przyjrzenia się precyzji wykonania dobra.
W przypadku niektórych kategorii produktów luksusowych, takich jak
perfumy, kosmetyki, wyroby skórzane czy meble istotnym bodźcem zakupowym jest ich zapach. Ten, który unosi się w przestrzeni sprzedażowej
powinien z nim harmonijnie współgrać (Okonkwo, 2007, s. 85-87).
Niezwykła atmosfera pomieszczeń podkreśla wartość produktów
w nich się znajdujących. Luksusowy charakter dóbr komunikowany jest także
poprzez przestronność i duże powierzchnie, który zawsze były oznaką luksusu. Średnia powierzchnia sklepowa marek luksusowych oscyluje w granicach
2 000 metrów kwadratowych. Wydarzeniem zauważonym w branży było natomiast otwarcie w 2007 roku w Tokio sklepu domu mody Armani, który zlokalizowany był aż na 86 000 metrów kwadratowych.
Zmiana sposobu rozumienia luksusu na przestrzeni lat sprawiła, iż
obecnie odchodzi się od koncepcji przepychu i bogactwa panującego w skle-
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pach, w których nabywa się towary luksusowe. Zastępuje je natomiast przestronność, prostota i ascetyczne formy ekspozycji.
W wyrafinowanych wnętrzach sklepowych nabywca dóbr luksusowych
poszukuje indywidualnej obsługi i profesjonalnego doradztwa. Dlatego też
istotnym elementem komunikacji rynkowej przedsiębiorstw w tym segmencie rynku jest personel sprzedażowy. Odpowiedni poziom empatii i zaangażowania w rozmowę, uprzejmość, fachowość oraz doświadczenie handlowe
to najbardziej pożądane cechy osób zatrudnionych do obsługi klienta zamożnego (Chevalier i Mazzalovo, 2008, s. 347).
Wszystkie narzędzia, za pomocą których przedsiębiorstwo komunikuje
się z otoczeniem, korzystają z nośnika informacji i jej treści, zawartych w kanałach komunikacji. Kanały komunikacji mogą przybierać charakter formalny
i nieformalny. Narzędziem komunikacji wykorzystującym kanał nieformalny,
upodobanym przez grupę docelową produktów luksusowych są przekazy
ustne w ramach tzw. marketingu szeptanego. Komunikaty przekazywane
pomiędzy jednostkami, dotyczące produktów, usług i marek pojawiających
się na rynku, nie mają kontekstu komercyjnego. Tzw. ustna propaganda nie
wymaga także kontaktu bezpośredniego. Rozwój nowoczesnej technologii
telekomunikacyjnej sprawił, iż coraz częściej w celu przekazania komunikatu
ustnego wykorzystuje się Internet czy telefon, które znacznie skracają czas
rozprzestrzeniania się informacji (Röthlingshofer, 2008, s. 27).
Wysoki potencjał marketingu szeptanego wynika przede wszystkim z wiarygodności przekazu. Elity społeczne nabywające dobra luksusowe cenią sobie
komunikację we własnym środowisku koneserów luksusu. Autentyczność przekazów ustnych, opierająca się na przeświadczeniu, iż nadawcą komunikatu nie
kierują interesy handlowe sprawia, iż marketing szeptany odbierany jest w tym
segmencie rynku jako najbardziej zaufana forma komunikacji rynkowej. Efekt
propagandy ustnej zależy w dużej mierze od postrzegania samego nadawcy
przekazu. Największy wpływ na decyzje zakupowe osób zamożnych mają bowiem znajomi i przyjaciele oraz osoby wykazujące się wiedzą specjalistyczną
w danym obszarze tematycznym (Röthlingshofer, 2008, s. 41-43).

Atutem marketingu szeptanego jest również odpowiedni odbiorca komunikatu, co w przypadku trudności ze zdefiniowaniem grupy docelowej produktów
luksusowych, często stanowi duże wyzwanie dla przedsiębiorstw. W tzw. ustnej
propagandzie to nadawca komunikatu sam znajduje odbiorcę, którego potrzeby
informacyjne dopasowane są do treści komunikatu. Zazwyczaj nadawca dysponuje także wiedzą na temat pragnień, wyobrażeń odbiorcy dotyczących luksusu oraz
kategorii produktowych, którymi jest on szczególnie zainteresowany.
Kolejnym problemem producentów dóbr luksusowych jest wybór momentu, w którym komunikat zostanie nadany. Dodatkowym utrudnieniem jest
niska częstotliwość powtarzalności zakupu. W marketingu szeptanym prawdopodobieństwo dotarcia do klienta z informacją w czasie, kiedy może ona wpłynąć na jego decyzje zakupowe, jest relatywnie wysokie. Nadawca przekazu często wie bowiem o zbliżających się wydarzeniach, które stworzą zapotrzebowanie
na określonego typu dobra, jak np. kupno nieruchomości, zmiana samochodu
czy też okoliczności prezentowe.
Zaletą marketingu szeptanego, nie występującą w przekazach reklamowych, jest możliwość personalizacji komunikatu. Nadawca dostosowuje treść
przekazu oraz język do preferencji odbiorcy. Ponadto, tzw. propaganda ustna
wyzwala pewne związki emocjonalne pomiędzy uczestnikami procesu komunikacji. Podzielenie się informacją na temat dobra, którego zakup wymaga dużego
zaangażowania finansowego, może być odbierane jako przejaw altruizmu.
Ważnym kanałem komunikacji rynkowej w przypadku produktów luksusowych staje się także Internet, uważany do niedawna za kanał odpowiedni
jedynie do komunikacji z odbiorcą masowym. Jednak ze względu na rosnącą
częstotliwość korzystania z Internetu przez konsumentów produktów luksusowych w środowisku zawodowym, medium to zaczęło zyskiwać coraz większą
popularność. Internet jako źródło informacji zdecydowanie przewyższa prasowe
i telewizyjne środki przekazu, ze względu na szybkość i precyzyjność wyszukiwania informacji.
Jak pokazują wyniki badań, nabywcy dóbr luksusowych najczęściej poszukują informacji na oficjalnych stronach internetowych producentów, czytają

internetowe wydania magazynów branżowych oraz odwiedzają internetowe
domy aukcyjne. Ponad połowa badanych (53%), po zapoznaniu się z ofertą produktów luksusowych w Internecie udaje się po profesjonalną poradę do sklepu
specjalistycznego, gdzie wachlarz bodźców emocjonalnych w postaci zapachu,
dotyku, słuchu jest o wiele szerszy. Niechęć do korzystania z Internetu jako miejsca zakupu, podyktowana jest często także względami bezpieczeństwa wynikającymi z dokonywania transakcji płatniczych o wysokiej wartości (facit digital,
2007).
Wykorzystanie poszczególnych środków przekazu w komunikacji rynkowej dóbr luksusowych z uwzględnieniem specyfiki grupy docelowej staje się także przedmiotem zainteresowania analityków zajmujących się rynkiem mediów.
Według badania Communication Networks 11.1 Trend, jednego z największych
badań rynku mediów przeprowadzanego w Niemczech, konsumenci dóbr luksusowych wykazują ponadprzeciętną preferencję do korzystania z prasowych źródeł informacji o dostępnych produktach rynkowych. Klienci zamożni, bardziej niż
przeciętny konsument biorący udział w badaniu, upodobali sobie także Internet,
natomiast najmniejszą otwartość deklarują w stosunku do materiałów telewizyjnych. Wyniki przeprowadzonego badania przedstawia poniższy wykres.

Grupy klientów zamożnych wykazują wysoką heterogeniczność ze
względu na zainteresowanie odmiennymi kategoriami dóbr luksusowych.
Każda z poszczególnych grup produktowych charakteryzuje się swoistą
kompozycją planu wykorzystania mediów. Poniższy wykres przedstawia
zaangażowanie poszczególnych środków przekazu w segmencie mody
i akcesoriów.
Wykres 2. Procentowy udział wydatków na środki przekazu w budżetach marketingowych producentów
dóbr luksusowych w kategorii moda i akcesoria w Niemczech w 2009 roku

Wykres 1. Otwartość na media wśród nabywców dóbr luksusowych
Źródło: Focus Magazin Verlag (2009). Der Markt der Luxusgüter. Daten, Fakten, Trends.
Monachium: Focus Magazin Verlag.
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Źródło: Focus Magazin Verlag (2008). Der Markt der Luxusgüter. Daten, Fakten, Trends.
Monachium: Focus Magazin Verlag.

Wyniki badania wskazują, iż ponad połowa środków z budżetów marketingowych w przypadku luksusowych sklepów odzieżowych zaangażowana jest w działania komunikacyjne prowadzone na łamach dzienników prasowych, a 1/4 środków z tego budżetu trafia do telewizji. Komunikacja rynkowa
sklepów odzieżowych i domów towarowych wykazuje silne konotacje regionalne, korzystając z takich kanałów jak: praca codzienna, plakat, audycja
radiowa. W branży modowej dominującym kanałem komunikacji są jednak
popularne magazyny oraz prasa kobieca.
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Podsumowanie
Działania w zakresie komunikacji rynkowej na rynku dóbr luksusowych
podejmowane przez jego uczestników są zgoła odmienne od stosowanych
na rynkach tradycyjnych. Można je zatem określić mianem paradoksalnych.
Według Dubois marketing paradoksalny skierowany do klientów zamożnych
opiera się na sześciu podstawowych zasadach: wysokiej cenie, wysokich kosztach, precyzji ręcznej produkcji, ograniczonej dystrybucji, niskiej aktywności
promocyjnej oraz niemasowym charakterze reklamy (Chevalier, Mazzalovo,
2008, s. 14).
Komunikacja rynkowa produktów luksusowych powinna korespondować z samą filozofią luksusu, to znaczy kreować marzenia i dostarczać przeżyć
na niespotykanym poziomie, angażując wszystkie zmysły. Dlatego też proces wymiany informacji pomiędzy producentem dobra luksusowego a jego
nabywcą rozpoczyna się już na etapie kreacji samego produktu. By jednak
konsument docenił najwyższą jakość produktu, producenci luksusu za pomocą takich środków przekazu jak prasa czy Internet zapraszają do oficjalnych
punktów sprzedaży, które swą atmosferą i wystrojem wnętrz mają wprawić
w zachwyt. Potwierdzeniem słuszności przybycia do centrum luksusu ma być
ponadprzeciętny poziom obsługi wykwalifikowanego personelu.
Na rynku dóbr luksusowych nie znalazły uznania takie narzędzia komunikacji marketingowej, jak reklama i promocja sprzedaży, które z powodzeniem stosowane są na rynkach masowych,. Instrumenty te nie dają bowiem możliwości przeprowadzenia ścisłej selekcji odbiorców przekazu oraz
nie pozwalają utrzymać odpowiedniego poziomu elitarności i ograniczonej
dostępności produktu (Dryl, 2012, s. 67) .
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Interaktywna komunikacja marketingowa i skuteczność
strategii wirtualnych przedsiębiorstwa na przykładzie
Atlas Sp. z o. o.
Interactive marketing communication and the effectiveness of a company’s virtual
strategies on the example of Atlas Ltd.

Streszczenie
Każdy marketer to osoba wykorzystująca technologię, znająca wszelkie formy marketingu interaktywnego i osiągająca cele komunikacyjne i sprzedażowe w efektywny sposób. W obecnych
czasach zmienili się klienci bowiem na co dzień wykorzystują różne media komunikacji marketingowej.
Celem artykułu jest przedstawienie fuzji głównych form marketingu interaktywnego: stron internetowych, reklam w wyszukiwarkach, banerów, e-maili oraz miar ich efektywności.
Marketing interaktywny pozwala na znaczne zwiększenie liczby i jakości interakcji z klientami oraz indywidualizacji dzięki dobrze zaprojektowanym serwisom internetowym i innym formom
komunikacji wspomaganym poprzez System Marketing Automation.
Summary
All marketers use technology, know all forms of interactive marketing and effectively achieves communication and sales purposes. These days, customers are different than before, as they use
all sorts of media in the marketing communication. The purpose of this article is to describe the fusion of the main forms of interactive marketing: websites, advertisements in search engines,
banners, e-mails and also the measures of their effectiveness. Thanks to the well-designed online services, interactive marketing not only allows for both quantitative and qualitative increase in
the intensity of interaction with customers, but also makes it possible to approach them individually.

Słowa kluczowe: komunikacja wielokanałowa, fuzja mediów maksymalizująca marketing interaktywny, strategie wirtualne, ROI marketing automation, wskaźniki efektywności
Key words: multichannel Communications, fusion of media to maximize interactive marketing, virtual strategies, ROI marketing automation, efficiency index
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Utrzymywanie właściwej komunikacji w marketingu wymaga różnych
kanałów, czyli powinny być wykorzystywane fuzje różnych mediów, tak tradycyjnych jak i tych współczesnych. Postrzegane są one kompleksowo, jako
strategia i jednocześnie technologia informatyczna, która pozwala pracownikom być w stałym kontakcie oraz ułatwia spójności wielu działań z klientami
przez 24 godziny w tygodniu, bez względu na czas i miejsce.
Stąd też słusznie wskazują P. Kotler i M. Keller, iż marketingowcy muszą mieć większy wpływ na firmę, ciągle dostarczać nowych pomysłów oraz
starać się uzyskać wgląd w potrzeby klientów dzięki zróżnicowanemu, lecz
odpowiedniemu podejściu do nich. Muszą budować swoje marki na podstawie ich jakości i niezawodności, a nie promocji. Muszą być bardziej „cyfrowi”
i zdobywać przewagę dzięki lepszym systemom informatycznym i komunikacyjnym. Dalej autorzy stwierdzają, że w nadchodzących latach będziemy
świadkami:
–– upadku działów marketingu i rozwoju marketingu holistycznego,
–– upadku rozrzutnego marketingu i rozwoju marketingu opartego na
zwrocie z inwestycji,
–– (ROI) – upadku intuicji marketingowej i rozwoju nauki marketingowej,
–– upadku marketingu ręcznego i rozwoju marketingu zarazem zautomatyzowanego i kreatywnego, upadku marketingu masowego
i rozwoju marketingu precyzyjnie adresowanego (Kottler, Keller,
2012, s. 696).

Definiowanie marketingu interaktywnego oraz jego
wzrastająca przewaga
Według marketingu interaktywnego to Internet daje marketingowcom
i konsumentom możliwość zwiększenia liczby i jakości interakcji oraz indywidualizacji. Programy marketingowe, jak podkreślają Kotler i Keller (Tamże,
s. 579) popełniają grzech, bowiem nie są kompletne, nie posiadając istotnego

komponentu internetowego. Według Agencji Eura7 marketing ten określany
jest jako twórcze wykorzystywanie możliwości Internetu jako kanału komunikacji, służącego do realizacji określonych celów marketingowych firm i marek,
realizowane z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, prowadzące
do uzyskania jak największej stopy zwrotu z inwestycji osób i podmiotów
inwestujących posiadane środki w działania marketingu internetowego.
W zakresie marketingu interaktywnego agencja ta współpracowała z takimi
markami jak Vistula, Horalky, Verbena, Ice Cool, Gellwe, Naturell, Hugo Boss,
Wallis, Esprit (www.eura7.com/słownik/marketing-interaktywny).
Jednak sukces marketingu interaktywnego determinuje wzrost świadomości i wykorzystywania nowych mediów, wzrost rynku komputerów
osobistych, rozwój stosowania modemów, rozwój mobilnej łączności i techniki komputerowej oraz marketing wspierający się na bezpośrednim związku
sprzedawcy i nabywcy. Marketing interaktywny odwołuje się do demograficznych i psychograficznych cech konsumenta i zapewnia natychmiastowy
kontakt. Nowe media są doskonałym narzędziem marketingu partnerskiego.
Marketing interaktywny jest dostępny dla klienta w każdej chwili, ponieważ:
–– można wykorzystać go do: prognozowania, obsługiwania klientów,
nawiązania dialogu z klientem, zbadania możliwości odsprzedaży
i sprzedaży wzajemnej oraz do celów promocyjnych;
–– zapewnia on przedsiębiorstwom prowadzenie marketingu i promocji sprzedaży w obszarach, w których nie mają one obecnie sklepów,
sprzedawców lub dystrybutorów;
–– ekonomika nowych mediów jest inna; koszty zmienne mogą być
nieznaczne. Koszty marketingu w Internecie to: koszty wyposażenia, rozwoju, osobowe, łączności i opłaty za połączenia;
–– materiały marketingowe w wersji elektronicznej mogą być aktualizowane niemal w każdej chwili. Uzyskuje się możliwość dostarczania większej liczby materiałów marketingowych do większego grona potencjalnych klientów i można dostosować te informacje do ich
potrzeb.
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Marketing interaktywny, jak sama nazwa wskazuje, to forma docierania do konkretnych klientów za pośrednictwem interaktywnych narzędzi. I to
określenie jest zbieżne z określeniem P. Kotlera i K. Kellera (Tamże), a wręcz
uzupełniające właśnie o narzędzia marketingu online. Jednak także P. Kotler
i Keller przedstawiają zalety i wady tej formy marketingu.
Do zalet należy różnorodność wyboru komunikacji przez Internet oznaczająca, że firmy mogą wysyłać zindywidualizowane przekazy, które angażują
konsumentów, nawiązując do ich zachowań i zainteresowań. Ponadto Internet łatwo poddaje się analizom ilościowym obserwacji liczby użytkowników
klikających na link do strony lub reklamę oraz czasu spędzanego przez nich
na stronie. Marketingowcy mogą tworzyć nowe lub wykorzystywać istniejące
społeczności internetowe. Internet oferuje zaletę w postaci pozycjonowania
kontekstowego, pozwalając firmie kupować reklamy na stronach merytorycznie związanych z ofertą firmy. Z kolei wadą jest to, że konsumenci mogą
skutecznie zablokować większość przekazów. Kliknięcia mogą być fałszywie
wygenerowane przez specjalne programy.

Wirtualizacja produktów i rynków – rozszerzona
macierz Ansoffa
Firmy muszą podążać za klientami, a ci coraz częściej przebywają w sieci. Współcześnie to dział marketingu obok oczywistej współpracy z działem
sprzedaży winien mieć wspólną strategię z działem IT. Zmieniły się realia prowadzenia biznesu, stąd teraz marketing cyfrowy wraz z nowoczesnymi technologiami generuje wzrost. Stąd też warto przedstawić dodatkowe strategie
jakie wykształciła wirtualizacja rynków i produktów, co przedstawia rys.1
Dodane strategie przedstawione w poszerzonej macierzy Ansoffa
określa M. Dziekoński (2013, s. 19) w marketingu 3.0 następująco:
1. Strategia wirtualizacji rynku – dotarcie z ofertą domowych grup
klientów przez wykorzystanie wirtualnych kanałów dystrybucji,
przede wszystkim handlu elektronicznego.

Rysunek 1. Poszerzona koncepcja macierzy Ansoffa

Źródło: Dziekoński, M. (2013). Marketing 3.0. W: J. Królewski, P. Sala (red.), E-marketing. Współczesne
trendy (18). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2. Strategie wirtualizacji produktu – zaoferowanie obecnych klientom
dodatkowej wartości w postaci nowych wirtualnych produktów lub
(częściej) usług – np. dodatkowych funkcjonalności z wykorzystaniem strony WWW (między innymi wirtualne konfiguratory produktów) czy też e-mailingu (między innymi newslettery).
3. Strategie dywersyfikacji wirtualnej rynku – obejmują skierowanie
nowej oferty także do nabywców na rynkach wirtualnych (np. nowa
książka dostępna w wersji papierowej w księgarniach oraz sklepach
internetowych lub na stronie wydawnictwa i /lub autora); realizacja
jej niesie ryzyko konfliktów w kanałach dystrybucji.
4. Strategia dywersyfikacji wirtualnej produktu – to taka sytuacja,
gdy nowym klientom firma oferuje dodatkowe usługi lub produkty wirtualne (np. system do zarządzania wydatkami gospodarstwa
domowego do każdego nowo otwartego e-konta w ING i MILENIUM).
5. Strategia dywersyfikacji contentu (treści) – najbardziej zaawansowana i złożona ze strategii, w której firma decyduje się na dotarcie
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z nowym produktem wirtualnym do zupełnie nowej grupy klientów; takie zupełnie nowe możliwości daje Internet.

Formy komunikacji i pomiaru we współczesnym
marketingu interaktywnym
Wspominani już wcześniej P. Kotler i K. Keller przytaczają najczęściej
stosowane formy komunikacji w marketingu interaktywnym. Są to: strony internetowe, reklamy w wyszukiwarkach, banery, e-maile, marketing mobilny
i szeptany oraz media społecznościowe. Media społecznościowe pozwalają
firmom zabrać głos publicznie i zaznaczyć obecność w Internecie oraz wspierać inne działania komunikacyjne. Dzięki szybkości i aktualności media społecznościowe stymulują innowacyjność firm i dają im pełną wiedzę o potrzebach i pragnieniach klientów. Wyróżniamy trzy główne platformy mediów
społecznościowych:
1. społeczności i fora internetowe,
2. blogi (indywidualne i sieciowe, jak Sugar i Gawker),
3. portale społecznościowe (Facebook,Twitter i You Tube).
Fuzja tych form mediów pozwala maksymalizować działania marketingowe.
Wobec bardzo szybkich zmian w Internecie w czasie chaosu informacyjnego niezbędne jest wykorzystanie systemu Marketing Automation.
Inne systemy jak CRM czy ERP mają zbyt nieaktualne dane, aby odpowiadać
na rzeczywiste zainteresowanie leadu w danej chwili, systemy e-mail marketingu nie mają z kolei narzędzi do zbierania odpowiedniej ilości danych.
Obecnie oddzielne narzędzia marketingu i sprzedaży zaczynają być łączone. Połączenie marketingu e-mailowego ze śledzeniem działań użytkowników na stronach i systemami CRM określane są jako marketing automation
(MA). Dziś 90% transakcji jest poprzedzone wyszukiwaniem w Internecie.
Firmy które wdrożyły MA zwiększają efektywność działań marketingowych, a dział marketingu ma większą wiedzę o ich skuteczności (Szmajda,

Nowak, 2013, s. 299). Jednym z rozwiązań z MA jest proces oddziaływania na potencjalnego klienta przez przekazywanie mu merytorycznych
treści wysokiej jakości i nosi nazwę lead nurturingu. Pielęgnacja leadów
(lead nurturing) jest jedną z metod wykorzystania systemów automatyzacji marketingu do zwiększania ilości potencjalnych klientów. Najczęściej
stosowana jest w obszarze sprzedaży produktów i usług B2B. Według autorów G. Błażewicza i B. Piechoty celem prowadzenia tego programu jest
objęcie danego kontaktu opieką edukacyjną polegająca na cyklicznej wysyłce wiadomości, np. newslettera. Bardziej zaawansowane formy mogą
korzystać ze zróżnicowanych kanałów dotarcia do leadu, np. z webinarów
online, social media, e-mail marketingu, wiadomości SMS i dynamicznie
generowanych stron internetowych. Można wszystkie z tych kanałów stosować zamiennie lub jednocześnie. Częstą praktyką jest także wspieranie
procesu dojrzewania leadów rozmowami telefonicznymi. Automatyzacja
marketingu pozwala skrócić dystans między firmą a odbiorcą, zareagować na konwersję szybciej niż jest to w stanie zrobić człowiek. A w dobie
chaosu i przeładowania informacyjnego i bardzo silnej konkurencji liczy
się każda godzina (Błażewicz, Piechota, 2013, s. 196). Myśląc o Marketing
Automation i kluczowych wskaźnikach efektywności skupiamy się przede
wszystkim na parametrach takich jak: skuteczność e-Mail Marketingu: OR,
CTR, konwersja; zwrot z inwestycji marketingowej: ROMI; konwersja sprzedażowa; ilość kontaktów MQL, SQL czy SAL. To oczywiście bardzo ważne
wskaźniki i należy je śledzić. Natomiast Marketing Automation pozwala
na znacznie więcej. Ogólnie kluczowe wskaźniki efektowności wspierają
realizację celów operacyjnych i strategicznych firmy. Według badania B2B
Content Marketing Trends 2013, działy marketingu B2B wykorzystują Marketing Automation głównie do pozyskiwania nowych kontaktów i przygotowania ich w procesach Lead Nurturing. Odpowiednio 36,7% i 36,1%.
Podsumowując prawie 73% działów marketingu wykorzystuje Marketing
Automation do obsługi procesu sprzedażowego od pozyskania nowego
kontaktu do przekazania do działu sprzedaży. W jasny sposób zwiększa się
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wpływ działań marketingowych na wielkość generowanego przychodu.
Sprzedaż zaczyna rozmawiać głównie z kontaktami przekazanymi przez
dział marketingu po ówczesnym przygotowaniu. Dane behawioralne pozwalają marketerom zrozumieć konsumentów.
Jednym z najważniejszych zastosowań Marketing Automation personalizacja, a dokładniej dostarczenie informacji istotnych dla odbiorcy.
Marketerzy mogą tworzyć bardzo dobre treści, jednak to kontekst w komunikacji jest kluczowy dla ostatecznego efektu. Marketing Automation
pozwala marketerom rozpoznać potencjalnych klientów na dużo wcześniejszym etapie procesu sprzedażowego. Równocześnie dzięki temu
marketerzy zyskują wiedzę o potrzebach odbiorców wcześniej i mogą
skuteczniej docierać do nich za pomocą wielu kanałów komunikacji marketingowej. W ten sposób realniej wpływają i uczestniczą w procesie
sprzedażowym. Zaczynają: budować wartość firmy w formie procesów
marketingowych prowadzących do sprzedaży; współpracować z działem
sprzedaży zwiększając jego efektywność poprzez dostarczanie kontaktów wyższej jakości; mieć pogląd na całość procesów marketingowo-sprzedażowych od pierwszego kontaktu z potencjalnym klientem, przez
sprzedaż, aż do retencji i lojalizacji (http://marketing-automation.pl/marketing-zaczyna-obslugiwac-coraz-wieksza-czesc-procesu-zakupowegow-b2b/).
Warto wspomnieć także o projektach związanych z Internetem przyszłości, będą to pomiary:
–– pomiar Internetu mobilnego,
–– pomiar Internetu na smart TV oraz pomiary telewizji internetowej,
–– pomiar społeczności ( nie tylko portali społecznościowych),
–– - pomiary cross-mediowe.
Wykorzystanie różnych form automatyzacji marketingu w sprzedaży
wielokanałowej rozwija się nie tylko w eCommerce ale również w klasycznym
B2C i na rynku B2B.

Praktyczny przykład fuzji mediów na przykładzie Atlas
sp. z o.o
Historia Portalu AF (AtlasFachowca.pl) rozpoczęła się w roku 2008, był
to pierwszy na rynku budowlany, internetowy portal społecznościowy, wtedy
jeszcze pod nazwą Glazurnicy.pl. W roku 2011 firma ATLAS otworzyła portal
pod nową nazwą AtlasFachowca.pl.
Portal AF jest specjalistycznym narzędziem edukacji, ale również unikalną platformą wymiany informacji oraz doświadczeń między fachowcami.
Znaleźć tu można profesjonalną bazę wiedzy, w której portalowi użytkownicy
odnaleźć mogą wiele publikacji dotyczących właściwości i zastosowania materiałów, aranżacji i wykonawstwa oraz prowadzenia firmy. Mają także dostęp
do platformy szkoleniowej – akademia online oraz możliwość monitorowania kalendarza szkoleń organizowanych w terenie oraz zapisywania się na
wybrane tematy i terminy. Umożliwia również bezpłatne korzystanie z porad ekspertów ATLAS. Poza firmowym ekspertem od spraw materiałowych
i technologicznych udostępniono użytkownikom także możliwość pozyskiwania porad z zakresu prawa, rachunkowości i ubezpieczeń oraz psychologii
biznesu. Wyjątkowo obszerne jest portalowe forum, na którym użytkownicy
mogą rozmawiać na wszystkie tematy związane m.in. z branżą budowlaną
takie jak: opinie na temat narzędzi i materiałów budowlanych, zdrowie i bezpieczeństwo w pracy, kontakt z klientami, pomoc przy problemach technicznych. Forum to także miejsce, gdzie fachowcy mogą zasięgnąć rady dotyczącej prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zdobyć cenne informacje
dotyczące pracy za granicą, a nawet znaleźć nowego współpracownika.
Portal stanowi dla jego użytkowników wyjątkowe miejsce do wymiany
doświadczeń, do wzajemnego opiniowania swoich dokonań prezentowanych
w galeriach realizowanych zleceń, do kontaktów w kwestii oferty kupna sprzedaży, a także ofert pracy. Dla ATLASA jest cennym źródłem szybkiej i bieżącej
informacji zwrotnej dotyczącej produktów i działań rynkowych oraz miejscem
prowadzenia fokusowych badań satysfakcji klienta. Dla indywidualnych klien-
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tów planujących remont lub budowę, portal stanowi nieocenioną pomoc.
Ułatwienie kontaktu między profesjonalistami, a klientami, umożliwia przede
wszystkim wyszukiwarka fachowców, będąca obszerną bazą danych wykonawców z branży budowlanej. Dla wygody i bezpieczeństwa klientów w profilach zarejestrowanych fachowców poza danymi kontaktowymi zamieszczony
jest szereg cennych informacji, między innymi informacja czy fachowiec ma
wykształcenie w zawodzie, zdobyte dyplomy i certyfikaty, referencje od innych
klientów, informacje o ubezpieczeniu oraz zdjęcia ukończonych realizacji.
Według badań D. Kubika (2013) w obecnej chwili trwa całkowita przebudowa portalu, tym razem portal otwiera się również i na klienta indywidualnego. Strona zostanie podzielona na dwie strefy: Strefę Fachowca i Strefę Klienta. Poniżej ilustracja nowej odsłony portalu, której premiera nastąpi
w nowym roku. Strefa klienta ma obejmować: możliwość dodawania zleceń,
darmowe porady specjalistów budowlanych, dostęp do Bazy Wiedzy i Blogów, rozbudowaną wyszukiwarkę Fachowców, poradnik Klienta. Strefa fachowca: zlecenia od Klientów, szkolenia fachowców bezpłatne porady, Bazę
Wiedzy, kalendarz branżowy, cennik robót budowlanych.
Z kolei fanpage firmy ATLAS na Facebooku istnieje od 2011 roku i obecnie ma blisko 16 tys. fanów. Na „Pozytywnym ATLASIE Polski” codzienne wpisy
oraz zdjęcia pokazują piękno Polski, mnogość niezwykłych miejsc, ciekawych
wydarzeń i inicjatyw. Profil skupia się także na ukazywaniu zarówno wyjątkowych pasji Polaków, jak i na mało znanych zjawiskach i sukcesach, którymi
możemy się pochwalić i które mogą zainspirować innych do kreatywnego
działania. Nie brakuje też ekologicznych rozwiązań recyclingowych, polegających na dawaniu „drugiego życia” z pozoru już niepotrzebnym przedmiotom. „Pozytywny ATLAS Polski” jest tym samym źródłem wiedzy o tym, z czego możemy jako Polacy być dumni i co możemy zrobić, by uczynić nasz kraj
jeszcze bardziej pozytywnym miejscem.
–– Od połowy listopada 2013 roku ruszył firmowy kanał Atlas Polska na
portalu multimedialnym YouTube.com. Fachowcy, majsterkowicze
i inwestorzy znajdą tam profesjonalne filmy instruktażowe, relacje

z wydarzeń oraz spoty promocyjne informujące o trwających akcjach sprzedażowych.
–– Pod adresem www.youtube.com/atlaspolska znajdują się treści
skierowane zarówno do fachowców, inwestorów jak również osób
zainteresowanych pracami budowlanymi i wykończeniowymi, sympatyków marki lub fanów sponsorowanych przez ATLAS sportowców. Kanał ATLAS POLSKA to przede wszystkim filmy instruktażowe
czy jak to nazywają inwestorzy video-poradniki. Obecnie dostępne
prezentują ręczne i mechaniczne nakładanie gładzi polimerowej
i gipsowej oraz przyklejanie i spoinowanie płyt kartonowo-gipsowych przy użyciu topowe marki firmy ATLAS – ATLAS GIPS i GIPSAR.
W najbliższym czasie pojawią się również kolejne filmy instruktażowe przedstawiające inne prace wykonawcze.
–– Klienci mają również możliwość obejrzenia spotów informujących
o promocjach sprzedażowych w punktach dystrybucji oraz firmowych reklam. Na kanale znajdują się również video-relacje z wydarzeń w których uczestniczy firma.
–– ATLAS POLSKA to również filmy poświęcone sportowcom, których
ATLAS jest głównym sponsorem, ta część kanału jest skierowana
głownie do fanów sportowców.
Wg narzędzia Google Analytics, które umożliwia analizowanie statystyk serwisów WWW, można porównać dwa miesiące (październik i listopad)
pod względem kilku czynników m.in.:
1. Wizyt na stronie.
2. Unikalnych wizyt na stronie.
3. Całkowitej ilości odsłon strony.
4. Średniej ilości otwieranych stron podczas jednej wizyty.
5. Średniego czasu trwania sesji.
6. Odsetka nowych/pierwszych wizyt na stronie.
Statystyki wskazują łączną liczbę osób zarejestrowanych i ludzi bez
konta na Portalu. Dalej stwierdza Kubik (2013), iż celowo dokonano analizy
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właśnie tych dwóch miesięcy ponieważ w listopadzie była zwiększona aktywność portalu poprzez zorganizowany konkurs dla fachowców i ludzi z spoza
serwisu.
1. Wizyty na stronie = liczby odwiedzin na stronie – W październiku
było ponad 23 tysięcy wizyt na stronie www.atlasfachowca.pl, a w listopadzie było ich o ponad 8 tysięcy więcej – ponad 31 tysięcy.
2. Unikalne wizyty na stronie – unikalne oznacza, że ilości wejść na
stronę zliczane są tylko raz na 1 (po IP komputera). W tym przypadku ilość unikalnych użytkowników między październikiem a listopadem to ponad 4 tysiące wejść – październik 11 602 / listopad ponad
15 700 wejść.
3. Całkowita liczba odsłon strony – czyli łączna liczba wejść na Portal
AF jak również wyświetlanie wszystkich jego podstron. W listopadzie liczba wyświetlanych stron to niemalże 220 tysięcy, a październik ponad 175 tysięcy.
4. Średnia ilość otwieranych stron podczas jednej wizyty – średnia
ilość stron otwieranych przez jednego użytkownika podczas jednej
wizyty na portalu AF. W miesiącu październik użytkownik otworzył
ok. 7 stron podczas jednej wizyty, a w listopadzie mamy spadek bo
jest to ok. 6 stron.
5. Średni czasu trwania sesji – jest to czas odmierzany podczas jednej
wizyty na stronie, czyli ile czasu poświęca użytkownik na przeglądanie lub aktywności na stronie. W październiku użytkownicy spędzali
średnio ok. dziewięć i pół minuty, a w listopadzie ponownie mamy
spadek bo czas spędzany na stronie to ponad osiem minut i czterdzieści sekund.
6. Odsetek nowych/pierwszych wizyt na stronie – jest to liczba pierwszych wizyt z danego komputera, czyli nowych użytkowników,
którzy wpisali adres www.atlasfachowca.pl. W listopadzie strona
zarejestrowała ok. 42,7% nowych wejść, w porównaniu do łącznej
liczby wszystkich wejść. W październiku było tych wejść ok. 45%,

czyli niemal połowa wchodzących na portal to nowi użytkownicy
(Kubik, 2013).
Kończąc, należy się zastanowić czy jednak w przedstawionej firmie prowadzona jest analityka i pomiar wszystkich mediów, niestety jest to niejawne.
Ale powyższe opisy świadczą o bieżącym wykorzystywaniu współczesnych
mediów, dla których pomiar prowadzony jest zapewne przez dział marketingu. Na podstawie tego praktycznego przykładu możemy ocenić, iż Atlas
Sp. z o. realizuje strategie z rozszerzonej macierzy Ansoffa tak wirtualizacji
produktu jak i pozostałych. Ponadto w świetle przedstawionej problematyki
wirtualizacji marketingu należy stwierdzić, iż tak jak Atlas Sp. z o. wykorzystuje możliwości fuzji różnych mediów, tak i inne firmy powinny być bardziej
„cyfrowe” aby zdobywać trwałą przewagę konkurencyjną na rynku. Szansą na
dalsze sukcesy firm będą projekty związane z Internetem przyszłości.
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Event marketing w działaniach z zakresu CSR na przykładzie
Grupy LOTOS S.A.
Event marketing in the CSR activities on the example of Grupa LOTOS S.A.

Streszczenie
Celem artykułu jest analiza możliwości wykorzystania instrumentów event marketingu w działaniach z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR – corporate social
responsibility) oraz ich egzemplifikacja w działaniach Grupy LOTOS S.A.W artykule omówiono wybrane zagadnienia event marketingu i CSR oraz ich wzajemne relacje. Zidentyfikowano także te
instrumenty event marketingu, które najlepiej odpowiadają potrzebom CSR na przykładzie analizy eventówzrealizowanych przez Grupę LOTOS w roku 2012.
Summary
The purpose of this article is to analyze the possible use of event marketing instruments in the corporate social responsibility activities and their exemplification in the activities of Grupa LOTOS
S.A. Also selected issues of event marketing and CSR and their mutual relationships are presented here. The instruments of event marketing corresponding to the needs of the CSR have been
identified on the basis of events organized by Grupa LOTOS in 2012.

Słowa kluczowe: event marketing, społeczna odpowiedzialność biznesu, eventy
Key words: event marketing, corporate social responsibility, events
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Społeczna odpowiedzialność biznesu stanowi strategię zarządzania,
która poprzez prowadzenie dialogu społecznego na poziomie lokalnym
pomaga w osiągnięciu konkurencyjności przedsiębiorstw na poziomie globalnym oraz jednoczesnego kształtowania warunków dla zrównoważonego
rozwoju społecznego i ekonomicznego (Sabat, 2009, s. 9). Szeroki wachlarz
działań z zakresu CSR wymaga stosowania przez przedsiębiorstwa różnych
narzędzi, które uczynią je efektywnymi. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują różnego rodzaju wydarzenia będące podstawowymi instrumentami
event marketingu.
Celem artykułu jest analiza możliwości wykorzystania instrumentów
event marketingu w działaniach z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz ich egzemplifikacja w działaniach Grupy LOTOS S.A. w roku 2012.

Event marketing
Event marketing stanowi jedno z najskuteczniejszych narzędzi, które
pozwala firmie na zacieśnienie relacji między uczestnikami reprezentującymi zarówno otoczenie zewnętrzne, jak i wewnętrzne, utrzymanie z klientami
dwustronnego kontaktu oraz wzmacnianie świadomości marki. Jest on definiowany najczęściej jako narzędzie promocyjne, polegające na organizowaniu różnego rodzaju imprez masowych (wydarzeń), służących realizacji określonych celów firmy wobec otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego, czyli
klientów, decydentów, kontrahentów, środowisk opiniotwórczych i pracowników (Chlechowicz, 2009, s. 56). Interakcja, współuczestnictwo i bezpośrednie obcowanie z marką podczas imprezy angażują emocje i pobudzają do
działania na tyle silnie, że przekazane treści reklamowe pozostają w umysłach
odbiorców na bardzo długo (Mitko, 2003, s. 16).
Event marketing zawsze powinien być planowany w powiązaniu z szerszymi działaniami marketingowymi. Często uzupełnia takie formy promocji
jak sponsoring i patronat. Firmy chętnie zostają sponsorami różnych przedsięwzięć, gdyż sponsorowanie imprez kulturalnych i sportowych przydaje
splendoru i zwiększa popularność sponsora (Kalinowska-Żeleźnik, 2010,

s. 205). Firmy chętnie wspierają materialnie, logistycznie, proceduralnie czy
prestiżowo (patronat) przedsięwzięcia organizowane przez inne instytucje
lub firmy komercyjne. Przyczyną tego faktu jest korzystny stosunek nakładów do osiąganych efektów. Każdy, nawet niewielki stopień wsparcia danego
eventu przekłada się na możliwość zaistnienia firmy jako współtwórcy jego
sukcesu, do którego ściśle określone grupy docelowe będą miały silny, emocjonalny stosunek. Natomiast wadą sponsorowania eventu zamiast rozpoczęcia samodzielnej jego realizacji jest brak pełnej kontroli nad jego przebiegiem
i ograniczony wpływ na kontekst prezentowanego materiału reklamowego
(Chlechowicz, 2009, s. 68).
Event marketing jest atrakcyjną formą komunikacji marketingowej (Kalinowska-Żeleźnik, 2009). Dział public relations, odpowiedzialny za koordynację publicznej działalności firmy często wykorzystuje w swojej działalności
eventy, wykonując między innymi następujące zadania (Blythe, 2002, s. 139):
–– przygotowanie konferencji prasowych,
–– organizacja zajęć warsztatowych dla pracowników,
–– planowanie i organizacja imprez.
Dobrze przygotowany event najczęściej w naturalny sposób wzbudza
zainteresowanie mediów, a przez to nadaje dodatkowy rozgłos firmie. W ten
sposób, chociaż eventy kierowane są do konkretnych grup odbiorców, informacje o nich docierają także do audytorium, którego dana impreza bezpośrednio nie dotyczy. Ponadto grupy docelowe eventu charakteryzują się dużą
skłonnością do wystosowywania komunikatu zwrotnego zawierającego ich
postawy i opinie, co jest niezbędne w dalszym planowaniu strategii organizacji.
Event marketing może przybierać różne formy – w zależności od charakteru danej organizacji lub branży, w jakiej działa oraz grup docelowych.
W literaturze przedmiotu najczęściej wymienianymi rodzajami eventów są
(Chlechowicz, 2009, s. 59):
–– institutional events – eventy społeczne organizowane przez władze
publiczne, skierowane do obywateli, wyborców i organizacji (np. jubileusze, sympozja naukowe, różnego rodzaju obchody);
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–– business events – eventy służące poprawie komunikacji w ramach
struktur wewnętrznych z pracownikami, dostawcami, dealerami
i innymi partnerami handlowymi (np. konferencje, targi, kongresy);
–– incentive events – eventy motywacyjne, służące podniesieniu motywacji pracowników wewnętrznych oraz osób współpracujących z firmą (np. wycieczki, szkolenia, zwiedzanie przedsiębiorstw z branży);
–– special events – eventy specjalne, niecodzienne imprezy, służące
głównie komunikacji z klientem (np. happeningi, imprezy sportowe, promocyjne oraz koncerty).
Wyróżnia się także eventy: informacyjno-naukowe (ich głównym celem
jest zdobycie i przekazanie wiedzy oraz szeroko rozumiana wymian informacji i doświadczeń, np. konferencja, seminarium), biznesowe (nastawione na
osiągnięcie celów biznesowych, takich jak podpisanie kontraktu, czy przeprowadzenia negocjacji handlowych, np. targi) oraz kulturalno-rozrywkowe (np.
koncert, impreza sportowa) (Kalinowska-Żeleźnik, 2006).
W tym miejscu należy podkreślić znaczenie właściwego wyboru rodzaju eventu, który może przynieść w dłuższej perspektywie znaczące korzyści.
Ponadto wyzwania stawiane ich organizatorom przez uczestników wymagają podejmowania działań nie tylko atrakcyjnych, ale także skutecznych, bezpiecznych oraz często oferujących korzyści pozamaterialne. W związku z tym,
organizowanie eventów stało się procesem interdyscyplinarnym, czerpiącym
z doświadczeń wielu dziedzin naukowych. Należą do nich między innymi:
marketing, organizacja i zarządzanie, psychologia, prawo.

CSR czyli społeczna odpowiedzialność biznesu
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Komisja Europejska w lipcu 2001 roku opublikowała dokument Green
Paper „Promocja Europejskich Ram na rzecz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu”, w którym CSR zostało przedstawione jako koncepcja, w której
przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają aspekty społeczne i ekologiczne w swoich działaniach handlowych oraz w kontaktach ze swoimi interesariuszami. Wyróżnia się trzy podstawowe grupy interesariuszy:

–– pierwsza grupa: pracownicy, kadra kierownicza, właściciele,
–– druga grupa: klienci, dostawcy, kooperanci, konkurenci,
–– trzecia grupa: społeczności, od lokalnych i regionalnych po wspólnotę państwową albo nawet globalną.
Przedsiębiorstwo, opracowując strategię, dobrowolnie włącza interesy
społeczne oraz ochronę środowiska do celów, które realizuje, a także stara się
świadomie budować swoje relacje z różnymi grupami interesariuszy (Filek,
2006, s. 4). Obszary odpowiedzialności zostały określone w modelu społecznej odpowiedzialności A. B. Carrolla (Rybak, 2004, s. 29), który wyróżnił: odpowiedzialność ekonomiczną (zyskowność i maksymalizacja przychodów),
prawną (przestrzeganie prawa w zakresie działalności gospodarczej, ochrony
konsumenta, prawa pracy itp.), etyczną (godziwe i sprawiedliwe prowadzenie
działalności) oraz filantropijną (polegająca na prowadzeniu albo finansowaniu działań na rzecz problemów społecznych, np. sponsoring nauki, kultury,
sportu, programy na rzecz społeczności lokalnej, działalność charytatywna,
wolontariat pracowniczy).

Identyfikacja typów eventów wykorzystywanych
w działaniach z zakresu CSR
Aby działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu okazały się skuteczne muszą być nie tylko powiązane z całą strategią firmy, ale
także powinny wykorzystywać właściwie dobrane narzędzia, do których należą między innymi różnego rodzaju eventy.
CSR jest podejmowane w różnych formach i obszarach działania przedsiębiorstwa, do których należą: podstawowa działalność gospodarcza, przedsięwzięcia komercyjne wspierające sukces ekonomiczny, inicjatywy społeczne na rzecz społeczności lokalnej oraz działalność filantropijna (Adamczyk,
2009, s. 144).
Podstawowa działalność gospodarcza jest obowiązkowa i polega na
dostarczaniu dóbr i usług społeczeństwu zgodnie z jego potrzebami oraz
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Eventy w działaniach CSR na przykładzie Grupy LOTOS

poszukiwań i wydobycia oraz przerobu węglowodorów, handlu produktami
najwyższej jakości, zapewniający trwały wzrost wartości dla akcjonariuszy
i osiąganie pełnej satysfakcji klienta, umożliwiający stałe doskonalenie i korzystanie z potencjału pracowników, realizowany w sposób odpowiedzialny
wobec społeczeństwa, przyjazny dla środowiska naturalnego, zgodny z polityką bezpieczeństwa energetycznego.
W dokumencie „Strategia społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS 2012-2015” wskazano trzy kluczowe grupy interesariuszy:
–– otoczenie wewnętrzne (pracownicy, spółki grupy kapitałowej, organizacje związkowe, Rada Pracowników);
–– otoczenie społeczne (społeczności lokalne, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, administracja rządowa, instytuty naukowo-badawcze i ośrodki edukacyjne, organizacje pracodawców, media, środowisko przyrodnicze);
–– otoczenie rynkowe (wykonawcy i podwykonawcy, dostawcy, odbiorcy i klienci, partnerzy biznesowi, firmy konkurencyjne, organizacje branżowe i instytucje międzynarodowe, organizacje kontrolne
i monitorujące, uczestnicy rynku kapitałowego).
Każda z wymienionych wyżej grup jest uwzględniana w procesach decyzyjnych, w wyniku których Grupa LOTOS S.A. wywiera rzeczywisty lub potencjalny wpływ na ich przedstawicieli. Wykorzystując zróżnicowany zasób
metod i narzędzi komunikacji czynione są starania, aby budować pozytywne
relacje z nimi wszystkimi, mimo że skala i charakter tego wpływu oraz adresowanych wobec Grupy LOTOS S.A. oczekiwań są różne.
Do najważniejszych instrumentów event marketingu, które przyczyniają się do właściwej komunikacji z interesariuszami zaliczymy: spotkania
bezpośrednie, konsultacje społeczne, warsztaty służące dzieleniu się wiedzą

Grupa Kapitałowa Grupa LOTOS S.A. jest jedną z najlepiej ocenianych
firm naftowych w regionie Morza Bałtyckiego, której działalność odbywa
się w trzech obszarach: poszukiwawczo-wydobywczym, przerobu ropy oraz
handlowym. Jej misją jest innowacyjny i zrównoważony rozwój w obszarze

oraz szereg konferencji ukierunkowanych na propagowanie dobrych praktyk.
Analizując wybrane kategorie interesariuszy można zauważyć, iż w relacjach
z pracownikami najczęściej wykorzystywane są spotkania bezpośrednie oraz
szkolenia. Natomiast w kontaktach ze społecznościami lokalnymi stosowane

produkowania w sposób etyczny i efektywny. W tym obszarze stosuje się
przede wszystkim eventy o charakterze informacyjno-naukowym, np. szkolenia dla pracowników, konferencje i spotkania specjalistów danej branży nt.
nowych technologii itp.
Przedsięwzięcia komercyjne wspierające sukces ekonomiczny – są to
działania wspierające ekonomiczny sukces przedsiębiorstwa poprzez promocję nazwy, logo, tworzenie układów partnerskich z instytucjami publicznymi
i innymi organizacjami społecznymi. Eventami wykorzystywanymi w tym obszarze są głównie wydarzenia kulturalne i rozrywkowe oraz imprezy sportowe, których organizatorami i/lub sponsorami są dane firmy. Poza tym eventy
biznesowe, np. udział w targach i wystawach, także doskonale sprawdzają się
w realizacji celów tego obszaru.
Inicjatywy społeczne na rzecz społeczności lokalnej przejawiają się zaangażowaniem przedsiębiorstwa w różne problemy społeczne. W tym obszarze w szczególności wykorzystywane są tzw. special events, których ostateczna forma będzie uzależniona od konkretnych potrzeb danej społeczności,
np. seminarium nt. znaczenia badań profilaktycznych i leczenia chorób nowotworowych, konkurs wiedzy ekologicznej dla młodzieży, turniej piłkarski
dla dzieci itp.
Działalność filantropijna to przede wszystkim finansowe wspieranie
organizacji charytatywnych lub samodzielne prowadzenie przez przedsiębiorstwo takiej działalności. Wówczas najlepiej sprawdzającymi się eventami
będą te o charakterze informacyjno-naukowym (np. szkolenia dla osób bezrobotnych) oraz special events (np. impreza mikołajkowa dla dzieci z domu
dziecka).
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są programy i akcje społeczne oraz spotkania konsultacyjne. Spotkania bezpośrednie oraz konferencje stanowią z kolei ważne narzędzia komunikacyjne
z organizacjami pozarządowymi oraz administracją publiczną. W przypadku
uczestników rynku kapitałowego, powyższe rodzaje eventów są uzupełnione
o wydarzenia specjalne, jakimi są Dzień Analityka i Inwestora.
Analiza rodzajów eventów wykorzystywanych przez Grupę LOTOS
w podstawowych obszarach działania przedsiębiorstwa wykazała, iż w swojej
podstawowej działalności gospodarczej firma realizuje przede wszystkim
eventy o charakterze informacyjno-naukowym, takie jak: konsultacje społeczne z pracownikami oraz szkolenia i spotkania bezpośrednie, które poświęcone były zagadnieniom etycznym. Większość działań podejmowanych w roku
2012 miała na celu zapoznanie pracowników z treścią dokumentu „Kodeks
etyki Grupy LOTOS S.A.”, który obowiązuje od 1 stycznia 2013 roku.
Wśród przedsięwzięć, w tym także eventów, wspierających sukces
ekonomiczny firmy należy podkreślić obecność Grupy LOTOS w wielu dyscyplinach sportowych, które związane są nie tylko z branżą motoryzacyjną.
W swojej aktywności sponsoringowej wspiera ona sport kwalifikowany, amatorski, jak również cykliczne wydarzenia sportowe. Dla wzmocnienia przekazu reklamowego i budowania wizerunku firmy społecznie odpowiedzialnej,
Grupa LOTOS realizuje i wspiera programy społeczno-sportowe ukierunkowane na rozwój młodzieży, kolejnych pokoleń sportowców. Współpraca odbywa się głównie w wymiarze lokalnym poprzez sponsoring klubów i zespołów z otoczenia w jakim funkcjonuje spółka. Przykładem może być projekt
„Biało-zielona przyszłość z LOTOSEM”. Jest to program upowszechniania piłki
nożnej wśród najmłodszych mieszkańców Pomorza, realizowany we współpracy z Akademią Piłkarską Lechii Gdańsk. Mecze piłkarskie to przykład eventów sportowych organizowanych w ramach tego projektu.
W ramach inicjatyw społecznych w 2012 roku odnajdujemy współpracę firmy z organizacją pozarządową Fundacja Sendzimira, w realizacji
Letniej Akademii „Wyzwania zrównoważonego rozwoju”. Był to ważny event
szkoleniowy z zakresu zrównoważonego rozwoju w Polsce, którego odbior-

cami byli studenci, doktoranci, członkowie organizacji pozarządowych oraz
przedstawiciele samorządów i biznesu. Ponadto Grupa LOTOS była współorganizatorem konferencji „Rozwój odpowiedzialnego biznesu” w ramach Akademii CSR, której honorowym patronem było Ministerstwo Skarbu Państwa.
Projekt został zrealizowany wspólnie z dziennikiem Puls Biznesu, stanowiąc
odpowiedź polskiego biznesu na potrzebę propagowania idei społecznej odpowiedzialności, zwłaszcza wśród przedstawicieli sektora małych i średnich
przedsiębiorstw. Grupa LOTOS wspiera także wartościowe inicjatywy społeczne i kulturalne, dba o rozwój dzieci i młodzieży zamieszkującej okolice zakładów należących do grupy kapitałowej oraz podejmuje działania pozwalające
zachować cenne przyrodniczo obszary w otoczeniu dla przyszłych pokoleń.
Przykładem eventu może być zorganizowanie w sąsiadującej z zakładem
w Gdańsku dzielnicy Stogi rodzinnego festynu pt. „Piłkarski Dzień Dziecka”,
w którym to wydarzeniu uczestniczyło ok. 1 000 osób.
W ramach działalności filantropijnej w 2012 roku oprócz finansowego
wspierania organizacji charytatywnych Grupa LOTOS zorganizowała szereg
eventów, np. imprezę mikołajkową dla dzieci z rodzinnych domów dziecka.
Ponadto zrealizowano także projekt edukacyjny „Edukacja dla Natury na Wyspie Sobieszewskiej”, na który składały się takie eventy, jak warsztaty stacjonarne i zajęcia terenowe oraz szkolenia dla nauczycieli przyrody i biologii oraz
edukatorów z Pomorza.

Podsumowanie
Społeczna odpowiedzialność biznesu jest w obecnych czasach nie tylko
atrakcyjnym dodatkiem do strategii marketingowej przedsiębiorstwa. W XXI
wieku CSR jest koniecznością. CSR zakłada, że przedsiębiorstwa dążą dobrowolnie do realizacji celów społecznych. Będzie to świadczyć o nowoczesności firmy i otwartości na zmieniające się realia. CSR przynosi także wymierne
korzyści. Przede wszystkim przedsiębiorstwo wzmacnia swoją przewagę nad
konkurencją, dzięki poprawie lub wzmocnieniu pozytywnego wizerunku. Ponadto społeczna odpowiedzialność biznesu to, oprócz wymiaru marketingo-
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wego i wizerunkowego, pomoc drugiemu człowiekowi i wspieranie rozwiązywania istotnych problemów społecznych. Dobrze przemyślana strategia CSR
stanowi też zapewnienie większej świadomości marki. Dlatego tak ważny jest
odpowiedni wybór narzędzi wykorzystywanych w działaniach z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, wśród których kluczowe znaczenie mają
właściwie dobrane rodzaje eventów.
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Wykorzystanie smartfonów w komunikacji marketingowej
Application of smartphones in marketing communication

Streszczenie
Rosnąca popularność smartfonów tłumaczy rosnące zainteresowanie ich wykorzystaniem w komunikacji marketingowej. Referat poświęcono prezentacji różnych narzędzi komunikacji
mobilnej oraz ogólnych zasad jej stosowania.
Summary
The growing popularity of smartphones explains the growing interest in their use in marketing communications. The purpose of this paper is to present different tools of mobile
communications and the general principles of their application.

Słowa kluczowe: komunikacja mobilna, marka, smartfon
Keywords: mobile communication, brand, smartphone

250

Komu
Komunikacja
rynkowa:
Innowacje
wa – Media – Design

Wykorzystanie smartfonów wkomunikacji marketingowej

Od momentu pojawienia się 30 lat temu pierwszych telefonów komórkowych urządzenie to wywołało niesamowite zmiany w funkcjonowaniu jednostek i społeczeństw. Opisują je często socjologowie (Ling, Donner, 2012;
Castells, Fernandez-Ardevol, Qiu, Sey, 2009), którzy w swoich rozważaniach
podkreślają przede wszystkim niespotykany wcześniej poziom dostępności
jednostki dla innych, związany z tym, że nie dzwoni się już „pod adres” (tam,
gdzie znajduje się unieruchomiony telefon stacjonarny), ale „do osoby” (która
często jest w ruchu). To skutkuje chociażby nową jakością relacji rodzinnych
(tzw. „obecność na odległość” albo „bezpieczna autonomia”) oraz towarzyskich, możliwościami wykonywania obowiązków zawodowych poza biurem
i tak dalej. Pojawia się wręcz opinia, że wpływ telefonii komórkowej na społeczeństwo jest większy niż wcześniejsze pojawienie się telewizji czy komputera (Martin, 2011; Hopkins, Turner, 2012).
Smartfon jest czymś więcej niż zwykła komórka – to jakby połączenie
radia (na tej zasadzie opiera się cała telefonia komórkowa) z komputerem
(smartfon działa w oparciu o system operacyjny, co umożliwia wgranie dodatkowych aplikacji), wzbogacone o dotykowy ekran wielkości między 3 a 5 cali.
Urządzenie to zajmuje wyjątkowe miejsce w życiu współczesnego konsumenta. Amerykanie sięgają po smartfona 150 razy dziennie (!), w dodatku
rzadko po to by dzwonić – głównie surfują po Internecie, sprawdzają media
społecznościowe czy otwierają zainstalowane aplikacje. Prawie połowa z nich
sypia ze smartfonem przy łóżku (Macloed, 2013), a kiedy się obudzą to pierwszą rzeczą jaką robią po wstaniu z łóżka jest uruchomienie na smartfonie jakiejś aplikacji (5 na 6) lub sprawdzenie poczty elektronicznej (2/3 posiadaczy; Fox, 2013). Z kolei młodzi Australijczycy spędzają ze smartfonem pełne
29 dni w ciągu roku (Dudley-Nicholson, 2013). Także 5 na 6 polsckich właścicieli
smartfonów ma je zawsze przy sobie (Generation Mobile, 2013). Świat przeżywa prawdziwą smartfonową rewolucję, bowiem ta „nowa komórka” oferuje
użytkownikom całkowicie odmienne doświadczenia, dzięki temu że: (1) dysponuje większym ekranem; (2) inaczej się nią operuje (dotyk ekranu, a nie
przyciskanie klawiszy); (3) ma nieporównanie większą funkcjonalność. Ana-

logia do „szwajcarskiego scyzoryka” jest jak najbardziej na miejscu – mamy
bowiem w jednym urządzeniu połączenie aparatu fotograficznego, kamery,
odtwarzacza plików muzycznych, nawigacji samochodowej, konsoli do gier,
kalendarza, budzika, notatnika, latarki (!) i Bóg wie czego jeszcze.
W tym kontekście pojawia się istotne pytanie, czy ten nowy „niezbędnik”
stwarza jakieś unikalne możliwości komunikowania się firm z konsumentami.

Specyfika komunikacji mobilnej z udziałem smartfona
Współczesnego konsumenta określa się często mianem „konsumenta
trzech ekranów” (smartfon, komputer, telewizor), przed którymi spędza około
9 godzin dziennie, często zresztą korzystając z nich równolegle. Przykładowo, 6 na każdych 7 posiadaczy smartfonów w USA korzysta z nich w trakcie
oglądania telewizji (Hall, 2013). Badania z maja 2013 r. dowodzą, że 3 na każdych 5 Polaków, oglądając telewizję korzysta jednocześnie z laptopa, a 43%
ze smartfona (Sakowicz, 2013).
Co godne podkreślenia to fakt, iż coraz częściej tym kluczowym, niezbędnym w codziennym życiu ekranem jest właśnie smartfon – 46% Brytyjczyków w grupie 18-34 lat traktuje smartfon jako „pierwszy” ekran (3 na 10
woli komputer, a co ósmy telewizor), zaś w całej badanej populacji 28% uznaje go za „pierwszy” ekran (Ridley, 2013). Dokładnie taki sam odsetek Polaków
preferuje smartfona nad telewizor (Google, 2013). Jeszcze korzystniejsze dla
smartfonów wnioski płyną z analiz Ericssona (2013); 51% badanych stwierdza: „telefon komórkowy jest moim najważniejszym elementem technologii”
(72% w Indiach, 69% w Indonezji, 31% w Polsce). Jeśli uwzględnić dodatkowo fakt, iż w przypadku najwyżej rozwiniętych krajów świata smartfony są
w posiadaniu zdecydowanej większości konsumentów (w USA posiada je
61% całej populacji i czterech na pięciu konsumentów w wieku 18-34 lata;
90% Brytyjczyków w wieku 25-34 lata; 3/4 Holendrów i mniej więcej co trzeci
Polak; Cohen, 2013; Samsung dominates…, 2013; Vizard, 2013; Google, 2013),
a jednocześnie stanowią aż 4/5 nowo kupowanych telefonów (Cohen, 2013),
trudno nie docenić potencjału komunikacyjnego, jaki tworzą smartfony.
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Gdyby w skrócie nakreślić odmienność smartfonów od pozostałych
dwóch ekranów (komputera i telewizora) to z pewnością kluczowe różnice
polegają na tym, że (Martin, 2011; Hopkins i Turner, 2012):
1. Smartfon jest „osobisty”, używany indywidualnie (a nie rodzinnie)
i noszony zawsze przy sobie, w związku z czym komunikacja za jego
pośrednictwem ma charakter bardziej osobisty, niemal intymny;
2. Smartfon używany jest niekoniecznie w domu i niekoniecznie w pozycji siedzącej – stąd możliwości komunikacji kontekstowej (w trakcie zakupów) i sytuacyjnej są znacznie większe (miejsce aktualnego
przebywania właściciela smartfona jest możliwe do ustalenia dzięki
modułowi GPS);
3. Użytkownik smartfona jest ciągle aktywny (a jego smartfon zawsze
włączony), gotów do podjęcia reakcji.
W efekcie, komunikacja mobilna stwarza możliwość przekazania informacji i zachęt w czasie i miejscu wygodnym dla użytkownika smartfona.
Dotychczasowe rozważania prowadzą do wniosku, że komunikacja z udziałem smartfonów sprzyja innemu sposobowi odbierania treści
(w porównaniu do mediów tradycyjnych), przyswajaniu ich często poza
domem czy biurem; charakteryzuje się interaktywnością (prowadzenie
dialogu z konsumentem) i personalizacją, ale też krótszym okresem skupienia uwagi konsumenta; ułatwia błyskawiczne wpłynięcie na decyzje
konsumenta, choć z drugiej strony, olbrzymia liczba witryn mobilnych
i mobilnych aplikacji nie czyni ekosystemu mobilnego specjalnie przejrzystym (Martin, 2011; Konkol, 2010).
Dynamicznemu rozwojowi komunikacji mobilnej sprzyja na pewno
(Konkol, 2010):
–– malejąca skuteczność pojedynczej reklamy telewizyjnej (szacuje się,
że dziś przeciętny spot telewizyjny nadawany w stacjach amerykańskich ma zaledwie 1/3 skuteczności osiąganej 20 lat temu; Court,
Gordon i Perrey, 2005) oraz rosnąca liczba komunikatów reklamowych, z jakimi styka się współczesny konsument,

–– trudność skutecznego docierania z przekazami online, w związku
z narastającym zjawiskiem spamu.
Te dwie tendencje są przejawem końca tradycyjnego modelu perswazji, w którym komunikaty reklamowe wciskane były konsumentom „na siłę”
(Yastrow, 2003). Jak słusznie zauważa Rayport (2013): „W nasyconym mediami świecie, strategie reklamowe oparte na perswazji poprzez ingerencję, powtarzanie i brutalną wszechobecność stają się coraz mniej skuteczne”.
Wydaje się, iż największy potencjał wpływania na konsumentów przez
komunikację mobilną odnosi się na razie do segmentu nabywców młodych
i wykształconych – 5 na każdych 6 użytkowników smartfonów w Polsce jest
przed 45 rokiem życia i w 7 przypadkach na 10 mają co najmniej średnie wykształcenie (Generation Mobile, 2013).

Narzędzia komunikacji mobilnej
O popularności SMS-ów świadczy fakt, iż na każdego polskiego
użytkownika komórki przypada miesięcznie średnio 115 wysłanych SMS-ów
(a Polacy nie należą w tej dziedzinie do europejskich rekordzistów; Gajewski,
2013). SMS, czyli krótka wiadomość tekstowa zawiera 160 znaków (jeśli nie
używa się polskich liter) i jest najprostszą formą komunikacji mobilnej. Jej zaletami są (Hopkins i Turner, 2012):
–– możliwość odebrania wiadomości tekstowej na każdym modelu telefonu komórkowego,
–– możliwość personalizacji treści, co zwiększa zaangażowanie odbiorcy oraz umożliwia budowanie relacji z nim,
–– ekologiczność (redukuje konieczność wysyłki materiałów drukowanych),
–– efektywność kosztowa (koszt wysyłki 10 tys. smsów to około
1 100 zł).
Warto też zauważyć, iż 97-98% wiadomości tekstowych jest czytanych
niemal natychmiast po jej otrzymaniu, przez niemal każdego właściciela komórki (Wassermann, 2013); co więcej, dzieje się to w ciągu 4 minut od ich
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otrzymania, w przeciwieństwie do maili (Hopkins, Turner, 2012). SMS-y zwykle wykorzystywane są przez firmy do przyciągnięcia konsumentów do witryn mobilnych, do promocyjnej sprzedaży (w tym do przesyłania kuponów
zniżkowych), do zaproszenia do konkursu, a wreszcie do podtrzymywania relacji z klientem i prowadzenia z nim swoistego dialogu – do zbierania opinii,
głosowania (Konkol, 2010). Koniecznym jest przy tym uzyskanie zgody posiadacza telefonu na otrzymywanie SMS-ów – zwykle przydaje się odpowiednia
zachęta (zniżka na zakupy w sklepie itp), by konsument chciał wpisać swój
numer na listę adresową. Kampanie SMS-owe są często punktem wyjścia dla
rozpoczęcia działań z zakresu marketingu mobilnego przez małe firmy (Klein,
2013).
MMS-y charakteryzują się tym, iż ich skuteczność w porównaniu do
SMS-ów jest o 1/5 wyższa. Są one bardzo popularne w USA choćby przy
promowaniu premier kinowych (Martin, 2011). MMS-y pozwalają na wzbogacenie tekstu (pojemność MMS-u to mniej więcej 10 stron maszynopisu)
o zdjęcia (opakowanie produktu, witryna sklepu, widok hotelu albo kupon
zniżkowy), dźwięki, animacje (animowane ikony, postaci z kreskówek) i wideo
(maksymalnie półminutowe; Hopkins i Turner, 2012). Mimo większej atrakcyjności MMS-ów są one mniej popularne od SMS-ów – przeciętny Polak wysłał
ich w roku 2012 zaledwie 10 (Gajewski, 2013); kampania MMS-owa kosztuje
też znacznie więcej (mniej więcej czterokrotnie) od SMS-owej.
Dzięki wykorzystaniu modułu GPS w smartfonie istnieje możliwość zlokalizowania jego posiadacza w przestrzeni. Dzięki temu można mu wysłać
wiadomości dotyczące firm/podmiotów, w pobliżu których się znajduje (tzw.
geofencing – tworzenie wirtualnego perymetru o wybranym promieniu wokół dowolnej lokalizacji, co skutkuje przesłaniem na wszystkie znajdujące się
w tym obwodzie smartfony SMS-u) (Martin, 2011). Istnieją też aplikacje bazujące na geolokacji (np. Foursquare), w przypadku których „zameldowanie
się” właściciela smartfonu w określonym miejscu (restauracja, sklep, hotel itp.)
kwalifikuje go do otrzymania kuponów, rabatów, ofert specjalnych lub informacji o imprezach, wydarzeniach, eventach w jego pobliżu (aplikacja Nasze-

Miasto). Działania te to skuteczny sposób pozyskiwania nowych klientów, ale
też zachęcania do powtórnych odwiedzin przez klientów już pozyskanych.
Zaletą jest niewątpliwie możliwość indywidualizowania oferty, a wzrost popularności tego narzędzia zależy wyłącznie od szybszego zaakceptowania go
przez konsumentów (Hopkins, Turner, 2012).
W przeciwieństwie do wyszukiwania informacji w komputerze, w przypadku smartfonów przedmiotem wyszukiwania są firmy/marki znajdujące
się „w pobliżu” konsumenta. Wyszukiwanie mobilne to zwykle poszukiwanie
szybkiej informacji o produktach/usługach „małego zaangażowania w zakup”
albo wyszukiwanie informacji wykorzystywanych do natychmiastowego
działania – zamówienia pizzy, zarezerwowanie stolika w restauracji, kupno
biletu do kina (Hopkins i Turner, 2012). Warto zauważyć, iż czas oraz miejsce
przebywania użytkownika smartfona sugerować mogą jego intencje – jak to
trafnie wyraził S. Larsen, współtwórca aplikacji PhoneTell: „O ile w internecie
szuka się żeby wiedzieć, to w smartfonach szuka się, żeby działać.” (Martin,
2011, s. 153). I faktycznie, 9 z każdych 10 poszukiwań informacji wykonanych
przy pomocy komórki kończy się jakimś działaniem (połowa zakupem), przy
czym w 7 przypadkach na 10 reakcja następuje w ciągu godziny. Przy poszukiwaniu z wykorzystaniem komputera 70% reakcji zachodzi w ciągu miesiąca (Cummings, 2013). W odniesieniu do restauracji, poszukiwanie informacji
o nich przez wyszukiwarki mobilne w 90% kończy się wizytą (w dwóch przypadkach na trzy, w ciągu godziny od wyszukania) (Brown, 2013).
Strony mobilne występują w formacie „m.nazwa.com.pl” lub „www.
nazwa.com/mobile”. Duże badania zrealizowane na próbie 2 mln urządzeń
mobilnych aktywnych w polskiej sieci (2/3 połączeń zrealizowanych przez
smartfony) dowodzą, że najpopularniejsze są mobilne serwisy z informacyjnymi i publicystyką oraz strony rozrywkowe i z aktualnościami kulturalnymi (Przez telefon po aktualności z sieci, 2013). Zasadniczy problem
związany z projektowaniem stron mobilnych marek i firm polega na…
braku takich stron! Aż trudno w to uwierzyć, ale 90% sklepów internetowych w Polsce nie posiada strony mobilnej (M-Commerce w praktyce,
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2013). A jeśli strony mobilne są przygotowane, to zwykle według reguł
rządzących kilkakrotnie większym ekranem komputera – często przeładowane treścią (czy na pewno niezbędne są informacje o członkach zarządu
i notatki prasowe?), co sprawia że zmniejszony na ekran smartfona tekst
jest nieczytelny. Nadmiar informacji skutkuje też długim ładowaniem się
stron, a to może być odebrane jako sygnał, iż serwis już nie działa albo
firma nie istnieje. Strony mobilne muszą gwarantować łatwe odnalezienie
poszukiwanej informacji oraz zapewnić nawigowanie bez zbędnych opóźnień. Przydałby się na stronie przycisk umożliwiający bezpośrednie zatelefonowanie pod podany na stronie numer (click-to-call), żeby użytkownik
smartfona nie musiał uczyć się go na pamięć, a także mapka z dojazdem,
najlepiej połączona z nawigacją (Klein, 2013; Hopkins i Turner, 2012).
Reklamy mobilne są rozwiązaniem przeniesionym jakby wprost
z tradycyjnego Internetu. Mogą mieć postać tzw. „display ads”, zawierających tekst i grafikę (w różnych wymiarach) albo tzw. „rich media ads”,
czyli wzbogaconych o animacje czy wideo (jak najkrótsze, najlepiej do
10 s., bez ciemnych kolorów i szybkich ujęć, które kiepsko wypadają na
ekranie smartfona). Reklamy mobilne zwykle wykorzystywane są do kierowania konsumentów do sklepu czy placówki usługowej danej marki,
zachęcają do interakcji z marką (np. udział w konkursie), są elementem
kampanii promocyjnej, dostarczając kuponów zniżkowych lub też służą
umieszczeniu danych teleadresowych w książce telefonicznej smartfona
albo danych o wydarzeniu (koncert, mecz, premiera serialu) w kalendarzu
urządzenia (Hopkins, Turner, 2012). Zdaniem niektórych ekspertów, reklamy mobilne na ekranie smartfonów raczej drażnią niż zachęcają (Gibbs,
2013), a to dlatego, że (Gupta, 2013):
1. Użytkownicy smartfonów ich nie lubią, bowiem traktują smartfon
jako medium bardziej osobiste niż telewizja;
2. Brakuje prawego marginesu, na którym zwykle lokowane są (w komputerach) reklamy, w efekcie czego reklamy wyskakują w różnych
niespodziewanych miejscach;

3. Efekt „grubego palca”, który powoduje że próba zamknięcia bannera
może skutkować pomyłkowym kliknięciem na reklamę (i przejściem
do mobilnego serwisu marki).
Kupony zniżkowe dostarczane są albo SMS-em jako kod numeryczny (przekazywany sprzedawcy w sklepie), MMS-em (postać graficzna),
na stronach mobilnych lub w aplikacjach mobilnych marki (np. McDonald’s czy Superpharm). Są one świetną zachętą do sięgnięcia po nowy
produkt lub też wzmacniają relację z obecnym klientem marki. Doświadczenia amerykańskie dowodzą, iż kupony mobilne wykorzystywane są
10 razy częściej niż tradycyjne, papierowe, bowiem trafiają wprost do „rąk”
(a w zasadzie, do smartfona) i konsumenci mają je przy sobie, kiedy są na
zakupach (Klein, 2013).
Dwuwymiarowy kod QR (quick response) może być zastosowany w komunikacji mobilnej dzięki temu, że smartfon wyposażony jest
w aparat cyfrowy, który może służyć do „czytania” kodu. Kody QR (o pojemności informacyjnej ponad 200 razy większej od tradycyjnego kodu
kreskowego) zwykle umieszczone są na opakowaniu produktu, w reklamie prasowej, na plakacie, na wizytówce, na paragonie sklepowym, na
witrynie sklepowej, a używa się ich by dostarczyć określonej informacji
(może to być film wideo, plik dźwiękowy, aplikacja mobilna czy przekierowanie do strony mobilnej marki), określonej promocji (np. dostarczenie
kuponu zniżkowego) lub przekierować na fanpage marki na Facebooku
(Klein, 2013, Martin, 2011). Bardzo tanie w przygotowaniu kody QR znacząco upraszczają konsumentowi określone kroki w procesie poszukiwania informacji oraz zakupu (np. związane z wpisywaniem pełnego adresu
strony w wyszukiwarkę mobilną). Używane są przez 3 na każdych 10 posiadaczy smartfonów, głównie przez młodszych (18-35 lat).
Aplikacje mobilne (czyli oprogramowanie na smartfon, które zwiększa
jego użyteczność) są przez niektórych traktowane jako „najwyższa szkoła jazdy” w komunikacji mobilnej. Ich upowszechnienie jest tłumaczone kilkoma
przesłankami:
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1. Posiadacze smartfonów nie postrzegają ich jako reklamy (a 4 na każdych 5 posiadaczy komórek nie lubi małych reklam wyświetlanych
na ich ekranie), przez co są mało inwazyjne;
2. Użytkownicy doceniają ich funkcjonalność;
3. Dla marki/firmy mogą być źródłem dodatkowych dochodów.
Badania pokazują, iż prawie 4/5 czasu poświęconego smartfonowi
(a niezwiązanego z dzwonieniem, czy SMS-owaniem) zajmują aplikacje (pozostały czas to przeglądanie stron internetowych). Wśród aplikacji dominują
następujące kategorie (Gupta, 2013):
–– gry i rozrywka, na które właściciele smartfonów poświęcają 2/5 czasu,
–– serwisy społecznościowe (Facebook, LinkedIn), zajmujące prawie
1/3 czasu,
–– aplikacje użytkowe (mapy, kalendarze, klient poczty elektronicznej itp.),
–– aplikacje służące wymianie opinii klientów oraz „odkrywaniu” przez
nich nowych miejsc, hoteli, restauracji itp. (jak Yelp, TripAdvisor czy
nasi Gastronauci),
–– markowe, wśród których wymienić można między innymi: bankowe
(np. BZ WBK), oferowane przez detalistów (np. Lidl, Piotr i Paweł),
związane z branżą turystyczną (np. Ibis, PoznanAirportGuide) i rozrywkową (Multikino, CinemaCity), modowe (np. Zara, H&M).
Powodzenie aplikacji (mierzone między innymi liczbą pobrań) warunkowane jest ich atrakcyjnością i użytecznością. Trzeba mieć świadomość,
że wśród polskich użytkowników smartfonów są tylko 3 aplikacje o liczbie
pobrań ponad 1 mln, natomiast aplikacje opracowywane dla celów marketingowych zwykle pobierane są w liczbie kilkunastu tysięcy (20 tys. pobrań
przyjmuje się za sukces; Mikowska, 2012).

254

Podsumowanie
Poza kwestiami czysto technicznymi (i oczywiście finansowymi), projektując działania z zakresu komunikacji mobilnej należy odpowiedzieć sobie
na kilka pytań:

1. Jakie funkcjonalności musi oferować/jakie problemy konsumenta
rozwiązywać proponowane działanie z zakresu komunikacji mobilnej?
2. Jak/dlaczego strona mobilna/aplikacja mobilna wzbogacą doświadczenie konsumenta z marką?
3. W jaki sposób użytkownik strony mobilnej/aplikacji może podzielić
się swymi wrażeniami z doświadczenia z marką w mediach społecznościowych? W jaki sposób może zarekomendować markę znajomym nie odkładając smartfona?
4. W jaki sposób strona mobilna/aplikacja mobilna zostaną zintegrowane ze sprzedażą?
5. W jaki sposób mierzony zostanie zwrot z inwestycji w komunikację
mobilną marki?
Sukces w komunikacji mobilnej bazuje na czterech komponentach,
wynikających z dogłębnej znajomości użytkownika smartfona: użyteczności,
interaktywności, prostocie i zachętach do działania. Co ważne, w komunikacji
mobilnej wszystko można testować (Hopkins, Turner, 2012).
Ekran smartfona jest znacznie mniejszy od ekranów telewizorów plazmowych czy LED i ciągle jeszcze reklama telewizyjna pozostaje dla wielu
marketerów kluczowym narzędziem w arsenale walki o klienta. Ale ekran
smartfona zdaje się dowodzić słuszności powiedzenia, że „małe jest piękne”.
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Etyczna perspektywa niejawnych działań promocyjnych
w Internecie
Ethical perspective of stealth Internet promotion

Streszczenie
W ostatnich latach niektóre firmy zaczęły stosować zawoalowane formy działań promocyjnych. Wynika to z narastającego sceptycyzmu i niechęci odbiorców w stosunku do otwartych
komunikatów marketingowych.Marketing szeptany ewoluowałw kierunku ukrytych komunikatów marketingowych ukrywających tożsamość i cele nadawcy. Szczególne możliwości ukrycia
własnej tożsamości daje Internet. Przedstawiciele firm mają nadzieję w zawoalowany sposób dotrzeć do potencjalnych nabywców z komercyjnymi komunikatami. W Internecie przyjmuje
to w szczególności postać rzekomo bezstronnych recenzji i opinii użytkowników określonych produktów.Pojawiają się one na forach dyskusyjnych, blogach, mikroblogach i w sieciach
społecznościowych. Komentarze takie oraz recenzje są niekiedy pisane w Internecie przez wynajęte przez przedsiębiorstwa i organizacje osoby lub sponsorowane za pomocą darmowych
próbek, nagród, a niekiedy gotówki.Klienci poszukujący w Internecie informacji o produktach nie są tego świadomi. Artykuł omawia takie praktyki i analizuje ich aspekty etyczne. Autor uznaje
ja za nieakceptowalne, a także podważające wiarygodność i długookresowy interes zarówno przedsiębiorstw jak i agencji marketingowych.
Summary
In recent years some businesses have started to employ covert forms of promotional activities. It results from the growing skepticism and aversion of the public towards overt marketing
communication messages. Word-of-mouth marketing has evolved into stealth marketing, masking the sender’s identity and goals. The Internet provides a unique way to fabricate commercial
messages. On the Internet such practices assume the form of allegedly independent reviews and opinions of some particular products’ users. They appear in discussion forums, blogs,
microblogs and social networks. Such comments and opinions are often written by hired people or are paid for with free products,gifts, or even cash. Consumers searching the Internet for
information on products are not aware of the fact. The paper discusses such practices and evaluates them from ethical perspective. The author finds them unacceptable and conflicting with
the long-term interests and credibility of both companies and marketing agencies.

Słowa kluczowe: etyka, niejawna promocja, marketing internetowy
Key words: ethics, stealth marketing, internet marketing
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Etyczna perspektywa niejawnych działań promocyjnych w Internecie

Ostatnie 15 lat rozwoju Internetu zrodziły możliwość pisania tekstów,
publikowania filmów i nagrań audio, wymiany opinii i pisania komentarzy
przez miliony ludzi. Wielu z nich formułuje opinie na temat produktów i usług.
Jednocześnie praktycy marketingu odkryli, iż Internet jest doskonałym medium do promowania dóbr i usług, a dodatkowo pozwala na anonimowe publikowanie treści. Ukrywanie swojej tożsamości przez nadawców komunikatów marketingowych w Internecie rodzi wątpliwości zarówno natury prawnej
jak i etycznej.

Spadająca skuteczność dotychczasowych działań
promocyjnych
W obecnych czasach ludzie są bombardowani komunikatami marketingowymi, z których większość jest ignorowana lub traktowana podejrzliwie. Początkowo, około 10-15 lat temu przedsiębiorstwa podejmowały działania nazywane marketingiem szeptanym. Ponadto miały
zaskakiwać swoją oryginalnością nie tylko ze względu na treść, ale także
wykorzystanie nietypowych nośników komunikatów reklamowych. Działania te ewoluowały w kierunku niejawnych działań promocyjnych. Ich
niejawność polega na promowaniu określonych produktów i ich pozycjonowaniu w umysłach odbiorców przy jednoczesnym ukrywaniu tożsamości nadawcy. Petty i Andrews (2008) wprowadzają rozróżnienie pomiędzy
jawną reklamą cechującą się tym, iż konsumenci wiedzą, iż komunikat
pochodzi bezpośrednio od sprzedawcy oraz niejawną, w której nadawcy
mają nadzieję ominąć brak zainteresowania i sceptycyzm odbiorców wobec komunikatu poprzez takie go przedstawienie, iż nie jest postrzegany
jako komunikat marketingowy. Sceptycyzm ten, to mechanizm ochronny
stosowany przez konsumentów w odniesieniu do komunikacji marketingowej (Brown, Krishna, 2004). Zwolennicy takich niejawnych działań zachwalają je ze względu na możliwość „przyłapania ludzi poprzez zidentyfikowanie słabego miejsca w ich mechanizmach obronnych” (Kaikati,

Kaikati, 2004, s. 6). Istotne jest zatem wskazanie na formy takich działań,
a następnie postawienie pytania o ich etyczność.

Formy niejawnych działań promocyjnych w Internecie
Niejawne działania w Internecie mają złożony charakter. Polegają zarówno na wysyłaniu komunikatów marketingowych jak i na zbieraniu informacji pozwalających na skuteczniejsze docieranie do odbiorców.
Sprague i Wells (2010) podają przykład 24-letniej piosenkarki Marie
Digby, która stała się sławna dzięki własnym stronom w serwisach MySpace
i YouTube. Jej nagrane w warunkach domowych krótkie filmy, w których śpiewa i gra na gitarze, obejrzało na YouTube ponad 2,3 mln widzów. W 2007 roku
pojawiła się notatka prasowa sugerująca, iż popularność pani Digby w Internecie doprowadziła do nagrania płyty w wytwórni Hollywood Records. Prawda jednak była nieco inna. Pani Digby podpisała kontrakt z wytwórnią w 2005,
która pomogła jej wymyśleć strategię internetową, doradzała w sprawie piosenek umieszczanych w sieci i dystrybuowała jedną z jej piosenek, nagraną
w studiu nagrań do stacji radiowych i sklepu internetowego iTunes. MySpace
było używane przez Hollywood Records do wypromowania wizerunku Pani
Digby jako artystki, która samodzielnie, z wielkim trudem usiłuje zaistnieć
i sama stworzyć wokół siebie rozgłos.
Inną formą niejawnych działań promocyjnych jest umieszczanie pozytywnych komentarzy na temat produktów na stronach sklepów internetowych i jednocześnie oznaczanie krytycznych wypowiedzi jako bezużytecznych. Działania te podejmowane są na zlecenie producentów tych produktów.
Wielu młodych ludzi podczas rozmów kwalifikacyjnych dla jednej
z amerykańskich firm PR, szczyciło się tym, iż są w stanie anonimowo umieszczać komentarze na blogach (Frazier, 2006). W szczególności działania takie
mogą dotyczyć blogów, na których recenzowane są określone produkty.
Niektóre przedsiębiorstwa w Stanach Zjednoczonych bezpośrednio wypłacają blogerom wynagrodzenie za recenzje (w gotówce lub w naturze) (Joshi,
2009). Ocena takiej sytuacji zależy oczywiście od warunków, na jakich dana
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osoba przyjęła produkt. Niewłaściwe jest jednak to, iż czytelnicy nie wiedzą,
czy mają do czynienia z opinią niezależnego użytkownika, który nabył produkt za własne pieniądze, czy też z opinią osoby pobierającej wynagrodzenie za swoje opinie. Istotne jest także to, czy autor recenzji otrzymał produkt
gratis jedynie pod warunkiem opublikowania recenzji, bez względu na to czy
będzie krytyczna czy entuzjastyczna.
Szczególne znaczenie dla niejawnych działań promocyjnych mają serwisy społecznościowe. Dochodzi w nich do nadużyć w zakresie rekomendowania produktów. Twitter używany jest zarówno przez wiele osób prywatnych
jak i przedsiębiorstwa. Te ostatnie wykorzystują go do rozpowszechniania informacji o swoich produktach. Land Rover prowadził kampanię wiążącą się
z płaceniem innym użytkownikom Twittera w zamian za rozpowszechnianie
informacji o nowych modelach Land Rovera. Wysokość wypłat dla użytkowników zależała od liczby osób śledzących ich tweety. W ten sposób przy bardzo niewielkich wydatkach, rekomendacje produktu dotarły do tysięcy użytkowników (Sprague i Wells, 2010).
Niekiedy fałszywe rekomendacje przyjmują dość zuchwałą formę.
Przykładowo, tworzone są fałszywe tożsamości, pod którymi publikowane
są opinie. Inną formą jest oferowanie prezentów lub darmowych produktów
drobnej wartości w zamian za umieszczenie pozytywnej recenzji na określonej stronie internetowej. W prasie pojawiły się nawet informacje o wysokich
wynagrodzeniach osób kontrolujących strony przedsiębiorstw i marek na Facebooku i cenach zdobywania „fanów” (Lemańska, 2013).

Skuteczność rekomendacji użytkowników Internetu
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Skuteczność niejawnych działań promocyjnych trudno jest precyzyjnie ocenić ze względu na ich dyskretny charakter. Sondaż przeprowadzony
w 2009 r. przez firmę Nielsen wśród 25000 internautów z 50 krajów wskazywał, iż 70% z nich deklarowało zaufanie do opinii wyrażanych w Internecie (Malbon, 2013). Może to oznaczać, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy
z istnienia i zakresu zjawiska fałszywych opinii. Osobiste rekomendacje są

jednym z najsilniejszych czynników wywołujących reakcje konsumentów,
w szczególności gdy pochodzą od osób związanych ze sobą relacjami (McGeveran, 2009). Z tego powodu można już mówić o komercjalizacji towarzyskich
pogawędek, zwłaszcza w Internecie. W szczególności osobiste rekomendacje
wykazują swoją skuteczność wtedy, gdy konsumenci nie zauważają ich promocyjnego charakteru i faktu, że za informacją stoi podmiot komercyjny (Kaikati, Kaikati, 2004).
Powszechnie akceptowane jest przekonanie, iż konsumenci chcą wiedzieć, kiedy mają do czynienia z komunikatami marketingowymi. Ashley
i Leonard (2009) wskazują, iż zastosowanie niejawnych kampanii marketingowych może mieć negatywny wpływ na więź konsumentów z marką. Największy negatywny efekt takich działań zaobserwowano w przypadku konsumentów najsilniej przywiązanych do danej marki. Milne, Bahl i Rohm (2008)
na podstawie swoich badań rekomendują mniej znanym przedsiębiorstwom
podkreślanie przejrzystości w kwestii gromadzenia informacji o konsumentach i swoich postaw. Ich zdaniem, firmy takie w większym stopniu niż te znane powinny skoncentrować się na budowaniu zaufania wśród konsumentów
poprzez otwartość działań promocyjnych w Internecie i praktyk gromadzenia
danych.

Analiza etyczna
W ciągu ostatnich lat w wielu krajach zainicjowana została dyskusja na
temat legalności takich praktyk. Uregulowanie prawne, nawet aprobata, nie
są jednak równoznaczne z aprobatą z etycznego punktu widzenia. Przy omawianiu zagadnień etyki w kontekście komunikacji marketingowej niektórzy
autorzy (np. Drumwright, Murphy, 2004) przyjmują pogląd, że jeśli dane
działanie jest prawnie dozwolone jest również akceptowalne z etycznego
punktu widzenia. Inni autorzy (np. Foxton, 2006; Marsden, 2006) potępiają
w marketingu szeptanym ukrywanie celów i nadawców.
W polskim Kodeksie Karnym w art. 286 znajduje się definicja oszustwa
jako doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mie-
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niem własnym przez wprowadzenie jej w błąd albo wykorzystanie błędu lub
niezdolności do należytego pojmowania działania popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Utożsamianie moralności z prawem jest jednak
niewłaściwe. Podobnie jak utożsamianie wartości kulturowych i przekonań
osobistych z moralnością.
Normy moralne często pokrywają się z normami prawnymi, ale nie
jest to regułą. Zakres etyki jest dużo szerszy niż prawa. Prawo reguluje pewne aspekty życia gospodarczego ustalając minimalne standardy, podczas
gdy etyka odnosi się do każdego aspektu życia. Niekiedy prawo może być
sprzeczne z moralnością. W czasach II wojny światowej istniało w Polsce prawo zakazujące Polakom korzystania z wielu usług, np. środków transportu,
ze względu na ich narodowość. Rozwiązania takie dają niektórym osobom
asumpt do konstatacji, iż wobec takiej różnorodności należy uznać, iż etyka
jest czymś relatywnym i istnieją równoprawne rozwiązania etyczne. Konstatacja taka, określana jako relatywizm moralny jest niewłaściwa i bezzasadna.
Przepisy prawne nie przesądzają o tym, co jest dobre a co złe. Wartości wyznawane w danej kulturze także nie przesądzają o tym, czy niektóre działania
są właściwe czy nie. Niektóre kultury bardziej niż inne sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi i dobru człowieka. Wartości kulturowe są w takim przypadku mylnie utożsamiane z tym, co właściwe i moralne. Utożsamianie etyki
z postawami akceptowanymi w danej grupie jest niewłaściwe i rodzi wiele
dalszych wątpliwości. Grupą taką może być również grupa przestępcza, która
również kieruje się określonymi normami, ale nie może stanowić to podstawy
do tego, by żądać uznania jej norm za odmienny, lecz wymagający szacunku
system etyczny. Wartości wyznawane w określonej grupie czy kulturze mogą
ponadto podlegać manipulacjom. Etyka zasadniczo nie zajmuje się opisywaniem tego, jak ludzie się zachowują (tym zajmuje się socjologia), ale wskazywaniem jak powinni się zachowywać.
Laczniak i Murphy (1993), wskazują na kryteria oceny planowanych
działań marketingowych. Wskazują na znaczenie odpowiedzi na pytania: czy
te działania są sprzeczne z szeroko akceptowanymi moralnymi nakazami?

Czy jest prawdopodobne, iż z tych działań wynikną duże szkody dla ludzi lub
organizacji? Wskazówki te jednak brzmią bardzo ogólnikowo i mogą rodzić
dalsze wątpliwości oraz być obszarem nadużyć.
Wiele teorii moralnych zawiera elementy prawdy o moralności, jednak
typową jest sytuacja prezentowana w wielu publikacjach, gdzie zwolennicy
jednej teorii zwalczają inną. Nie ma potrzeby akceptować w całości określonej teorii, aby zrozumieć znaczenie obowiązku, zamiaru, okoliczności i konsekwencji czynu (Arjoon, 2007). Św. Tomasz z Akwinu w „Sumie teologicznej”
wskazuje, iż dla oceny moralności działań danej osoby niezbędne jest wzięcie
pod uwagę trzech elementów (Melé, 2009):
–– Zamiaru, czyli celu osoby podejmującej określone działanie;
–– Przedmiotu moralnego, czyli podjętych działań, jako środka do osiągnięcia celu i ocenianych pod względem moralnym. Przedmiot moralny nie jest neutralnym opisem działania. Faktem jest pozbawienie
kogoś życia, ale zabicie kogoś w obronie własnej jest czymś innym
z moralnego punktu widzenia niż zabójstwo;
–– Okoliczności, czyli stosownych aspektów sytuacji tj. kontekstu
i konsekwencji wypływających z danego czynu. Okoliczności mogą
wpływać na ocenę przedmiotu moralnego.
Zamiary i przedmiot moralny są ściśle ze sobą związane. Człowiek dokonuje wyboru zarówno środka (przedmiotu) i celu. Wybór ten ma charakter
rozmyślny, zatem ponosi odpowiedzialność za oba elementu w każdym swoim działaniu. Aby decyzję można było uznać za moralnie dobrą wszystkie trzy
elementy muszą być dobre (Arjoon, 2007; Melé, 2009).
W przypadku niejawnych działań marketingowych, w sytuacji tworzenia fałszywych tożsamości rzekomych zadowolonych użytkowników mamy
do czynienia z mówieniem nieprawdy. Mówienie nieprawdy lub niepełnej
prawdy jest dopuszczalne z pewnych perspektyw filozoficznych, np. jeśli powiedzenie prawdy wiązałoby się z wyrządzeniem szkody (np. w czasie wojny,
aktów terroru itd.). Trudno jednak uznać, by niejawne działania marketingowe odpowiadały temu przypadkowi tym bardziej, iż w mediach odbiorcy mu-
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szą być informowani o nadawaniu komunikatów reklamowych, a w Internecie muszą wyrazić zgodę na ich przesyłanie pocztą elektroniczną.
Negatywną konsekwencją dla odbiorców niejawnych komunikatów
mogą być niewłaściwe wnioski dotyczące marki lub produktu. Adresaci komunikatów nie posiadają pełnej informacji o celach nadawcy i mogą podjąć
niekorzystne dla siebie decyzje. Jeżeli sprawca czynu ma intencję wprowadzić w błąd inną osobę, to działanie takie z etycznego punktu widzenia nie
może zostać uznane za dobre. Praktyka ta przyczynia się także do obniżenia
wiarygodności i szczerości w kontaktach międzyludzkich. Obawa przed oszustwem jest powodem nieufności ludzi i sceptycyzmu wobec komunikatów
marketingowych. Praktyka niejawnych komunikatów marketingowych przyczynia się więc do dalszego pogłębienia tego sceptycyzmu. Odbiorcy takiego
komunikatu, gdy uświadomią sobie jego komercyjny charakter, łatwo mogą
dojść do wniosku, iż produkt, który jest promowany w oszukańczy sposób
jest niskiej jakości, bo w przeciwnym razie nikt nie byłby skłonny do jego zakupu.

Formy odpowiedzialności
Zasadniczo istnieją 4 formy odpowiedzialności moralnej. Dwie z nich
związane są z działaniami danej osoby, a dwie – z przyczynianiem się do niewłaściwych działań innych osób (Melé, 2009). Odnoszą się one także do odpowiedzialności za nieuczciwe działania promocyjne.
Powszechne jest uznawanie odpowiedzialności moralnej danej osoby
za świadome i dobrowolne działanie. Działanie takie wynika z dokonanego
przez daną osobę wyboru i faktu, iż dokonała ona czynu rozmyślnie. Zakłada
się, iż osoba ta była również świadoma konsekwencji swojego czynu.
Zaniechanie polega na tym, iż dana osoba nie podejmuje działań
w sytuacji, gdy może i powinna takie działanie podjąć. Zaniechanie może być
w pełni zamierzone, a nie wynikać z nieuwagi czy roztargnienia. Polega ono
na tym, że dana osoba rezygnuje z podjęcia działania choć doskonale zdaje
sobie sprawę ze swojego zobowiązania do jego podjęcia.

Nakłanianie innych osób do czynu ma miejsce w wielu organizacjach.
Pracownicy są nakłaniani do określonych działań przez swoich przełożonych
i współpracowników. Może się to dokonywać przez perswazję przyjmującą
formy porad, chwalenia lub krytykowania czyichś decyzji.
Współdziałanie w czynach innych osób ma często miejsce w organizacjach, gdzie ludzie są wzajemnie od siebie zależni i realizują działania zespołowo. Współpraca przy oszustwach i nadużyciach rodzi odpowiedzialność
moralną także tej osoby, która nie dokonuje tego czynu.
Odpowiedzialność moralna dotyczy także naukowców. Niekiedy, kierując się chęcią unikania kontrowersji, wzbudzania sympatii przedstawicieli
przedsiębiorstw i czerpania z tego tytułu korzyści, nie wskazują na niewłaściwy charakter niektórych działań marketingowych, akcentując przede wszystkim ich skuteczność.

Podsumowanie
Należy oczekiwać, iż ci przedstawiciele biznesu, którzy są nastawieni
na szybkie efekty, a nie długotrwałe budowanie więzi z klientami będą bronić prawa do niejawnych działań promocyjnych. Cechuje je niski koszt oraz
umożliwiają one docieranie do odbiorców, którzy w innym przypadku pozostaliby zamknięci na ich komunikat. Niejawne działania marketingowe w Internecie przyczyniają się do wzbudzania jeszcze większej niechęci i irytacji
odbiorców. Fałszywe opinie w Internecie, kupowanie „fanów” stają się problemem sprawiającym, iż opinie i liczba „polubień” w serwisach społecznościowych nie mogą być już traktowane jako odzwierciedlenie prawdziwych opinii
użytkowników. W interesie środowiska branży reklamowej i w celu ratowania
jego nadwątlonej reputacji jest przeciwdziałanie takim zjawiskom. Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu Szeptanego w ostatnich latach wprowadziło zmiany w swoim kodeksie etycznym. Zmiany dotyczą m.in. otwartości
pomiędzy konsumentami i sprzedawcami oraz zawierają postanowienie,
iż sygnatariusze zgadzają się co do tego, iż konsumenci zaangażowani w marketing szeptany powinni ujawniać swoje powiązanie ze sprzedawcami w ko-
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munikacji z innymi konsumentami (Word of Mouth Marketing Association,
2009). Pozostaje mieć nadzieję, iż praktykom marketingu w Polsce kwestia
własnej reputacji także leży na sercu, a przedstawicielom przedsiębiorstw zależy na budowaniu więzi z klientami, które są oparte na uczciwości i zaufaniu.

Bibliografia
Arjoon, S. (2007). Ethical Decision-Making: a Case for the Triple Font Theory. Journal of Business
Ethics, 71(4), 395-410.
Ashley, C., i Leonard, H.A. (2009). Betrayed by the Buzz? Covert Content and Consumer-Brand
Relationships. Journal of Public Policy & Marketing, 28(2), 212-220.
Brown, C.L. i Krishna A. (2004). The Skeptical Shopper: A Metacognitive Account for the Effects
of Default Options on Choice. Journal of Consumer Research, 31(3), 529-39.
Drumwright, M.E. i Murphy, P.E. (2004). How Advertising Practitioners View Ethics: Moral Muteness, Moral Myopia, and Moral Imagination. Journal of Advertising, 33(2), 7-24.
Foxton, J. (2006). Live Buzz Marketing. W: J. Kirby i P. Marsden, (red.), Connected Marketing: The
Viral, Buzz, and Word of Mouth Revolution (4-24). Oxford: Elsevier.
Frazier, M. (2006). Edelman Eats Humble Pie. http://adage.com/article/news/edelman-eatshumble-pie/112588/ (21.10.2013).
Joshi, P. (2009). When a Blogger Voices Approval, a Sponsor May Be Lurking. New York Times, July
13, 2009.
Kaikati, A.M. i Kaikati, J.G. (2004) Stealth Marketing: How to Reach Consumers Surreptitiously.
California Management Review, 36(4), 6-22.
Laczniak, E.R i Murphy, P.E. (1993). Ethical Marketing Decisions: The Higher Road. Boston: Allyn
and Bacon.
Lemańska, M. (2013). Lubię to coraz mniej. Bloomberg Business Week Polska. http://www.bloombergbusinessweek.pl/artykul/941719,1061699-Lubie-to--coraz-mniej.html?p=2 (1.12.2013).
Malbon, J. (2013). Taking Fake Online Consumer Reviews Seriously. Journal of Consumer Policy
36(2), 139-157.
Marsden, P. (2006). Introduction and Summary. W: J. Kirby i P. Marsden, (red.), Connected Marketing: The Viral, Buzz, and Word of Mouth Revolution (xv-xxxv). Oxford: Elsevier.
McGeveran, W. (2009). Disclosure, Endorsement, and Identity in Social Marketing. University of
Illinois Law Review, 09(04), 1105-1166.
Melé, D. (2009). Business Ethics in Action: Seeking Human Excellence in Organizations. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Milne, G.R., Bahl, S. i Rohm, A. (2008). Toward a Framework for Assessing Covert Marketing Practices. Journal of Public Policy & Marketing, 27(1), 57-62.
Petty, R.D. i Andrews, J.C. (2008). Covert Marketing Unmasked: a Legal and Regulatory Guide
for Practices that Mask Marketing Messages. Journal of Public Policy & Marketing, 27(1), 7-18.

261

Sprague, R. i Wells, M.E. (2010). Regulating Online Buzz Marketing: Untangling a Web of Deceit. American Business Law Journal, 47(3), 415-454.
Times
Argus
(2013).
http://www.timesargus.com/article/20090531/FEATURES07/905310321/1016/FEATURES07 (21.10.2013).
Word of Mouth Marketing Association (2009). Word of Mouth Marketing Ethics Code of Conduct.
http://www.womma.org/ethics/womma-code-of-ethics (25.11.2013).

Komu
Komunikacja
rynkowa:
Innowacje
wa – Media – Design

dr hab. Jan Kreft
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Katedra Zarządzania i Ekonomiki Mediów

Zawłaszczanie wartości w marketingowej działalności
w nowych mediach
Value appropriation in marketing activity in new media

Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji crowdsourcingu i innych form aktywności w tzw. nowych mediach z perspektywy zawłaszczenia wartości. Crowdsourcing wiążą się z masową
mobilnością użytkowników. Współtworzą oni wartości tak w perspektywie ekonomicznej, jak i pozaekonomicznej. Choć jednak motywy działania użytkowników mają pozarynkowy charakter,
to tworzą oni wartość także w sensie ekonomicznym. Wartości te są powszechnie zawłaszczane/przejmowane przez przedsiębiorstwa medialne, a zawłaszczeniu temu towarzyszy retoryka
społeczności.
Summary
The purpose of this article is to present the concept of crowdsourcing and other forms of activity in the so-called new media from the perspective of the value appropriation. Crowdsourcing
is associated with massive mobility of the users, who co-create value both in the economic and non-economic sense. In spite of the fact that the motive for their action is not related to the
market, they deliver values in the economic sense, too. Those values are permanently captured by the media companies and such actions are accompanied by the rhetoric of community.

Słowa kluczowe: crowdsourcing, nowe media, wartość, zawłaszczenie, społeczność
Key words: crowdsourcing, new media, value, appropriation, community
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Wartość w mediach
Analizowana i formułowana w definicjach wartość należy do szczególnie trudnych do uchwycenia koncepcji (Kreft, 2012). W tzw. nowych mediach
jest ona tym trudniejsza do sprecyzowania, że odnosi się do podstawowego medialnego dobra, jakim jest informacja. Dobro to obecne jest jedynie
w ludzkiej świadomości, a wyjątkowość jego tworzenia skłania do rozważania wartości z innych perspektyw niż ekonomiczna. Unikatowość mediów jest
bowiem wyrazem ich osadzenia nie tylko w kontekście rynkowych, ale również kulturowych i artystycznych, a także politycznych wpływów, jest przejawem ekspresji społecznej i twórczego ich charakteru.
Na problemy definicyjne składa się wieloznaczeniowość samego terminu „wartość”. W liczbie pojedynczej jest on zwykle rozumiany jako wartość
„czegoś”. W liczbie mnogiej – jako wyraz przekonań i określenie dotyczące
zachowań społecznych (Fernandes, 2012, s. 56). Jak zatem trafnie zauważa
R. Picard, odmienianie terminu „wartość” sprawiło, że stał się on „wytrychem”,
co osłabiło semantyczne znaczenie „wartości” i pozostawiło je indywidualnej
interpretacji. W tym terminologicznym zamieszaniu zatraca się tymczasem
potrzeba zwrócenia uwagi nie tylko na jego etyczny wymiar (Picard, 2010,
s.96).
Ponieważ lakonicznie, siłą rzeczy, przedstawione problemy definicyjne
dostrzega wielu badaczy, to starając się uniknąć powtórzeń wypada przywołać jedynie najistotniejsze kwestie z punktu widzenia specyfiki mediów (Nierenberg, 2008; Kowalski, 2008).
Analizując różne podejścia wobec koncepcji wartości K.B. Jensen (Jensen, 1991) grupuje je w sześciu kategoriach (Boguszewicz-Kreft, 2009):
–– wartości behawioralne – moralne i etyczne,
–– wartości ekonomiczne – wartość wymienna,
–– wartości kulturowe – jako znaczenia i znaki,
–– wartości religijne - wartości jako system przekonań,
–– wartość użytkowa – wartość jako użyteczność
–– postrzeganie wartości – wartość doświadczenia.

W tak odmiennych ujęciach różne są też logiki tworzenia wartości
w mediach:
–– finansowej perspektywie jest to logika tworzenia bogactwa właścicieli (wartość dla akcjonariuszy, wartość klienta, wartość dodatkowa
itd.);
–– w marketingowej – zaspokajanie potrzeb w społecznych i zarządczych procesach;
–– W perspektywie zasobów ludzkich – to logika kultury organizacyjnej (wzoru wartości, norm, przekonań, postaw, tradycji itd., określających zachowania ludzi);
–– Ekonomicznej – to kwota, jaką kupujący są skłonni zapłacić;
–– Socjologicznej – logika związana z takimi pojęciami, jak np. zaufanie, szacunek i zainteresowanie.
Każde z tych ujęć jest uwzględniane w mediach, różne mają jednak
znaczenie. W komercyjnych mediach (ale także po części w publicznych)
cyfryzacja i migracyjne zachowania użytkowników pomiędzy mediami oraz rosnąca konkurencja i nierównowaga pomiędzy sferą finansową i sferą gospodarczą, a również dominacja krótkookresowych celów,
wpływają na rosnące znaczenie tworzenia wartości dla akcjonariuszy.
Status dominującej logiki zyskały zatem maksymalizacja zwrotu z inwestycji, operacjonalizowana przez tworzenie wartości dla akcjonariuszy
(organizacje medialne są zazwyczaj spółkami akcyjnymi) oraz głęboko
zakorzeniona w mediach logika postrzegania wartości z perspektywy
humanistycznej.
Takie holistyczne podejście prowadzi do wniosku o tworzeniu w mediach wewnętrznej i instrumentalnej wartości, tak na poziomie indywidualnym, jak i społecznym (Picard, 2010, s. 85). W społecznym wymiarze wartości
wewnętrzne dotyczą dążenia do prawdy, wiedzy, poznania własnej tożsamości konsumentów/odbiorców i użytkowników mediów, ich udziału we wspólnocie. W wymiarze indywidualnym dotyczą z kolei przynależności, poczucia
wartości, bezpieczeństwa, wiedzy i zrozumienia.
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Wartościami instrumentalnymi są w wymiarze społecznym np.: interakcje społeczne, udział w demokracji i zaangażowanie. W indywidualnym:
ekspresja, wygoda, emocjonalne zadowolenie, uczenie się itp.
Podstawowym problemem mediów jest jednak to, że wartości te nie
podlegają łatwemu transferowi na wartości wymienne określane na rynku,
tymczasem organizacje medialne są przed wszystkim traktowane jako organizacje gospodarcze i jako takie są zmuszone do tworzenia wartości wymiennej.

Współtworzenie wartości w mediach
Przejawem współczesnych zmian na medialnym rynku jest zacieranie
się granic pomiędzy organizacjami medialnymi (zwłaszcza przedsiębiorstwami) a ich interesariuszami. Odbiorca/współtwórca jest zatem uczestnikiem
procesu wytwarzania wartości na etapie planowania i wytwarzania oraz
wprowadzania w życie (na rynek). Jego nowa, unikatowa pozycja polega na
tym, że w nieznanej w innych sektorach skali współtworzy wartości w „pełniejszym” wymiarze. Użytkownik nie tylko korzysta bowiem z dostępu do informacji i wiedzy oraz ocenia i porównuje oferty, ale dodatkowo „produkuje”
treści medialne oraz staje się ich dostawcą i dystrybutorem. Tworzy ponadto
wartość w postaci kreowania ruchu w sieci stając się pożądanym unikatowym
użytkownikiem.
Z marketingowej perspektywy współtworzenie wartości sprzyja budowaniu tak trwałych, jak i wzajemnie korzystnych długotrwałych relacji pomiędzy organizacjami medialnymi i użytkownikami (Fisher i Smith, 2011; Grönroos, 2011).
Choć idea zaangażowania klientów w tworzenie wartości nie jest nowa
(Prahalad i Ramaswamy, 2010, s. 80), to ich współczesne zaangażowanie jest
nie tylko pełniejsze, zważywszy choćby na udział w produkcji medialnych treści, ale także bardziej powszechne.
Pośród licznych terminów opisujących współtworzenie wartości przez
użytkowników mediów na uwagę zasługują te, które opisują to zaangażowanie w dużej skali.

–– Crowdsourcing – rodzaj partycypacyjnej działalności, w której osoba, instytucja bądź organizacja non profit czy przedsiębiorstwo
proponuje niejednorodnej grupie osób rozwiązanie zadania o różnej złożoności za pomocą elastycznego, otwartego, dobrowolnego zobowiązania (Estellés-Arolas, González-Ladrón-de-Guevara,
2012).
ĔĔ Przykładem crowdsourcingu jest tworzenie przez użytkowników mediów projektów reklamowych klipów wideo. Niskie
koszty takiego rozwiązania sprowokowały pomysłodawców jednego z takich przedsięwzięć do stwierdzenia, że są one równe
kosztom cateringu dla ekipy pracującej na planie tradycyjnego
30-sekundowego spotu reklamowego. Innym przykładem jest
polska kampania marki Lays angażująca klientów w tworzenie
nowego smaku chipsów czy działający od 2008 roku w Banku
Zachodnim WBK tzw. Bank Pomysłów – platforma crowdsourcingowa zbierająca opinie i informacje – pomysły na temat użyteczności bankowych stron internetowych. Jeszcze inny przykład to
akcja McDonalds’a, który zaproponował klientom wymyślanie
przepisów na własny hamburger (5 mln uczestników).
–– Projekty wymiany treści medialnych, np. Etsy (www.etsy.com), czy
Freecycle (wymiana artykułów).
–– Ideagora, open innovation – agora idei, pomysłów, miejsce/platforma w Internecie, w którym spotykają się ludzie i organizacje,
by dzielić się/wymieniać pomysłami, pytaniami, rozwiązaniami
(Tapscott, Williams, 2008, s. 146). Przykładem jest tu działające od
2001 r. InnoCentive – forum kojarzenia firm, oferujących zapłatę za
rozwiązanie ich problemu, ze specjalistami mogącymi podołać wyzwaniom. InnoCentive wykorzystuje wiedzę i kompetencję internetowej społeczności bez umów o pracę, pobierając równocześnie od
czołowych firm opłatę w wysokości 100 tys. USD za dostęp do internautów zgromadzonych na tym serwisie (Whitla, 2009, s. 6).
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–– Przewidywanie rynków – tworzenie wartości poprzez określenie
prawdopodobieństwa przyszłych zdarzeń. Przykładem jest Hollywood Stock Exchange (HSX), serwis społecznościowy „przewidujący przyszłość”. Użytkownik uczestniczy w takim projekcie
nabywając „udziały” w np. filmach i wyznaczając jego „wartość”
w przyszłości, czyli przewidując prawdziwe wpływy kasowe. Prognozy te okazują się bardzo bliskie rzeczywistych wyników i pozwalają minimalizować ryzyko inwestycyjne (Asur, Huberman).
Założony przez w 1996 r. przez M. Keisera (broker giełdowy)
i M. Burnsa (bankier inwestycyjny) HSX należy do Cantor Fitzgerald
i posługuje się nie tylko „sztucznymi udziałami”, ale np. w Wielkiej
Brytanii pozwala inwestorom na inwestowanie realnych środków
finansowych.
–– Analizy Big Data (np. na Twitterze) pozwalające przewidzieć realną
frekwencję i umożliwiające sformułowanie strategii dla np. marketingu wirusowego na etapie przedpremierowym (sprzyja temu
pozytywna weryfikacja założenia, że filmy, które mają dobre opinie
w mediach społecznościowych, spotkają się z większym zainteresowaniem widzów). Badania takie poprzedzały takie produkcje jak
Avatar i Sherlock Holmes. Dotyczą one nie tylko branży filmowej, ale
szans na sukces w postaci otrzymania nagrań Grammy czy Oscara
(Pennock, Lawrence, Giles i Nielsen, 2001).
Wykorzystanie crowdsourcingu w działalności marketingowej ma szereg zalet. Pozwala na przyspieszenie procesu uzyskiwania informacji zwrotnej od końcowych użytkowników, a otrzymane sugestie i rozwiązania pochodzą także od potencjalnych klientów z którymi firma nie miała wcześniej
kontaktu. Jakość ich „konsultacji” może być przy tym wyższa niż w przypadku
dotychczas uzyskiwanych. Crowdsourcing pozwala na uzyskanie natychmiastowej relacji, bez pośrednictwa. Zamiast otrzymywać „uogólnione” propozycje firmy ponadto mogą skupić się konkretnych projektach, prosząc o rozwiązanie konkretnych problemów (Whitla, 2009, s. 21).

Innymi formami wykorzystania marketingowego crowdsourcinu jest
zaangażowanie użytkowników w pracochłonne zadania (druk ulotek i przesłanie ich na wskazany adres czy zamieszczanie pozytywnych komentarzy
o produktach i usługach) oraz wykorzystanie ekspertów w działalności promocyjnej. Stosunkowo dobrze rozwiniętą formą crowdsourcingu jest zaangażowanie użytkowników w badania marketingowe. Oznacza to w praktyce,
że crowdsourcing może być wykorzystany w działaniach wykonywanych dotychczas przez profesjonalistów; działania public relations, copywriting, opracowanie materiałów audio i video oraz dostęp do kreatywnych koncepcji itd.
– wszystko, czym dotychczas zajmowały się agencje reklamowe, zapewnić
mogą działania właśnie crowdsourcingowe.

Zawłaszczanie wartości ekonomicznej i retoryka
społeczności
Aby utrzymać działalność i przygotować strategię, przedsiębiorstwa
muszą tworzyć i przechwytywać wartości, zachowując jednocześnie równowagę pomiędzy tymi formami jej pozyskania (Gulati i Wang, 2003). Współtworzenie wartości jest zatem związane z problemem jej podziału, który jednak nie musi sprawiedliwy. Także w medialnych realiach rynek jako taki nie
jest ani uczciwy ani nieuczciwy, pozostając etycznie obojętny.
W nowych mediach wartość znaczącej części przedsiębiorstw uzależniona jest od obecności i aktywności użytkowników. To każdy z nich współtworzy, w większym bądź mniejszym stopniu, wartość przedsiębiorstw medialnych. Aktywności tej towarzyszy eksploatowanie wątku „demokratyzacji
relacji”, która na gruncie własnościowym, a więc podstawowym z rynkowego punktu widzenia, staje się użytecznym mitem. Mitem, który jak inne powszechne wykorzystywane terminy, takie jak „wspólnota”, „równość”, „współpraca”, służy zastępowaniu „zużytych” i przypominających o rynkowym
kontekście mediów określeń, jak „towar”, „konkurencja” i „konsument” (Dijck
van i Nieborg, 2009).
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Kwestie te wpisują się w problem tzw. retoryki społeczności – przedstawiania portali crowdsourcingowych, ale także tak powszechnych, jak Facebooka, Twittera czy YouTube jako „mediów społecznych czy społecznościowych”, co nadaje im pozytywną, nierynkową atrybucję.
Retoryka ta ma szereg aspektów:
1. Przez określenie, że „użytkownicy należą do społeczności/tworzą
społeczność”, ich rola nabiera charakteru zjawiska społecznego,
a nie komercyjnego. Odnoszący się do takich pojęć, jak „zbiorowa
inteligencja” i „produkcja partnerska „społecznościowy” aspekt „mediów społecznościowych” staje się społecznym doświadczeniem;
2. Tworzone przez użytkowników medialne treści stają się „publikacją”,
alternatywą dla profesjonalnej twórczości medialnej;
3. Społeczny charakter podkreślać ma „specyficzność usług Web 2.0”,
ich odmienność od wcześniejszych praktyk medialnych.
Demokratyzacja w przypadku np. crowdsourcingu pozwala na doświadczanie poczucia wspólnoty, uczestniczenie w rozwoju przedsiębiorstw
medialnych. Ich produkty i usługi zyskują dzięki temu „opakowanie demokratyzacji”. I choć demokratyzacja ta pozostaje w istocie pustym sloganem,
to przyczynia się do traktowania tych produktów i usług jako lepszych od
oferowanych przez otwarcie nastawione na zysk przedsiębiorstwa medialne. Amatorskie „opakowanie” produktów medialnych sprawia, że ich użytkownicy mają poczucie większej kontroli nad nimi, choć nadal pozostają
one osadzone w rynkowej logice. Współtworzenie nie czyni tymczasem ze
współtwórcy współwłaściciela, użytkownik nie staje się automatycznie twórczym producentem mogącym sobie rościć prawa do własności. Przeciwnie,
pozostaje jedynie „kłopotliwą z lingwistycznego punktu widzenia koncepcją”
(Prügl i Schreie, 2006).
Blisko dwie dekady eksperymentowania z nowo powstającą koncepcją
modeli biznesowych przynoszą dowody integracji społecznych sposobów
produkcji i komodyzacji Internetu oraz sugestie, że kultura kolektywnego
działania jest przepustką do gospodarczej obfitości. Obecna jest przy tym hy-

bryda ekonomii i zarządzania uzupełniona o społeczno- polityczny idealizm
kontrkultur lat 60. ub. wieku (O’Reilly, 2005). Idealizm ten przybiera niekiedy postać aktów zapowiadających radykalną zmianę w sposobie rozumienia
działalności gospodarczej. Takim jest np. Manifest Cluetrain, nawołujący do
prowadzenia działalności w cyberprzestrzeni poprzez „umacnianie wspólnoty, nowy sposób porozumiewania się, pracy i zabawę”. Największą siłą Internetu nie ma być bowiem stojąca za nim technologia, ale trwałe zmiany, jakie
wywoła on w rozumieniu biznesu.

Podsumowanie
Wartość znaczącej części przedsiębiorstw działających w nowych mediach uzależniona jest od obecności i aktywności użytkowników mediów.
To każdy z nich tworzy współtworzy w większym bądź mniejszym wymiarze wartość przedsiębiorstw medialnych i współpracujących z nimi na rynku
marketingowym.
O ile jednak ich uczestnictwo motywowane jest w przeważającej części
czynnikami pozaekonomicznymi, kierują się oni poszukiwaniem pozarynkowych wartości, nie oczekując wynagrodzenia, to tworzona przez nich wartość jest dla przedsiębiorstw medialnych przede wszystkim wartością ekonomiczną. Podczas gdy przedsiębiorstwa medialne traktują sieć medialną jako
przestrzeń pomnażania wartości ekonomicznej, użytkownicy nowych mediów – w większości jako przestrzeń mnożenia wartości instrumentalnej na
indywidualnym i społecznym poziomie. Choć jednak motywy działania użytkowników mają pozarynkowy charakter, to tworzą oni wartość także w sensie ekonomicznym. Wartości te są powszechnie zawłaszczane / przejmowane
przez przedsiębiorstwa medialne, a zawłaszczeniu temu towarzyszy i sprzyja
retoryka społeczności.
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Nowe media w budowaniu relacji organizacyjnych klubów
sportowych
New media in building relationships in the sports clubs

Streszczenie
Zjawiska komercjalizacji, globalizacji czy też profesjonalizacji sportu w ostatnich latach stały się istotnym bodźcem zmian w funkcjonowaniu klubów sportowych. Jednakże to powstanie
wirtualnego środowiska i nowych mediów w sposób znaczący wpłynęło na budowanie relacji pomiędzy klubem sportowym, a jego interesariuszami. W konsekwencji opisywanych zjawisk,
interesariusze klubu oczekują, że staną się czymś więcej niż zwykłymi kibicami, oczekują, że staną się „obywatelami” klubu, uczestniczącymi w jego codziennym życiu i przyczynią się do jego
rozwoju. Celem artykułu, będzie ukazanie nowych mediów, jako istotnego narzędzia informacyjnego w kształtowaniu relacji organizacyjnych współczesnych klubów sportowych.
Summary
Commercialization, globalization and professionalization of sports clubs have become an impetus for change. However, the appearance of these new media has significantly influenced
building relationships between sports club and stakeholders. Stakeholders want to become “the citizens” of the club and participate in its daily life. Theaim of this article is to show the new
media in sports clubs as an important tool for building organizational relationships of today’s sports clubs.

Słowa kluczowe: lub sportowy, nowe media, media społecznościowe, relacje organizacyjne
Key Words: Sports club, New media, social media, organizational relationship
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Na temat natury ludzkiej powiedzieć można z pewnością wiele. Jako
ludzie skłonni jesteśmy zarówno do tworzenia wielkich rzeczy jak i niszczenia
wszystkiego, co znajduje się w naszym otoczeniu. Nie da się jednak ukryć, że
dzięki ludzkiej ciekawości, dążeniu z uporem do odkrywania nowych rozwiązań, poszukiwaniu doskonałości, zmieniamy świat.
Doskonałości poszukujemy w świecie zewnętrznym, ale i w sobie, odkrywamy jej przejawy w matematyce, fizyce czy sztuce (Błaszczyk, 2008). Doszukujemy się jej także w sporcie, uprawiając go dążymy do zachowania dobrej kondycji fizycznej i zdrowia jako amatorzy czy też bijemy kolejne rekordy
i wygrywamy w zawodach sportowych jako profesjonalni sportowcy. Wreszcie poszukujemy doskonałości w zarządzaniu klubami sportowymi, dążąc do
maksymalnej efektywności i realizacji celów organizacyjnych. Jak pisze W. Tatarkiewicz (1975), jest jeden wyraz, ale wiele pojęć doskonałości.
Kluby sportowe, jak wszystkie inne organizacje, stanęły na progu rewolucji technologiczno-informacyjnej, a świat dzięki Internetowi i nowym
mediom przyspieszył do niebotycznych prędkości. Niemalże z dnia na dzień
bite są nowe rekordy przesyłu danych, ilości generowanych informacji czy też
fanów odwiedzających fanpage ulubionych drużyn.
Nie ulega zatem wątpliwości, że rozwój klubów sportowych będzie powiązany ze skokowymi i rewolucyjnymi przekształceniami, nie tylko w obszarach gospodarki, sportu jako takiego, technologii, ale również, a może przede
wszystkim w obszarach społecznych i informacyjnych, gdzie komunikacja
i budowanie relacji zaczynają stawać się fundamentem sukcesu w dążeniu do
realizacji celów organizacyjnych i budowania wartości dla szeroko rozumianego otoczenia.
Kluby sportowe, chcąc sprostać wymaganiom teraźniejszości, ale również i przyszłości, muszą nie tylko poszukiwać nowych rozwiązań i możliwości, ale także nauczyć się akceptowania zmienności, która jest trwałą cechą
otoczenia, tolerowania niepewności, a w konsekwencji uświadomić sobie, że
zmieniają się wyzwania i oczekiwania, co do relacji organizacyjnych, zarówno
wewnątrz klubu, jak i na zewnątrz.

Celem artykułu będzie ukazanie nowych mediów jako istotnego narzędzia informacyjnego w kształtowaniu relacji organizacyjnych współczesnych
klubów sportowych.1

Zmiana informacyjno-technologiczna w otoczeniu
klubów sportowych jako bodziec do rozwoju
Świat sportu zmienia się bardzo dynamicznie, biorąc pod uwagę jego
wszystkie wymiary. Można odnieść wrażenie, że ta niezwykle ważna dziedzina życia dopiero od niedawna traktowana jest z należytą wagą, zarówno pod
względem społecznym, ale również i gospodarczym. To już nie jest tylko i wyłącznie rozrywka w czystej postaci, kojarząca się z widowiskiem. Świadomość
współczesnego człowieka osiągnęła już taki poziom, że dziś mówimy o pasji, sensie życia, determinancie motywacji do samorozwoju, zdrowego życia
i rozwoju społeczeństwa, o biznesie i czynniku promocji miast i regionów,
o budowaniu wizerunku, odpowiedzialności itd.
Wracając do słowa wstępu o doskonałości, również i w tym wypadku
można powiedzieć, że sport2 to jeden wyraz, ale już współcześnie bardzo
dużo znaczeń, co więcej wpisujących się niemal w każdą formę ludzkiej aktywności we wszystkich wymiarach i poziomach.
Niewątpliwie należy jednak podkreślić, że w przypadku omawianej
dyscypliny, nigdy wcześniej globalny wymiar, tak mocno nie przenikał się
z lokalnym, co więcej im silniejsze kluby i bardziej rozwinięty sport na poziomie lokalnym, tym większy oddźwięk i efekty ma on na poziomie globalnym.
Sposób myślenia, zgodny ze stwierdzeniem: „Myśl lokalnie, działaj globalnie”, w dobie dostępu do sieci wirtualnej i Internetu nabrał nowego znaczenia. Trudno się nie zgodzić, że w tym przypadku rewolucja technologiczno-informacyjna otworzyła przed organizacjami sportowymi świat, który nie
1
2

Dla potrzeb opracowania interesariusze zostali zawężeni do grupy kibiców.
W tym wypadku sport rozumiany jest tutaj kompleksowo, biorąc pod uwagę cały rynek sportu
i jego otoczenie.
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ma już granic, a który generuje nowe możliwości i zagrożenia, których lekceważyć nie można.
To już nie jest powolna ewolucja, to istna fala zmian, która sprawia,
że kluby sportowe muszą uczyć się jeszcze szybciej i to nie tylko dlatego,
żeby nadążyć za trendami, żeby być modnym, ale przede wszystkim dlatego, żeby sprostać konkurencji i nowym oczekiwaniom interesariuszy, po
to, aby zrozumieć nowe relacje, jakie łączą je z szeroko rozumianym otoczeniem.
Narodziło się nowe środowisko, w którym prymat wiodą technologia
i informacja – to środowisko wirtualne (Bielecki, 1999). W konsekwencji powstała nowa przestrzeń organizacyjna i nowe warunki organizacyjne, posiadające następujące cechy (Oleński, 2000):
–– Możliwość gromadzenia i przechowywania bardzo dużych, praktycznie nieograniczonych zasobów informacji;
–– Uniezależnienie dostępu do informacji od fizycznej lokalizacji
i struktury danych odwzorowujących te informacje;
–– Selektywność informacji w ramach wielu heterogonicznych, rozproszonych zbiorów danych;
–– Nieistotny lub mało istotny – z punktu widzenia użytkowników finalnych – czas dostępu do informacji w ramach wielu heterogonicznych zbiorów danych;
–– Akceptowalny przez użytkowników koszt dostępu do informacji.
Stworzone przez wirtualne środowisko pojęcia (Tab.1), wyklarowały
strukturę, po której można się poruszać, a także „nowe formy życia w sieci”
czyli wirtualną społeczność (virtual communities, online communities) oraz
narzędzia, z których można skorzystać do kształtowania nie tylko cyberświata, ale również tego realnego.
Ta wirtualna społeczność, definiowana jako grupa jednostek korzystających z sieci komputerowych jako podstawowej formy komunikacji (Cothrel,
Williams, 1999) czy też grupa jednostek, które posługują się elektronicznymi środkami przekazu, aby komunikować się i dzielić zainteresowaniami bez

konieczności przebywania w tym samym miejscu (Kardaras, Papathanassiou,
2000), stała się nowym wyzwaniem dla organizacji sportowych.
Tabela 1. Wybrane pojęcia odnoszące się do prymatu technologii i informacji w gospodarce sieciowej
Pojęcie

Definicja

Cyberprzestrzeń

Tworzona przez zespół sprzężonych ze sobą zasobów sprzętu (hardware, zasobów programowych, organizacyjnych
oraz ludzkich (Kiełtyka, Kucęba, Smoląg, 2007). Przestrzeń
istniejąca wirtualnie, w której odbywa się komunikacja między komputerami połączonymi siecią internetową (Bańko,
2005).

Środowisko informacyjne

Wielowymiarowa i wielodziedzinowa przestrzeń konwergentnych informacji (Goh, Hooper, 2009), charakteryzująca
się m.in. utowarowieniem informacji, rozdrobnieniem i ciągłym rozprzestrzenianiem form i kanałów komunikacji, globalnym rynkiem mediów.

Środowisko infomedialne

Ogół środków i komponentów technicznych informatyki,
które można uznać za decydujące w kształtowaniu nowych
możliwości marketingu. Wyodrębnienie: Internetu, telefonii
cyfrowej, sieci telewizji kablowej i interaktywnej oraz multimediów (Grandys, 2000).

Środowisko sieciowe

System składający się z takich komponentów jak: sieci komputerowe, kanały komunikacyjne, technologie przepływu
danych oraz funkcjonalne środki techniczne sieci, tj. sprzęt
i oprogramowanie (Maciejowski, 2003).

Nowe technologie
informacyjnokomunikacyjne

Technologie w postaci systemów, urządzeń i usług, których
działanie opiera się na przekazie sygnałów drogą elektroniczną (Frąckiewicz, 2010).

Internet

Ogólnoświatowa sieć komputerowa, która jest logicznie
połączone w jednolitą sieć adresową opartą na protokole IP
(ang. Internet Protocol).

Źródło: Mazurek, G. (2012), Znaczenie wirtualizacji marketingu. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
Dotychczasowy klient – kibic, już nie tylko lokalizowany jest na stadionach czy przed telewizorem, ale podobnie jak sama komunikacja, dzięki
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wirtualnemu środowisku stał się „wszechobecny”. Kibic w wirtualnym świecie
to dzisiaj ktoś kogo charakteryzują następujące cechy (Tapscott, 2009): wolność, personalizacja i kastomizacja (dostosowywanie się do czyichś potrzeb),
wnikliwa obserwacja, wiarygodność, rozrywka, współpraca, szybkość, innowacyjność.
W konsekwencji objawia się nowy typ interesariusza, który w zaistniałych okolicznościach (Roszkowska-Śliż, 2012):
–– Jest częścią sieci, jest połączony z innymi;
–– Jest ciekawy świata, świadomy i lepiej poinformowany;
–– Ufa znajomym, a nie reklamie;
–– Lubi się dzielić, współpracować i podejmować kolektywne działania;
–– Ceni wolność;
–– Nie rozgranicza pracy od zabawy, a wolny czas pożytkuje na kreatywne działania w sieci;
–– Jest aktywny;
–– Jest prosumentem3;
–– Jest zawsze online, reaguje w czasie rzeczywistym i oczekuje tego
od innych;
–– Komunikuje się na zasadach peer-to-peer;
–– Potrafi się samoorganizować i wpływać na działania firm.
Biorąc pod uwagę tę charakterystykę, należy zauważyć, że istnieją,
bądź za chwilę pojawią się nowe narzędzia, a także formy budowania relacji
między daną organizacją, a klientem i kluby sportowe nie są w tym procesie
wyjątkiem.
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3

Prosument (ang. prosumer – professional/producer + consumer) – kalka językowa i kontaminacja
słów – profesjonalista/producent i konsument – konsument zaangażowany w współtworzenie i promowanie produktów ulubionej marki czy jednoczesną produkcję oraz konsumpcję dóbr i usług. Termin wprowadzony w 1980 przez Alvina Tofflera, pisarza i futurystę. Prosument to konsument mający
szeroką wiedzę o interesujących go produktach i usługach. Wiedzę tę wykorzystuje przy podejmowaniu decyzji zakupowych, a także chętnie przekazuje ją innym. Stara się, zwłaszcza za pośrednictwem
Internetu mieć aktywny udział w tworzeniu oraz w promowaniu produktów i usług jego ulubionej
marki. http://pl.wikipedia.org/wiki/Prosument (5.09.13).

Relacje komunikacyjne klubu w czasach mediów
społecznościowych
Wraz z powstaniem nowej, wirtualnej rzeczywistości, należało się spodziewać, że użytkownicy będą posługiwać się nowymi aplikacjami i formami
komunikacji, a relacje między interesariuszem a organizacją nabiorą nowego
znaczenia.
Jeszcze całkiem niedawno kluby uchodziły za systemy zamknięte pod
względem otwartości na swoich sympatyków, a poszukiwanie jakichkolwiek
informacji, wywiadów, zdjęć czy też pamiątek w mediach masowego przekazu, było dla przeciętnego kibica prawdziwym wyzwaniem. W owych czasach
informacja była jeszcze dla większości ludzi droga i rzadka, nie zaś, jak obecnie, tania, łatwo dostępna i zawsze w zasięgu (Davis, 2007).
W związku z rozwojem wirtualnego środowiska i bardzo dużego zaangażowania użytkowników sieci w tworzenie aplikacji czy też przesyłanie bardzo dużej ilości informacji, powstały nowe „zjawiska” w kształtowaniu relacji
międzyludzkich, określane mianem Web 2.0, które mocno podkreślają znaczenie mediów społecznościowych (Tab.2) (O’Reilly, 2005).
Web 2.0 charakteryzują się (Mazurek, 2012, s. 97):
–– Umożliwieniem łatwego nawiązywania i pogłębiania kontaktu pomiędzy użytkownikami, którzy nie są dzieleni na nadawców i odbiorców;
–– Udostępnieniem narzędzi informatycznych pozwalających na „sparametryzowanie” klienta, przez co możliwe jest kojarzenie ze sobą
osób o podobnych cechach, zainteresowaniach itd.;
–– Bieżącym, wręcz stałym, nieprzerwanym komunikowaniem się
użytkowników ze sobą;
–– Możliwością realizacji szeregu działań online równocześnie;
–– Tworzeniem wartości w oparciu o zasoby informacji i wiedzy dostarczanej przez użytkowników platformy, bez ograniczeń barier wejścia;
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–– Możliwością technologicznego rozwoju platformy przez jej użytkowników w praktycznie każdym kierunku.
Z kolei do mediów społecznościowych zaliczamy:
–– Platformy społecznościowe – np. Facebook, Linkedin, Myspace, NK;
–– Platformy informacyjne – np. Wikipedia.pl;
–– Internetowe repozytoria multimedialne – np. YouTube.pl, Flickr.com;
–– Komunikatory – np. ICQ, GG, Skype;
–– Blogi – np. Blogger.com;
–– Mikroblogi – np. Twitter.
Kluby sportowe musiały w szybkim tempie zrozumieć potencjał, jaki
w kształtowaniu relacji pomiędzy najważniejszymi interesariuszami drzemie
w mediach społecznościowych i dostosować swoją politykę informacyjną do
współczesnych oczekiwań, nowego-starego klienta. Dotychczasowe działania PR, musiały nabrać nowego kształtu. Komunikacja jednostronna została
zastąpiona wielokierunkową, gdzie dominującą rolę zaczęli odgrywać użytkownicy sieci.
Polityka PR zaczęła budować swoje fundamenty w oparciu o takie zadania jak: informowanie, edukowanie, zwiększenie zrozumienia, zdobycie
uznania, zwiększenie lojalności, zachęcenie do dyskusji, wykorzystanie wiedzy kibiców do innowacji i rozwiązywaniu problemów w klubie, partycypacja
w podejmowaniu decyzji i wytyczania kierunków rozwoju, uzyskiwanie akceptacji w planowanych projektach.
Dzięki mediom społecznościowym „drzwi” do klubu zostały otwarte na
oścież, a kibice stali się prawdziwymi obywatelami organizacji, mając poczucie, że faktycznie mają wpływ na jej działania i co najważniejsze, mają do niej
dostęp każdego dnia, niemalże z każdego miejsca na świecie.
Również pozyskiwanie informacji o klubie czy też zbieranie opinii
o ważnych wydarzeniach sportowych przez dziennikarzy stało się łatwiejsze
niż kiedykolwiek wcześniej, dzięki takim portalom jak Facebook czy Twitter4.
4

Jednym z przykładów może być przypadek, kiedy TVN24 wykorzystał Twittera do zbierania opinii
internautów na temat wyborów nowego prezesa PZPN.

Według badań GR Marketing (Byszewski, 2012) aż 81 procent kibiców
w Stanach Zjednoczonych jako główne źródło informacji o sporcie czerpie
z Facebooka i Twittera, a 40 procent ze stron internetowych. Tradycyjne media
wskazało znacznie mniej osób – telewizję 13 procent, a radio tylko 4 procent.

Nowe media w klubach sportowych
W roku 2012 serwis internetowy The Next Web wyróżnił te kluby, które posługują się wzorcowo mediami społecznościowymi do budowania relacji ze swoimi najważniejszymi interesariuszami jakim są kibice (Vincenzini,
2012).
Wyróżniono (Byszewski, 2012):
–– Chicago Bulls za platformę Bulls Connecct która łączy w jednym
miejscu fanów drużyny z całego świata i pozwala im na wymianę
opinii, komentarzy, zdjęć, czy filmów. Można prowadzić własnego
bloga oraz dołączać do poszczególnych grup. Rejestracja przebiega
w ciągu kilku sekund za pomocą Facebook Connect.
–– McLaren team Formuły 1 – Twitter. Profil teamu Formuły 1 na Twitterze jest miejscem, w którym publikowane są informacje zarówno
oficjalne, jak i mniej formalne. Dużą zaletą dla fanów są newsy ze
stajni Jensona Buttona i Lewisa Hamiltona „z pierwszej” ręki, o których dowiadują się szybciej od pozostałych osób.
–– FC Barcelona – Facebook. Strona Barcy na Facebooku skupia ponad
50 mln fanów, a wpisy są umieszczane w trzech językach (angielskim, katalońskim i hiszpańskim). Dużą zaletą jest atrakcyjny wizualnie content i spora liczba angażujących aplikacji.
–– Dallas Cowboys – Google+. Jedna z czołowych drużyn NFL (amerykańskiej ligi futbolu amerykańskiego) słynie z wykorzystywania
nowych mediów w komunikacji z fanami. Jako jedna z pierwszych
w ubiegłym roku przeprowadziła na Google+ tzw. Hangout, czyli
spotkanie na żywo z 9 fanami drużyny z zawodnikiem DeMarcusem
Ware.
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–– Boston Celtics – Instagram. 17 krotni mistrzowie NBA byli pierwszą
profesjonalną organizacją sportową, która postanowiła skorzystać
z Instagrama i dzięki umieszczaniu ekskluzywnych i efektownych
zdjęć z meczów, treningów, czy z szatni, dociera do 280 tysięcy swoich zwolenników na całym świecie, niezależnie od miejsca, gdzie
aktualnie się znajdują.
–– Pittsburgh Penguins – Pinterest. Aby przyciągnąć większą liczbę
przedstawicielek płci pięknej marketerzy drużyny NHL korzystają
z Pinteresta. Oprócz contentu typowo sportowego, na profilu drużyny znaleźć można także obrazki skierowane do głównej grupy
docelowej, aktywnej w tym serwisie, a więc kobiet. Nazwy tablic:
“A Great Snack for Hockey”, “Wedding on Ice”, “Beyond the Rink” czy
“Penguins Art”, mówią same za siebie.
–– Chelsea Londyn – YouTube. Oficjalny kanał zwycięscy Ligi Mistrzów
z 2012 r. jest rozszerzeniem płatnej telewizji Chelsea TV i gromadzi
140 tysięcy widzów. Ekskluzywne materiały wideo, takie jak np. wywiad z Fernando Torresem tuż po podpisaniu przez niego kontraktu
z klubem, cieszą się sporym zainteresowaniem fanów.
Media społecznościowe już na dobre weszły do codziennej praktyki
funkcjonowania klubów sportowych a liczba fanów ciągle rośnie (Tab. 2).

Pozycja

Klub/
organizacja

Twitter
(ilość fanów)
01.2014

Facebook
(ilość fanów)
09.2013

01.2014

1

FC Barcelona 16 848 412 20900247 44 621799 51899244 819 125 1586651
Real Madryt

7940454

9872569

41644220 48077095 1726450 1754728

3

Manchester
UTD

200512

1693627

35022488 39125742 1018002 1086927

10560625 19349775 21037809 560532

5

ESPN

13626739 15449527

8939832

519947

914184

6

Chelsea Londyn

2267410

18516433 21406303 446674

782956

3228527

9676050

603653

Tabela 3. Media społecznościowe w klubach siatkówki w Polsce

01.2014

2

8351212

Chociaż trudno wyobrazić sobie dzisiaj funkcjonowanie klubów sportowych bez mediów społecznościowych, to jednak w Polsce wciąż jeszcze
nie docenia się potencjału, który w nich drzemie. Należy jednak wyraźnie
podkreślić, że obserwuje się już tendencję wzrostową i coraz większa liczba
klubów korzysta z dostępnych aplikacji i narzędzi do budowania relacji ze
swoimi interesariuszami5.

Facebook
(ilość rozmawiających o tym)
09.2013

NBA

Źródło: http://www.sportsfangraph.com (15.09.13 i 13.01.2014).

Tabela 2. Ranking popularności organizacji sportowych na Twitterze i Facebooku, wrzesień 2013-styczeń
2014

09.2013

273

4

Klub

Facebook
(Fani)

Twitter

Youtube

Inne

Asseco Resovia Rzeszów

41.775

N

N

N

AZS Politechnika Warszawska

8850

T

T

N

Delecta Bydgoszcz

9426

N

N

Blog

Effector Kielce

2554

N

T

N

Indykpol AZS Olsztyn

3733

T

T

N

Jastrzębski węgiel

12607

N

N

SMS,
e-mail,
newsletter

Lotos Trefl Gdańsk

4923

N

T

N

Skra Bełchatów

85 290

N

T

Radio

Wkręt met AZS Częstochowa

7508

T

N

N

Zaksa Kędzieżyn Koźle

18493

N

N

Formularz
z opiniami

Źródło: badania własne z września 2013.
5

Badanie zostało przeprowadzone w oparciu o analizę oficjalnych stron internetowych klubów
sportowych w czterech najpopularniejszych dyscyplinach zespołowych w najwyższych szczeblach
ligowych we wrześniu 2013 r. T – klub posiada daną aplikację; N – klub nie posiada danej aplikacji.
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Tabela 4. Media społecznościowe w klubach piłkarskich w Polsce
Klub

Facebook
(Fani)

Twitter

Youtube

Inne

Cracovia Kraków

10089

N

N

G+

Górnik Zabrze

37114

T

T

Wiki encyklopedia

Jagiellonia Białystok

N

N

T

N

Zagłębie Lubin

10994

N

T

Blog

Korona Kielce

22467

T

T

Blog

Lechia Gdańsk

57919

T

T

Instagram; RSS

Lech Poznań

289366

N

T

G+

Legia Warszawa

304421

T

T

G+; RSS; Linkedin;

Piast Gliwice

N

N

T

N

Podbeskidzie
Bielsko- Biała

9804

N

T

RSS

Pogoń Szczecin

19613

T

T

G+

Ruch Chorzów

19791

T

T

Newsletter e-mail

Śląsk Wrocław

78516

N

T

RSS

Widzew Łódź

33347

N

T

RSS

Wisła Kraków

126676

N

T

RSS

Zawisza Bydgoszcz

10381

T

T

N

Instagram

Źródło: badania własne z września 2013.

Podsumowanie
Zmiany w otoczeniu, a w szczególności powstanie wirtualnego środowiska, sprawiły, że kluby sportowe musiały wejść w nowe relacje ze swoimi interesariuszami, a dzięki nowym mediom możliwe było podjęcie permanentnego dialogu, który opłaca się wszystkim zainteresowanym stronom.
Nie ulega wątpliwości, że nowe media dają duże możliwości w prowadzeniu interakcji, ale również, a może przede wszystkim stwarzają możliwość
prowadzenia szeroko rozumianej wymiany, a w konsekwencji tworzenia wartości pomiędzy użytkownikami (Riegner, 2007).

Zastosowanie nowych mediów w codziennej praktyce klubów sportowych sprawiło, że relacja klient – organizacja, wybiegła daleko poza tradycję
(Dobiegała-Korona, Doligalski, Korona, 2004).
Chociaż nowe media na stałe wpisały się w krajobraz klubów sportowych na świecie, a w Polsce obserwuje się wyraźny wzrost zainteresowania tą
technologią, to trzeba wyraźnie podkreślić, że mieć narzędzia i ich używać to
jedno, ale rozumieć jakie relacje i jaką wartość dzięki nim można wygenerować, to zupełnie inna sprawa.
Dlatego też w procesie zarządzania klubem, ważne jest, aby zrozumieć, że można wyrzec się kontroli i jednocześnie nadal sprawować władzę,
ponieważ lepsze, tańsze narzędzia komunikacji dają możliwość gruntownego zapoznania się z poczynaniami zarówno klientów, jak i pracowników (Li,
2011). Aby media społecznościowe mogły kształtować właściwe relacje organizacyjne w zarządzaniu klubem ważne jest, aby uświadomić sobie pewne
zasady, które powinny stać się codzienną praktyką (Tamże, s. 28): 1. Uszanuj
to, że twoi klienci i pracownicy sprawują władzę; 2. Nieustannie dziel się informacjami, aby zbudować zaufanie; 3. Pielęgnuj ciekawość i pokorę; 4. Uczyń
otwartość odpowiedzialną; 5. Wybaczaj porażki.
A ponad wszystko, warto zapamiętać, że kształtowanie długofalowych
relacji jest korzystniejsze niż skupianie się na jednokrotnych transakcjach
(Doyle, 2003).
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Konsultacje społeczne firm z branży energetyki wiatrowej
(sektora OZE) jako narzędzie komunikowania rynkowego
Public consultation of companies in the wind energy sector, (RES sector) as a tool for
market communication
Streszczenie
Firmy z sektora OZE (Odnawialne Źródła Energii) w ramach działalności branżowej sięgają do obszaru komunikowania rynkowego. Poza technicznymi elementami rozwoju projektu
najważniejsza jest dla nich akceptacja lokalnej społeczności. W celu dokonania jej oceny w odniesieniu do działań inwestycyjnych na określonym terenie inwestorzy organizują społeczne
konsultacje.
W branży skupionej wokół energetyki wiatrowej prowadzone są dwa rodzaje konsultacji społecznych. Jako narzędzie komunikacji rynkowej mają one na celu okołoinwestycyjny dialog między
inwestorem a lokalną społecznością, czyli zwiększenie świadomości społecznej inwestycji, a tym samym zapewnienie sobie jej akceptowalności.
Tam, gdzie prowadzone są konsultacje, nawiązuje się dialog, a szanse powodzenia inwestycji stają się większe. Zatem wydaje się, że jest to skuteczne narzędzie rynkowej komunikacji.
Summary
In their industry activity, companies in the RES (Renewable Energy Sources) sector often rely on market communication. In addition to the technical elements of a project, they put a lot of
emphasis on the acceptance the local community. In order to assess the attitude of the community in their area of investment, investors organize public consultations.
In the industry centered around wind energy there are two types of consultation. As a market communication tool, they aim at the investment dialogue between the investor and the local
community, which is to increase the awareness of the investment, and thus ensure its acceptance.
In the areas where consultations are organized, the dialogue with the local community increases the chances for the success of the investment. Thus, it seems that public consultations are an
effective tool of market communication.

Słowa kluczowe: komunikacja rynkowa, marketing, narzędzia komunikacji rynkowej, konsultacje społeczne
Keywords: marketing communication, marketing, market communication tools, public consultation
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Świat od zarania dziejów idzie z postępem (co oczywiście stanowi truizm), nieustannie zaskakując swoich rozwiniętych myślowo mieszkańców.
Jednakże rozwój ten okupiony został jego znaczną degradacją. Zmniejszeniem tejże, a nawet pomocą dla środowiska naturalnego, miała stać się działalność oparta na źródłach odnawialnych, w tym pozyskiwanej energii.
Firmy z sektora OZE (Odnawialne Źródła Energii) w ramach działalności
branżowej sięgają do obszaru komunikowania rynkowego. Poza technicznymi elementami rozwoju projektu (możliwość odprowadzenia energii oraz
szczególne warunki związane z konkretnym profilem OZE – energetyka wiatrowa, wodna, fotowoltaika, spalanie biomasy i biogazownie) najważniejsza
jest dla nich akceptacja lokalnej społeczności.
By dokonać jej oceny w odniesieniu do podejmowanych działań inwestycyjnych na określonym terenie inwestorzy organizują społeczne konsultacje, narzędzie wspomnianej komunikacji. Stąd celem artykułu jest zobrazowanie tego typu działań, uznanych za skuteczne narzędzie rynkowej
komunikacji, bo to dzięki nim wzrastają szanse powodzenia inwestycji.

munikowania (Wiktor, 2001) lub jako komunikowanie otoczeniu rynkowemu
wartości firmy przy zastosowaniu instrumentów komunikowania, za pomocą
których firma stara się osiągnąć określony cel oraz wszelkich działań marketingowych (Rydel, 2001, s. 20).
Zatem komunikację marketingową najogólniej określa się procesem
przekazywania informacji innym podmiotom (Kisiel, 2009, s. 315). Komunikacja rynkowa, natomiast stanowi zestaw wszystkich działań informacyjnych
ukierunkowanych bezpośrednio na otoczenie rynkowe – klientów, wszelkich kooperantów, a także konkurentów. Rynek, w tym ujęciu, to: „mechanizm transakcji kupna - sprzedaży lub miejsca i sytuacje, w których kupujący i sprzedający dokonują tych transakcji” (Daszkowska, 1998, s. 82), a także:
„ogół stosunków zachodzących między podmiotami uczestniczącymi w procesach wymiany” (Wrzosek, 1994, s. 11). Jednym z rodzajów podmiotów
w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE), uczestniczących w procesach
komunikowania (choć nie tylko w nich), rozumianych jako wymiana rynkowej
informacji, są firmy z branży energetyki wiatrowej.

Komunikacja rynkowa

Rozwój energetyki wiatrowej – korzyści i zagrożenia

Marketing, w klasycznym ujęciu, określany jako grupa narzędzi oddziałujących na rynek zwana marketingiem mix, uznany został przez Philipa
Kotlera za zbiór narzędzi marketingowych, które przedsiębiorstwo stosuje
w celu realizacji zamierzonych celów marketingowych na docelowym rynku
działania. (Kotler, Armstrong, Saunders i Vong, 2002, s. 1; Kotler, 1994; Kotler,
Keller, 2012).
Istotą marketingu jest komunikacja oparta na mniej lub bardziej formalnej wymianie istotnych informacji (Rutkowski, 2010, s. 112). Wiąże się ona
z ustaleniem, komu, co i jak często mówić (Kaczmarczyk, 2003, s. 82). Stąd
też komunikację marketingową najczęściej definiuje się jako specyficzną kategorię komunikowania się, w której wymiana informacji (treści symbolicznych) dokonuje się między przedsiębiorstwem (nadawcą), a jego otoczeniem
(odbiorcami) poprzez określony kanał i przy pomocy wybranych środków ko-

Galopująca cywilizacja sprawia, że człowiek, mając na celu zaspokojenie swoich stale rosnących potrzeb, wykorzystuje w nadmiernych ilościach
zasoby naturalne – węgiel, gaz i ropę naftową do wytwarzania niezbędnej
energii. Te konwencjonalne źródła znacząco wpływają jednak na funkcjonowanie tak ważnego, nie tylko dla człowieka, systemu przyrodniczego. Dlatego, wraz z rozwojem technologicznym, podjęto prace nad nowymi, odnawialnymi źródłami energii. Postanowiono bazować na możliwych do uzyskania
z przyrody – z energii słońca, ruchu wody oraz wiatru. Istotny okazał się nie
tylko fakt, iż dzięki produkcji energii ze źródeł odnawialnych możliwe jest dostarczanie bezemisyjnej energii elektrycznej, ale także uniezależnienie się od
wyczerpujących się paliw kopalnianych.
Polityka ekologiczna Unii Europejskiej, zakładająca sukcesywny wzrost
udziału energii odnawialnej pozyskiwanej zwłaszcza z instalacji farm wiatro-
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wych, jak i rozwoju przemysłu związanego z tą energią, zobowiązała więc
Polskę jako jednego z członków, do spełnienia wymogów wynikających
z wewnętrznej proekologicznej regulacji prawnej oraz zawartych umów międzynarodowych. Spełnienie niniejszych warunków winno przełożyć się na
zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii, wspieranie rozwoju technologicznego oraz innowacji, stwarzanie możliwości zatrudnienia i zrównoważonego rozwoju regionalnego, zwłaszcza na obszarach wiejskich i odizolowanych, a także zmniejszenie uzależnienia od importu ropy (Kwapuliński, 2012,
s. 4).
Choć elektrownie wiatrowe powstają w Polsce od początku lat 90-tych
ubiegłego wieku (pierwszy taki wiatrak powstał w Żarnowcu w roku 1991
w dotychczasowej elektrowni wodnej), to wyraźny wzrost inwestycji tego
typu obserwuje się dopiero od 2005 roku. Według danych Urzędu Regulacji
Energetyki z 2011 roku na terenie kraju znajdowały się 453 instalacje elektrowni wiatrowych wytwarzające łącznie 1 351,8 MW energii. Moc takich elektrowni, choć największa ze wszystkich odnawialnych źródeł energii, wytwarzana,
a następnie przeliczana na jednego mieszkańca oraz na kilometr kwadratowy powierzchni kraju jest jednym z najniższych współczynników w Europie.
W ciągu roku w elektrowniach wiatrowych wytwarza się 1 485 GWh. Stanowi
to 0,96% rocznego zużycia energii w Polsce. Warto jednak zauważyć, że między rokiem 2004 a 2010 wskaźnik wytwarzanej w elektrowniach wiatrowych
energii wzrósł dziesięciokrotnie (Polskie Towarzystwo Socjologiczne, 2011,
s. 16-18).
Wydaje się zatem, że w kolejnych latach energetyka wiatrowa powinna
odegrać istotną rolę w ogólnym bilansie energetycznym Polski. Jednak nadal,
poza wieloma technicznymi oraz administracyjno-prawnymi problemami czy
ograniczeniami, wysoce kontrowersyjnym zagadnieniem jest problematyka
korzyści i zagrożeń wynikających z budowy takich farm. Potwierdzają to odmienne stanowiska zwolenników i przeciwników energii pozyskiwanej z wiatru, czy brak rzetelnej, publicznej debaty stanowiącej punkt wyjścia dla systemowych rozwiązań w tej dziedzinie. Skutkuje to kształtowaniem się skrajnie

negatywnych poglądów, opartych na mitach i uprzedzeniach, ale nieznajdujących odzwierciedlenia w faktach (Kwapuliński, 2012, s. 4-5).

Komunikacja rynkowa w branży energetyki wiatrowej
Komunikacja rynkowa służy, między innymi, niwelowaniu komunikacyjnych barier konsumentów względem produktów. Polityka komunikacyjna
branży energetyki wiatrowej służy natomiast przede wszystkim, eliminowaniu bądź zmniejszaniu barier konsumentów względem produktów, jakimi są
farmy wiatrowe. Proces komunikacji firmy takiej branży z segmentem niewyedukowanych w zakresie wiatrowej energetyki odnawialnej konsumentów
powinien wyglądać odmiennie (Kramer, Strebel i Buzek, 2005, s. 542-543) niż
w przypadku segmentu świadomych, potencjalnych nabywców produktów.
W takiej komunikacji postawy oparte na doświadczeniach bezpośrednich
kontaktów z firmą i jej produktami są nie tylko żywsze, lepiej zapamiętywane
i bardziej wiarygodne, ale też podatniejsze na perswazję, niż postawy oparte
na informacjach pośrednich bądź ich braku.
Kanał przekazu informacji w takiej relacyjnej komunikacji stanowi rodzaj „bezpośredniego połączenia”. Umożliwia ono porozumienie między
dwoma uczestnikami wymieniającymi się informacjami. Może być on formalny, wyznaczony przez strukturę organizacji oraz nieformalny, oparty na towarzyskich, a nawet osobistych kontaktach. Poza tym oddziaływanie, formy,
liczne środki, a przede wszystkim treści i znaczenie składają się na pragmatyczne aspekty, czyli na wartość użytkową informacji (Sej-Kolasa, 2002, s. 20).
Natomiast tożsamość tego partnerskiego porozumienia określają następujące wyróżniki: wrażliwość na dalsze i bliższe otoczenie, posiadanie przez firmę
lojalnych klientów, oferowanie i realizacja „pakietów korzyści”, zintegrowane
wykorzystanie przeanalizowanych elementów marketingu mix.
Choć przebieg komunikatu w kanale komunikacji winien zmierzać
całkiem prosto do wzajemnego zrozumienia, to jednak zmieniające się nieustannie uwarunkowania działalności przedsiębiorstw z branży energetyki
wiatrowej (zewnętrzne i wewnętrzne) wymuszają na nich przyjmowanie nie
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tylko określonych postaw wobec problemów branżowych,w tym likwidowania barier komunikacyjnych z konsumentem, ale też stosowania zróżnicowanych, coraz sprawniejszych, a co za tym idzie, skutecznych narzędzi z zakresu
komunikacji rynkowej.
Potrzeba poszukiwania coraz lepszych form komunikowania się przedsiębiorstw energetyki wiatrowej z otoczeniem, w rynkowej walce o klienta
(produkty firm z tej branży dają korzyści ekologiczne poza rdzeniem produktu – proekologiczne, alternatywne źródła energii, powstałe w rezultacie
oszczędnego procesu pozyskiwania surowców i zużycia energii, ekologicznego, ergonomicznego procesu produkcji bez zatruwania powietrza, gleby, wody, nadmiernego hałasu, które są sprzedawane i transportowane bez
uszczerbku dla środowiska naturalnego oraz człowieka, dobrej, długotrwałej
jakości, a także nie powodują niszczenia środowiska naturalnego w trakcie
użytkowania), wiąże się z przywiązywaniem olbrzymiej wagi do zmniejszenia
negatywnego postrzegania i odbioru tego typu działalności co, choć wymaga nakładu czasu i wysiłku, w konsekwencji rzutuje pozytywnie na realizację
projektu.

Konsultacje społeczne jako narzędzie komunikowania
rynkowego
Jednym z ciekawszych, aczkolwiek słabo opisanych (występują przede
wszystkim w ujęciu administracyjno-prawnym), narzędzi rynkowego komunikowania są konsultacje społeczne. Ich obowiązek wynika z dyspozycji zawartych w stosownych ustawach, zwłaszcza w tej o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie. Choć w zamierzeniu ustawodawcy mają bardzo
istotne znaczenie dla realizacji wielu decyzji, to jednak na ogół traktowane są
one bardzo formalnie i takimi pozostają raczej z nazwy.
Z merytorycznego punktu widzenia, jako proces wytwarzania, przekształcania i przekazywania informacji pomiędzy jednostkami, grupami, organizacjami oraz innymi podmiotami, zalicza się je do jednej z form społecz-

nej komunikacji. Główny ich cel opiera się tu na podniesieniu efektywności,
przejrzystości oraz społecznego zaangażowania w realizację dużych projektów lub zmian w zakresie prawa i polityki.
Konsultacje społeczne są procesem przedstawiania obywatelom zamierzeń bezpośrednio lub pośrednio ich dotyczących. Jako narzędzie rynkowej komunikacji stanowią one dialog podmiotów określonej branży z mieszkańcami, którego celem jest uzyskanie ich opinii na temat istotnych dla nich
spraw. Ujawnione dzięki konsultacjom stanowisko odbiorców przyczynia się
do usprawnienia procesu decyzyjnego i mniejszych protestów.
Konsultacje społeczne prywatnych przedsiębiorstw nie są w żaden sposób
ograniczane, a zakres spraw, których dotyczą, mogą określać nadawcy po uzgodnieniu z decyzyjnymi organami. Jednak najważniejszym efektem owej partycypacji odbiorców i różnych form ich reprezentacji w stanowieniu prawa wydaje
się wyższa jakość rozstrzygnięć i poziom społecznej akceptacji dla ich treści. Nie
chodzi tutaj wyłącznie o samo zakomunikowanie zamiarów czy wysłuchanie opinii na konfliktowy temat, ale o uwzględnienie tychże w dalszym działaniu. Zasadniczy cel leży w podjęciu decyzji, która nie będzie antagonizować społeczności
lokalnej, pozwoli na zredukowanie barier i jednocześnie umożliwi rozwiązanie
podniesionych kwestii. Rezultatem staje się: rozbudzenie świadomości zainteresowanych kwestią dotąd nieznaną, słabo rozpoznawaną lub sporną, większa
wiedza organizatorów na temat postrzegania danej sprawy przez społeczność
oraz wpływ na zmianę zachowań społecznych obywateli.
Konsultacje społeczne jako ważne narzędzie rynkowej komunikacji
pełnią szereg istotnych funkcji społecznych (Zychowicz, 2011, s. 10). By mogły
je pełnić, należy w toku ich planowania, przygotowania i realizacji pamiętać
o ważnych zasadach i wartościach, jakie powinny im towarzyszyć (Zychowicz,
2011, s. 28-31): działanie dla dobra publicznego, subsydiarność, niezależność
stron, jawność i dostępność do informacji, szeroki dostęp, wieloetapowość,
obiektywizm, efektywność, zintegrowanie z procesem planistycznym i projektowym, przejrzystość, profesjonalizm, różnorodność form, dostateczne
ramy czasowe, miejsce konsultacji, jak również monitoring i ewaluacja.
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Zatem poprawnie skonstruowane i przeprowadzone, odbywające się
według określonych i zunifikowanych reguł, służą uspołecznianiu procesu
decyzyjnego na różnych szczeblach funkcjonowania państwa i społeczności
lokalnych, skutkując dobrymi i potrzebnymi decyzjami. Ich rezultatem winien
być optymalny sposób diagnozowania problemów i potrzeb, realizowania
określonych polityk publicznych, a także wybór celów oraz skuteczna ich realizacja. Tak władzy (czy jej reprezentantom), jak i obywatelom dają one poczucie podmiotowości i subiektywne odczucie partnerskiej współpracy.

Konsultacje społeczne w branży polskiej energetyki
wiatrowej
Wysoka rynkowa konkurencja powoduje, że rywalizujące między sobą
przedsiębiorstwa z branży polskiej energetyki wiatrowej nieustannie poszukują nowych sposobów komunikowania się z otoczeniem, by zjednać sobie
przychylność interesariuszy. Wypełnienie planów przyrostu energii produkowanej przez turbiny wiatrowe wymaga podjęcia kroków mających na celu
zniesienie wszelkich istniejących barier oraz stworzenia przyjaznego środowiska dla inwestycji danego obszaru Odnawialnych Źródeł Energii.
Intensywność szumów w tradycyjnych kanałach komunikacji w branży
energetyki wiatrowej obniżająca skuteczność przekazu informacji do adresatów powoduje, że nadawcy coraz chętniej sięgają po stosunkowo mało znane ogółowi społeczeństwa sposoby – narzędzia rynkowej komunikacji. Budzą
one coraz większe zainteresowanie, w tym także potrzebę udziału w różnych
formach wpływu na rozstrzygnięcia ważne dla lokalnych społeczności. Narzędziem odpowiadającym na takie właśnie społeczne zapotrzebowanie wydają
się konsultacje.
Branżowe konsultacje jako metoda dialogu między partnerami społecznymi, składają się z trzech elementów: informacji – promocja przedsięwzięcia; doradztwa – zbieranie opinii odbiorców na temat projektu; uczestnictwa
– odbiorców w procesie decydowania o projekcie. Mogą być prowadzone

przez jednostki władzy centralnej, samorząd terytorialny oraz prywatnych
inwestorów podejmujących określone działania w celu rozmowy z szerokim
gronem odbiorców ich projektów. Zatem podmiotami realizującymi społeczne konsultacje mogą być: władze publiczne, organizacje pozarządowe oraz
sektor prywatny. Odbiorcami tychże – mieszkańcy lub nieformalne grupy interesu, instytucje publiczne, przedsiębiorstwa czy też organizacje pozarządowe, a także eksperci.
Wyróżnia się dwa rodzaje konsultacji społecznych. Pierwszy odbywa
się w chwili podjęcia decyzji o rozpoczęciu prowadzenia projektu na obszarze
danego regionu. Na tym etapie przyjmuje on formę środowiskowego wywiadu, mającego na celu orientację, czy zakładana inwestycja będzie akceptowalna przez mieszkańców w przewidywanej okolicy. Jeśli inwestor podejmie
decyzję kontynuowania działań, a formalne warunki realizacji rozpoznawalnego już przedsięwzięcia zostaną spełnione, by ubiegać się o wydanie decyzji
środowiskowej, zobligowany jest on, zgodnie ze wspomnianą ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, do przeprowadzenia drugiego rodzaju konsultacji społecznych. Wymagane są one dla przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, do których zaliczane są między innymi duże elektrownie wiatrowe.
Według badań m.in. Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (Polskie
Towarzystwo Socjologiczne, 2011) konsultacje społeczne w branży energetyki wiatrowej służą zasadniczo: promocji projektu, rozpoznaniu opinii osób
(będących odbiorcami inwestycji w danej chwili lub w przyszłości) oraz sformułowaniu strategii działania (uwzględniającej punkt widzenia zainteresowanych stron, a w przyszłości – zapobiegającej możliwym konfliktom wokół
projektu, czy też inwestycji). Celem nadrzędnym wydaje się jednak uzyskanie
akceptacji społecznej dla planowanego na danym obszarze przedsięwzięcia.
Zatem ich zakres uzależniony jest nie tylko od skali projektu, ale poziomu wiedzy czy stopnia zróżnicowania opinii interesariuszy. Akceptacja
projektu prawa miejscowego zwiększa jego skuteczność. Akceptacja dla projektu inwestycji natomiast zwiększa jej efektywność społeczną, a niekiedy
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też ekonomiczną (gdy w wyniku akceptacji mieszkańców koszty eksploatacji
działania ponoszone są przez mieszkańców – pływalnia, lodowisko).
Inwestor, podejmując decyzję o budowie elektrowni wiatrowej, zmuszony jest zatem wziąć pod uwagę cały szereg formalno-prawnych uwarunkowań. W końcu tego typu inwestycje obarczone są dużym ryzykiem niepowodzenia, chociażby ze względu na nieuzyskanie na danym etapie pozwolenia
lub otrzymanie odmowy. Wynika to ze specyfiki inwestycji wiatrowych. Nie są
one obojętne ani środowisku naturalnemu, ani okolicznym mieszkańcom czy
miejscu lokalizacji. Ponadto ich prowadzenie wiąże się z długotrwałą i stosunkowo skomplikowaną procedurą, która na różnych etapach musi uwzględniać
udział społeczeństwa. Ten przekłada się natomiast na eliminowanie głównej
przyczyny powstawania lokalnych sporów – nieprowadzenie, lub prowadzenie w zbyt małym zakresie, konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości położonych w bezpośrednim otoczeniu przyszłych elektrowni.
Komunikacja inwestora z lokalną społecznością w trakcie spotkań poświęconych planom budowy farmy, w miejscach typowych dla tego typu
działań (salach urzędu gminy, świetlicach), może być prowadzona przy pomocy wielu metod. Chcąc włączyć mieszkańców we właściwą formę procesu
podejmowania decyzji, można wybierać spośród różnych postaci kontaktu
z partnerami społecznymi, zależnie od wyjściowego stanowiska: kontaktu
bezpośredniego/pośredniego (debata, spotkanie typu „Open House”; sondaż, dedykowane skrzynki pocztowe, mailowe), bądź aktywnego/pasywnego (organizacja konferencji, biernie odpowiadanie na pytania społeczności),
kontroli/braku kontroli (debata, dyskusja typu „Hyde Park”), realizacji doraźnej/ciągłej (jednorazowe badanie interesariuszy, fora internetowe) oraz szerokich/branżowych konsultacji (infolinia, warsztaty charette, panele eksperckie).
Kluczowym dla całego procesu konsultacji jest pierwszy kontakt przedstawiciela inwestora z lokalną społecznością – mieszkańcami terenów, na których realizowane mają być inwestycje. Sposób jego nawiązania wydaje się
tym ważniejszy, że może decydować o ostatecznym powodzeniu lub niepo-

wodzeniu projektu. Ponieważ okres projektowy to czas, w którym do mieszkańców docierają różne, często sprzeczne informacje dotyczące korzyści
i wad tego typu inwestycji, od inwestora oczekują oni oficjalnego zaprezentowania zamiarów oraz przeprowadzenia rzetelnych konsultacji. Jest to więc
okres, w którym identyfikuje się największy popyt na rzetelnie przedstawioną
wiedzę ekspercką.
Dla dalszych etapów inwestycyjnych kluczowa okazuje się postawa inwestora (zdecydowanie mniejsze protesty spotykają, chcące zainwestować,
firmy prowadzące kampanię informacyjną o charakterze otwartym i dążące
do spotkań z mieszkańcami) oraz działanie podejmowane przez władze samorządowe. Od tych oczekuje się tak dbania o interesy samorządu, jak respektowania prawa do rzetelnej informacji i poszanowania różnych poglądów. Założenie to przekłada się na wyraźne oczekiwanie, by, w sprawie tak
istotnej, jak budowa farm wiatrowych, były przeprowadzone rzetelne konsultacje społeczne.

Podsumowanie
W branży skupionej wokół energetyki wiatrowej prowadzone są dwa
rodzaje konsultacji społecznych. Jako narzędzie komunikacji rynkowej mają
one na celu około inwestycyjny dialog między inwestorem a lokalną społecznością. Winny zwiększyć świadomość społeczną inwestycji, a tym samym zapewnić sobie jej akceptowalność.
Pierwszy rodzaj w formie orientacyjnego wywiadu środowiskowego
odbywa się przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu prowadzenia projektu
na obszarze danego regionu. Drugi, gdy inwestor zdecyduje o kontynuacji
działań, a formalne warunki realizacji przedsięwzięcia zostaną spełnione, dla
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, czyli dużych
elektrowni wiatrowych.
Poprzez konsultacje nawiązuje się dialog. Dzięki niemu wzrastają szanse powodzenia inwestycji. Zatem należy je uznać za skuteczne narzędzie rynkowej komunikacji.
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Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Instytut Badań Marketingowych i Segmentacji Rynku

Analiza form internetowej komunikacji marketingowej
podmiotów ekonomii społecznej działających
w Częstochowie
Analysis of the Forms of the Internet Marketing Communication Adopted
by Social-Economy Enterprises in Częstochowa

Streszczenie
W artykule zbadano wybrane formy komunikacji internetowej stosowane przez podmioty ekonomii społecznej (PES) działające na terenie miasta Częstochowa. W badaniach
przeprowadzonych przez autorkę oparto się na analizie zebranych informacji o charakterze ilościowym, ale wzbogacono je także rezultatami wywiadów bezpośrednich i obserwacji
prowadzonych wśród częstochowskich PES oraz w Jurajskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Częstochowie. Artykuł dotyczy zagadnienia komunikacji marketingowej stosowanej
przez PES i przyczyn jej ograniczania do stron internetowych oraz najpopularniejszego z serwisów społecznościowych w Polsce.
Summary
The paper includes the discussion on different forms of Internet communication used by different types of social economy enterprises from Czestochowa, Poland. The discussion is based
on analysis of the quantitative and qualitative data obtained through interviews conducted with social economy enterprises and also with the staff of Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej [Jurasic Unit of Support for Social Economy] in Czestochowa. The paper presents the Internet marketing communication tools used by social economy units in Czestochowa, as well
as the reasons why they are limited to webpages and the presence in the most popular social networks in Poland.

Słowa kluczowe: podmioty ekonomii społecznej, internetowa komunikacja marketingowa
Key words: social-economy enterprises, Internet marketing communication
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Ekonomia społeczna stała się tematem intensywnie dyskutowanym
w polskiej i europejskiej literaturze w ostatnich latach. Zainteresowanie tym
sektorem działalności wynika m.in. z upatrywania w niej sposobu na rozwój
społeczeństwa obywatelskiego, ale także z postrzegania jej jako elementu
wspierającego zmiany w sektorze zatrudnienia (już w 1997 roku ekonomia
społeczna wskazana została jako jeden z kierunków rozwoju polityki zatrudnieniowej w Europie). Jak zauważa Rymsza – ekonomia społeczna to nie dziedzina ekonomii, a sektor gospodarki łączący działalność gospodarczą z celami ekonomicznymi (Rymsza 2005, s. 4). Zapewne do rozwoju tego sektora
przyczyniło się także wsparcie w formie funduszy europejskich na propagowanie idei ekonomii społecznej oraz rozwój podmiotów ekonomii społecznej
(PES). W efekcie podmioty ekonomii społecznej mogą skorzystać z doradztwa
szkoleniowego, księgowego, marketingowego, finansowego itp., organizowanego przez lokalne ośrodki wsparcia ekonomii społecznej (OWES) czy inkubatory przedsiębiorczości społecznej rozlokowane na terenie całego kraju.
W artykule dokonano oceny skali działań komunikacyjnych prowadzonych w Internecie przez częstochowskie PES oraz przyczyn takiego stanu
rzeczy. Przystępując do badania założono, iż podmioty ekonomii społecznej
działające na rynkach lokalnych nie w pełni wykorzystują możliwości akcentowania swojej obecności w Internecie. Bardziej aktywne wydają się w tym
zakresie fundacje i stowarzyszenia, które poszukują, także poprzez Internet,
potencjalnych darczyńców.
Zdecydowanymi utrudnieniami jakichkolwiek inicjatyw badawczych
w zakresie ekonomii społecznej są: brak jednoznacznej definicji ekonomi
społecznej – lub wskazania, jakie działania nie mogą zostać określone mianem ekonomii społecznej, oraz różnorodność podmiotów ekonomii społecznej, która uniemożliwia jednoznaczną ocenę działalności marketingowej
PES – każda z grup posiada swoją specyfikę, która bezpośrednio determinuje
efektywność poszczególnych działań komunikacyjnych, w tym promocyjnych. Dlatego też w części badawczej zdecydowano się na charakterystykę
poszczególnych grup podmiotów PES, a nie rozpatrywania ich jako całości.

Pojęcie podmiotu ekonomii społecznej
Pojęcie ekonomii społecznej nie jest jednoznacznie określone. Jedna
z tez, która pojawia się w literaturze przedmiotu zakłada nawet, że nie ma
jednej ekonomii społecznej, tylko można wskazać kilka jej rodzajów (np. Frączak, 2010). Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto założenie, zgodne
z zapisami Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, iż ekonomia
społeczna powinna być rozumiana jako sfera aktywności obywatelskiej, która
poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy:
integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych społeczną marginalizacją, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności
publicznej.
Wątpliwości nasuwają się także przy jednoznacznym wskazaniu podmiotów, które realizują założenia ekonomii społecznej. Proste zdefiniowanie
ich jako organizacji non-profit i przeciwstawienie, dla wskazania zasad działalności, organizacjom nastawionym na zysk, nie oddaje charakterystyki ich
funkcjonowania na rynku. Podmioty ekonomii społecznej są organizacjami
odmiennymi od biznesu i podmiotów działalności publicznej, nie oznacza to
jednak, że są od obu tych sektorów oderwane – współpracują z nimi w celu
realizacji własnej misji, która również może stanowić przyczynę nawiązania
takich relacji (Huybrechts, Nicholls, 2011, s. 2). Jednoznaczne wskazanie podmiotów działających w sektorze ekonomii społecznej nastręcza wiele trudności, co utrudnia także procesy badawcze tego obszaru. Jak zauważa I. Herbst
„(…) pojecie „podmioty ekonomii społecznej” jest określeniem zbyt obszernym i należałoby je uściślić. W szerokim rozumieniu podmiotem ekonomii
społecznej jest zarówno niezinstytucjonalizowane przedsięwzięcie społeczne realizowane przez osoby działające społecznie (nie zarobkowo), jak i duże
przedsiębiorstwo, które wśród wielu podejmowanych przez siebie działań
o charakterze stricte gospodarczym, realizuje projekty z zakresu społecznej
odpowiedzialności biznesu.” (Herbst, 2013, s. 13). Przyjąć więc można, zawężając szerokie definiowanie PES, iż podmioty ekonomii społecznej realizują
cele społeczne działając na rynku jak podmioty biznesowe. Wypracowywany
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zysk przeznaczany jest na działania, które mają służyć zaspokajaniu celów indywidualnych i społecznych jej członków.
Wg EMES (European Research Network) organizacje działające w sektorze ekonomii społecznej charakteryzują następujące cechy: ciągłość działania, produkcja i sprzedaż produktów, duża autonomia, podejmowanie ryzyka ekonomicznego, niewielka grupa płatnych pracowników oraz wyraźnie
zdefiniowane cele społeczne, inicjatywa obywatelska, podejmowanie decyzji
nie oparte na własności, partycypacyjny charakter działalności, ograniczona
dystrybucja zysków (Gidron, 2011, s. 4).
Z kolei Defourny i Nyssens wskazali pięć parametrów charakteryzujących przedsięwzięcia społeczne, dzięki którym możliwa jest jednoznaczna
klasyfikacja podmiotu jako PES: misja społeczna jako podstawa działania,
a nie efekt uboczny działalności marketingowej (jak np. CSR), produkcja powiązana z misją społeczną przedsięwzięcia, podejmowanie ryzyka ekonomicznego, wielość interesariuszy i orientacja społeczna oraz upowszechnianie innowacji społecznych (Gidron, 2011, s. 5).
Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto, iż podmioty ekonomi
społecznej realizują zadania służące kreowaniu i realizowaniu możliwości pełnego uczestnictwa w życiu ekonomicznym, społecznym, kulturowym osób
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem, a realizowane przez nie działania
wpływają na rozwój kapitału społecznego i demokracji uczestniczącej, społeczności lokalnej, przykładają się do procesu integracji społecznej, wpływają
na wzrost poziomu zatrudnienia, mogą stanowić źródło usług użyteczności
publicznej (Krajowy, 2013, s. 9-10). PES można rozpatrywać w pięciu obszarach działalności jako: przedsiębiorstwa społeczne, podmioty reintegracyjne,
podmioty sfery gospodarczej, podmioty pożytku publicznego (te, które nie
prowadzą działalności gospodarczej – w innym przypadku klasyfikowane są
jako przedsiębiorstwa społeczne) oraz inicjatywy o charakterze nieformalnym, realizujące cele społeczne (Krajowy, 2013, s. 21).
W Polsce przyjmuje się także podział PES na cztery typy: instytucje starej ekonomii społecznej (spółdzielnie mieszkaniowe, pracy, kasy oszczędno-

ściowe), instytucje trzeciego sektora, nowe instytucje ekonomii społecznej
(spółdzielnie socjalne, Zakłady Aktywności Zawodowej, Centra i Kluby Integracji Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Towarzystwa Ubezpieczeń
Wzajemnych) oraz instytucje hybrydowe – mniej lub bardziej sformalizowane
partnerstwa (fundacja).

Sektor PES w Polsce
Najczęstszymi formami prawnymi występowania podmiotów ekonomii społecznej w Polsce są: fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie (w tym
spółdzielnie socjalne), Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej (Podmioty ekonomii społecznej, 2011).
W Polsce w 2010 roku zarejestrowanych było: 12 tysięcy fundacji
i 71 tysięcy stowarzyszeń – z OSP ok. 100 tysięcy (Przewłocka, Herbst, 2011),
68 Zakładów Aktywności Zawodowej (wg bazy ngo.pl), 1 8303 spółdzielnie (GUS, 2013, s. 735) – w tym. ok. 450 spółdzielni socjalnych, 74 Centra
Integracji Społecznej (Krajowy… s. 27) oraz 6 Klubów Integracji Społecznej
(wg danych KRS).

Częstochowskie PES w Internecie
Miasto Częstochowa jest jednym z ośrodków, które intensywnie rozwija i wspiera ideę ekonomi społecznej (Steinhagen, 2012). Reaktywowano CIS,
powołano do życia miejski CIS, na terenie miasta funkcjonuje Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej obejmujący swym działaniem powiaty
częstochowski, kłobucki i myszkowski, a w obrębie struktur Urzędu Miasta
funkcjonuje inkubator przedsiębiorczości społecznej. Miasto wspiera także
inicjatywy z zakresu ekonomii społecznej, stosując klauzule społeczne.
W badaniach przeprowadzonych przez autorkę na potrzeby artykułu
skupiono się na komunikacji (nie tylko promocji) PES z otoczeniem, realizowanej w Internecie, ze względu na charakter tego medium. Internet daje bowiem
możliwości pozyskania informacji zwrotnej z rynku, spełniając założenia komunikacji marketingowej wskazane przez Tkaczyk (2005) oraz poszerzenie listy ad-
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resatów o różne grupy interesariuszy, nie tylko klientów, wg założeń Pilarczyk
(2004). Komunikacja marketingowa podmiotów z otoczeniem realizowana
w Internecie może przybierać wiele form, m.in.: strona internetowa, obecność
na portalach społecznościowych, reklama internetowa, blogi, pozycjonowanie,
marketing szeptany (realizowany m.in. na forach), mailing, media relations.
Po wstępnej weryfikacji informacji uzyskanych od PES działających na
terenie Częstochowy okazało się, ze głównymi formami komunikacji marketingowej w Internecie są strony internetowe i profile na Facebooku. Inne
formy, w tym odpłatne, stosowane są bardzo rzadko. Niektóre z PES realizują działania mailingowe, ale są one także sporadyczne i prowadzone w zasadzie w formie kartek okolicznościowych, rzadziej zaproszeń na eventy czy
bieżących informacji o działalności. Częstochowskie PES w zasadzie w ogóle
nie prowadzą własnych blogów (jedynie jedno spośród badanych stowarzyszeń prowadzi blog, ale nie ma własnej strony internetowej), a jedna fundacja współpracuje z blogerami. W związku z powyższymi ustaleniami badania
przygotowane na potrzeby artykułu oparte zostały na analizie ilościowej
stron i profili na Facebooku, prowadzonych przez badane organizacje i ocenie
jakościowej witryn internetowych na podstawie trzech kryteriów:
1. ocena atrakcyjności treści dla potencjalnych odbiorców (zawartość,
sposób narracji),
2. ocena atrakcyjności wizualnej – w tym nawigacja (obie w skali: 1 –
bardzo nieatrakcyjna; 5 – bardzo atrakcyjna),
3. aktualności danych (0 – dane nieaktualne, 1 – dane aktualne).
Na potrzeby niniejszego artykułu omówione zostały działania promocji
internetowej w poszczególnych kategoriach podmiotów ekonomii społecznej (odwołując się do klasyfikacji przedstawione w Krajowym Programie Rozwoju ES)

Podmioty reintegracyjne
Na terenie miasta Częstochowy działają: CIS prowadzony przez Akcję
Katolicką Archidiecezji Częstochowskiej, CIS prowadzony przez Urząd Miejski

w Częstochowie, KIS prowadzony przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy
„AGAPE” w Częstochowie oraz KIS prowadzony przez Fundację Chrześcijańską „Adullam”.
Kluby Integracji Społecznej nie mają własnych stron internetowych, informacje o KIS utworzonym przez AGAPE znaleźć można jedynie na stronie
internetowej Stowarzyszenia (podstrona zawiera jedynie regulamin).

Podmioty gospodarcze realizujące cele społeczne
i podmioty pożytku publicznego
Do tej grupy podmiotów ekonomii społecznej zaliczane są: „organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych; zakłady aktywności zawodowej; spółdzielnie,
których celem jest zatrudnienie; pozostałe spółdzielnie o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym (Krajowy… 20). W tę kategorię badawczą włączone zostały także NGOsy, które nie prowadzą działalności gospodarczej.
Na terenie Częstochowy działa, według danych Inkubatora Społecznej
Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego (http://konsultacje.czestochowa.
pl/ngo/), 27 fundacji, 157 organizacji sportowych oraz 316 stowarzyszeń
(w tym jednostek wyznaniowych, sportowych), w sumie 500 organizacji pozarządowych. Z kolei według danych KRS na terenie miasta zarejestrowanych
jest 91 fundacji (jedna w upadłości), 250 stowarzyszeń. W bazie ngo.pl można z kolei znaleźć informacje o 81 fundacjach i 279 stowarzyszeniach (w tym
sportowych) działających na terenie miasta. Na potrzeby artykułu wybrane
zostały w sposób losowy prosty (na podstawie listy ngo.pl): 71 fundacji oraz
168 stowarzyszeń (p=95%).
Z 71 fundacji, które znalazły się w próbie badawczej 31 posiada strony
internetowe. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, iż do tej grupy zaliczane
były także oddziały ogólnokrajowych organizacji działające na terenie Częstochowy i zazwyczaj w takich przypadkach strona internetowa była przygotowywana dla działalności ogólnopolskiej. W przypadku oceny poszcze-
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gólnych elementów stron internetowych, są one w większości przeciętne
(średnia ocen w kategorii 1 i 2 to: 3,6), dodatkowo tylko 18 jest na bieżąco
aktualizowanych. Oczywiście istnieje grupa bardzo aktywnie działających
w Internecie fundacji, które dostrzegają potrzebę takiego kontaktu z adresatami swojej działalności. Widać wyraźnie, że mniejsze i „młodsze” fundacje
aktywnie inwestują swój czas w obecność na portalach społecznościowych
i jest ona uzupełnieniem szerszej kampanii informacyjnej skierowanej do beneficjentów, darczyńców oraz szerszej społeczności. Wydaje się także, choć
takie badania nie były prowadzone, że w Częstochowie pewna część fundacji
(problem ten odnosi się także do stowarzyszeń) nie jest aktywna i w związku
z tym nie realizują żadnej polityki informacyjnej, składając się na odsetek organizacji nieposiadających strony lub stron nieaktualizujących.
Istnieje jednak grupa bardzo aktywnych fundacji, które intensywnie
i w sposób przemyślany realizują swoje strategie komunikacyjne w Internecie
wykorzystując także profile na portalach społecznościowych. Ciekawym faktem ujawnionym w trakcie analizy danych jest także to, iż niektóre podmioty
rezygnują ze stron internetowych i przenoszą swą działalność promocyjną
na portale społecznościowe (głównie Facebook), które są bezpłatne. Spośród
badanych fundacji jedynie 9 posiada profile na portalach społecznościowych.
Są one, podobnie jak strony internetowe, bardzo zróżnicowanej jakości. Od
aktywnych, aktualnych, po te, które są rzadko i niezbyt efektywnie administrowane. Przeciętna liczba „lajków” wynosi 82. Warto w tym miejscu zauważyć, iż efektywność obecności na portalach społecznościowych w wypadku
organizacji pozarządowych nie może być wprost oceniana ilością osób, które
kliknęły „Lubię to”. Wynika to bezpośrednio z faktu, iż zagadnienia, którymi
zajmują się organizacje pozarządowe nie są przez odbiorców postrzegane
jako te, z którymi chcieliby być utożsamiani (choroby psychiczne, problem
bezdomności, alkoholizm), a zakładanie profilu na Facebook wiąże się dla
indywidualnego odbiorcy także z pewnego rodzaju autokreacją wizerunku.
Każda osoba przeglądająca profil może na jego podstawie określić zainteresowania użytkownika. Dlatego też użytkownicy nie zawsze decydują się na

„polubienie” profilu fundacji czy stowarzyszenia, mimo bieżącego śledzenia
treści stron związanych z tematyką działalności PES.
W przypadku analizowanej grupy stowarzyszeń działających na terenie
miasta 66 posiada strony internetowe. Zazwyczaj są słabej jakości (2,9 – ocena atrakcyjności, 3,2 – ocena treści) i rzadko aktualizowane (23 strony spośród
66 badanych są aktualizowane na bieżąco) a 13 stowarzyszeń obecnych jest
na Facebooku.
Na terenie miasta Częstochowa zarejestrowanych jest w KRS 58
spółdzielni, z tego 24 są w stanie likwidacji (nie zostały objęte badaniem).
17 spółdzielni działa w sektorze produkcyjno handlowym (w branżach: rolnictwo, mleczarstwo, ogrodnictwo, spółdzielnie studenckie), 12 to spółdzielnie mieszkaniowe, 4 spółdzielnie socjalne i 1 o profilu działalności związanej
z finansami.
Bardzo niewiele spółdzielni prowadzi swoją działalność komunikacyjną w Internecie (15). Jedynie spółdzielnie mieszkaniowe wykorzystują to medium dość często, choć same strony internetowe nie są zbyt atrakcyjne (średnia ocen w kategorii 1:3,8, 2:3,5), ale we wszystkich przypadkach na bieżąco
aktualizowane. Są zdecydowanie aktywniejsze, niż np. spółdzielnie o charakterze produkcyjno-usługowym, z których tylko 4 mają strony internetowe, jednakże w większości są one nieatrakcyjne i nieaktualne. Ta zależność
wynika zapewne ze środków finansowych, którymi dysponują poszczególne
spółdzielnie, ale także z faktu, iż strony internetowe są w większości kojarzone z dodatkowymi kosztami i postrzegane jako niewarte inwestowania. Przy
czym, z powyższego zestawienia wynika także wyraźnie, że obecność na portalach społecznościowych jest też dość rzadko stosowana przez spółdzielnie
w Częstochowie, mimo, że w większości jest to forma bezpłatna.

Inicjatywy o charakterze nieformalnym
Na terenie Częstochowy realizowanych jest kilka inicjatyw lokalnych,
głównie w zakresie tworzenia partnerstw, które wpisują się w nurt ekonomii
społecznej. Oczywiście niemożliwa do oszacowania jest w tym wypadku kon-
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kretna liczba ani tym bardziej zbadanie działalności w Internecie (z podaniem
konkretnych wartości liczbowych). Ta część więc zostanie oparta na dwóch
przypadkach inicjatyw i wskazaniu, w jaki sposób wykorzystane zostały formy komunikacji internetowej.
Jednym z dwóch zaprezentowanych projektów jest partnerstwo Raków-Reaktywacja, które jest inicjatywą nieformalną, służącą poprawie jakości funkcjonowania rodzin w jednej z najbiedniejszych części Częstochowy.
Dzięki partnerstwu udało się zaktywizować mieszkańców, wyremontować
plac zabaw i corocznie organizować prezenty dla 140 dzieci mieszkających
w blokach objętych pomocą.
Kolejną inicjatywą jest stworzenie społeczności mieszkańców dzielnicy
Stradom. Strategia marketingowa dla tego działania jest na etapie opracowywania, a jej celem jest przede wszystkim zmiana zaangażowania mieszkańców w życie dzielnicy oraz postrzegania jej przez mieszkańców pozostałych
części Częstochowy.
Zarówno jedna jak i druga inicjatywa przeniosły całą komunikację marketingową realizowaną w Internecie do portalu społecznościowego. Opracowanie założeń i bieżąca realizacja partnerstw wymaga kontaktów bezpośrednich,
jednakże dla szerszej społeczności informacje udostępniane są na Facebooku.
Wynika to z łatwości moderowania tego typu mediów oraz jego bezpłatności.
Na podstawie powyższych informacji oraz danych pozyskanych z wywiadów w lokalnym środowisku PES i obserwacji tego środowiska wysnuć
można kilka wniosków, które nie tylko ograniczają się do komunikacji marketingowej realizowanej w Internecie, ale także do miejsca tej formy komunikacji w ogólnych strategiach organizacji. Na rynku częstochowskich podmiotów ekonomii społecznej:
1. W kontekście komunikacji marketingowej w Internecie niezwykle
rzadko realizowane są jakiekolwiek działania wykraczające poza
utworzenie strony internetowej oraz utworzenie profilu na Facebooku. PES zazwyczaj opierają swoją promocję na bezpośrednich kontaktach z beneficjentami oraz darczyńcami.

2. „Wizytówki” organizacji w postaci stron internetowych są w doskonałej większości nieatrakcyjne i służą umieszczaniu suchych treści
informacyjnych.
3. Działania marketingowe w tym sektorze przeprowadzane są dość
często intuicyjnie i właściwie ograniczają się do działań o charakterze promocyjnym, jeśli już takowe są podejmowane.
4. Oczekiwania podmiotów ekonomii społecznej w momencie zakładania działalności ograniczają doradztwo marketingowe do przygotowania strategii promocyjnej, bardzo słabo ukierunkowanej –
ciągle pokutuje przekonanie, że im szersze grupy odbiorców, tym
działania spotkają się z większym odzewem.
5. Marketing w PES jest w zdecydowanej większości prowadzony doraźnie i zawężany do działalności promocyjnej.
Można także sformułować wniosek dotyczący ogółu podmiotów ekonomii społecznej. Bardzo zróżnicowany charakter ich działalności sprawia, iż
właściwie niemożliwe staje się wypracowanie jednego, skutecznego sposobu komunikowania tego typu podmiotów z otoczeniem, między innymi ze
względu na charakter działalności oraz bardzo zróżnicowane możliwości wydatkowania funduszy.

Podsumowanie
Ze względu na bardzo zróżnicowany charakter działalności podmiotów
ekonomii społecznej trudno jest wskazać jednolity i najbardziej efektywny
sposób komunikowania z otoczeniem z wykorzystaniem Internetu. Kluczem,
podobnie jak w przypadku pozostałych organizacji, okazuje się wyraźne sprecyzowanie grup docelowych działalności i dostosowanie do nich przekazów
komunikacyjnych.
Jak wspomniano, podstawową trudnością, z którą zmierzyć się muszą
badacze zajmujący się działalnością podmiotów ekonomii społecznej jest
różnorodność podmiotów działających w tym sektorze. Co więcej, we współpracy z podmiotami zewnętrznymi PES muszą podejmować wysiłek promo-
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wana samej idei ekonomii społecznej, która nie jest znana szerszej grupie
odbiorców, a nazwy przedsiębiorstw, np. spółdzielnia socjalna, które są obligatoryjne, mają wydźwięk pejoratywny dla większości interesariuszy.
Badania przeprowadzone w Częstochowie stanowią zapewne odzwierciedlenie trendów charakterystycznych dla polskiego sektora PES. Zauważyć
można, że komunikacja tego typu organizacji w Internecie odbywa się w bardzo ograniczonym zakresie. Wynika to zapewne z faktu, iż organizacje tego
typu często wolą przeznaczać środki na inne działania. Podejście to jednak
nie jest słuszne. Wszystkie badania konsumentów wskazują wyraźnie, iż w coraz większym stopniu wykorzystują oni Internet do poszukiwania informacji.
Zorientowane marketingowo, nowoczesne PES już widzą konieczność inwestowania w swą obecność w Internecie, a także potrzebę integracji takiej
działalności i konsekwencji we wdrażaniu poszczególnych jej elementów.
Bolączką bowiem, nie tylko zresztą w sektorze PES, jest rozpoczynanie działalności na rynku od opracowywania materiałów promocyjnych, czasem bez
głębszego zastanowienia się nad całością strategii marketingowej, w tym komunikacyjnej.
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Formy i sposoby komunikacji rynkowej (na przykładzie
Podkarpackiego Centrum Hurtowego „Agrohurt S.A.”)
Forms and methods of marketing communication (the example Subcarpathian Wholesale
Center „Agrohurt SA”)

Streszczenie
Przedmiotem opracowania było ukazanie istoty i specyfiki komunikacji rynkowej w firmach handlowych oraz analiza jej skuteczności w Podkarpackim Centrum Hurtowym Agrohurt S.A. w
Rzeszowie. Specyfika tej firmy polega na utrzymywaniu permanentnych powiązań komunikacyjnych z różnymi grupami docelowymi (dzierżawcy, detaliści i konsumenci). Materiał empiryczny
zgromadzono drogą pogłębionego wywiadu, przeprowadzonego z zarządem firmy jak też przedstawicielami poszczególnych grup docelowych, do których przekazywana jest komunikacja.
Za miarę skuteczności przekazu uznano poprawiającą się jakość usług handlowych, rosnącą jakość artykułów rolno-spożywczych w obrocie oraz ciągle utrwalaną pozycję lidera rynkowego,
potwierdzoną przez rosnącą liczbę stabilnych kontrahentów. Rzetelna i wiarygodna oferta produktowa, formułowana w oparciu o odbierane i wnikliwie analizowane sygnały z rynku jest, jak
potwierdzają pozytywne opinie nabywców, warunkiem wzrostu satysfakcji klientów oraz skuteczności ciągle doskonalonego w treści i formach przekazu komunikacji.
Summary
The objective of the study is to present the nature and the specific qualities of marketing communication in trade companies, as well as to analyze its effectiveness in Subcarpathian Wholesale
Center AGROHURT S.A. in Rzeszow. The specificity of this company consists in maintaining permanent communication links with different target groups (tenants, retailers and consumers). The
empirical material was collected through enhanced interviews conducted with the company management as well as with representatives of the target group to which the communication was
addressed. What was considered to be the measure of the effectiveness of communication was the improved quality of commercial services, increased quality of food and agriculture products
on the market and constantly perpetuated market leader position, evidenced by the growing number of established customers.
A reliable and credible product offer formulated on the basis of the collected and carefully analyzed signals from the market is, as confirmed by the positive feedback from customers, the
condition of the increase in customer satisfaction and the effectiveness of communication continuously improved, both in content and in form.

Słowa kluczowe: komunikacja rynkowa, skuteczność, kontakty handlowe, konkurencja, kanały przekazu
Key words: market communication, effectiveness, trade contacts, competition, channels of communication
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Pozycja rynkowa współczesnej firmy uzależniona jest w znacznym
stopniu od umiejętności nawiązania dialogu z rynkiem. Odpowiedni dobór
instrumentów i działań komunikacyjnych, a następnie kompleksowe i skuteczne, a także elastyczne ich wykorzystanie, decydują o powodzeniu strategii marketingowej firmy. Umożliwienie potencjalnemu odbiorcy uczestniczenia w wymianie informacji, a nie tylko traktowanie go jako biernego
uczestnika rynku, stanowi podstawowy cel i sens komunikacji rynkowej.
Wprawdzie założenia te dotyczą wszystkich rodzajów firm występujących na rynku, to jednak są szczególnie zobowiązujące dla firm parających się działalnością handlową. Decydują o tym specyficzne cechy działania tego rodzaju firm, których istotą jest świadczenie usług handlowych.
Ich rola nie polega jednak tylko na pośrednictwie pomiędzy producentami
dóbr a ich nabywcami, lecz także na podejmowaniu działań, mających na
celu w opinii Pierańskiego (Pierański, 2010, 448) „(…) dostarczenie nabywcy dodatkowej wartości, w stosunku do nabywanego asortymentu.” Stąd
przedsiębiorstwo usługowe, chcąc sprostać oczekiwaniom nabywców jest
zmuszone do ciągłego wprowadzania do świadczonej usługi nowych elementów, tak by nie tylko reagować na powyższe oczekiwania, lecz także
inspirować do pojawienia się nowych.
Interpretacja pojęcia komunikacja znalazła wyraz w wielu opracowaniach. W opinii Wiktora (Wiktor, 2013, s. 7) komunikacja marketingowa jest
tym elementem, który w sposób znaczący i bezpośredni łączy uczestników
rynku, stanowiąc zespół środków i działań, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące produkt i/lub
firmę, kształtuje potrzeby nabywców, ukierunkowuje popyt oraz zmniejsza
jego elastyczność cenową. Jej istotą są dwukierunkowe przepływy informacyjne, swoisty dialog i interaktywność. Odwołując się do pojęcia współczesnego marketingu Dołgasz (Dołgasz, 2013, 313) uznaje, że komunikacja
marketingowa jest kluczowym elementem kompozycji marketingu mix,
a każdy z elementów tej kompozycji staje się swoistym sposobem komunikacji z rynkiem i klientem. Niesłuszne jest przy tym utożsamianie pojęć

komunikacja i promocja, gdyż ta pierwsza jest pojęciem szerszym. O ile
bowiem promocja oddziałuje na rynek jednokierunkowo, to proces komunikowania jest formą interakcji przedsiębiorstwa z rynkiem. Jednocześnie
Furtak (Furtak, 2010, s. 133) sygnalizuje nieuzasadnione zastępowanie
terminu promocja określeniem komunikacja marketingowa, co również
w naszym rozumieniu jest zbyt dużym uproszczeniem. Natomiast Hajduk
(Hajduk, 2010, 20) wskazuje na konieczność wewnętrznego i zewnętrznego zintegrowania komunikacji, co uznać trzeba za podejście nowatorskie,
gdyż sugeruje traktowanie zintegrowanej komunikacji jako ciągle doskonalonego procesu.

Cel i zakres badań
Skuteczność komunikacji rynkowej przeanalizowano na przykładzie Podkarpackiego Centrum Hurtowego Agrohurt S. A. w Rzeszowie,
które prowadzi komunikacyjny dialog zarówno z dzierżawcami powierzchni handlowej jak też detalistami i konsumentami oraz wieloma
innymi podmiotami w swoim otoczeniu. Wprawdzie analiza dotyczy rezultatów działań komunikacyjnych jednej firmy, to o jej wyborze i reprezentatywności zdecydował szczególny i bardzo szeroki zakres działań.
Na specyfikę działalności tej firmy składają się zarówno szeroki zakres
działalności jak też powiązania komunikacyjne z różnymi grupami docelowymi, którymi są; ponad 200 dzierżawców powierzchni handlowej,
pośrednicy detaliczni oraz bardzo liczna grupa klientów indywidualnych.
Ponadto firma prowadzi ścisłe kontakty z wieloma grupami dostawców
krajowych i zagranicznych, ułatwiając i organizując nawiązanie kontaktów handlowych dla swoich dzierżawców na rynku krajowym i rynkach
zagranicznych, negocjując w ich imieniu warunki zawieranych transakcji
w zakresie jakości, cen, ilości, terminów i warunków dostaw. Szczególną
grupą docelową są producenci z regionu Podkarpacia, którzy z inicjatywy firmy są zintegrowani w grupach producenckich, będąc pod stałym
oddziaływaniem Agrohurtu. Wpływ ten przejawia się zarówno w oddzia-
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ływaniu pośrednim, poprzez nieodpłatne przekazanie w użytkowanie
niezbędnego sprzętu do sortowania i pakowania, jak też bezpośrednim
nadzorowaniu jakości. Rezultatem wieloletniej i konsekwentnej współpracy jest ciągła poprawa jakości i wiodąca pozycja producentów z regionu w dostawcach, a produkty regionalne i lokalne stanowią główne atuty
ich oferty handlowej.
Materiał dowodowy zgromadzono drogą pogłębionego wywiadu
zarówno z zarządem Agrohurtu jak też 20 losowo wybranymi przedstawicielami dzierżawców, 10 grup producentów oraz 30 klientów indywidualnych w październiku 2013 r. W rezultacie umożliwiło to nie tylko
poznanie specyfiki działalności spółki, ale też jej partnerów rynkowych,
istoty i skuteczności kierowanego do nich przekazu komunikacyjnego.
Zgodnie z profilem działalności za wiodącą uznano analizę skuteczności
stosowanych form komunikacji, przekazywaną do różnych grup docelowych, mającą na celu tworzenie oferty handlowej o gwarantowanej
jakości.
Szczegółowej analizie poddano działalność promocyjną, w tym reklamę jako wiodącą formę przekazu komunikacyjnego, wyodrębniając jej
nadrzędne cele, nagłośnione atuty firmy i jej oferty oraz grupy docelowe,
do których kierowany jest przekaz. Zmieniające się w 18-letnim okresie
działalności firmy formy działania pozwoliły prześledzić proces transformacji stosowanej polityki promocji (co miało miejsce w pierwszych 10 latach
spółki) w komunikację z szeroko pojętym rynkiem oraz rosnącym stopniem jej skuteczności. Mierzenie efektywności komunikacji rynkowej, jak
się okazuje, nie jest sprawą łatwą. Problemowi temu poświęcił swoje opracowanie m.in. Wójcik (2010, s. 196), badając efektywność działań promocyjnych w wybranych 277 firmach. Z przyjętych wskaźników jako najczęściej stosowanych ww. autor wyodrębnił rosnącą liczbę nowych klientów
zbiorowości (45,1%). Dlatego przy analizie skuteczności przekazu komunikacyjnego Agrohurtu za ważne przyjęto tendencje w kształtowaniu się
liczby klientów na przestrzeni lat.

Pozycja Podkarpackiego Centrum Hurtowego Agrohurt
S.A. na lokalnym rynku
Firma została założona 12 kwietnia 1995 r., ma zatem za sobą ponad
18-letni okres działania i ciągłego optymalizowania działalności. Aktualnie gospodaruje na ponad 7 ha, dysponując dziewięcioma budynkami przeznaczonymi pod działalność handlową i biurową oraz cztery hale towarowe o łącznej
powierzchni około 1 600 m2 . Natomiast place i pawilony handlowe zajmują
powierzchnię około 8 000 m2, na której branżowo dominują owoce, warzywa
krajowe i importowane (około 1 600 m2) oraz kwiaty (około 4 200 m2). Dodatkowo przedmiotem obrotu są ryby, mięso, wędliny, nabiał, artykuły przemysłowe, środki ochrony roślin, kwiaty sztuczne i dodatki dekoracyjne oraz znicze.
PCH Agrohurt S.A. to największy na Podkarpaciu rynek hurtowy artykułów rolno-spożywczych, kwiatów ciętych, doniczkowych oraz sztucznych.
Na tym rynku działa ponad 200 operatorów z różnych branż. Są wśród nich
zarówno duże przedsiębiorstwa, spółki kapitałowe, spółdzielnie, importerzy,
producenci, hurtownicy, jak również grupy producenckie i rolnicy indywidualni. Natomiast po stronie nabywców występują różne grupy docelowe,
w tym dzierżawcy powierzchni handlowej, firmy handlowe, stanowiące ogniwo pośrednie oraz klienci indywidualni. Dla każdej z tych grup inne elementy
stanowią przedmiot zainteresowania i odmienne są oczekiwania struktury
przekazu komunikacyjnego. Jego treści są formułowane w oparciu o uwagi
zgłaszane przez przedstawicieli poszczególnych grup. Sprzężenie zwrotne
jest możliwe dzięki prowadzeniu bezpośrednich rozmów, wywiadów ankietowych, funkcjonowaniu kontaktów za pośrednictwem e-maila oraz strony
w serwisie Facebook (fanpage).
W warunkach gospodarki rynkowej i wynikającej stąd konkurencji firma Agrohurt od początku postawiła na wysoką jakość, co zawiera się w treści
hasła: „jakość i cena – nasza domena”. Jest to możliwe dzięki zagwarantowaniu dostaw bezpośrednio od producentów i bazowaniu na produkcie lokalnym, regionalnym i tradycyjnym. W rezultacie, w konfrontacji z konkurencją
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– głównie siecią sklepów wielkopowierzchniowych – oferta Agrohurtu jest
zdecydowanie korzystniejsza, przy porównywalnej cenie, gdyż posiada następujące atuty:
–– wyższa jakość produktu, w połączeniu z bezpieczeństwem żywnościowym,
–– głęboki asortyment (np. ziemniaków), co stwarza warunki wyboru
dla nabywców,
–– wiadome pochodzenie i regionalny charakter produktu,
–– korzystne warunki handlowe, w tym sanitarne.
Ponieważ firma Agrohurt funkcjonuje na rynku od 18 lat daje to jej
przewagę pod względem rozpoznawalności, a mieszkańcy regionu jednoznacznie kojarzą ją z branżą rolno-spożywczą. Wyrazem dbałości Zarządu
Spółki o klientów jest wdrożony w 2006 r. Zintegrowany System Zarządzania
Jakością na zgodność z normą ISO 9007 i system HACCP.
W trosce o jakość produktu i gwarantowane dostawy spółka współpracuje z grupami producentów owoców i warzyw z terenu Podkarpacia,
będącymi głównymi kontrahentami. Współpraca ta polega głównie na zakupie i udostępnieniu maszyn i urządzeń do sortowania i pakowania owoców
i warzyw, pośrednictwie w zawieraniu umów kontraktacyjnych z dzierżawcami powierzchni handlowej, szkoleniach i kampaniach promocyjno-informacyjnych. Skuteczność tej formy oddziaływań przejawia się w ukształtowaniu
stałej grupy producentów, sukcesywnie podnoszących jakość dostarczanych
produktów. Równocześnie wypracowane zostały formy wpływu na dzierżawców, stymulujące wysoki poziom obsługi i gwarantowaną jakość produktów.
Nowy dzierżawca, oprócz podstawowych warunków umowy, otrzymuje dokumentację na nośniku elektronicznym, dotyczącą zintegrowanego systemu
zarządzania jakością. W umowie jest zamieszczony opis prowadzonej działalności (np. obrót mięsem i wędlinami). W ramach tego obowiązują przepisy krajowe. Nadzór nad tą działalnością w zakresie spełnienia wymogów
sanitarnych realizuje SANEPID. Natomiast przestrzeganie wymogów estetyki,
utrzymania czystości, instalacji urządzeń chłodniczych nadzoruje i egzekwu-

je Spółka. W rezultacie elementami przewagi konkurencyjnej Agrohurtu nad
sieciami handlowymi, targowiskami i bazarami są wyższa jakość produktu
i bezpieczeństwo żywnościowe.

Uwarunkowania i cele komunikacyjne firmy Agrohurt
Skalę i strukturę komunikacji rynkowej Agrohurtu determinuje fakt, że
Spółka jest specyficznym nadawcą o regionalnym zasięgu działania. Różne są
też grupy docelowe uczestniczące w komunikacji rynkowej (dzierżawcy, firmy handlowe będące ogniwem pośrednim i nabywcy indywidualni). Ponieważ dla każdej z tych grup inne elementy stanowią przedmiot zainteresowań
formułowana jest dla nich różna treść przekazu.
Nadrzędnymi celami przekazów komunikacyjnych są:
–– przedstawienie firmy jako wiarygodnego partnera rynkowego,
–– prezentacja pozytywnych cech produktów, będących przedmiotem
obrotu,
–– zachęta do wynajmu powierzchni handlowej.
W tym celu wykorzystywane i nagłośniane są atuty konkurencyjne firmy:
–– w porównaniu z sieciami handlowymi – wyższa jakość produktu,
–– w porównaniu z bazarami i targowiskami – bezpieczeństwo zdrowotne.
Dalszymi atutami są:
–– porównywalna cena, ale wyższa jakość produktów,
–– sprawdzone, w miarę stałe źródła dostaw,
–– procedury sprzedaży w ramach certyfikowanego systemu zarządzania jakością +HACCP,
–– kontrola nad kwestiami bezpieczeństwa zdrowotnego.
Promocja jest kierowana do kilku grup docelowych. Struktura udziału
wydatków na działania promocyjne przedstawia się następująco:
–– dzierżawcy (podmioty handlujące na terenie firmy) – 20%,
–– klienci detaliści (ogniwo pośrednie) – 35%,
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–– klienci ostateczni (konsumenci) – 35%,
–– dalsze otoczenie, w tym producenci lokalni – 10%.
Do każdej z tych grup formułowana jest inna informacja, inne są też
oczekiwania dotyczące skuteczności podejmowanych działań promocyjnych.
Dzierżawcy to odbiorcy podstawowego produktu firmy, jakim jest wynajem powierzchni handlowej. Podstawowe cele komunikacyjne dotyczą
w tym przypadku przekonania odbiorców o korzystności oferty, która oparta
jest na kluczowych elementach przewagi: lokalizacji, efekcie synergii w przyciąganiu klienta ostatecznego oraz na wsparciu organizacyjnym i promocyjnym jakie udzielane jest najemcom.
Kolejną grupą docelową są detaliści i inne podmioty z branży handlowej, gastronomicznej itp. Celem podejmowanych działań komunikacyjnych
jest ukazanie szerokiej oferty i dostępności wysokiej jakości produktów.
Celem oddziaływań na klientów indywidualnych jest przede wszystkim przekaz informacji o dostępnych produktach. Dodatkowo firma stara się
budować relacje z przedstawicielami tej grupy docelowej poprzez działania
edukacyjne, uświadamiające ukryte potrzeby i wskazujące na możliwości ich
zaspokojenia na wysokim poziomie. W tym celu organizowane są różne wydarzenia, takie jak np. „Dni Ziemniaka” czy „Regionalia”, podczas których prowadzi się działania uświadamiające i zachęcające do skorzystania z szerokiej
oferty produktowej. Szczególną formą przekonania do oferty jest informowanie o prowadzonych działaniach w zakresie ochrony konsumentów, poprzez
egzekwowanie od producentów i dzierżawców jakości produktów oraz warunków ich sprzedaży. Ważnym atutem jest posiadanie w ofercie wartościowych produktów lokalnych.
Celem działań promocyjnych o charakterze wizerunkowym jest zwiększenie rozpoznawalności firmy na lokalnym rynku, co jak się okazuje, jest
w satysfakcjonującym stopniu realizowane. Wysoka skuteczność przekazu
jest osiągana skutkiem jego kierowania do wielu osób, firm oraz wyboru
właściwych kanałów przekazu, dzięki którym dociera on do odbiorców docelowych. Wprawdzie przekaz promocyjny kierowany jest głównie na rynek

lokalny, to jednak pojawia się już wymiana informacji z rynkami hurtowymi
na terenie Unii Europejskiej, a także krajami nie będącymi członkami UE. Dotyczy ona doświadczeń handlowych, stosowanych technologii i rozwiązań
w zakresie logistyki, gospodarki energią i odpadami. Natomiast udział w targach pozwala na pozyskiwanie partnerów biznesowych oraz zakup sprzętu
dla grup producentów. Dzięki temu grupy te optymalizują swoją ofertę rynkową w zakresie jakości produktu, sortowania, znakowania i opakowania.
Okazją do nasilonych działań promocyjnych są jubileusze spółki, sezonowe oferty handlowe, „Regionalia”, „Dni Ziemniaka” i inne wydarzenia organizowane przez firmę. W ramach prowadzonej komunikacji podkreśla się
zorientowanie firmy na jakość produktów oraz, w większości przypadków, na
ich regionalne pochodzenie. Kluczowy komunikat promocyjny oparty jest na
etnocentryzmie mieszkańców Podkarpacia. Przekonuje się ich do zakupów
w Agrohurcie jako do formy wsparcia polskich rolników, producentów żywności, handlowców i innych przedsiębiorców. Przy organizacji promocji Agrohurt współpracuje z:
–– Urzędem Marszałkowskim – w zakresie promocji produktów regionalnych,
–– podmiotami występującymi na rynku, w tym klastrami, stowarzyszeniami (np. Kołami Gospodyń Wiejskich),
–– mediami: prasa, radio, TV.

Zakres i skuteczność prowadzonej komunikacji
Firma Agrohurt posiada wieloletnie doświadczenie w posługiwaniu się
działaniami promocyjnymi, które kierowane są do różnych grup docelowych.
Większość z nich ma przypisane indywidualne cele, które dotyczą zwykle
zwiększenia sprzedaży. W ostatnich latach w coraz większym zakresie zwraca
się uwagę na integrację podejmowanych działań oraz treści przekazu, a także na płynący ze strony odbiorców zwrotny przekaz informacyjny. Świadczy
to o postępującym procesie transformacji polityki promocji w komunikację
z rynkiem. Do najczęściej stosowanych przez firmę działań i narzędzi zalicza-
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nych do instrumentarium komunikacji marketingowej należą: reklama, promocja osobista, działania PR, e-marketing i promocja sprzedaży.
Firma samodzielnie planuje a także realizuje znaczną część działań
reklamowych. Przy wsparciu podmiotów zewnętrznych przygotowuje i publikuje się spoty i prezentacje multimedialne, reklamy w prasie oraz w radiu
a także opracowuje materiały drukowane i gadżety promocyjne. Dobór kanałów wynika z zasięgu działalności oraz ulokowania głównych grup odbiorców
jakimi są dzierżawcy powierzchni handlowej oraz ich klienci.
Reklama firmy dotyczy zarówno jej samej jak i dystrybuowanych na jej
terenie produktów. Działania reklamowe służą przede wszystkim wsparciu
sprzedaży na terenie firmy ale również: przekazaniu informacji o wydarzeniach,
następujących zmianach, dodatkowych usługach itp. W trosce o pojawienie
się informacji wg zasady „just in time” aktualnie jest realizowane zadanie inwestycyjne polegające na zainstalowaniu obrotowego ekranu LED, na którym
umieszczane będą aktualne informacje dotyczące oferty handlowej spółki,
planowanych imprez i cen dnia. Novum tej formy przekazu będzie obrotowy
ekran, zwrócony w godzinach porannych w kierunku osób wjeżdżających
do Rzeszowa, a w godzinach popołudniowych w kierunku osób wyjeżdżających z Rzeszowa, co pozwoli na wzmocnienie efektu reklamowego. W dialogu
z dzierżawcami najlepiej sprawdzają się kontakty bezpośrednie. Najbardziej
skuteczne wobec tej grupy docelowej są działania oparte na bezpośrednim
zainteresowaniu materialnym, takie jak zachęty w postaci rabatów, poprawa
warunków finansowych dotyczących korzystania z infrastruktury itp. Nieco
trudniej przekonuje się przedstawicieli tej grupy docelowej za pomocą argumentów odnoszących się do poprawy warunków technicznych (np. poprawa
dojazdu, rozbudowa parkingu, rozwój infrastruktury itp.). Jedynie nieliczni
dzierżawcy zainteresowani są bliską współpracą z firmą w zakresie działań marketingowych. W efekcie tylko część z nich decyduje się na współpartycypację
w kosztach działań promocyjnych dotyczących oferty produktowej.
Kanałami przekazu w ramach Public Relations są bezpośrednie rozmowy z dziennikarzami, wywiady udzielane przez Zarząd i pracowników Spółki

w radiu i telewizji o zasięgu regionalnym, informacje przekazywane w formie
pisemnej lub telefonicznie. Relacje z mediami są na dobrym poziomie, między innymi ze względu na ich zainteresowanie funkcjonowaniem lokalnego
rynku żywnościowego. Przedstawiciele firmy regularnie prezentują w mediach notowania cen artykułów pochodzenia rolno-spożywczego. Dzięki
temu pojawia się wiele okazji do uwiarygodnienia firmy i podkreślenia oraz
wzmocnienia jej pozycji na lokalnym rynku.
Zainteresowanie mediów wzbudzają również organizowane wydarzenia i imprezy. Atrakcyjność i skuteczność działań wizerunkowych podnosi
udział „osobowości” ze świata polityki i mediów oraz pokazy i prezentacje
na żywo, np. w zakresie przygotowania potraw czy kompozycji kwiatowych.
Dodatkową formą wzmacniającą pozytywne relacje ze społeczeństwem jest
angażowanie się firmy w sponsorowanie sportu i przedsięwzięć kulturalnych
oraz w działalność charytatywną i dobroczynną. To niewątpliwie utrwala korzystny obraz firmy w regionie i stymuluje jego pozytywny odbiór.
Firma posiada własną stronę internetową z aktualnymi informacjami
na swój temat. Pozytywne w skutkach okazało się też prowadzenie strony
w serwisie Facebook jako darmowego kanału upowszechniania informacji.
Przekaz kierowany jest do wszystkich potencjalnych grup odbiorców (dzierżawców, pośredników handlowych i klientów indywidualnych), skutkiem
czego powstaje grupa społecznościowa. Celem tej formy przekazu jest upowszechnienie dobrej wiedzy o firmie i jej działalności. Nie stosuje się na szeroką skalę działań email-marketingowych ani nie korzysta się z kanałów wykorzystujących urządzenia mobilne takie jak smartfony czy tablety.
Rozważając i optymalizując treści przekazu informacyjnego, w oparciu
o opinie potencjalnych odbiorców, pracownicy 4-osobowego działu marketingu stwierdzają, że w sytuacji występującego obecnie nadmiaru informacji
klienci oczekują formy przekazu jak najmniej absorbującej uwagę odbiorców,
w związku z czym preferują oni formę filmiku czy zdjęcia jako najłatwiej czytelną. Kanał internetowy wydaje się więc najbardziej właściwym do prowadzenia tego rodzaju komunikacji w przyszłości.
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Promocja sprzedaży kierowana jest głównie do ostatecznych nabywców. Poszczególne produkty promuje się samodzielnie oraz we współpracy
z wystawcami, poprzez pokazy kulinarne, degustacje. Działania te przekładają się na satysfakcję klientów dokonujących zakupów na terenie centrum
hurtowego.
Stosując dotychczasowy zestaw działań firmie udaje się od lat utrzymać
pozycję lokalnego lidera, jeżeli chodzi o hurtowy obrót artykułami pochodzenia rolnego, co uznać trzeba za miarę skuteczności. Jest to niewątpliwy sukces
wysokokwalifikowanej kadry zarządzającej i pracowników działu marketingu,
co jest współbieżne z opinią Rutkowskiego (2010, 110), wg którego „Kompetencje marketingowe pozwalają budować przewagę konkurencyjną również
takim firmom, które same nic nie wytwarzają, nie mając nawet własnych zasobów produkcyjnych czy handlowych, ale poprawnie identyfikują wiązkę
wartości oczekiwaną przez nabywców, kreują ją na podstawie właściwego
doboru i koordynacji działania dostawców, komunikują wartość wybranym
klientom, wyraźnie zarysowując siłę marki i zarządzając procesem jej dystrybucji”. Charakterystyka ta doskonale odzwierciedla specyfikę, cel i sens działania omawianej firmy Agrohurt. Miarą umacniającej się wiodącej pozycji firmy na regionalnym rynku jest m.in. ustabilizowana i w pełni wykorzystująca
powierzchnię handlową około 200 osobowa grupa dzierżawców. Współpraca
i przepływ komunikacji z ustabilizowaną grupą handlowców są znacznie ułatwione. Sytuację taką obserwuje się dopiero w ostatnich 6 latach, tj. w okresie
ścisłej współpracy i skutecznego przekazu komunikacyjnego. Z kolei dzierżawcy, czerpiąc z doświadczeń zarządu Spółki i pracowników działu marketingu, swoją niezawodną i ciągle doskonaloną ofertą są obdarzeni zaufaniem
rozszerzającej się grupy detalistów i przedstawicieli gastronomii, a zwłaszcza
klientów indywidualnych. Ten tworzący się pozytywny łańcuch komunikacyjny daje przesłanki trwałości działania i sukcesów organizacyjnych Agrohurtu.
Jest to szczególnie ważny obszar optymalizacji, gdyż działalność marketingowa firm handlowych okazuje się niezwykle istotnym elementem budowania rynkowej przewagi konkurencyjnej. Jak potwierdzają wyniki badań,

o jej skuteczności w dużym stopniu decydować będzie prawidłowe i ciągłe
identyfikowanie grup docelowych i dostosowywanie treści i formy przekazu do ich specyfiki, a z drugiej strony permanentne badanie zachodzących
zmian. Przekaz to zarówno treść jak i kanały, z zachowaniem zasady just in
time. Spostrzeżenie to jest współbieżne z opinią Rutkowskiego (Tamże,
s. 111), wg którego „Celem procesu zarządzania komunikacją jest to, aby
odpowiednie informacje, wysyłane przez odpowiedniego nadawcę zostały
w odpowiednim terminie dostarczone odpowiedniemu odbiorcy”.
Ten ostatni aspekt, dotyczący właściwego terminu przekazu informacji, wiąże się ze specyfiką i sezonowością zaopatrzenia, co w głównej mierze dotyczy artykułów rolno-spożywczych. Koronnym tego przykładem jest
permanentnie zgłaszane w okresie wczesnojesiennym przez konsumentów
oczekiwanie skomponowania odpowiedniej oferty surowców do przetwórstwa w gospodarstwach domowych i konieczność wyprzedzającej informacji
o gotowości takiej oferty ze strony firmy.
Rezultatem finalnym przekazu komunikacyjnego jest i pozostanie uzyskanie zaufania, które jak stwierdza Rutkowski (Tamże, s. 112) „(…) podtrzymuje istnienie relacji z klientami i zachęca do uczestniczenia w transakcjach”.

Podsumowanie
Z przeprowadzonych analiz wynika konieczność rzetelności i wiarygodności oferty produktowej, jako warunek wzrostu satysfakcji klientów,
a w dłuższej perspektywie skuteczności komunikacji.
Pomimo tego, że oczekiwania obsługiwanych grup docelowych wydają się nie zmieniać w sposób dynamiczny, to jednak realia komunikacji rynkowej wymuszać będą w przyszłości zmiany w sposobie posługiwania się jej
instrumentami.
Firma powinna również wziąć pod uwagę zmiany w zakresie preferowanych form obsługi i dokonywania zakupów przez klientów. Z jednej strony można liczyć na konserwatywne podejście do dokonywania zakupów
przez takich odbiorców jak przedstawiciele restauracji, małych sklepów de-
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talicznych, czy też indywidualni konsumenci o wysokich wymaganiach dotyczących jakości. Z drugiej jednak strony należy uwzględnić wymagania
dotyczące korzystania z oferty i dokonywania zamówień w oparciu o kanał
internetowy. Zmiany dostosowawcze do nowej sytuacji stanowić będą dla
firmy główne wyzwanie w procesie doskonalenia komunikacji z otoczeniem
w najbliższych latach.
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Znaczenie mediów w procesach komunikacyjnych
gospodarstw domowych w Polsce
The importance of the media in the communication processes of households in Poland

Streszczenie
Przedmiotem rozważań artykułu będą media współczesne i tradycyjne w kontekście kształtowania procesów komunikacyjnych w gospodarstwach domowych w Polsce. Szczegółowej analizie
zostaną poddane sposoby dostępu do informacji pochodzące ze zróżnicowanych mediów, ich efektywność wpływająca na decyzje podejmowane w gospodarstwie domowym oraz formy
komunikacji między członkami gospodarstw domowych. Egzemplifikację rozważań stanowić będą badania w ramach grantu badawczego MNiSW nr 0926/B/H03/2009/36 zrealizowane
w dwóch etapach badań ilościowych na próbie 500 gospodarstw domowych w Polsce oraz badań jakościowych zrealizowanych metodą wywiadów zogniskowanych FGI w młodszych
i starszych grupach wiekowych w wybranych 5 dużych miastach i mniejszych miejscowościach zlokalizowanych w ich obrębie.
Summary
This paper discusses the role of the traditional and interactive media in the creation of the communication processes in households in Poland. The detailed analysis includes the accessibility of
information conveyed through different media to households and exchanging information among the members of the households. The exemplification of the study is provided by the research
conducted within the Ministry of Science research grant No. 0926/B/H03/2009/36, which was carried out in two stages of quantitative research on a sample of 500 households in Poland and
qualitative research based on FGI conducted in younger and older age groups in selected 5 big cities and smaller towns located nearby.

Słowa kluczowe: komunikacja w gospodarstwach domowych, media tradycyjne, media interaktywne, wymiana informacji
Key words: communications in households, traditional media, interactive media, exchange of information
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Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia mediów, zarówno tradycyjnych, jak i interaktywnych w procesach komunikacyjnych gospodarstw
domowych w Polsce. W pierwszej części prezentującej wyniki badań ilościowych omówiono znaczenie poszczególnych rodzajów mediów w efektywnej komunikacji marketingowej mającej wpływ na decyzje podejmowane
w badanych gospodarstwach domowych w zakresie pracy i zakupu dóbr.
W drugiej, analizującej wyniki badań jakościowych, zwrócono uwagę na ocenę wiarygodności wśród respondentów informacji pochodzących z różnych
nośników medialnych oraz dominujące formy komunikacji wewnątrz i na zewnątrz gospodarstw domowych.

Procesy komunikacji w gospodarstwie domowym
Na wstępie uporządkowania wymaga kwestia terminologicznych ujęć
procesu komunikacji w perspektywie takich dyscyplin naukowych, jak: marketing, socjologia, nauki o komunikowaniu czy psychologia bowiem sam termin
komunikacja wymaga przyjęcia interdyscyplinarnych założeń naukowych (Wiktor 2006, s. 11). Szczególna uwaga zwrócona będzie na komunikację jako transfer
informacji pochodzących z mediów tradycyjnych i elektronicznych i jej efektywność behawioralną mającą wpływ na decyzje zakupowe, dotyczące wyboru miejsca pracy oraz na proces komunikacji, w wyniku którego dokonuje się wymiana ważnych informacji między członkami gospodarstw domowych. Procesy te
są złożone i zależą od sposobów postępowania odbiorców i ich zaangażowania
w poszukiwanie informacji niezbędnych do podejmowania ważnych dla funkcjonowania gospodarstw domowych decyzji związanych z zaspokajaniem ich potrzeb (Garbarski, Rutkowski i Wrzosek, 2000, s. 523). Stąd przedstawione zostanie
znaczenie poszczególnych rodzajów mediów w procesie dostarczania informacji
zewnętrznej do gospodarstw domowych, a także kształtowanie wewnętrznych
procesów komunikacyjnych między ich członkami. Egzemplifikację rozważań
stanowić będą ogólnopolskie badania ilościowe zrealizowane na podstawie
grantu badawczego MNiSW 0926/B/H03/2009/36 w roku 2010 na terenie siedmiu aglomeracji w Polsce, w grupie 500 respondentów będących głowami go-

spodarstw domowych, dotyczące dostępu do tradycyjnych i elektronicznych źródeł informacji, oraz badania jakościowe, w których dokonano analizy przepływu
informacji i sposobów komunikacji między młodszymi i starszymi grupami
respondentów metodą wywiadów zogniskowanych stanowiących II etap badań
zrealizowany w 2011 roku. W celach porównawczych odwołano się do badań dotyczących wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w gospodarstwach domowych w Polsce, prowadzonych w ogólnopolskich badaniach
statystycznych w latach 2010-2011.
Do określenia pojęcia komunikacji używa się wiele terminów, takich
jak: „symbol”, „mowa”, „proces”, „transmisja”, „kanał”, „intencja”, „znaczenie” i „sytuacja” (Littlejohn, 1999). Jednak kluczowymi terminami w definiowaniu tego
pojęcia są: „wiadomości”, „organizowanie ich” i „znaczenie” (Morreale, Spitzberg i Barge, 2008, s. 31).
W perspektywie podjętych w artykule rozważań szczególne miejsce
nadano komunikacji rynkowej jako zintegrowanemu procesowi kształtowania relacji z konsumentem za pośrednictwem oddziaływania i wykorzystania
mediów, w kontekście efektywności komunikacyjnej stanowiącej podstawę
podejmowania odpowiednich decyzji w gospodarstwach domowych.
Ze względu na analizowaną problematykę opracowania oraz różne ujęcia definicyjne procesu komunikowania kategoria ta będzie rozumiana jako:
–– organizowanie, odnoszące się do form zdobywania komunikatów
za pośrednictwem mediów tradycyjnych i interaktywnych, właściwej selekcji komunikatów i odpowiedniej reakcji na nie, a także ich
transmisji, hierarchii i wymiany między członkami grupy,
–– transfer informacji, gdzie komunikowanie oznaczać będzie proces
przekazywania komunikatów w małej grupie, a także emocji, uczuć
za pośrednictwem słów mówionych i pisanych (np. przez SMS, e-mail), gestów, mimiki itd. poprzez oddziaływanie interpersonalne,
–– interpretacja, związana z nadawaniem znaczenia komunikatu dla
odbiorcy, a także wymianą znaczeń między innymi członkami gospodarstwa domowego (ibidem, s. 33).
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W badaniach komunikacyjnego oddziaływania mediów na gospodarstwa domowe brano pod uwagę następujące poziomy:
–– dostępność medium – liczba nośników danego medium w gospodarstwie domowym (liczba odbiorników telewizyjnych, radiowych,
laptopów/komputerów, komórek telefonicznych na abonament/
kartę prenumerata i zakup czasopism/gazet codziennych),
–– ekspozycja mediów interaktywnych – liczba odbiorców, do których
ma szansę dotrzeć Internet szerokopasmowy w zależności od stopnia zurbanizowanego terenu,
–– reakcja behawioralna – skuteczność oddziaływania określonego
medium na podejmowane decyzje w gospodarstwach domowych
dotyczące zakupu, pracy itd. (Grzegorczyk, 2010, s. 101).

Analiza dostępu do mediów tradycyjnych w badaniach
ilościowych
W pierwszym etapie badań ilościowych, przeprowadzonych w ramach
grantu badawczego MNiSW nr 0926/B/H03/2009/36, określono dostęp do
mediów tradycyjnych i elektronicznych jako nośników informacji w badanych gospodarstwach domowych. Próbę stanowiło 500 respondentów będących głowami gospodarstw domowych, dobranych z terenu aglomeracji:
wrocławskiej, szczecińskiej, białostockiej, krakowskiej, rzeszowskiej, poznańskiej, warszawskiej (stanowiących zgodnie z nomenklaturą administracyjnego podziału kraju 1975-1998 teren województw istniejących do 1989 roku),
w warstwach miast centralnych warstwowanych dalej dzielnicowo, pozostałych miast i obszarów wiejskich (losowanie miast i wsi poza miastami centralnymi) oraz kwotowo ze względu na liczbę członków gospodarstwa domowego i źródło utrzymania głowy gospodarstwa domowego. W badaniach
tych skonstruowano i wykorzystano narzędzie ankiety standaryzowanej, za
pomocą której zrealizowano badania sondażowe w 2010 roku poprzez sieć
ankieterów Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS).

Z badań tych wynikało, iż najpopularniejszym medium tradycyjnym
dostarczającym informacji w badanej grupie gospodarstw domowych była
telewizja. Na dostęp do telewizji jako nośnika informacji wskazało 98,2%
ogółu badanych. Telewizja obok radia i zakupu doraźnego prasy codziennej
stanowiła najważniejsze źródło zewnętrzne dostarczanych do gospodarstw
domowych informacji mających wpływ na podejmowane decyzje zakupowe
w badanych gospodarstwach domowych. Większość badanych stanowiących
62,3% ogółu posiadała 1 odbiornik telewizyjny, ale prawie jedna trzecia czyli
29,7% wyposażona była w dwa odbiorniki, a 7,4% respondentów trzy odbiorniki telewizyjne.
Drugim pod względem dostępności tradycyjnym medium w badanej
grupie gospodarstw domowych było radio, do którego dostęp posiadało
91,0% respondentów. Podobnie mniejszy odsetek badanych posiadał więcej
niż jeden odbiornik radiowy, w porównaniu z analogicznym odsetkiem odbiorników telewizyjnych. Dwa odbiorniki radiowe posiadało bowiem 23,5%
badanych zaś trzy – 6,0%.
Znaczenie telewizji i radia w efektywnej komunikacji marketingowej
docierającej do badanych gospodarstw za pośrednictwem reklamy telewizyjnej i radiowej i mających wpływ na podejmowane decyzje zakupowe
zależy od wieku respondentów. Reklama telewizyjna jako źródło informacji
zakupowej posiada większe znaczenie w młodszych grupach respondentów
w wieku 20-24 lata (kosmetyki, odzież, artykuły spożywcze). Natomiast reklama radiowa jako źródło informacji zakupowej posiada mniejsze znaczenie
w porównaniu z reklamą telewizyjną, a jej efektywny odbiór dotyczy starszych respondentów powyżej 55 roku życia (kosmetyki, odzież) (Patrzałek,
2013, s. 180-181).
Inaczej przedstawia się struktura korzystania z prasowych nośników
informacji, zarówno w zakresie stałego dostępu poprzez prenumeratę dzienników wśród 5,4% respondentów, jak i wskaźnika stałej prenumeraty czasopism, na który wskazał nieco wyższy odsetek 7,2% badanych. Natomiast
wyższy był wskaźnik dostępu do informacji poprzez codzienny zakup prasy,
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który dokonywało 18,0% respondentów. Jednak najbardziej dominującym
sposobem korzystania z prasy jako nośników informacji był doraźny zakup
prasy, na który wskazało 70,6% respondentów. Znaczenie prasy w komunikacji marketingowej z odbiorcą za pośrednictwem reklamy prasowej podobnie
jako pozostałych tradycyjnych nośników informacji zależne było od wieku respondenta. Najczęściej na to źródło informacji w zakupie takich produktów,
jak odzież, kosmetyki, produkty spożywcze wskazywali dojrzali respondenci
w wieku 35-54 lata (tamże, s. 179-181). Natomiast prasa odgrywała znaczącą
rolę jako źródło informacji pomocne w poszukiwaniu najkorzystniejszej oferty pracy wśród młodszych respondentów w wieku 20-34 lata, najczęściej za
pośrednictwem zamieszczanych tam ogłoszeń prasowych.
Z przeprowadzonej analizy wynika, iż spośród tradycyjnych nośników
informacji w badanej grupie gospodarstw domowych największe znaczenie
posiadała telewizja oraz radio. W zakresie korzystania z informacji prasowych
dominującą formą był doraźny zakup prasy. Znaczenie tych źródeł informacji
w komunikacji marketingowej uzależnione jest od wieku odbiorcy komunikatu. Wśród młodszych respondentów większą efektywność marketingową
posiadały reklamy telewizyjne, ale ważne w tej grupie były również ogłoszenia dotyczące pracy zamieszczane w prasie. W grupie respondentów w średnim wieku dużą wagę przywiązywano do reklamy prasowej. Natomiast dla
starszych respondentów duże znaczenie posiadają informacje radiowe i grupa ta najaktywniej uczestniczyła w percepcji reklamy radiowej.

Analiza dostępu do mediów elektronicznych
w badaniach ilościowych
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W drugiej części badań ilościowych skupiono się na nośnikach elektronicznych za pomocą których przekazywane były informacje poprzez Internet i telefonię komórkową oraz ich znaczeniu w komunikacji marketingowej
w badanych gospodarstwach domowych. Stąd, badano wyposażenie tych
gospodarstw w komputer/laptop oraz w telefony komórkowe. Większość ba-

danych gospodarstw domowych posiadało komputer bądź laptop, na który
wskazało 67,9 % respondentów. Wśród nich duży odsetek wynoszący 32,5%
ogółu posiadało 2 lub trzy komputery/laptopy. Porównajmy badania własne
z ogólnopolskimi badaniami statystycznymi.
Z analiz tych wynika, iż wyposażenie w komputery zależy od stopnia
urbanizacji i regionu Polski. Na obszarach z wysokim stopniem urbanizacji
wskaźnik wyposażenia gospodarstw domowych wzrósł z 72,6% w roku 2010
do 74,8 w roku 2011, natomiast analogiczne wskaźniki dla obszarów nisko
zurbanizowanych wynosiły odpowiednio 65,4% i 67,3%. W Polsce zachodniej wskaźniki ten wynosił 71,1 % w roku 2010 i 74,0% w 2011, zaś w Polsce
wschodniej odpowiednio do tych lat 64,5% oraz 68,0% (Społeczeństwo informacyjne w Polsce, s. 91).
W badanej grupie gospodarstw domowych respondentów posiadających komputer/laptop 64,3% miało dostęp do Internetu. Wśród nich 22,2%
korzystało z Internetu jako nośnika informacji powyżej 3 do 6-ciu lat, 20,8%
powyżej 6 lat zaś powyżej roku do 3 lat 17,0%.
Tabela 1. Liczba lat, w trakcie których respondent posiadał dostęp do Internetu w badanych gospodarstwach domowych
Wyszczególnienie
Ważne

Częstość

Procent

Procent
ważnych

Procent
skumulowany

23

4,6

4,6

4,6

powyżej roku do 3 lat

85

17,0

17,0

21,6

powyżej 3 lat do 6 lat

111

22,2

22,2

43,9

powyżej 6 lat

104

20,8

20,8

64,7

Nie ma Internetu

176

35,2

35,3

100,0

Ogółem

499

99,8

100,0

Brak danych

1

,2

rok lub krócej

Źródło: badania w ramach grantu MNiSW nr 0926/B/H03/2009/36.
Porównajmy wyniki badań własnych z ogólnopolskimi danymi statystycznymi pochodzącymi z analogicznego okresu badawczego, dotyczące struktury
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gospodarstw domowych korzystających z Internetu w zależności od miejsca zamieszkania i posiadania dzieci (Wykres 1). W latach 2010-2011 wzrósł odsetek
gospodarstw domowych korzystających z Internetu z 63,4% do 66,6%. Szczególnie wysoki wzrost dotyczył gospodarstw domowych z dziećmi – z 82,9% do
88,3% oraz w dużych miastach z 68,8% do 71,6%. Znaczny wzrost dotyczył także
gospodarstw wiejskich, w których dostęp do Internetu zwiększył się o 5%.
Wykres 1. Odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu w domu w latach 20102011 (w %)

Źródło: opracowano na podstawie danych Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki
badań statystycznych z lat 2007-2011, s. 99. www.stat.gov.pl/gus/nauka_technika_PLK_
HTML.htm (10.12.2013).
Wśród respondentów, którzy posiadali dostęp do Internetu, znacznie
niższy odsetek miał dostęp do Internetu bezprzewodowego i stanowili oni
28,1% ogółu. Zgodnie z założeniami Raportu Polska 2030 dostępność do szerokopasmowego Internetu (DSL) na obszarach wiejskich w 2030 roku wynosić będzie 85% (Boni, 2012).

Internet był najbardziej pomocnym źródłem informacji w poszukiwaniu najkorzystniejszej oferty pracy wśród młodych respondentów w wieku
20-24 lata, w badanych gospodarstwach domowych i dotyczył 42,9% badanych. Podobnie najczęściej w tej grupie wiekowej wskazywano na znaczenie
informacji poszukiwanych w Internecie przy zakupie odzieży i kosmetyków
(por. Patrzałek, 2012, s. 47).
Kolejnym ważnym nośnikiem, za pomocą którego przekazywane są
informacji drogą elektroniczną w badanych gospodarstwach domowych był
telefon komórkowy. W dostępie do tego medium dokonano analizy wyposażenia w telefon komórkowy na kartę i na abonament. W badanych gospodarstwach domowych przeważali użytkownicy telefonów na kartę i stanowili
61,8% ogółu. W tej grupie przeważały gospodarstwa z 1 telefonem komórkowym na kartę – 44,6% ogółu. W następnej kolejności z 2 telefonami na kartę
– 31,9% oraz z trzema – 14,7%. Analogiczny wskaźnik wyposażenia w telefony
na komórkowe na abonament wynosił 57,5%.Wśród badanych gospodarstw
domowych posiadających telefony komórkowe na abonament przeważały
gospodarstwa z 1 telefonem na abonament – 46,9% ogółu, oraz z dwoma
– 30,8%. Na dalszym miejscu znalazły się gospodarstwa domowe z 3 telefonami na abonament i stanowiły 14,0%. Za pośrednictwem telefonu komórkowego wśród badanych członków gospodarstw domowych przekazywane
są informacje dotyczące list zakupów, MMS-y dotyczące wybieranych produktów, a także prowadzone są konsultacje dotyczące decyzji zakupowych.
Znaczenie tego medium w procesach komunikacji badanych gospodarstw
domowych na tle innych nośników informacji określono na podstawie badań
jakościowych.

Znaczenie mediów w komunikacji w gospodarstwach
domowych na podstawie badań jakościowych
W celu rozpoznania znaczenia mediów w procesie komunikacji w poszczególnych typach gospodarstw domowych dokonano badań jakościo-
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wych metodą wywiadów zogniskowanych oraz techniką projekcji zdań
niedokończonych pod kierunkiem autorki opracowania. Przeprowadzone
w 2011 roku badania stanowiły II etap w ramach grantu badawczego MNiSW
nr 0926/B/H03/2009/36 pt. „Działania informacyjne członków gospodarstwa
domowego a jego zachowania gospodarcze”. W badaniach dokonano doboru równolicznego uczestników do grup fokusowych. W każdej grupie fokusowej brało udział 8-14 respondentów dobieranych wiekowo do dwóch sesji.
Do pierwszej, młodszej wiekowo, dobór obejmował uczestników w wieku
21-35 lat, do drugiej zaś, starszej wiekowo − uczestników mających powyżej 35 lat. Taki dobór uczestników do badań w podziale na dwie wskazane
grupy wiekowe wynikał z przeprowadzonych w pierwszym etapie badań ilościowych i rozkładu struktury wiekowej obejmujących kafeterie wiekowe głowy gospodarstwa domowego od 18 roku życia do 65 i więcej lat, w których
liczebność wyraźnie ukształtowała się we wskazanych kategoriach dwóch
grup wiekowych. Badania przeprowadzone zostały w Białymstoku, Poznaniu,
Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu. Doboru uczestników do dwóch grup
fokusowych dokonywano z terenu wybranych miast oraz z miasteczek i wsi
funkcjonujących na obszarze byłych pięciu województw (białostockiego, poznańskiego, szczecińskiego, warszawskiego i wrocławskiego), istniejących do
1989 roku, zgodnie z podziałem administracyjnym z okresu 1975-1989.
Znaczenie mediów w procesie komunikacji w gospodarstwach domowych zależy od wieku respondenta. W młodszych grupach wiekowych największą funkcję jako nośnika informacji przypisywano Internetowi, forom
internetowym, a w zakresie zakupów przeglądarkom cenowym, profesjonalnym stronom internetowym, blogom internetowym czy opiniom innych
użytkowników. W tych grupach duże znaczenie przywiązuje się do komunikacji internetowej. Najbardziej popularną formą są e-maile, fora społecznościowe, głównie Facebook, a także Nasza Klasa. W powszechnym użyciu w tej
grupie są komunikatory takie jak Skype oraz Gadu-Gadu.
Do mediów, z których korzystali młodsi respondenci należały dzienniki:
„Gazeta Wyborcza”, „Głos Wielkopolski,” „Metro”, „Rzeczpospolita”, tygodniki:

„Przekrój”, „Agora”, „Wprost”, „Nesweek”, „Polityka”, Uważam Rze”, „Focus”, „Nie”,
ale także „Moto Świat”, ”Men’s Health, „Oliwia”, „Piłka Nożna” w wersji zarówno
papierowej, jak i wydań internetowych. Wśród preferowanych programów
telewizyjnych wymieniano programy informacyjne i publicystyczne: BBC,
TVN24, TVN Warszawa, Polsat News, TVPInfo a także: Animal Planet, National
Geografic, Turbo Raport, TVN Style, Polsat Café.
Wśród młodszych respondentów częstą formą komunikacji wewnątrz
gospodarstw domowych jest komunikacja pośrednia za pośrednictwem mediów elektronicznych – Internetu, telefonu komórkowego w różnych lub tych
samych pomieszczeniach w domu.
W badaniach projekcyjnych metodą zdań niedokończonych w tej grupie za najbardziej wiarygodne źródła informacji pochodzące z różnych mediów uznano oficjalne strony internetowe, prasę, Internet oraz fora internetowe.
W starszych grupach wiekowych uczestnicy korzystali z informacji zamieszczanych w takich mediach, jak dzienniki codzienne: „Gazeta Wyborcza”,
„Rzeczpospolita”, „Gazeta Wrocławska”, „Głos Wielkopolski”, ale także tygodniki: „Angora”, „Polityka”, „Newsweek”, „Uważam Rze” „Wprost”, „Przegląd” „Świat
Nauki”, „Wiedza i Życie” oraz czasopisma: „Charakter”, „Twój Styl.” Ponadto
badani oglądali programy informacyjne i polityczne, szczególnie TVP Info
i TVN24 oraz czytali wiadomości zamieszczane w Internecie (Patrzałek, 2013,
s. 266).
W grupach tych dominowała komunikacja bezpośrednia między
członkami gospodarstwa domowego. Natomiast w komunikacji pośredniej
przeważały rozmowy telefoniczne oraz komunikacja e-mailowa. Rzadziej niż
w młodszej grupie wiekowej respondenci komunikowali się za pośrednictwem SMS-ów i portali społecznościowych oraz korzystali z forów internetowych.
W badaniach projekcyjnych techniką zdań niedokończonych badani za
najbardziej wiarygodne źródła informacji uznali w pierwszej kolejności media
tradycyjne – radio i telewizję, w dalszej kolejności Internet.
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Podsumowanie
Z prowadzonych analiz wynika, iż media kształtują procesy komunikacyjne w gospodarstwach domowych. Ich znaczenie wynika z dostępu do
nośników informacji oraz wieku członków gospodarstwa domowego. Najbardziej dostępnymi mediami informacyjnymi w polskich gospodarstwach
domowych są nadal media tradycyjne telewizja i radio. Dostęp do Internetu
uzależniony jest od stopnia zurbanizowania i regionu Polski, na którym zlokalizowane jest gospodarstwo domowe (wyższy na obszarach wysoko zurbanizowanych i w Polsce zachodniej, niższy na obszarach nisko zurbanizowanych
i w Polsce wschodniej).
Z przeprowadzonych badań jakościowych wynika, że im młodszy wiek
członka gospodarstwa domowego tym większe przywiązanie do elektronicznych komunikatorów i źródeł informacji pochodzących z Internetu. W tych
grupach widoczna jest większa efektywność komunikacyjna interaktywnych
przekazów mających wpływ na wybór miejsca pracy oraz decyzje zakupowe. Starsi członkowie gospodarstw domowych korzystali ze zróżnicowanych
mediów informacyjnych z przewagą tradycyjnych, takich jak telewizja i radio,
co w większym stopniu powodowało wpływ informacji pochodzących z tych
mediów na ich decyzje zakupowe. Preferowali także inne formy komunikowania między członkami gospodarstw domowych oparte na bezpośredniej
wymianie informacji oraz rozmowach telefonicznych i przesyłaniu informacji
za pośrednictwem e-maili.
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Reklama społeczna – sposób komunikowania idei
Social advertising - a tool for communicating ideas

Streszczenie
W artykule określono reklamę społeczną jako główne narzędzie komunikowania idei marketingu społecznego. Wytyczono obszary jej oddziaływania i dysonansu poznawczego. Marketing
społeczny wymaga rozszerzenia podstawowych czterech instrumentów o dwa dodatkowe, takie jak partnerstwo i politykę. Kolejne doświadczenia i kampanie różnych organizacji budżetowych
i pozabudżetowych pozwoliły na analizę ewolucji reklamy społecznej oraz technik oddziaływania na odbiorców. Kampanie społeczne jako instrumenty marketingu społecznego dotyczą takich
obszarów jak: ochrona środowiska, edukacja społeczna (np. ekonomiczna, zdrowotna), promowanie postaw obywatelskich oraz wartości społecznych, zwalczanie niepożądanych oraz złych
nawyków społecznych i minimalizacja ich skutków ubocznych. Artykuł zawiera studium przypadku – kampanię informacyjno-prewencyjną „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie”.
Summary
The article defines social advertising as the main communication tool for a social marketing idea. Its influence areas and the cognitive discord were traced. Social marketing requires widening
the base of four instruments with two additional ones, namely partnership and policy. The past experiences and campaigns of different budget organizations and non-profit organizations
allowed for the analysis of the social advertising evolution, as well as the techniques of its influence on recipients. Social campaigns as instruments of social marketing are related to such areas
as: protection of environment, social education (for example: economic, health), promoting civil attitudes as well as social values, fighting undesirable and bad social habits and minimization
of their side effects. The article contains a case study - the informative-preventive campaign „Safety of work in the construction industry”.

Słowa kluczowe: marketing społeczny, reklama, polityka społeczna
Key words: social marketing, advertising, social policy
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Reklama społeczna – sposób komunikowania idei

Określenie reklamy społecznej stwarza pewne problemy interpretacyjne już na etapie definiowania. Wynikają one z łącznia problematyki promocji,
powstałej na gruncie komercyjnym, z zagadnieniami społecznymi (Maison,
Maliszewski, 2002). Zwykle pod pojęciem reklamy kryje się wszelka płatna,
bezosobowa forma prezentowania i popierania dóbr, usług, idei czy osób
przez konkretnego nadawcę (Dunn i inni, 1990). Przedmiotem zainteresowania reklamy mogą być zatem idee i różnego rodzaju problemy, zjawiska
społeczne (reklama społeczna), dobra i usługi (reklama komercyjna), a także
osoby oraz ich idee (reklama polityczna). Reklama obejmuje swoim zasięgiem wiele dziedzin życia, zarówno gospodarczych, politycznych, jak i społecznych. Rozstrzygnięcia wymaga problem płatności za umieszczenie jej
w mediach masowych. Zgodnie z rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji z 20 maja 1993 r. i z 21 sierpnia 1996 r. w sprawie działalności reklamowej w programach radiofonii i telewizji ,,(…) do czasu nadawania reklamy
nie zalicza się reklam nadawanych nieodpłatnie w celach dobroczynnych.”
(Rozporządzenie KRRiTV z 20 maja 1993; Rozporządzenie KRRiTV z 21 sierpnia 1996 r.)

Istota reklamy społecznej
Według D. Maison i N. Maliszewskiego reklama społeczna jest procesem komunikacji perswazyjnej, którego główny cel odnosi się do wywołanie
społecznie pożądanych postaw lub zachowań (Maison, Maliszewski, 2002).
Na cele komunikowania się zwracają również uwagę M. Krajewski i R. Drozdowski, dla których reklama społeczna jest nowym (w sensie funkcjonalnym)
rodzajem społecznej komunikacji, w której stawką jest promocja społecznie
wartościowych wzorców zachowań, nowych wartości i nowych postaw lub
też zogniskowanie uwagi społeczeństwa na istotnych, nierozwiązanych problemach. Odbiorcami są wszyscy bądź węższa grupa, a czasami zupełnie marginesowa, za którą jednak wszyscy powinni czuć się współodpowiedzialnymi
(Drozdowski, Krajewski, 2006). W podejściu do określenia reklamy społecznej
podkreśla się jej wpływ na zachowania i postawy prospołeczne.

W przekazie społecznym wykorzystuje się techniki charakterystyczne
dla przekazu komercyjnego, ale w przeciwieństwie do niego celem nie jest
skłonienie odbiorcy- konsumenta do skorzystania z wybranej usługi czy zakupu określonego dobra, lecz uświadomienie społeczeństwu istnienie pewnego problemu oraz skłonienie do działania, które ma zminimalizować skutki
danego zjawiska albo całkowicie mu zapobiec (Stasiakiewicz, 2003). Wykorzystanie technik perswazji sprawdzonych w reklamach komercyjnych pozwala skutecznie dotrzeć do odbiorców społecznych.

Obszar oddziaływania reklamy społecznej
Podstawowym instrumentem promocji kampanii społecznej jest reklama społeczna, której podstawowe obszary oddziaływania wyznacza zakres
marketingu społecznego, a zwłaszcza cechy produktu (Nowacki, 2005). Specyfika marketingu społecznego dotyczy czterech podstawowych instrumentów (Kozłowska, 2011):
–– produktu – pewnej idei społecznej lub szerzej – wszystkiego, co
może służyć zaspokajaniu potrzeb społecznych;
–– dystrybucji – dostępności środków, które umożliwiają odbiorcy realizację celów społecznych ( np. punkty zbiórki pieniędzy, infolinia);
–– promocji – rozumianej jako informacja o organizacji, o jej kampanii
reklamowej, różnego rodzaju organizowanych akcjach oraz jej programie;
–– ceny – inaczej kosztów, jakie musi ponieść odbiorca związanych
z daną kampanią społeczną ( np. dyskomfort psychologiczny lub
strata wolnego czasu).
Koncepcja marketingu społecznego w rozszerzonej wersji obejmuje
dwa dodatkowe elementy – partnerstwo, podkreślające konieczność współpracy wielu instytucji i organizacji dla realizacji celów społecznych oraz politykę, wskazującą na konieczność prowadzenia odpowiednich działań z zakresu
polityki społecznej (wpływającej bezpośrednio na zachowania) oraz z zakresu polityki nastawionej na wprowadzanie odpowiednich regulacji prawnych
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wpływających na zmianę postaw społecznie niepożądanych (Sargeant, 2004).
N. K. Weinreich proponuje dołączyć jeszcze jeden element, którym jest zarządzanie pieniędzmi, tzn. określenie źródeł i odpowiednie rozdysponowanie
funduszy (Weinreich, 2007).
Marketing społeczny możemy traktować, jako koncepcję w której wykorzystuje się techniki marketingu komercyjnego do analizy, realizacji i oceny działań, mające wpływ na postawy wybranych grup odbiorców w celu jak
najefektywniejszej poprawy kondycji społeczeństwa (Andreasen, 1995).
Organizacje typu non-profit można podzielić na dwa rodzaje: organizacje
pozarządowe oraz instytucje publiczne (społeczne). W ich programie marketingowym największej uwagi wymagają grupy, które pozwolą na świadczenie
usług zapisanych w statucie, a tym samym sprawne funkcjonowanie i realizowanie celów. Konsument postrzegany jest dwojako – z jednej strony jest on darczyńcą, z drugiej zaś staje się jednostką lub grupą wymagającą pomocy. Tym
samym rola organizacji typu non-profit jest podwójna – staje się ona świadczeniodawcą usług społecznych oraz reprezentuje interesy danej grupy społecznej.
Celem marketingu społecznego jest nagłośnienie oraz wsparcie medialne prowadzonych programów i działań, a także osiąganie zmian w postawach i zachowaniach społecznych bądź kształtowanie nowych (Prochenko, 2003).
Kampania społeczna jako instrument marketingu społecznego oddziałuje na takie aspekty jak (Dobek-Ostrowska, Wiszniowski, 2001):
–– ochrona środowiska,
–– edukacja społeczna (np. ekonomiczna, zdrowotna),
–– promowanie postaw obywatelskich oraz wartości społecznych np.
poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju referendach publicznych,
–– zwalczanie niepożądanych oraz złych nawyków społecznych i minimalizacja ich skutków ubocznych.
Zdaniem B. Iwankiewicz-Rak instytucje non-profit formułują dwie równorzędne oferty produktów, w których eksponują (Iwankiewicz-Rak, 2004):
–– dobra i usługi zaspokajające potrzeby społeczeństwa, które są oferowane konsumentom bezpłatnie, w formie częściowo odpłatnej

lub odpłatnie (transfer pieniężny może być pośredni lub bezpośredni),
–– satysfakcję, samorealizację i zadowolenie wolontariuszy oraz fundatorów z faktu wspieranie organizacji społecznej.
Produkt marketingu społecznego stanowią wszelkiego rodzaju usługi oraz instytucje publiczne, społeczne postawy oraz zachowania, wartości
ludzkie, idee i dobra o uniwersalnym znaczeniu. Determinuje to cel organizacji typu non-profit, jakim jest zmiana postaw i przyzwyczajeń społeczeństwa
lub danej grupy społecznej na pożądane. Kampania społeczna nie odnosi się
do realizacji celów nadawcy, lecz jej odbiorców czyli danej grupy społecznej,
co nie zawsze musi być przez nią akceptowane (np. ograniczenie palenia
w niektórych miejscach publicznych).
Marketing społeczny jest również wykorzystywany przez organizacje
komercyjne, których głównym celem jest zysk. Jednak w tym przypadku nie
chodzi o sprzedaż danego produktu, lecz o pozytywne budowanie wizerunku firmy lub marki, postrzeganej jako społecznie odpowiedzialnej. Zazwyczaj
wiąże się to ze wsparciem finansowym przez organizację komercyjną danej
kampanii społecznej (Wiszniowski, 1999; Dobek-Ostrowska, Wiszniowski,
2001). Z tego względu następuje rozszerzenie technik marketingowych na
wszystkie organizacje non-profit (np. samorząd terytorialny – marketing komunalny, placówka kulturalna – marketing kultury, a nawet państwo – marketing narodowy).
Reklama społeczna zaczyna się tam, gdzie kończy się oddziaływanie
na konsumentów, a zaczyna oddziaływanie na członków społeczeństwa jako
grupę docelową (Kozłowska, 2011). Stanowi ona główny mechanizm, który
ma za zadanie wspierać zmiany negatywnych postaw i zachowań społeczeństwa oraz promować szlachetne idee i wartości społeczne.
Rozstrzygnięcia wymaga problem dotyczący sposobu argumentacji
i perswazji, który okaże się bardziej skuteczny w oddziaływaniu na odbiorców – pozytywny czy negatywny? Czy reklama powinna wzbudzać poczucie
obawy czy wywoływać uczucie silnego przerażenia? Wprowadzenie szczegó-
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łowych informacji, w jaki sposób redukować dysonans poznawczy znacznie
zwiększa skuteczność reklamy społecznej bez względu na poziom wywołanego stanu emocjonalnego (Wojciszek, 2006; Mika, 1987; Aronson, Wilson
i Akert, 1997).

Grupy docelowe a techniki oddziaływania
Pierwszym kryterium, według którego dokonany został podział grupy
docelowej oddziaływań społecznych, jest stopień zaangażowania w dany
problem społeczny. Oznacza on ustalenie, w jakim stopniu sprawa ma istotne konsekwencje dla samopoczucia ludzi (Kozłowska, 2011; Aronson, Wilson
i Akert, 1997).
Można wyodrębnić dwie podstawowe grupy, na które oddziałuje reklama społeczna, a stopień zaangażowania w daną sytuację społeczną jest
potencjalnie najwyższy. Pierwszą grupę stanowią osoby, które są sprawcami
danego problemu społecznego, np. osoby stosujące przemoc w rodzinie.
Drugą grupą zaś – osoby, które doświadczają skutków danego problemu np.
bite dziecko.
Kiedy reklama społeczna dotyczy ludzi, którzy są sprawcami danego
problemu społecznego, najczęściej chodzi o zmianę postaw negatywnych –
aspołecznych na postawy pozytywne – prospołeczne. Reklamy te mogą dotyczyć zaprzestania przemocy w rodzinie, rzucania palenia, przestrzeganie
przepisów drogowych i tym samym spokojniejszej jazdy samochodem itp.
Trudności w zmianie tego typu zachowań najczęściej powodowane są poprzez głębokie zakorzenienie ich w tradycji. Dodatkowe utrudnienie w zmianie postaw powoduje poczucie atrakcyjności społecznej danego zachowania
(np. palenie papierosów). Proponowanym sposobem oddziaływania społecznego jest w tym wypadku osłabienie pozytywnych skojarzeń palenia papierosów z atrakcyjnością interpersonalną (Hirchmann, Holbrook, 1982).
Druga grupą docelową reklamy społecznej są osoby dotknięte danym
problemem lub ich ofiary. Człowiek nie chce zwykle widzieć związku miedzy
działaniami pozytywnymi a negatywnymi i najczęściej przyjmuje postawę

zaprzeczenia. Stąd przekaz budowany na uczuciu strachu wydaje się raczej
mało skuteczny. Lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie pozytywnych
emocji i przekonywanie odbiorców.
Kolejnym zagadnieniem związanym z treścią przesłania reklamowego jest typ argumentacji, jakiego należy użyć w reklamie. W przypadku
odbiorcy przychylnie nastawionego do zmian skuteczniejszy będzie przekaz jednostronny. Uzupełni on jedynie jego wiedzę oraz zakres informacji
i umocni w postawie zamierzonej przez nadawcę. Jeśli zaś adresat przejawia
mało chęci do zmiany swoich zachowań, bardziej skuteczny może być przekaz dwustronny, w którym obie strony przedstawiają swoje stanowiska ze
wskazaniem słabych punktów.
Wpływ na skuteczność reklamy społecznej ma sposób wnioskowania,
czyli sugerowanie, kto powinien wyciągnąć wnioski dotyczące niezbędnej
zmiany postaw i zachowań społecznych – nadawca czy odbiorca (Nowicki,
2005). A. Sargeant wskazuje na cztery czynniki decydujące o tym, w jaki sposób budować przekaz społeczny – poziom wykształcenia odbiorców przekazu reklamowego, poziom złożoności idei, pożądany czas podjęcia decyzji,
stopień zaangażowania (Sergeant, 2004). Dopiero odpowiednia motywacja
może skłonić człowieka do podjęcia konkretnego działania społecznego (Zimbardo, Leippe, 2004). W sytuacji, gdy dane zachowanie społeczne odbierane
jest jako zbyt wymagające w stosunku do korzyści, jakie może ono przynieść,
należy motywować do działania poprzez konkretne nagrody lub korzyści
(np. nakłonienie konsumentów do odnoszenia puszek aluminiowych do
punktu skupu możne wzmocnić wprowadzenie kaucji – drobnej sumy pieniędzy, która może skutecznie zachęcić do zwrotu pustych opakowań).
Reklama społeczna ma na celu nie tylko oddziaływanie na osoby związane bezpośrednio z danym zjawiskiem, ale również na osoby, których ten
problem nie dotyczy. Często nie dostrzegamy różnych problemów społecznych, jeżeli sami ich nie doświadczamy lub są one dla nas trudne do zauważenia (np. zanieczyszczenie powietrza). W takiej sytuacji zadaniem reklamy
społecznej nie jest promowanie danych postaw, ale zwrócenie uwagi na ja-
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Bezpieczeństwo pracy w budownictwie – kampania
o charakterze masowym

cia” (www.pip.sejm.gov.pl). Jej celem było kształtowanie społecznej świadomości bezpieczeństwa pracy na budowach oraz zmiana podejścia w tym
zakresie przez wszystkie podmioty uczestniczące w procesie budowlanym.
Istotną nowością, wzmacniającą dotychczas prowadzone działania prewencyjne i promocyjne PIP w budownictwie było wykorzystanie mediów w propagowaniu wyżej wymienionych aspektów tematyki bezpieczeństwa pracy
w budownictwie. W trakcie 3 lat kampanii, ze środków PIP emitowane były
spoty telewizyjne i radiowe, przedstawiające kolejne przesłania do adresatów
kampanii.
Kampania w 2009 roku rozpoczęła się apelem „Nie lekceważ zagrożeń
w pracy na wysokości” skierowanym głównie do młodych pracowników budowlanych, podejmujących pierwszą pracę na budowie. Adresatami działań
w latach 2010 i 2011 byli przede wszystkim pracodawcy, przedsiębiorcy oraz
osoby odpowiedzialne za organizację i nadzór nad przygotowaniem pracowników do pracy.
Efekty kampanii zostały ocenione na podstawie pomiarów przeprowadzonych przez niezależny ośrodek badawczy TNS OBOP na reprezentatywnych próbach grup docelowych kampanii w formie ankiet wypełnianych przez uczestników działań prewencyjnych i szkoleniowych oraz
wyników kontroli i opinii inspektorów pracy. W 2011 roku, zgodnie z wynikami ostatniego pomiaru, z kampanią „Szanuj życie. Bezpieczna praca na
wysokości” spotkało się w sumie 80% badanych. Najczęściej, bo aż w 71%
przypadków, respondenci zetknęli się z kampanią, oglądając spoty w telewizji. Ponad połowa badanych widziała bannery z hasłem „Szanuj życie”
umieszczone na placach budów. Banner internetowy widziało 34% badanych, zaś 30% słyszało spot w radio. Co dziesiąty badany odwiedził stronę internetową www.bezupadku.pl. Państwowej Inspekcji Pracy udało się

Jednym z podstawowych działań długofalowych realizowanych przez
Państwową Inspekcję Pracy w latach 2009-2011 była kampania informacyjno-prewencyjna „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie – upadki, poślizgnię-

przekonać do zaangażowania w promocję idei bezpiecznej pracy w branży budowlanej wielu partnerów, m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
największe polskie firmy budowlane, Polskie Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Budownictwa oraz Związek Zawodowy „Budowlani”. W trakcie

kiś szczególny problem społeczny. Pomocne mogą okazać się osoby znane
i rozpoznawalne, które zwiększą wyrazistość przekazu. Innym czynnikiem
motywującym do działania odbiorców może być podkreślenie strat zamiast
zysków. Wykorzystuje się w tym wypadku spostrzeżenie, że większość ludzi
jest niechętna stratom, co oznacza, że perspektywa utraty czegoś, co człowiek posiada, może być bardziej motywująca niż korzyść z określonego zachowania.
Kolejnym kryterium, jakie należy wziąć pod uwagę przy wyborze grupy docelowej oraz sposobów oddziaływania, jest częstotliwość zachowania społecznego. Łatwiej wpłynąć na zmianę zachowań krótkofalowych niż
długofalowych. W zachowaniach jednorazowych grupa docelowa musi jedynie zrozumieć przekaz, a następnie podjąć odpowiednie działanie. Dużo trudniejsze jest nakłonienie danej grupy do podjęcia działań społecznych o długofalowym charakterze, polegające na zmienianiu zachowania nawykowego,
często zakorzenionego w systemie wartości człowieka. W takim wypadku najskuteczniejszą metodą przekonania do zmiany dotychczasowych zachowań
będzie uświadomienie, że korzyści jakie przynoszą zmiany swojego dotychczasowego zachowania będą większe niż poniesione straty.
Biorąc pod uwagę zakres zachowania społecznego – indywidualne
czy grupowe, szczególnym wyzwaniem jest zmiana zachowania grupowego.
Człowiek ma skłonności do podporządkowywania się pewnym normom oraz
oczekiwaniom społecznym. Zgodnie z teorią przemyślanych działań, największy wpływ na zachowanie wywierają intencje, postawy czy normy społeczne
(Zimbardo, Leippe, 2004).
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realizacji projektu opracowano bogatą ofertę materiałów mających na celu
popularyzację obowiązujących przepisów, najlepszych praktyk w zakresie
bezpiecznej organizacji prac i nowoczesnych rozwiązań technicznych służących ochronie pracy.
Działania służące edukacji w zakresie ochrony pracy i prewencji wypadków przy pracy propagowano także w grupie osób młodych, w tym uczniów
szkół ponadgimnazjalnych, młodzieży akademickiej i pracowników młodocianych.
Celem wszystkich kampanii informacyjnych Państwowej Inspekcji
Pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy było efektywne i ukierunkowane oddziaływanie na poszczególne grupy adresatów, zmierzające do
ograniczania zagrożeń zawodowych oraz przestrzegania przepisów bhp.
Bazując na doświadczeniach i osiągnięcia w krajach wysoko rozwiniętych,
dostrzeżono duże znaczenie kształtowania nawyków bezpiecznego stylu
życia i konsekwentnego reagowania na każdy przejaw naruszania norm
praworządności. Wymaga to także stałego oddziaływania na podmioty zainteresowane systematycznym podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa
i higieny pracy. Aktywne włączenie się przedsiębiorstw i instytucji i organizowanie przez nie własnych przedsięwzięć, pozwala na skuteczne zwielokrotnianie przekazu. Organizując kampanie społeczne należy zadbać
o aktywne uczestnictwo jak największej grupy interesariuszy, zapewniając
im jednocześnie wsparcie merytoryczne i odpowiednie materiały informacyjne.

Podsumowanie
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Budowanie kultury i propagowanie wartości społecznych jest procesem długofalowym, uwarunkowanym wieloma czynnikami. Dotychczasowe doświadczenia w zakresie zrealizowanych lub aktualnie prowadzonych
kampanii informacyjnych, wskazują na wielką rolę działań informacyjnych
i edukacyjnych, w pierwszej kolejności skierowanych do wszystkich podmiotów zainteresowanych i zaangażowanych – ludzi i instytucji. Szczegól-

nie dotyczy to młodego pokolenia – przyszłych pracowników, pracodawców, konsumentów, które może wdrażać i utrzymywać wysokie standardy
kultury, ale wymaga nowych sposobów komunikacji.

Komu
Komunikacja
rynkowa:
Innowacje
wa – Media – Design

Reklama społeczna – sposób komunikowania idei

Bibliografia
Andreasen, A.R. (1995). Marketing Social Change. San Francisco: Jossey-Bass.
Aronson, E., Wilson, T.D., Akert, R.M. (1997). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk
i S-ka.
Dobek-Ostrowska, B., Wiszniowski, R. (2001). Teoria komunikowania publicznego i politycznego.
Wprowadzenie. Wrocław: Astrum.
Drozdowski, R., Krajewski, M. (2006). Reklama społeczna w Polsce. Grzechy i możliwości. www.frs.
dobrestrony.pl (21.07.2006).
Dunn, S.W., Barban, A.M., Krugman, D.M., Reid, L.N. (1990). Advertising. Its Role in Modern Marketing. Orlando: The Dryden Press.
Hirchmann, E.C., Holbrook, M.B. (1982). Hedonic Consumption: Emerging Concepts Methods
and Propositions. Journal of Marketing, 46, 92-101.
Iwankiewicz-Rak, B. (2004). Społeczny marketing w praktyce organizacji pozarządowych. W: T.
Kamiński, W. Pomykało (red.), Społeczna rola współczesnego marketingu. Materiały konferencyjne. Warszawa: Fundacja Innowacja.
Kozłowska, A. (2011). Reklama techniki perswazyjne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie.
Maison, D., Maliszewski, N. (2002). Co to jest reklama społeczna. W: D. Masion, P. Wasilewski
(red.), Propaganda dobrych serc, czyli rzecz o reklamie społecznej. Warszawa: Agencja Wasiliewski.
Mika, S. (1987). Psychologia społeczna. Warszawa: PWN.
Niesporek, A. (2003). Miejsce marketingu społecznego w organizowaniu społeczności lokalnej.
Teoria i praktyka. W: K. Wódz, J. Wódz (red.), Funkcje komunikacji społecznej. Dąbrowa Górnicza:
Wyższa Szkoła Biznesu.
Nowacki, R. (2005). Reklama: podręcznik. Warszawa: Difin.
Państwowa Inspekcja Pracy. (2012). Kampania informacyjna w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy. Warszawa: Rada Ochrony Pracy. www.pip.sejm.gov.pl (4.10.2012).
Prochenko, P. (2003). Marketing społeczny. Bardzo to miłe ale czy ma sens? Brief, (44), 6-10.
Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 maja 1993 r. w sprawie działalności
reklamowej w programach radiofonii i telewizji, Dz.U. nr 44, poz. 204.
Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 sierpnia 1996 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie zasad działalności reklamowej w programach radiofonii i telewizji,
Dz.U. nr 121, poz. 572.

311

Sargeant, A. (2004). Marketing w organizacjach non profit. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
Stasiakiewicz, M. (2003). Psychologiczne problemy społecznej reklamy. W: W. Domachowski
(red.), Marketing wartości społecznych, Człowiek i społeczeństwo, (23). Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza.
Weinreich, N.K. (2007). What is Social Marketing? http://www.social-marketing.com (14.08.2007).
Wiszniowski, R. (1999). Marketing w administracji publicznej. W: A. Ferens, I. Macek (red.), Administracja i polityka. Wprowadzenie. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.

Wojciszek, B. (2006). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Zimbardo, Ph.G., Leippe, M.R. (2004). Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego. Poznań:
Zysk i S-ka.

Komu
Komunikacja
rynkowa:
Innowacje
wa – Media – Design

prof. dr hab. Marek Prymon
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Katedra Strategii i Metod Zarządzania

Megatrendy w komunikacji marketingowej
– tradycyjne versus nowe media reklamy
Mega trends in marketing communication - traditional versus new advertising media

Streszczenie
Celem artykułu jest określenie przydatności tradycyjnych i tzw. nowych mediów reklamy na tle procesów globalizacji komunikacji marketingowej. Punktem wyjścia do badań jest
kompleksowy przegląd kryteriów oceny środków reklamy. W następnej części przedstawione zostają wyniki analizy danych ilościowych dotyczących zmian w użyciu głównych rodzajów
środków reklamy na świecie w latach 2000-2012. W szczególności określono sześć głównych trendów. Wnioski dotyczące tendencji globalnych zostają skonfrontowane z danymi w zakresie
regionów świata. Dalej, dokonana zostaje próba ustalenia czynników wpływających na obserwowane trendy. Na tej podstawie określony zostaje zakres przydatności tzw. reklamy online na tle
przydatności pozostałych środków. W zakończeniu znajduje się próba modyfikacji podejścia do kryteriów oceny reklamy.
Abstract
The purpose of this paper is to evaluate the usefulness of traditional and new advertising media, in the context of the globalisation of marketing communication. The starting point is a broad
review of the criteria used to evaluate advertising instruments. Next, the article presents the results of the analysis of the statistical data on the changes in the use of the main advertising
instruments in the period 2000-2012. The author identifies six major trends. The conclusions concerning the global tendencies are confronted with the data on the regional tendencies. Next,
the author attempts to identify some factors influencing the observed trends. On the basis of these conclusions, the degree of usefulness of on-line advertising, compared to the traditional
advertsing tools, is evaluated. In the final part of the article there is an attempt to modify the approach to the evaluation of advertising instruments.

Słowa kluczowe: ograniczenia kreatywności, reklama out-of-home , reklama online, zatłoczenie reklamy
Keywords: creativity constraints, out-of-home advertising , on-line advertising, clutter
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Rozwój środków komunikacji marketingowej prowadzi nieuchronnie
do konfrontacji mediów tradycyjnych i współczesnych, w szczególności tzw.
mediów online. Obok tych środków proponuje się także środki niekonwencjonalne, jak tzw. ambient media, czy experiential marketing. Nowe media
stanowią wyzwanie dla zarządzania komunikacją marketingową, w szczególności wywołują potrzebę nowego spojrzenia na kryteria oceny i selekcji
środków reklamy.

Kryteria oceny środków reklamy.
Można wyróżnić kilka grup kryteriów, które pozwalają oceniać przydatność środków reklamy :
1. Kryteria bezpośrednio odnoszące się do poszczególnych środków reklamy obejmujące zarówno ogólne kryteria oceny (w tym mierniki reklamy),
jak i kryteria specyficzne, określające komunikacyjne walory poszczególnych
grup środków reklamy, np. dźwięk, pobudzanie wyobraźni itd. (patrz tab.1).
Wśród kryteriów ogólnych wyrażanych tzw. miernikami reklamy
uwzględnia się: zasięg (różne jego formy), koszt (np. CPM) czy aspekt czasu (Fill,
2002, s. 540; Solomon, Stuart, 1997, s. 628; Mruk, Pilarczyk, 2006, s. 271-277).
Popularność tej grupy kryteriów wiąże się możliwością bezpośredniego pomiaru, w szczególności pomiaru intensywności kampanii reklamowej. Dość często
zwraca się także uwagę na selektywność i elastyczność użycia (McCarthy, Perreault, 1990, s.428). Elastyczność dotyczy tu szczególnie szybkości przygotowania i zastosowania danego środka reklamy. Także popularnym kryterium są
tzw. ograniczenia kreatywności (creativity constraints) lub bardziej precyzyjnie
– potencjał kreatywny (Nylen, 1985, s. 262; Wrzosek i inni, 1996, s. 475).
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Tabela1. Kryteria specyficzne oceny walorów grup środków reklamy
Kryteria

TELEWIZJA

MAGAZYNY

DZIENNIKI

RADIO

OUTDOOR

Demonstrowanie

I

II

III

IV

V

Elegancja

II

I

V

IV

III

Cechy

III

I

IV

V

II

Natręctwo

I

III

IV

V

II

Wyobraźnia

II

III

IV

I

V

Piękno

II

I

IV

V

III

Rozrywka

I

IV

III

II

V

Osobisty charakter

III

II

IV

I

V

One-on-one
Produkt „w działaniu”
Receptura

I

III

IV

III

V

I

II

III

V

II

III

I

II

IV

V

Humor

I

IV

III

II

V

Tradycja

III

I

IV

II

V

Informacja

III

I

II

III

V

Autorytet

II

I

IV

III

V

Intymność

III

II

V

I

IV

Prestiż
„Większe niż
w rzeczywistości”
Wydarzenie

III

I

V

IV

II

II

IV

III

V

I

I

IV

II

III

V

I – bardzo
dobre

II – dobre

III – średnie

IV – słabe

V – bardzo
słabe

Legenda:
Ocena

Źródło: opracowano na podstawie: Cohen, D. (1988). Advertising, Boston: Scott Foresman and
Company.
Relatywnie mniej uwagi poświęcano kryterium zatłoczenia reklamy,
tzw. clutteru (Bovee, Arens, 1986, s. 380; Pilarczyk, Mruk, 2006, s. 215-216).
Do kryteriów dotyczących specyficznych środków reklamy należą m.in.
mierniki reklamy internetowej, jak tzw. lepkość reklamy czy świeżość reklamy
(Kozielski, 2011, s.462-479) oraz Cost Per Click (Lightcap, Peek, 2012).
2. Kryteria odnoszące się do warunków użycia reklamy obejmują:
–– kryteria odnoszące się do zachowań nabywców, w tym modele reagowania ludzi na reklamę a także modele procesów komunikacji,
–– kryteria odnoszące się do zmiennych w ramach strategii marketingowej (cele, segmentacja rynku, elementy marketingu mix),
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–– kryteria odnoszące się do infrastruktury medialnej na danym rynku
(np. wyposażenie gospodarstw domowych w odbiorniki telewizyjne czy dostęp do internetu),
–– kryteria związane z różnymi aspektami lokalnej kultury.
Dość rzadko próbuje się oceniać środki w kontekście wygodnych i prostych w użyciu modeli reagowania ludzi na reklamę (por. Prymon,1996). Wiąże się to ze świadomą albo nieświadomą koncentracją na pierwszych fazach
procesu reagowania ludzi, w szczególności na osiąganiu etapu zauważenia
reklamy. Druga i trzecia grupa kryteriów uwzględniana jest szczególnie w ramach czynników wyboru promocji w ogóle (Michalski, 2007, s. 316; Lovelock,
Weinberg, 1989, s. 272) lub wśród założeń teoretycznych stosowania reklamy.
Ostatnia z wymienionych grup ma szczególne znaczenie na rynkach międzynarodowych i jest zwykle rozważana w ramach marketingu międzynarodowego.
Wymienione grupy kryteriów są przydatne w ocenie środków reklamy
a użycie ich pozwala dostrzec w każdym ze środków reklamy specyficzne zalety, jak też i wady. Jak się okaże w dalszej części artykułu, powyższe kryteria
pozwalają na próbę interpretacji trendów w rozwoju komunikacji marketingowej, w tym reklamy i, przynajmniej na hipotetyczne wyjaśnienie tych trendów.

Trendy w rozwoju środków reklamy marketingowej
W tabeli 2 przedstawione zostały zmiany w strukturze reklamy w skali
światowej w latach 2000-2011. W ocenie zmian przyjęto jako założenie, że
długookresowe zmiany w wydatkach na środki reklamy wyrażają nie tylko
rolę poszczególnych środków, ale także wyrażają przydatność tych środków.
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Tabela 2. Zmiany w strukturze wydatków na reklamę na świecie w latach 2000-2012 (wskaźnik udziału w %)

Reklama 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
TV

35,4 36,0 37,6 37,7 38,4 37,8 37,5 37,2 37,7 39,0 40,2 39,2 40,2

Drukowana

46,5 45,9 44,4 43,6 42,2 41,3 39,6 37,6 35,0 32,0 31,3 29,7 27,7

Radio

9,3

9,2

9,2

9,2

9,0

8,8

8,3

8,1

7,7

7,4

7,2

7,1

7,0

Out- of
-home

5,5

5,8

5,8

5,9

5,9

5,9

6,0

6,3

6,3

6,2

6,7

7,2

7,2

Online 3,1 3,1 2,9 3,2 4,5 6,2 8,6 10,8 13,1 15,4 15,6 16,1 18,0
Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Źródło: www.magnaglobal.com ; www.zenithopimedia.com oraz Johnson, B. (2013). 10 Things You
Should Know About Global Ad Market. Advertising Age, December 8.
Analiza zmian w strukturze zastosowań reklamy w skali globalnej pozwala dostrzec następujące trendy:
1. Dominacja reklamy telewizyjnej.
2. Malejące znacznie reklamy drukowanej.
3. Wzrost znaczenia reklamy online.
4. Powolny spadek znaczenia reklamy radiowej.
5. Wzrost znaczenia reklamy out-of-home.
6. Wzrost znaczenia symbiozy nośników reklamy.
Ad 1. Popularność reklamy telewizyjnej wynika zarówno z potencjału
kreatywnego tego medium, jego zasięgu oraz ze znacznego stopnia wyposażenia gospodarstw domowych w odbiorniki. Mimo, iż telewizja jest znana od
lat trzydziestych ubiegłego wieku, to do dziś wzrasta jej popularność w krajach mniej rozwiniętych, w tym krajach BRICS. Na przykład, jeśli w Indiach
w roku 2000 tylko około jednej trzeciej gospodarstw miało telewizory, to
w 2011 już około połowy gospodarstw dysponuje telewizorem. Interesujące
jest także to, że nawet w krajach wysoko rozwiniętych, jak USA znaczenie reklamy telewizyjnej nie zmniejsza się.
Pierwotna przewaga reklamy telewizyjnej, tj. potencjału kreatywnego
telewizji (kolor, ruch, dźwięk) jest mniejsza niż dawniej, w związku z konku-
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rencją m.in. reklamy online. Jednak utrzymująca się popularność telewizji
w dzisiejszych czasach może wiązać się z atrakcyjnością programów takich
jak transmisja meczów, oper mydlanych oraz programów typu „Idol”. Programy te nie tylko oferują duży zasięg, ale też korzystny dla reklamy kontekst.
Ad 2. Reklama drukowana traci znaczenie, ale wciąż jest drugim najważniejszym medium w skali globalnej. Interesujące jest współczesne źródło
przewagi tego medium. Tradycyjnie prasa zapewniała duży zasięg z powodu
na atrakcyjności zawartych informacji prasowych. Współcześnie informacja
pochodzi także z innych mediów. Wobec tego można oczekiwać, że głównym źródłem problemu reklamy prasowej jest dziś spadek cyrkulacji prasy.
Rzeczywiście spadek taki ma miejsce w krajach wysoko rozwiniętych. Np.
w USA w latach 2000-2011 liczba tytułów prasy codziennej spadła z 1 498 do
1 382, a cyrkulacja prasy spadła w tym okresie z około 55,7 mln. do 44,4 mln.
(www.statisitca.com). W krajach poza Ameryką Północną i Europą ma miejsce
także pewien wzrost cyrkulacji prasy ale ostatecznie w skali globalnej rzeczywiście występuje spadek cyrkulacji.
Większe znaczenie niż skala cyrkulacji prasy ma prawdopodobnie konkurencja innych nośników reklamy, łatwa zwłaszcza w warunkach ograniczonego potencjału kreatywnego prasy. To co jest ewidentnym ograniczeniem
reklamy drukowanej na tle innych mediów, to także wysoki koszt tej reklamy.
Nieco odrębnie należałoby traktować drugi rodzaj nośników reklamy
drukowanej – magazyny kolorowe. Zapewniają one większe możliwości kreatywne reklamy oraz większą selektywność. Można także zakładać pewną
wiarygodność reklamy w magazynach. Po prostu reklama w magazynach
może być czytana przez odbiorców z podobnym zaufaniem, jak jest czytana
reszta zawartości magazynów. Specyficznym czynnikiem dającym powody
do utrzymania się reklamy w magazynach, jest orientacja pewnych segmentów rynku na styl i wobec tego ramach tego zainteresowanie właśnie wybranymi magazynami. Tą orientacją na styl tłumaczy M. Sebastian obserwowany
w USA wzrost sprzedaży tzw. magazynów „modowych” dla mężczyzn, mimo
ogólnego spadku cyrkulacji magazynów (Sebastian, 2013a).

To co zapewne pozwala na utrzymanie się reklamy drukowanej, mimo
ogólnego spadku jej znaczenia, to zapewne styl życia ludzi. Zwyczaj czytania gazet i magazynów jest powszechny. World Newspapers and News Publishers Association oblicza, że połowa ludzi dorosłych na świecie czyta gazety,
z czego około 2,5 mld ludzi czyta gazety w tradycyjnej formie, a około 0,6 mld
w postaci cyfrowej. W niektórych krajach, jak Islandia czy Japonia, odsetek
tych ludzi wynosi powyżej 90% (World Press Trends, 2013).
Ad 3. Reklama online obejmuje główne rodzaje reklamy internetowej: wyszukiwarki (search), display, portale społecznościowe, e-mailing oraz
reklamę mobilną. Rozwój reklamy online jest trendem szczególnie wyraźnym.W latach 2000-2012 wzrost udziału reklamy online w całej strukturze
mediów wyniósł 580%. Chociaż obecnie udział tej reklamy nie przekracza
20%, to popularne są prognozy, że już około roku 2017, w skali globalnej,
udział ten będzie taki sam jak reklamy telewizyjnej. Udział Internetu w skali
globalnej, według prognoz na rok 2016 ma wynieść ponad 26%, a w samych
USA ponad 30% (Johnson, 2013). Wśród zalet reklamy online są doceniane:
wielki zasięg, selektywność, niski koszt i szczególnie unikatowa zaleta – interaktywność (Pilarczyk, Mruk, 2006, s. 218). Interaktywność reklamy internetowej pozwala na pomiar skuteczności w osiąganiu zauważania reklamy
przez odbiorców, ale także na pewną kontrolę działania odbiorców już po
zauważeniu przez nich reklamy, np. zainteresowanie szczegółową treścią
reklamy (Kozielski, 2011, s.455-505). Lightcap i Peek (2012, s. 9) oszacowali,
że obecnie możliwość kontroli reakcji odbiorcy na informacje w Internecie
spowodowała, że wynagrodzenie za reklamę częściej jest obecnie opierane na mierniku CPC (cost per click), niż na związanym z prostym zasięgiem
miernikiem CPM (cost per mille). Reklama internetowa, głównie w ramach
portali społecznościowych, może pogłębić i rozwinąć interakcje doceniane
w ramach tzw. marketingu doświadczeń (por. Świerczyńska-Kaczor, 2012,
s.70-90).
Zapewne na wzrost znaczenia reklamy internetowej wpłynęło to, że
firmy zaczęły w większym stopniu wykorzystywać kreatywne możliwości
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reklamy. W miejsce tzw. reklamy display, która w gruncie rzeczy kopiowała
tradycyjne statyczne użycie reklamy drukowanej (np. w ramach bannerów),
częściej używa się reklamę poprzez wyszukiwarki (search).
Reklama internetowa modyfikuje naturę reklamy masowej i w części usuwa jej główną wadę: brak elastyczności i interaktywności. Co wobec tego może ograniczać rozwój reklamy online? Przed wszystkim trzeba
zauważyć, wbrew stereotypom, dotychczasowy mały zakres dostępności
Internetu w skali globalnej W wielu krajach Azji (Indii, Chinach), Afryce
i Ameryce Łacińskiej ten zakres jest dużo niższy niż w krajach wysokorozwiniętych (tab. 3).
Tabela 3. Dostępność Internetu w regionach świata
Region
Afryka
Azja
Europa
Bliski Wschód
Ameryka Północna
Ameryka Łacińska
Australia i Oceania
Świat

Odsetek ludzi mających dostęp
do Internetu
15,6%
27,5%
63,2%
40,2%
78,6%
42,9%
67,6%
34,3 %

Dynamika wzrostu dostępności
Internetu w latach 2000-2012
3v606,7%
841,9%
393,4%
2v639,9 %
153,3%
1v310,8%
218,7%
566,4%

Źródło: Internet World Stats, 2013.
Rosnąca dostępność Internetu pozwoli zapewne na rozwój reklamy internetowej w najbliższych latach. Należy jednak liczyć się z pewnymi ograniczeniami samego medium, innymi niż problem dostępu. Główne ograniczenie dotyczy zatłoczenia. Na przykład e-mailing traci skuteczność, skoro duża
część poczty elektronicznej w ogóle nie jest czytana. W ramach tej części,
która jednak jest czytana, w bardzo małym stopniu odbiorcy używają załączonych tzw. linków dla poboru informacji szczegółowej.
Generalnie, głównym ograniczeniem reklamy online jest, jak się wydaje , clutter – w gruncie rzeczy, reklama typu display staje się rodzajem za-

śmiecenia komunikacji internetowej i może stanowić nośnik informacji niepożądanej.
W przypadku reklamy internetowej problemem zbieżnym z zatłoczeniem jest też atomizacja przestrzeni komunikacyjnej. W jej ramach konsumenci są, paradoksalnie, coraz trudniej dostępni (Lightcap, Peek, 2012). Problem tworzy równocześnie rosnąca liczba kanałów i zróżnicowanie samych
nośników (smartfony, tablety itd.). Jest to problem typowy dla tzw. ekonomii
uwagi (attention economy), która zmusza firmy do konkurencji o uwagę konsumentów (Piccard, 2010).
Doceniając Internet na tle innych mediów trzeba zwrócić uwagę na
wyzwanie, jakim staje się wielka rola reklamy telewizyjnej, nawet w tych krajach, w których Internet stał się zupełnie powszechny.
Jak się wydaje, istotny jest kontekst użycia reklamy, w tym kontekst kulturowy. Reklama telewizyjna może być traktowana jako medium bardziej wiarygodne niż Internet. Ponadto oglądanie telewizji jest znacznie bardziej komfortowe niż obcowanie z nośnikami reklamy internetowej (notebooki, tablety
itd.). Ostatecznie rola obydwu mediów wynikać może ze stylu życia w społeczeństwach. Zjawiskiem niezwykle interesującym jest to, że przy powszechnym
dostępie do różnych mediów w USA w ostatniej dekadzie miał miejsce pewien
wzrost czasu spędzanego przez ludzi przed telewizorami. A.C. Nielsen obliczył
w roku 2013, że przeciętny czas poświęcany na oglądanie telewizji w USA wynosi ponad 5 godzin, a odsetek gospodarstw w których regularnie ogląda się
telewizję podczas obiadu wynosi 67% (Nielsen, 2013). Ciekawy jest również
fakt, że telewizja oglądana jest intensywnie także przez dzieci i młodzież a więc
grupy wiekowe podejrzewane o całkowite oddanie się Internetowi. Ta grupa
spędza rocznie około 1 200 godzin na oglądanie telewizji. W innych krajach wymiar czasu poświęconego telewizji jest mniejszy. W roku 2011 czas ten wynosił
się poniżej 2 godzin w Indiach, pomiędzy 2 a 3 godziny w Chinach i Szwecji
a około 4 godzin w Polsce, Kanadzie, Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii (www.statista.com/pristat). Jeśli w USA, Brazylii, Kanadzie i Chinach wymiar tego czasu
wzrasta to w Indiach czy Rosji nieco maleje (www.statista.com).
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Biorąc pod uwagę rozwój udogodnień technicznych, można spodziewać nie tyle rywalizacji telewizji i Internetu, ale raczej symbiozy, w ramach
której połączą się zalety obydwu mediów.
Ad. 4. Reklama radiowa ma ograniczone znaczenie, mimo takich jej walorów jak zasięg, selektywność czy pobudzanie wyobraźni. Ograniczony potencjał kreatywny radia powodował zapewne, że wcześnie, już w drugiej połowie
XX wieku reklama radiowa miała relatywnie niskie znaczenie. Gdyby jednak
identyfikować współczesne przewagi reklamy radiowej, to okazałoby się, że
ważny jest kontekst użycia, czyli kontekst walorów programów radiowych. To
co było do niedawna wielkim walorem radia, to bezpłatny dla słuchaczy dostęp do muzyki. Ten walor traci na znaczeniu. Ważnym źródłem przewagi radia
jest dostęp do wielkiego behawioralnego segmentu rynku – ludzi w ruchu,
w tym ludzi w samochodach. Tu jednak zagrożenia są wielkie – zarówno nośniki nagrań muzycznych, poza stacjami radiowymi, czy dostęp do informacji dla
kierowców w ramach GPS. Unikatowym źródłem przewagi reklamy radiowej
może pozostać to, że jest to nośnik nieco mniej podatny na „odrzucenie” (to
znaczy, że zapewne większa jest skłonność ludzi do odwrócenia wzroku od
telewizora, niż do wyłączenia radioodbiornika w czasie nadawania reklamy).
Ad. 5. Reklama out-of-home zyskuje coraz większy udział w strukturze
środków reklamy. Równoczesnie reklama ta staje się coraz bardziej urozmaicona,w ramach idei ogólnej „out-of home”. Out-of-home to kanał komunikacyjny, który kieruje do zamierzanej grupy ludzi przesłanie dotyczące
sprzedaży, w czasie gdy grupa ta znajduje się z dala od domu a bliżej rynku
(Guiltinen, Schoell, 1992, s. 513). Do głównych grup środków out-of-home, ujmowanych w strukturze komunikacji globalnej, należą przede wszystkim: reklama kinowa oraz billboardy (nie uwzględnia się tu całej listy szczegółowych
środków typu ambient). Wzrost znaczenia tej grupy środków dotyczy przede
wszystkim billboardów elektronicznych. W badanym okresie wzrost udziału
tej grupy w reklamie światowej wyprzedza nawet wzrost udziału reklamy internetowej. Udział ten w latach 2000-2012 wzrósł o prawie 600%. Ten rodzaj
reklamy jest w stanie rozwiązać problem zatłoczenia na tradycyjnych billbo-

ardach oraz ułatwić przyciąganie uwagi. Ponadto możliwe stało się zaadaptowanie tego, co było siłą reklamy telewizyjnej, czyli elementu ruchu. Mimo że,
jak dotąd, reklama ta ma małe znaczenie w całej strukturze środków, można
przewidywać, iż środki out-of-home staną się zasadnicze, o ile przebywanie
poza domem stanie się powszechnie alternatywą dla przebywania w domu.
Fakt przebywania potencjalnych adresatów reklamy poza domem skłania do
tego, że do środków out-of-home dzisiaj wprowadza się i tradycyjne środki reklamy – np. telewizję w miejscach publicznych, programy informacyjne
i rozrywkowe do odbioru na monitorach w samolotach czy w pociągach (po
raz pierwszy w sieci kolejowej First Great Western w Wielkiej Brytanii).
Ad 6. Symbioza nośników reklamy pozwala na eliminację ograniczeń
przydatności każdego ze środków i prowadzi do zacierania się tradycyjnych
podziałów środków reklamy.
Jak wiadomo, atrakcyjność telewizji jako medium została wykorzystana
w ramach typowych programów telewizyjnych (w tym filmów) w Internecie.
Atrakcyjność artykułów prasowych zostaje wykorzystana także w środkach
online. Co ciekawe, jeśli „cyfryzacja magazynów kolorowych oznacza bezpośrednio kanibalizację mediów „papierowych”, to jednak zdarza się także,
iż wprowadzenie konkretnych magazynów także w wersji online, zwiększa
samą cyrkulację wersji papierowej (Sebastian, 2013b). Technika cyfrowa pozwala zwiększyć, dawniej statyczne, billboardy.
Symbioza dotyczy także całych grup środków marketingu. Direct marketing oznacza łączenie dystrybucji i promocji. W komunikacji internetowej
w wielkim stopniu zaciera się granica pomiędzy reklamą a public relations.
W dobrze zastosowanej reklamie online można uzyskać, przynajmniej częściowo, interaktywność – walor przypisywany tradycyjnie sprzedaży osobistej.

Tradycyjne a nowe kryteria oceny reklamy
Intensyfikacja użycia tradycyjnych środków, doskonalenie tych środków oraz wprowadzanie nowych skłaniają do modyfikacji podejścia do samych kryteriów oceny i wyboru środków reklamy.
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Pierwszym z takich kryteriów, które dzisiaj stają się ważne, jest interaktywność. Interaktywność jest szansą głównie nowych mediów, choć w ograniczonym stopniu interaktywnymi w pewnym stopniu mogły być i stare media. Walor interaktywności nie jest oczywiście gwarantowany przez samo
użycie środków online.
Kolejne kryterium to „odporność na odrzucenie”. Właściwie każdy środek reklamy podlegać może odrzuceniu przez adresata, ale odmienne są
możliwości adresatów w przypadku odrzucenia każdego ze środków reklamy. Reklama na filmach video z łatwością jest odrzucana poprzez przesuwanie filmu przy pomocy pilota. Reklama e-mailowa w ogóle w małym stopniu
dociera do respondentów, kiedy oprócz stosowania środków antyspamowych nie odczytują oni adresowanej do nich reklamy. Wiadomości kierowane
w ramach twittera nie muszą być „retransmitowane” pomiędzy internautami.
Zapewne reklama kinowa jest najsilniejszym środkiem w świetle omawianego kryterium. W części kryterium to pokrywa się z jednym z kryteriów wymienionych na początku artykułu – natręctwem (intrusion). Jeśli celowe jest
zwracanie uwagi na odporność na odrzucenie, to nie oznacza to po prostu
rekomendacji zwiększania natręctwa reklamy. Raczej istotne jest zwrócenie
uwagi na to, że niekiedy zasięg obiecywany w ramach środków reklamy jest
tylko zasięgiem pozornym.
Presja czasowa na wyniki działań marketingowych może skłaniać do
użycia w większym stopniu kryterium szybkości produkcji i szybkości użycia
mediów. Z pewną przesadą w jednym z artykułów w Advertsing Age konfrontuje się, teoretycznie możliwe, 24-godzinne przygotowanie i wprowadzenie
marki na rynek przy pomocy portali społecznościowych, z 6-miesięcznym
przygotowaniem reklamy tradycyjnej (Ohrt, 2013). To przyspieszenie produkcji i użycia reklamy tworzy wszakże wyzwanie, jakim jest bieżąca korekta reklamy tak, aby uzyskać tzw. świeżość reklamy (Kozielski, 2011).
Wreszcie, ważnym kryterium może być zakres bezpośredniego pomiaru skuteczności lub efektywności reklamy. Nie ulega wątpliwości, że właśnie
nowe media dają tu szansę.

Inne kryterium to kontekst użycia reklamy. Można mówić tu o kontekście bezpośrednim, jak zawartość materiałów towarzyszących reklamie (np.
programy telewizyjne) i o kontekście pośrednim, jak komfort obcowania
z nośnikami reklamy.
Kolejnym kryterium jest zgodność reklamy ze stylem życia adresatów
reklamy: ze sposobem spędzania czasu przez ludzi, zainteresowaniami i miejscami przebywania itd..
Ostatnim kryterium, choć zapewne najważniejszym z punku widzenia
filozofii marketingowej, byłaby zgodność wartości reprezentowanej przez reklamę z wartościami oczekiwanymi od środków reklamy. Wartości te obejmują miejsce i czas przekazywania określonych treści, strukturę oraz formę tych
treści.

Podsumowanie
Możliwości jakie wnoszą nowe media reklamy powodują wzrost udziału tych mediów w całej strukturze reklamy. Unikatowe walory tradycyjnych
mediów zapewniają jednak utrzymanie się także i tych mediów. Zmiany jakie dokonują się na rynku mediów pokazują, że zakres substytucji nośników
reklamy jest mniejszy niż można by oczekiwać. Na przykład, gdyby wartość
prasy zredukować do przekazywania informacji, to może już by prasy nie było
w ogóle. Podobnie, gdyby wartość kina sprowadzić do przedstawienia filmu
(ignorując specyfikę miejsca, walory audiowizualne projekcji), to pewnie też
nie byłoby kina. Stąd analiza zmian na rynku mediów wymaga głębszego podejścia do zagadnienia kryteriów oceny reklamy.
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Systematyka celów i ocena skuteczności komunikacji
wewnętrznej w przedsiębiorstwach
The systematics of goals and the evaluation of the internal communications effectiveness
in companies

Streszczenie
Komunikowanie wewnątrz organizacji jest procesem o złożonej systematyce celów i wielu płaszczyznach oddziaływania na jej funkcjonowanie. Dla zapewnienia właściwego przebiegu
komunikacji wewnętrznej zarządzający przedsiębiorstwem powinni nieustannie monitorować stopień realizacji wszystkich wytyczonych przed nią zadań. Główne cele niniejszego artykułu
stanowią: analiza systematyki celów komunikacji wewnętrznej, ich hierarchizacja oraz ocena skuteczności działań komunikacyjnych skierowanych do pracowników. Rozważania oparto
o wyniki przeprowadzonych przez autorkę badań ilościowych (ankieta bezpośrednia i internetowa) oraz jakościowych (zogniskowane wywiady grupowe).
Summary
Communication inside the organization is a process with a complex systematics of goals, which has an impact on many areas of a company’s functioning. Therefore, managers should
continuously monitor the level at which the internal communications objectives are achieved to ensure the proper course of this communication. The main aims of this paper are: to analyze
the systematics of the internal communications goals, to establish its hierarchy and to evaluate the effectiveness of the communication activities directed to employees. The deliberations are
based on the results of quantitative (direct and online questionnaires) and qualitative research (focus groups interviews) conducted by the author.

Słowa kluczowe: komunikacja wewnętrzna, komunikacja pracownicza, skuteczność, cele
Key words: internal communication, employee communication, effectiveness, goals
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Jedną z podstawowych cech charakterystycznych komunikowania się
jest jego celowość.1 W związku z tym również komunikacja wewnętrzna powinna posiadać jasno sprecyzowaną wiązkę celów, do których realizacji prowadzić mają podejmowane w przedsiębiorstwie działania komunikacyjne.
Zapewnienie właściwego przebiegu procesu porozumiewania2 się między
członkami organizacji, a co za tym idzie dbałość o jego skuteczność są kluczowe dla sprawnego jej funkcjonowania. Ze względu na złożoność i wielopłaszczyznowe oddziaływanie komunikacji wewnętrznej, analiza jej skuteczności
powinna obejmować wszystkie wytyczone przed nią cele cząstkowe.

Cele działań komunikacyjnych skierowanych do
pracowników oraz ocena ich realizacji
W pozycjach literaturowych można znaleźć odmienne podejścia do systematyzowania celów porozumiewania się w organizacji. Różnią się one stopniem
szczegółowości, wybiórczością lub kompleksowością spojrzenia, a także punktem
wyjścia dokonywanej systematyki (por. Asif i Sergeant, 2000; Donjean, 2006; Malaval i Décaudin, 2012; Rencker, 2008; Robbins, 2004; Rosengren, 2006; Stankiewicz,
2006). W każdej z proponowanych klasyfikacji sformułowane cele można jednak
zaliczyć do jednej z dwóch grup – celów związanych z informowaniem lub komunikowaniem. W ramach pierwszej z nich podejmowane działania komunikacyjne
mają służyć przekazywaniu informacji niezbędnych do wypełniania obowiązków
przez personel i rozpowszechnianiu polityki firmy, a co za tym idzie do właściwego
funkcjonowania przedsiębiorstwa. Z kolei druga grupa obejmuje cele związane
z kształtowaniem poczucia przynależności do organizacji oraz umożliwianiem
pracownikom wyrażania siebie przez komunikowanie (Rencker, 2008, s. 36).
1
2

Niniejszy artykuł stanowi zredagowany fragment niepublikowanej pracy doktorskiej autorki, pt. „Determinanty skuteczności komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie”, przygotowanej na Wydziale
Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, obronionej 18.09.2013 r.
Autorka zamiennie używa pojęć „komunikowanie” i „porozumiewanie”, przyjmując za B. Dobek-Ostrowską (2007) i J. Mikułowskim-Pomorskim (1997), że komunikowanie jest procesem porozumiewania się.

Bazując na analizie źródeł literaturowych autorka proponuje poniższy
zestaw celów komunikacji wewnętrznej, obejmujący następujące cele cząstkowe:
–– przekazywanie aktualnych informacji niezbędnych dla właściwego
funkcjonowania w przedsiębiorstwie;
–– przygotowywanie do nadchodzących zmian;
–– jednoczenie wokół misji, wartości i strategii organizacji;
–– tworzenie pozytywnej atmosfery w miejscu pracy;
–– budowanie pozytywnego wizerunku wewnętrznego organizacji;
–– motywowanie do działania na rzecz firmy.
Jak wynika z powyższych rozważań, cele stawiane przed komunikacją
wewnętrzną znacznie wykraczają poza aspekt informacyjny. Należy bowiem
pamiętać, iż skutecznie realizowane procesy porozumiewania się w przedsiębiorstwie mają również kształtować i zmieniać zachowania pracowników
w taki sposób, by prowadziły one do lepszego współdziałania.
Na gruncie teorii komunikacji skuteczność działań komunikacyjnych
analizuje się na poziomie przepływu informacji – jest ona tym większa, im
większa będzie zgodność między intencją nadawcy a jej zrozumieniem przez
adresata (por. Rogala, 2012). Tymczasem, biorąc pod uwagę fakt, iż poza celem informacyjnym istnieją inne cele procesu komunikowania się w przedsiębiorstwie, niezbędne jest przyjęcie szerszej perspektywy w odniesieniu
do badania jego skuteczności. Właściwym wydaje się zatem odwołanie do
teorii prakseologii, która za miernik skuteczności uznaje stopień osiągnięcia
różnorodnie definiowanych celów. W związku z tym można rozpatrywać skuteczność komunikacji wewnętrznej przez pryzmat poziomu realizacji wytyczonych przed nią celów cząstkowych, np. motywacyjnego. Takie podejście
stanowiło punkt wyjścia do prowadzonych analiz empirycznych.

Metodyka badań
Na potrzeby rozwiązania problemów badawczych postawionych we
wstępie artykułu przeprowadzono badania pierwotne ilościowe i jakościo-
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we3. Wśród podmiotów objętych badaniem znalazły się dobrane w sposób
celowy, działające na terenie województwa wielkopolskiego przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, a w szczególności ich pracownicy. Badania
przeprowadzono w okresie grudzień 2012 r. – marzec 2013 r. w siedzibach
wybranych organizacji.
Badania ankietowe w formie ankiety bezpośredniej i internetowej
przeprowadzono wśród przedstawicieli personelu firm, dobranych w sposób losowo-kwotowy. Za kwoty przyjęto szczebel zarządzania oraz reprezentowany dział. Respondenci ze stanowisk pracy wyposażonych w komputer wypełniali dedykowany kwestionariusz internetowy, pozostali badani
udzielali odpowiedzi w sposób tradycyjny. Liczba respondentów w każdej
z organizacji była reprezentatywna dla ogółu zatrudnionych. Uzyskano
łącznie 1 398 wypełnionych kwestionariuszy ankiet, z czego dalszej obróbce poddano odpowiedzi 1 354 osób (751 respondentów, którzy wzięli udział
w badaniu tradycyjnym i 603 uczestników badania internetowego). Do analizy danych wykorzystano metody statystyczne w postaci analizy wariancji
(ANOVA) oraz korelacji (rho-Spearmana). Obliczenia wykonano z pomocą
programu SPSS.
Na potrzeby drugiego etapu badań przeprowadzono 23 zogniskowane wywiady grupowe (focus group interviews). Uczestnikami byli dobrani celowo pracownicy firm (142 osoby). Badania fokusowe objęły przedstawicieli
wszystkich szczebli w hierarchii organizacyjnej podmiotów. Zastosowano następujące kryteria selekcji respondentów:
–– zatrudnienie w firmie w ramach umowy o pracę;
–– praca na określonym szczeblu hierarchicznym;
–– praca na stanowiskach technicznych, praca na stanowiskach administracyjnych;

–– wykluczenie osób odpowiedzialnych za przepływ informacji w organizacji.
Wywiad przebiegał w oparciu o przygotowany wcześniej scenariusz,
zgodnie ze strategią funnel, w ramach tzw. affinity group. Najwięcej uczestników stanowili przedstawiciele niskiego szczebla zarządzania (72 osoby),
najmniej najwyższego kierownictwa (16 osób). Analizę danych jakościowych
przeprowadzono z pomocą programu Dedoose.

Skuteczność komunikacji wewnętrznej
w przedsiębiorstwach w świetle badań
Analizując źródła wtórne ustalono, iż komunikację w przedsiębiorstwie
zwykło się utożsamiać z przepływem informacji, abstrahując od pozostałych
jej celów. Postanowiono zatem sprawdzić, czy cel informacyjny jest w istocie
celem nadrzędnym. W związku z tym sformułowano i poddano testowaniu
hipotezę w następującym brzmieniu:
H1: Występuje statystycznie istotna nadrzędność celu informacyjnego
komunikacji wewnętrznej w stosunku do pozostałych jej celów.
W ramach analizy odpowiedzi respondentów na pytanie dotyczące
hierarchii celów komunikacji wewnętrznej uzyskano następujące informacje4:
–– 42,9% respondentów za najważniejszy cel komunikacji wewnętrznej uznało przekazywanie aktualnych informacji niezbędnych dla
właściwego funkcjonowania w przedsiębiorstwie (opinię tę potwierdzono w ocenie sumarycznej poszczególnych celów – cel informacyjny uzyskał 6 018 punktów);
4

3

Badania przeprowadzone przez autorkę w ramach projektu badawczego pt. „Skuteczność wewnętrznych form komunikacji marketingowej stosowanych w przedsiębiorstwie”, sfinansowanego
ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/N/
HS4/00701.

Ostateczny ranking celów ustalono, przeliczając udzielone odpowiedzi następująco. Każdemu miejscu w rankingu przyznano odpowiednią liczbę punktów: miejsce 1 – 6 pkt., 2 – 5 pkt., 3 – 4 pkt., 4 – 3
pkt., 5 – 2 pkt., 6 – 1 pkt. Dla każdego z celów pomnożono liczbę odpowiedzi w danym wariancie
przez przyznaną liczbę punktów. Następnie wartości te zsumowano. Po powtórzeniu operacji dla każdego z celów uzyskano ostateczny ranking celów komunikacji wewnętrznej w opinii respondentów.
Na koniec dla wszystkich celów obliczono średnie ważone ocen.
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–– drugim co do ważności celem jest jednoczenie pracowników wokół misji, wartości i strategii firmy (4 824 punkty), trzecim motywowanie pracowników do działania na rzecz organizacji (4 710 punktów) a czwartym tworzenie pozytywnej atmosfery w miejscu pracy
(4 664 punkty);
–– za najmniej istotne uznano budowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników (4 243 punkty) i przygotowywanie pracowników do nadchodzących zmian (3 971 punktów), przy czym ostatni
z wymienionych celów został wskazany jako najmniej ważny przez
największą liczbę ankietowanych (23,3%).
Aby sprawdzić, czy występuje istotna statystycznie różnica w ocenie
wagi poszczególnych celów komunikacji wewnętrznej przeprowadzono
analizę wariancji w schemacie wewnątrzgrupowym. W pytaniu dotyczącym
hierarchii celów zastosowana została skala rang, dlatego im niższą średnią
uzyskał dany cel, tym większe jest jego znaczenie. W tabeli 1 przedstawiono
statystyki opisowe z przeprowadzonej analizy.
Tabela 1. Statystyki opisowe dla oceny wagi poszczególnych celów komunikacji wewnętrznej
Odchylenie
Miejsce
standardowe w rankingu

Cel

Średnia

przekazywanie pracownikom aktualnych informacji niezbędnych dla ich właściwego funkcjonowania w przedsiębiorstwie

2,56

1,76

1

motywowanie pracowników do działania na rzecz
organizacji

3,52

1,68

3

tworzenie pozytywnej atmosfery w miejscu pracy

3,56

1,73

4

jednoczenie pracowników wokół misji, wartości
i strategii organizacji

3,44

1,64

2

budowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród
pracowników

3,87

1,48

5

przygotowywanie pracowników do nadchodzących zmian

4,07

1,55

6

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych (N=1354).

Analiza wariancji wykazała istotne statystycznie różnice między celami:
F(5, 6765) = 113,61; p < 0,001. Natomiast na podstawie porównań wielokrotnych ustalono, iż:
–– ważność celu związanego z przekazywaniem informacji była wyżej
oceniana od pozostałych celów;
–– ważność celów: motywacyjnego, związanego z kształtowaniem pozytywnej atmosfery w miejscu pracy oraz jednoczenia wokół misji,
wartości i strategii była wyżej oceniana niż celów dotyczących budowania dobrego wizerunku wśród pracowników i przygotowania
do nadchodzących zmian;
–– nie występują statystycznie istotne różnice w ocenie wagi celów:
motywacyjnego, związanego z kształtowaniem pozytywnej atmosfery w miejscu pracy i jednoczenia wokół misji, wartości i strategii;
–– ważność celu związanego z budowaniem pozytywnego wizerunku
wśród pracowników była oceniana wyżej, niż cel dotyczący przygotowania do nadchodzących zmian.
W świetle powyższych ustaleń postanowiono przyjąć hipotezę 1.
Następnie przeprowadzono analizy korelacji rho-Spearmana pomiędzy wiekiem, poziomem wykształcenia, stażem pracy, szczeblem zarządzania reprezentowanym przez respondentów i wielkością zatrudnienia w firmie
a wagą celów. W świetle wykonanych obliczeń (p<0,05) ustalono, iż:
–– starsi respondenci wyżej oceniali znaczenie motywowania pracowników do działania na rzecz organizacji (r = –0,07);
–– osoby z wyższym wykształceniem wyżej oceniały wagę przekazywania pracownikom aktualnych informacji (r = –0,16) oraz motywowania personelu do działania na rzecz przedsiębiorstwa (r = –0,08),
natomiast zdecydowanie niżej znaczenie przygotowywania ich do
nadchodzących zmian (r = 0,21);
–– wraz ze wzrostem stażu pracy rosła ocena ważności przekazywania
pracownikom aktualnych informacji (r = –0,07), natomiast malała
przygotowywania personelu do nadchodzących zmian (r = 0,07);
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–– reprezentanci wyższych szczebli zarządzania wyżej oceniali znaczenie jednoczenia personelu wokół misji, wartości i strategii organizacji (r = –0,08), natomiast niżej wagę budowania pozytywnego
wizerunku firmy wśród pracowników i przygotowywania ich do
nadchodzących zmian (r = 0,08);
–– im więcej osób zatrudniało przedsiębiorstwo, tym wyżej oceniano
ważność przygotowywania pracowników do nadchodzących zmian
(r = –0,10) natomiast niżej znaczenie motywowania personelu do
działania na rzecz organizacji (r = 0,11).
Z przytoczonych powyżej danych wynika, iż cel informacyjny związany z przekazywaniem pracownikom aktualnych i niezbędnych wiadomości
jest nadrzędny w stosunku do pozostałych celów komunikacji wewnętrznej.
W niniejszym artykule skuteczność komunikacji wewnętrznej postanowiono oceniać, analizując stopień realizacji stawianych przed nią celów.
Przebieg zrealizowanych badań jakościowych potwierdził, iż dla określenia
czy proces porozumiewania się w organizacji jest skuteczny czy nieskuteczny nie wystarczy odwoływanie się do porównywania przekazów nadanych
i odebranych. Również sprzężenie zwrotne w postaci informacji o otrzymaniu
komunikatu nie przesądza o skuteczności procesu. Uczestników wywiadów
zogniskowanych poproszono o określenie, jak rozumieją skuteczność komunikacji wewnętrznej. W wypowiedziach najczęściej podkreślano następujące
aspekty:
–– szybkość przepływu informacji;
–– prawdziwość i rzetelność przekazu;
–– upewnienie się, czy komunikat został zrozumiany;
–– zapewnienie pracownikom wystarczającej ilości informacji;
–– uzyskiwanie informacji zwrotnej na temat podjętych bądź zaniechanych działań;
–– dopasowanie przekazywanych wiadomości do potrzeb komunikacyjnych odbiorców;

–– osiąganie celu, w jakim rozpoczęto komunikowanie, czyli wywołanie zamierzonych efektów;
–– dokładne sprecyzowanie obszarów odpowiedzialności i dróg komunikacyjnych;
–– przyczynianie się do usprawniania wykonywania obowiązków i rozwiązywania problemów, które pojawiają się w przedsiębiorstwie.
Osoby pracujące na stanowiskach kierowniczych twierdziły, że dla
skuteczności komunikacji w organizacji kluczowe jest osiągnięcie pożądanego efektu, a zatem celu, w którym rozpoczęto akt komunikacyjny. Wielu
uczestników reprezentujących średni i wysoki szczebel zarządzania podkreślało przy tym konieczność otrzymania informacji zwrotnej od adresata komunikatu na temat podjętych przez niego działań. Z kolei w opinii pracowników szeregowych najważniejsze jest zapewnienie dostępu do rzetelnych,
wiarygodnych informacji, ich jasny przekaz oraz dokładne określenie zakresów obowiązków i dróg komunikacyjnych. Należy podkreślić, iż w trakcie
prowadzonych wywiadów przełożeni i podwładni formułowali odmienne,
ale nie wykluczające się postulaty dotyczące kategorii skuteczności. Natomiast niewątpliwie wszystkie wskazane przez uczestników aspekty przyczyniają się do podwyższania stopnia realizacji celów wytyczanych przed
komunikacją wewnętrzną.
W ramach prowadzonych badań postanowiono również sprawdzić,
na jakim poziomie kształtuje się skuteczność porozumiewania w objętych
pomiarem organizacjach. W związku z tym respondentów poproszono
o określenie za pomocą pięciostopniowej skali Likerta, w jakim stopniu realizowane są poszczególne cele komunikacji wewnętrznej, po czym obliczono średnią dla każdego z nich.5 W tabeli 2 zaprezentowano rozkład odpowiedzi udzielonych przez badanych wraz z obliczoną średnią.
5

Każdemu z wariantów odpowiedzi przyznano wartość od 1 (zdecydowanie nie) do 5 (zdecydowanie
tak) i policzono sumaryczną wartość wskazań dla każdego z celów, mnożąc liczbę poszczególnych
odpowiedzi przez przyznaną danemu wariantowi wartość. Otrzymane wartości podzielono przez
liczbę respondentów i w ten sposób obliczono średnią dla każdego z celów.
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Tabela 2. Zestawienie rozkładu ocen stopnia realizacji celów komunikacji wewnętrznej

znają misji i strategii organizacji, albo nie czują się wystarczająco informowani
w tym zakresie, albo też nie utożsamiają się z firmą, w której pracują. Ponadto
komunikacja wewnętrzna w badanych przedsiębiorstwach w niewystarczającym stopniu przyczynia się do motywowania personelu. Ten stan rzeczy
potwierdzają także wyniki badań jakościowych. Największe niezadowolenie
uczestników związane jest z realizacją celu dotyczącego przygotowania do
nadchodzących zmian, które odbywa się zbyt późno, a często nawet po fakcie, a także z niewystarczającymi działaniami w zakresie procesu motywowania.

Proces komunikacji
wewnętrznej w mojej
firmie:

Zdecydowanie
nie

Raczej
nie

Ani nie,
ani tak

Raczej Zdecydowanie Średnia
tak
tak
ocena

umożliwia przekazanie aktualnych informacji

4,0%

14,9%

31,6%

43,3%

6,2%

3,33

motywuje do działania na rzecz organizacji

7,1%

22,3%

35,0%

30,9%

4,7%

3,04

tworzy pozytywną
atmosferę w pracy

7,3%

18,1%

31,1%

31,7%

11,8%

3,23

Podsumowanie

jednoczy wokół misji,
wartości i strategii

7,3%

20,5%

42,1%

23,9%

6,1%

3,01

buduje pozytywny wizerunek firmy wśród
pracowników

5,2%

19,6%

33,5%

34,0%

7,6%

3,19

przygotowuje do
zmian

6,8%

14,3%

36,2%

35,8%

6,9%

3,22

Wyniki prowadzonych badań dowodzą, że istnieje statystycznie istotna nadrzędność celu informacyjnego nad pozostałymi celami komunikacji
wewnętrznej. Stwierdzono również, że cele: motywacyjny, dotyczący kształtowania pozytywnej atmosfery oraz jednoczenia wokół misji, wartości i strategii, uznawane są za ważniejsze, niż cele związane z budowaniem dobrego
wizerunku wśród pracowników oraz przygotowaniem do nadchodzących
zmian. Co ciekawe, respondenci z wyższym wykształceniem, których powinna cechować większa świadomość roli właściwego przygotowania do nadchodzących zmian, zdecydowanie niżej niż pozostali badani oceniają znaczenie tego celu komunikacji wewnętrznej. Z kolei reprezentanci wyższych
szczebli zarządzania przywiązują mniejszą wagę do budowania pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników.
Odnosząc się do opinii na temat skuteczności procesów komunikacji
wewnętrznej w badanych firmach należy stwierdzić, że w najwyższym stopniu realizowany jest cel związany z przekazywaniem personelowi aktualnych
informacji. Natomiast najniżej respondenci ocenili działania komunikacyjne mające służyć jednoczeniu pracowników wokół misji, wartości i strategii
przedsiębiorstwa oraz ich motywowaniu do działania na rzecz organizacji, co
stanowić powinno impuls do podjęcia przez zarządzających działań naprawczych w tym obszarze.

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych (N=1354).
Najwyższą średnią ocen (3,33) otrzymano dla przekazywania pracownikom aktualnych informacji niezbędnych dla ich właściwego funkcjonowania w przedsiębiorstwie. Zadowalająco oceniono również realizację celów
związanych z tworzeniem pozytywnej atmosfery (3,23), przygotowywaniem
do nadchodzących zmian (3,22) i budowaniem pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników (3,19). Natomiast najniższe noty uzyskano dla jednoczenia pracowników wokół misji, wartości i strategii organizacji (3,01) oraz
motywowania pracowników do działania na rzecz przedsiębiorstwa (3,04).
Należy zauważyć, iż są to cele wskazane przez respondentów jako drugi i trzeci w hierarchii ważności. Na podstawie analizy struktury udzielonych odpowiedzi stwierdzono, iż cele te uzyskały najwięcej neutralnych i negatywnych
wskazań (odpowiednio 69,9% i 64,4%). W związku z tym pracownicy albo nie
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Systematyka celów komunikacji wewnętrznej stworzona na podstawie
studiów literaturowych i zweryfikowana w trakcie prowadzonych badań dowodzi, iż procesu komunikowania w organizacji nie należy sprowadzać wyłącznie do przepływu informacji. Ze względu na różnorodność realizowanych
w ramach komunikacji wewnętrznej zadań rzutuje ona bowiem na wiele
aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Z tego powodu tak ważne jest
stałe monitorowanie przebiegu procesu, badanie potrzeb informacyjnych
pracowników i poszukiwanie rozwiązań dla problemów pojawiających się
w obrębie porozumiewania się w organizacji.
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Komunikowanie inwestorom informacji w zakresie
zasobu przedsiębiorstwa, jakim są klienci
Communication with investors related to customers, as a company’s asset

Streszczenie
W najnowszej literaturze podkreśla się konieczność eksponowania wpływu marketingu, w tym również procesu komunikacji, na wartość firmy i zwiększanie majątkowych korzyści
współwłaścicieli przedsiębiorstwa. Wartość firmy jest najlepszym miernikiem wyników, gdyż jej oszacowanie wymaga pełnych informacji o danym podmiocie. W procesie wzrostu wartości
firmy szczególnego znaczenia nabiera komunikacja firmy z inwestorami. Rodzaj przekazywanych im informacji i sposób komunikacji budują zaufanie inwestorów do firmy, zwiększają popyt na
jej akcje i prowadzą do wzrostu kapitalizacji firmy. Tym samym wpływają na trwałe przywiązanie inwestorów do firmy.
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na rolę komunikacji informacji dotyczących obsługiwanych klientów w procesie kształtowania długookresowych relacji z inwestorami oraz
identyfikacja przyczyn niedopasowania informacji komunikowanej inwestorom, a przez to powstanie tzw. luk komunikacyjnych w zakresie zasobu, jakim są klienci firmy. W artykule
wykorzystane zostały wtórne źródła informacji w postaci najnowszej literatury przedmiotu.
Summary
Recent literature emphasizes the need to expose the impact of marketing, including the communication process, on the company’s value and the increase in the economic benefits of the
owners of the company. The company’s value is the best measure of its performance, because its estimation requires having the full knowledge about the market entity. Communication with
investors plays a particularly important role in the process of increasing the value of a company. The type of information conveyed to them and the way in which it is provided build investors’
confidence, increase the demand for the company’s shares and raise the capitalization of the company. Thus communication affects the long-term attachment of investors to the company.
The aim of the paper is to show the role of communicating information related to the company’s customers in the process of building long-term relationships with investors. The article also
aims at the identification of the causes of the mismatch of information communicated to investors, leading to the so-called communication gaps related to the company’s customers.

Słowa kluczowe: komunikacja marketingowa, marketing relacji, relacje inwestorskie, relacje z klientami
Key words: marketing communication, relationship marketing, investor relations, customer relationships
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W literaturze ostatnich lat zwraca się uwagę na znaczenie zaufania i relacji z interesariuszami firmy w celu zapewnienia sobie ich wsparcia i akceptacji dla działań przez nią podejmowanych w procesie budowy pozycji konkurencyjnej (Dervitsiotis, 2003). Z uwagi na fakt, iż obecnie możliwości rozwoju
przedsiębiorstw zależą w dużym stopniu od zdolności pozyskiwania kapitału,
istotną grupą interesariuszy są potencjalni i obecni inwestorzy (akcjonariusze).
Sytuacja ta powoduje konieczność zorientowania współczesnych przedsiębiorstw na kreowanie wartości dla akcjonariuszy i ich trwałe przywiązanie do
firmy poprzez tworzenie obiecujących perspektyw, efektywnego i stabilnego
zwrotu inwestycji kapitałowych. Wartość firmy dla akcjonariuszy zależy w największym stopniu od niematerialnych aktywów przedsiębiorstwa. Wśród nich
zwraca się uwagę na kapitał klientów. W tym kontekście należy podkreślić,
że pozyskanie i utrzymanie przy firmie inwestorów w dłuższym czasie wymaga m.in. systematycznego komunikowania się firmy z akcjonariuszami w zakresie inwestowania w aktywa niematerialne i efektów tych inwestycji. Dzięki
temu inwestorzy będą mieli dokładniejszy wgląd w sytuację spółek, w które
inwestują swój kapitał, co umożliwi im dokonywanie trafniejszej ich wyceny
oraz obniżenie kosztu kapitału. W konsekwencji, przejrzysty proces komunikacji firmy z inwestorami prowadzi do redukcji ich niepewności, buduje zaufanie
do spółki i utrwala relacji firmy z inwestorami w dłuższym czasie.

Inwestorzy jako adresaci procesu komunikacji firmy
Komunikacja marketingowa stanowi współcześnie kluczowe narzędzie
budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Ma ona istotny wpływ na
nawiązanie i utrzymanie trwałych relacji z klientami i innymi podmiotami otoczenia rynkowego przedsiębiorstwa. Jak podkreśla J. W. Wiktor (2013) jest ona
tym elementem działalności marketingowej przedsiębiorstw, który w sposób znaczący i bezpośredni łączy uczestników rynku. Zgodnie z założeniami
współczesnej koncepcji marketingu istnieje konieczność systematycznego
komunikowania się nie tylko z klientami, lecz również z innymi podmiotami
rynku, w tym właścicielami/inwestorami przedsiębiorstwa. Celem tej komu-

nikacji jest nie tylko budowanie wobec nich pozytywnego wizerunku spółki,
ale również komunikowanie jej wartości. Kluczowa rola komunikacji wynika
w tym przypadku z rozdzielenia własności od zarządzania oraz powstania
asymetrii informacyjnej w wiedzy menadżerów i właścicieli kapitału. Między
innymi w celu minimalizacji owej asymetrii informacyjnej menadżerowie upubliczniają i komunikują różnorodne informacje na rzecz inwestorów (Wrońska, 2012). Co prawda, rozwój Internetu i nowych technologii doprowadził do
znaczącego wzrostu liczby dostępnych dla inwestorów informacji, niemniej
jednak nie daje to podstawy do wiary, że informacje te są sprawdzone, autoryzowane i w pełni wiarygodne. Stworzenie pełnego obrazu przedsiębiorstwa
wymaga dysponowania przez inwestorów informacjami coraz bardziej szczegółowymi, dotyczącymi często obszarów, których firmy nie chcą ujawniać na
szeroką skalę z uwagi na działania podmiotów konkurencyjnych, związanych
m.in. z niematerialnymi aspektami budującymi wartość tych przedsiębiorstw.
Zasadność prowadzenia odpowiedniej komunikacji z inwestorami wynika również ze wzrostu zamożności społeczeństwa polskiego, powodującego wzrost inwestycji prywatnych. Osoby fizyczne coraz częściej inwestują swoje
oszczędności nie osobiście, lecz za pośrednictwem inwestorów instytucjonalnych. Inwestorzy ci, lokując kapitał w sektorach i przedsiębiorstwach o najwyższym wzroście akcji, domagają się coraz większej wartości od spółek w które inwestują; zwiększając swoje zaangażowanie kapitałowe w akcje podmiotów stają
się aktywnym uczestnikiem procesu zarządzania tymi przedsiębiorstwami. Dążąc
do wzrostu stopy zwrotu z tytułu powierzonego im kapitału inwestują w podmioty o dużym potencjale wzrostu wartości rynkowej, jednocześnie wycofując
się z tych o obniżającej się wartości.
Koncentrowanie się na nawiązywaniu i utrwalaniu relacji z inwestorami jest
również konsekwencją wzrostu konkurencji o kapitał na rynku. Spółki konkurują
obecnie na rynkach międzynarodowych nie tylko o klientów czy pracowników,
lecz również o kapitał. To właśnie inwestorzy (krajowi i zagraniczni), zaopatrując
firmy w niezbędny do prowadzenia działalności kapitał, decydują w dużym
stopniu o ich możliwościach rozwoju na rynku. Przedsiębiorstwa bowiem,
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chcące prowadzić nowe inwestycje muszą pozyskiwać inwestorów i dążyć do
ich utrzymania, tworząc obiecujące perspektywy, jeśli chodzi o generowanie
środków pieniężnych, tj. na poziomie wyższym niż minimalny, oczekiwany
przez inwestorów. Sytuacja ta prowadzi do konstatacji, iż przedsiębiorstwa
muszą być współcześnie zorientowane na kreowanie wartości dla akcjonariuszy i prowadzenie działań nakierowanych na ich trwałe przywiązanie do danej
firmy (Rudawska, 2008).
Opisane zmiany rynkowe powodują, iż obecnie inwestorzy wymagają od
firm, w które lokują swój kapitał znacznie większego zaangażowania w proces
komunikacji i przedstawiania informacji, które mogą stać się przedmiotem kompleksowej analizy sytuacji firmy w długim okresie oraz pozwolą na dokonanie
rzetelnej i niezależnej oceny jej funkcjonowania. Działania te powinny umożliwić
oszacowanie wartości fundamentalnej jak również w jasny sposób prezentować
niewymierne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa (Peyrefitte, 2012).
Celem procesu komunikowania powinno być kształtowanie przekonania, że firma działa efektywnie, ma godny zaufania zarząd i nawet jeśli pojawią
się bieżące trudności, firma stanowi dobrą inwestycję długoterminową. Dzięki
takiemu przekonaniu inwestorzy będą mieli większą skłonność do utrzymania
relacji z przedsiębiorstwem w dłuższym okresie.

bezpośredniej zależności pomiędzy informacjami, jakie ukazują się o przedsiębiorstwie a wzrostem kursu akcji. V. Lane i R. Jacobson (1995) dowodzą na
przykład, że informacja na temat rozszerzenia marki wpływa na zmiany kursu
akcji. Jednocześnie podkreślają, że pozytywne zmiany (wzrost cen akcji) następują jedynie w przypadku marek nie tylko znanych, ale również pozytywnie
kojarzonych. W przypadku przedsiębiorstw internetowych natomiast stwierdzono istnienie zależności pomiędzy atrakcyjnością i funkcjonalnością witryn
internetowych a notowaniami giełdowymi (Demers, Lev, 2000). Jeszcze inne
badania wskazują, że zakres informacji komunikowanej uczestnikom rynków
kapitałowych miał silny, pozytywny wpływ na stabilizację notowań giełdowych. Im bogatsze były upublicznione informacje na temat aktywów niematerialnych, tym węższe były widełki kursów kupna i sprzedaży dla akcji danej
spółki i tym mniejsze były wahania cen akcji (Lev, 2007).
Rysunek 1. Znaczenie komunikacji marketingowej w procesie budowania relacji z inwestorami

Komunikacja z inwestorami jako element tworzenia
wartości dla przedsiębiorstwa
Liczne badania wskazują, iż odpowiednio prowadzona strategia komunikacji i wykreowany w jej efekcie wizerunek stanowi strategiczną wartość dla
firmy, która nim dysponuje (Roberts, Dowling, 2002; Dierickx, Cool, 1989). W literaturze przekonuje się, że pozytywny wizerunek firmy zwiększa jej dostęp
do rynków kapitałowych (Beaty, Ritter, 1986) jak również przyciąga inwestorów (Milgrom, Roberts, 1986). Komunikacja, poprzez swój istotny wpływ na
zaufanie i pozytywny wizerunek firmy determinuje również wartość rynkową
przedsiębiorstwa (Kyung-ran, 2007). W badaniach wskazuje się na istnienie

Źródło: opracowanie własne.
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Należy zatem podkreślić, że właściwie prowadzona polityka komunikacyjna przedsiębiorstwa, kierowana do obecnych i potencjalnych inwestorów,
mimo że nie wpływa wprost na wielkość przepływów gotówkowych, może
prowadzić do wzrostu kapitalizacji rynkowej przedsiębiorstwa (Dolphin,
2003).

Strategia komunikacji spółek z inwestorami
Inwestorzy to bardzo kompetentni uczestnicy rynku, doskonale znający branżę i ogólne tendencje rozwojowe, wykazujący dużą aktywność na
rynku. Jako znaczący gracze rynkowi, wpływają na sposób kierowania przedsiębiorstwem i raportowania jego wyników, stawiając coraz wyższe wymagania, co do sposobu komunikacji, rodzaju i jakości przekazywanych informacji.
Skuteczność procesu komunikacji spółki z inwestorami zależy w znacznym stopniu od rodzaju przekazywanych inwestorom informacji. Tradycyjnie
prowadzona komunikacja z inwestorami oparta jest na informacjach na temat przeszłych zdarzeń, ponieważ większość standardów sprawozdawczości
finansowej koncentruje się na informacjach historycznych – co jest informacją przydatną, ale niewystarczającą do pełnej oceny wartości przedsiębiorstwa. Zmiany w gospodarce światowej powodują, że o wartości tej w coraz
większym stopniu decydują aktywa niematerialne. Z badań wynika, że podstawę około 30-40% rekomendacji analityków giełdowych stanowią obecnie
dane niefinansowe, są one również źródłem 35% decyzji inwestycyjnych podejmowanych w przedsiębiorstwach (Cwynar, Cwynar, 2002). Inne wskazują, że informacje niefinansowe odpowiadają za ok. 95% zmienności cen akcji
(Marcinkowska, 2005). Z kolei w badaniach prowadzonych przez firmę Ernst
& Young ok. 70% ankietowanych inwestorów przyznało, że przy ocenie przedsiębiorstw korzystało z informacji niefinansowych (Marcinkowska, 2004).
Znaczenie niematerialnych źródeł wartości firm widoczne jest również przy
przygotowywaniu przez czasopisma ekonomiczne rankingów najbardziej
podziwianych, popularnych czy innowacyjnych firm. Rankingi te sporządzane
są na podstawie często subiektywnej oceny niematerialnych obszarów funk-

cjonowania firm lub wręcz na podstawie przeświadczenia czy opinii na temat
danej firmy, wyrażonej właśnie przez inwestorów czy też przedstawicieli innych środowisk, np. analityków finansowych i giełdowych, teoretyków finansowych i dziennikarzy finansowych. Dlatego, dokonując profesjonalnej oceny
atrakcyjności firmy istnieje konieczność wykroczenia poza analizę jej sytuacji
finansowej i majątkowej. Obecnie spółki muszą spełniać szerokie wymagania
informacyjne wyłącznie w odniesieniu do danych finansowych. Zobligowane są bowiem do publikacji sprawozdań finansowych w ściśle określonych
terminach. Dopuszczanie jednak określonego terminu opóźnienia z jakim te
informacje mogą być publikowane (w Polsce okres ten wynosi 6 miesięcy)
powoduje, że informacje te nie dość, że niepełne (ponieważ uwzględniają
wyłącznie informacje o sytuacji majątkowej i finansowej spółki), to jeszcze
niezbyt aktualne, nie spełniają oczekiwań inwestorów, dokonujących na ich
podstawie oceny wartości spółek. W tej sytuacji to spółki, dążąc do utrzymania przy sobie swoich akcjonariuszy, powinny dbać o to, aby otrzymywali oni
informacje, które pozwolą na rzetelną ocenę ich wartości.
Inwestorzy coraz częściej zgłaszają zapotrzebowanie na informacje dotyczące niematerialnych obszarów funkcjonowania firmy. Dokonując oceny
wartości spółek poszukują informacji na temat czynników organizacyjnych
(np. strategia firmy, kultura organizacyjna), ludzkich (np. kwalifikacje pracowników) jak również tych, które w dużym stopniu uzależnione są od działań
marketingowych prowadzonych przez firmy, związane np. z bazą klientów.
Niestety, wciąż jeszcze informacje dotyczące struktury portfela klientów, wartości klientów, ich zachowań zakupowych, cech psycho-demograficznych nie są uwzględniane w sprawozdaniu finansowym firmy i często
ignorowane w komunikacji z akcjonariuszami. Z badań prowadzonych w Center for Business Innovation (CBI) wynika, że ponad 80% inwestorów otrzymuje bardzo niewiele informacji o niematerialnych czynnikach wzrostu wartości
ich przedsiębiorstw (Marcinkowska, 2006).
Skłania to do konstatacji, że inwestorzy nie dysponują obecnie wystarczającymi informacjami, szczególnie w zakresie niematerialnych obsza-
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rów ich funkcjonowania, stanowiącymi podstawę rzetelnej oceny wartości
spółek i w konsekwencji podjęcia decyzji inwestycyjnych w trudno przewidywalnym otoczeniu. Spółki zwykle publikują informacje z dużym opóźnieniem, przy czym informacje te w bardzo ograniczonym stopniu uwzględniają czynniki, które obecnie umożliwiają im zdobycie i utrzymanie przewagi
rynkowej. Konsekwencją tego są ogromne trudności w ocenie wartości tych
podmiotów.

Komunikowanie informacji o zasobie, jaki stanowią
klienci
Wśród informacji rzadko komunikowanych inwestorom, ale jakże ważnych w procesie oceny możliwości rozwoju firmy w długim okresie, powinny
znaleźć się te dotyczące kluczowego z punktu widzenia firm elementu ich
otoczenia, tj. obsługiwanych klientów. Trwałe i rentowne relacje z klientami
są postrzegane przez aktualnych i potencjalnych inwestorów jako cenione
źródło wartości przedsiębiorstwa. Posiadanie bowiem takiego zasobu zapewnia organizacji wzrost obrotów, wyższe marże i wzrost zysków, wynikające
nie tylko ze zmian zachowań zakupowych tychże klientów, ale również osób
pozyskanych przez firmę w wyniku rekomendacji stałych klientów. Niestety,
informacje na temat wartości obrotów generowanych dzięki poszczególnym
klientom, kosztów obsługi klientów, wskaźnika retencji, kosztów pozyskania
klientów stanowią tę grupę informacji, w której w opinii analityków i inwestorów odnotowuje się największe braki (Sidhu, Roberts, 2008).
Można przypuszczać, że powodem tym nie jest brak takowych informacji. Firmy coraz częściej dysponują bowiem bazami danych o obsługiwanych klientach. Zawierają one nie tylko informacje dotyczące nazwy i danych
teleadresowych klienta ale również te dotyczące wartości i częstotliwości zakupu, potrzeb, możliwości nabywczych i rentowności poszczególnych klientów, liczby i rodzaju produktów, z których korzystają poszczególni klienci,
dochodowości poszczególnych klientów.

Można wskazać na trzy kluczowe przyczyny niedopasowania informacji komunikowanej inwestorom do ich oczekiwań i potrzeb w zakresie obsługiwanych klientów (Srinivasan, Sihi, 2012). Po pierwsze, w odróżnieniu od
ujawnianych informacji o charakterze finansowym strategie i programy marketingowe dotyczące działań podejmowanych wobec klientów stanowią kluczowe źródło przewagi konkurencyjnej. W związku z tym przedsiębiorstwa
nie tylko nie mają motywacji, aby tego typu informacje ujawniać, ale wręcz
walczą o utrzymanie ich w ścisłej tajemnicy. Po drugie, działania marketingowe służą kreowaniu niematerialnych zasobów firmy, jakimi są trwałe relacje
z klientami. Są one obarczone znacznie większą niepewnością jeśli chodzi
o ich potencjalną wartość dla firmy w przyszłości i trudno jest zdefiniować
prawo własności do tych zasobów. Zgodnie z zasadami rachunkowości wydatki te traktuje się jako koszty, które muszą być ujawnione w roku, w którym
zostały poniesione. To wszystko powoduje, że zasoby te nie są ewidencjonowane w sprawozdaniach finansowych. Po trzecie, zasób przedsiębiorstwa,
jakim są obsługiwani klienci jest trudny do pomiaru i trudno jest jednoznacznie określić jakie zmienne świadczą o tym czy zasób ten rzeczywiście wpływa w istotny sposób na wartość przedsiębiorstwa (czy ilość obsługiwanych
klientów, czy średnia wartość zakupów czy też wskaźnik retencji klientów).
Ów brak dopasowania przekazywanych informacji o obsługiwanych
klientach do potrzeb inwestorów tworzy trzy rodzaje luk informacyjnych
(Szablewski, Tuzimek, 2004). Pierwsza luka, nazywana luką sprawozdawczą,
powstaje wówczas, gdy zarząd uważa dany czynnik za istotny generator wartości, ale podejmuje decyzję o niepublikowaniu go. Przyczyny tego wynikają
z faktu, iż zarząd nie posiada takich informacji, albo uważa je za niewystarczająco wiarygodne lub poufne, by przekazywać je na zewnątrz. Obowiązujące standardy sprawozdawczości nie stawiają przed menedżerami firm
wymogu publikacji pewnych danych. Zarządy nie chcą przekazywać informacji na temat zasobu, jakim są obsługiwani klienci w obawie przed utratą
przewagi konkurencyjnej. Uważają, że informacje na temat ilości, rodzaju,
wartości obsługiwanych klientów czy też wskaźników ich utraty mogą zo-
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stać wykorzystane przez konkurencyjne podmioty i tym samym naruszyć ich
pozycję rynkową. Druga, określana mianem luki jakościowej, związana jest
z sytuacją, w której zarząd spółki uważa dany czynnik za istotny generator
wartości, ale wewnętrzne systemy sprawozdawcze nie dają możliwości pozyskania informacji na jego temat w wiarygodny sposób. Firmy nie wypracowały jeszcze odpowiednich mierników, które pozwoliłyby na ocenę zasobu, jaki
stanowią klienci jak również jednolitych metod prezentacji tych informacji
otoczeniu. Ostatnia luka, luka informacyjna, stanowi różnicę między wagą,
jaką użytkownicy informacji (interesariusze) przypisują danemu czynnikowi
tworzącemu wartość, a poziomem zadowolenia z zaspokojenia ich potrzeb
informacyjnych przez kierownictwo. Powstaje ona wówczas, gdy informacje
na temat ważnego dla inwestorów generatora wartości nie są wystarczająco uwzględniane w sprawozdawczości firmy, tj. nie są w ogóle publikowane
(luka sprawozdawcza) lub są publikowane, ale w sposób nieodpowiedni dla
nich (niski poziom szczegółowości informacji).

Podsumowanie
Koncentracja działań współczesnych firm na wzroście ich wartości
powoduje, że szczególnego znaczenia nabiera polityka komunikacji firmy
z obecnymi i potencjalnymi akcjonariuszami. W ostatnich latach sztuka komunikowania się spółki z jej inwestorami przestała pełnić funkcję jedynie
narzędzia raportowania wartości, ale stała się istotnym czynnikiem ją kreującym. Przekazywanie pełnej, wiarygodnej, rzetelnej i istotnej z punktu widzenia interesów inwestorów informacji wzbudza ich zaufanie, zwiększa popyt
na akcje firmy i w konsekwencji prowadzi do wzrostu jej kapitalizacji. W ten
sposób zarówno firma jak i inwestorzy odnoszą oczekiwane korzyści. Przedsiębiorstwo bowiem skutecznie walczy o pozyskanie niezbędnego do jego
rozwoju kapitału, inwestorzy z kolei skutecznie realizują swoje cele finansowe
wynikające z wyższych dywidend i zysków kapitałowych. Współcześnie, proces komunikacji firmy z akcjonariuszami powinien być zatem traktowany nie
tylko jako instrument raportowania, ale coraz ważniejszy generator wartości.

Komunikacja z inwestorami powinna obejmować nie tylko informacje
o charakterze finansowym i rzeczowym (materialnym). Ponieważ o wartości
firm w największym stopniu decydują czynniki niematerialne, za konieczne
należy uznać systematyczne przekazywanie informacji dotyczących tych
właśnie czynników. Wśród nich na uwagę zasługują informacje na temat
obecnych i potencjalnych klientów firmy. Poziom ich lojalności, wskaźnik
utrzymania, wartość życiowa klientów, liczba reklamacji, wskaźnik rezygnacji,
koszty pozyskania nowych klientów czy poziom zadowolenia stanowią bardzo dobrą podstawę oceny działalności przedsiębiorstw. W praktyce jednak
informacje tego typu są rzadko komunikowane. Jest to spowodowane tym,
że firmy uznają je często jako poufne, nie zawsze też dysponują odpowiednimi systemami, narzędziami służącymi do raportowania tych informacji lub po
prostu nie dbają o komunikowanie tych informacji akcjonariuszom.
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Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji
marketingowej samorządów
The use of social media in marketing communication of local governments

Streszczenie
Nie ulega wątpliwości, że Internet zmienił podejście do odbiorców komunikacji marketingowej także w jednostkach samorządu terytorialnego. Głównym celem artykułu jest wskazanie
na rosnącą rolę mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej samorządów. W opracowaniu przybliżono ich specyfikę. Media społecznościowe w istotny sposób zmieniły
komunikację. Należy doceniać wirtualne społeczności, gdyż wywierają coraz większy wpływ na działania samorządów. Umożliwiają one m.in. wymianę poglądów, komunikowanie się,
nawiązywanie znajomości oraz, co bardzo ważne, angażują użytkowników. Główną metodą badawczą, którą wykorzystano w artykule, jest analiza porównawcza oraz analiza dokumentacyjna.
Summary
There is no doubt that the Internet has changed the approach to recipients of marketing communication also in the units of local government. The main objective of the paper is to show
the increasing importance of social media for the marketing communications of local governments. The paper discusses the specificity of social media, which have radically changed
communication. One should not underestimate the virtual communities, since they have an increasing impact on the operation of local governments. They provide, inter alia, exchange of
ideas, communication, dating and, very importantly, they engage users. The main research methods used in the paper are the comparative analysis and the documentary analysis.

Słowa kluczowe: komunikacja marketingowa, media społecznościowe, samorząd
Key words: marketing communication, social media, self-government
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Internet stał się tak powszechny, że większość nie wyobraża sobie bez
niego życia. Samorządy dostrzegają nowe formy komunikacji, jakimi są m.in.
media społecznościowe, choć dopiero uczą się je wykorzystywać do różnorodnych celów komunikacyjnych. Nowoczesny urząd chce bowiem być jak
najbliżej swoich odbiorców. Obecnie wiele samorządów w Polsce korzysta
z mediów społecznościowych w celach politycznych, propagandowych czy
informacyjnych. Nie prowadzą jeszcze dialogu ze swoimi odbiorcami, choć
to już ulega zmianie. Z drugiej strony mieszkańcy też nie zawsze zdają sobie
sprawę, że dzięki mediom społecznościowym mogą wpływać na rozwiązanie
niektórych spraw, nawet tak prozaicznych, jak np. naprawa chodnika. Media
społecznościowe to dobry sposób na uzupełnienie strony internetowej samorządu. Na portalach społecznościowych odbiorcy dzielą się swoimi obserwacjami, piszą o ulubionych miejscach, o tym, co im przeszkadza, czasem
poruszają trudne tematy, ale też wskazują na inspirujące zagadnienia. Media
te stanowią także swoistą platformę konsultacji społecznych. Nie wystarczy
jednak założyć tylko profil, trzeba się angażować w jego funkcjonowanie.
Media społecznościowe to już nie jest moda, tylko istotna zmiana w sposobie komunikacji, z czego muszą zdawać sobie sprawę również samorządy.
W artykule poruszono tylko niektóre zagadnienia dotyczące tego szerokiego
tematu, gdyż zamierzeniem autorki jest inspiracja do dyskusji w przedstawionej problematyce.

Media społecznościowe w komunikacji marketingowej
Rosnąca od kilkunastu lat dostępność Internetu, nowe oczekiwania
odbiorców wobec mediów oraz sukcesy serwisów, wokół których gromadzą
się ludzie mający wspólny cel czy ideę przyczyniły się do tego, że obecnie
komunikacja marketingowa ulega zmianie. Należy dodać, że już jedynym
wyznacznikiem powodzenia działań marketingowych w mediach społecznościowych nie jest liczba fanów. Coraz większy nacisk kładzie się bowiem
na interakcje. Można wykorzystać wiele sposobów na to, aby zaangażować
użytkowników Internetu. Media społecznościowe w dużym stopniu opierają

się bowiem na interaktywności. Wyróżnia się jej dwa poziomy (Gregor i Stawiszyński, 2002, s. 58):
a. interakcja z medium – oznacza, że aby uzyskać informacje użytkownik musi aktywnie uczestniczyć w procesie komunikacji, czyli
kliknąć w oznaczone miejsce; to on bowiem decyduje, które treści
serwisu chce przeczytać, a które pominąć;
b. interakcja społeczna − wzajemne oddziaływanie ludzi na siebie, wymiana informacji między mieszkańcami różnych obszarów świata;
pozwala na swobodną wymianę opinii, doświadczeń, umożliwia
powstanie różnorodnych grup użytkowników, mających wspólne
zainteresowania, pasje.
Pierwsze portale społecznościowe pojawiły się w USA w połowie lat
90. Skierowane były do konkretnych, powiązanych ze sobą grup społecznych (byli uczniowie, koledzy) i głównie skupiały się na zarządzaniu listą znajomych, czyli dodawaniu nowych osób, wysyłaniu do nich wiadomości itp.
W Polsce takim przykładem jest Nasza klasa. Powiązania między członkami
różnych portali zaczęły się rozwijać. Uczestnicy sami zaczęli wybierać i tworzyć nowe grupy, łączące wspólne zainteresowania czy znajomych. Więzi te
stawały się coraz bardziej wirtualne i niekoniecznie były powiązane z rzeczywistymi. Użytkownicy zaczęli kontrolować portale społecznościowe, tworząc
ich zawartość, komentując publikacje innych, przedstawiając różnorodne
opinie. Należy podkreślić, że pierwotna informacja może być modyfikowana w nieskończoność. Każdy uczestnik grupy ma swobodny dostęp do tworzenia i odbioru treści. Treści rozprzestrzeniane są przez społeczne interakcje
i są stale dostępne, sposób ich powstawania jest zaś niewymuszony. Raz wykreowana zawartość, myśl może być w nieskończoność przetwarzana, edytowana, agregowana czy cytowana. Informacja rozsyłana za pośrednictwem
mediów społecznościowych przemieszcza się metodą kuli śniegowej między
osobami, często na podstawie przypuszczenia, że konkretna treść może być
dla innej osoby interesująca bądź użyteczna (Śliwińska i Pacut, 2011, s. 52).
Media te zawierają zatem zarówno treść przekazu, jak i możliwe punkty wi-
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dzenia odnoszące się do informacji, pełniąc różnorodne funkcje, m.in. informacyjne, rozrywkowe, integracyjne.
Media społecznościowe to kanały komunikacyjne umożliwiające interakcje między internautami za pomocą technologii, takich jak m.in. blogi
i mikroblogi, fora, grupy dyskusyjne, wiki, podcasty, komunikatory, serwisy
społecznościowe. To kanały, dzięki którym osoby prywatne czy podmioty umieszczają informacje o sobie, swojej ofercie, aby umożliwić integrację
internautów przez indywidualne uczestnictwo. Są one trudne do kontrolowania, gdyż większość ich zawartości jest tworzona przez użytkowników i to
oni decydują, co zostanie opublikowane, co będzie czytane, a co zmienione
lub wyrzucone. Dzięki mediom społecznościowym można dotrzeć do dużej
liczby potencjalnych odbiorców, którzy regularnie odwiedzają i tworzą treść
danego serwisu. W przypadku np. blogów zamieszczenie na nich ciekawego
i wartościowego artykułu może wpłynąć na zwiększoną liczbę jego odwiedzin. Tekst taki nie wymaga dodatkowej promocji, ponieważ jeśli internauci
uznają go za ciekawy, sami z własnej woli przekażą informacje o nim dalej,
polecając do przeczytania innym użytkownikom.
W tabeli 1 przedstawiono najbardziej popularne witryny według badań
Megapanel PBI/Gemius. Można zauważyć, że w analizowanym okresie istotnie spadł zasięg youtube.com – w listopadzie 2012 serwis roku był na drugim
miejscu, zaś w 2013 roku osiągnął 5. miejsce. Bardzo silnie rozwija się zaś Grupa Allegro, szczególnie po połączeniu z GG (awans z 8. miejsca na 2.). W Polsce w obszarze usług płatniczych należy do niej serwis PayU.pl. Zaś na rynku
serwisów ogłoszeniowych Grupa rozwija takie marki jak Tablica.pl, otoMoto.
pl, otoDom.pl, Oferia.pl i Cokupić.pl. W jej ofercie jest również porównywarka
Ceneo.pl, klub zakupowy Fashiondays.pl, Agito.pl, Stendi.pl i Łazienkaplus.pl,
działające w segmencie sprzedaży detalicznej online oraz iStore – dostawca
oprogramowania dla sklepów internetowych. Dodatkowo w ramach Grupy
funkcjonują: popularny serwis społecznościowy Wykop.pl, serwis finansowy
Bankier.pl oraz komunikator internetowy GG, który pozwala być w ciągłym
kontakcie dzięki wersji na komputer, przeglądarkę i komórkę. Grupa Google

zajmuje niekwestionowaną pierwszą pozycję. Obsługuje ona jeden z młodszych portali społecznościowych. Można zauważyć, że liczba użytkowników
większości najpopularniejszych witryn wzrasta, choć są wyjątki – Grupa Nk.pl.
Tabela 1. Najpopularniejsze witryny
Lp.

Nazwa

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Grupa Google
Grupa Allegro – GG
facebook.com
Grupa Onet – RASP
youtube.com
Grupa Wirtualna Polska
Grupa Gazeta.pl
Grupa Interia.pl
wikipedia.org
Grupa Polskapresse
– Media Regionalne
Grupa O2
Grupa Nk.pl

10
11
12

Użytkownicy
listopad
listopad
2013
2012
19 017 398
17 352 189
16 343 566
11 212 834
15 735 915
13 339 688
15 252 504
13 055 879
15 242 629
13 484 591
13 506 383
11 812 858
12 757 700
11 683 032
12 556 288
11 333 438
11 068 171
9 926 388
9 316 252

6 213 192

9 239 768
7 260 435

9 120 511
8 213 073

Zasięg w %
listopad
2013
89,92
77,28
74,40
72,12
72,07
63,86
60,32
59,37
52,33
44,05

listopad
2012
89,51
57,84
68,81
67,35
69,56
60,94
60,27
58,46
51,21
32,05

43,69
34,33

47,05
42,37

Uwaga: Użytkownik (real user) to osoba, która dokonała co najmniej jednej odsłony na badanej witrynie
w danym miesiącu. Zasięg zaś to stosunek liczby użytkowników, którzy dokonali przynajmniej jednej
odsłony na wybranej witrynie w wybranym okresie do całkowitej liczby internautów w miesiącu, do
którego należy wybrany okres czasu.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Megapanel PBI/Gemius, http://www.audience.gemius.pl/
pages/display/witryny-zasieg (20.12.2013).
Istotną zaletą komunikacji marketingowej poprzez wykorzystanie mediów społecznościowych jest ich bezpłatna forma. Stworzenie danego profilu
w serwisie czy też dodanie artykułu nic prawie nie kosztuje, a wymaga tylko chwili. Działania w ramach mediów społecznościowych pozwalają ograniczyć wydatki marketingowe, choć to wcale nie oznacza, że nie wymagają
zaangażowania. Trzeba włożyć mnóstwo pracy w to, aby przekazywane treści
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były wartościowe dla odbiorców. Siła oddziaływania jednostki w tego rodzaju mediach czy tworzenia i wymiany opinii w portalach społecznościowych
może wspierać marki, ale także negatywnie wpłynąć na ich wizerunek. Użytkownicy akceptują obecność marek w mediach społecznościowych przede
wszystkim dlatego, że treści przez nie prezentowane nie są z reguły inwazyjne
(Podlaski, 2011, s. 24-30).
O sile, jaką mają media społecznościowe, może przykładowo świadczyć reakcja na wybuchy bomb podczas maratonu w Bostonie (To nie był zamach… 20.12.2013). Świadkowie wydarzeń – użytkownicy mediów społecznościowych, głównie za pośrednictwem Twittera, jako pierwsi zaczęli donosić
o tych wybuchach, przesyłając zdjęcia i krótkie komunikaty. Tradycyjne media
dopiero po pewnym czasie zaczęły relacjonować wydarzenia, początkowo
wrzucając jedynie fragmentaryczne komunikaty typu „breaking news”. Niektóre bostońskie służby publiczne, jak np. policja, właśnie przez Twittera informowały o zdarzeniu i rozwoju wypadków oraz zbierały informacje od obywateli,
m.in. o potencjalnych zamachowcach. Społeczni reporterzy są jednym z pierwotnych źródeł informacji i należy ich doceniać, choć trzeba mieć też świadomość, że często nie potrafią oni dokonać analizy czy syntezy wydarzeń, co się
naprawdę stało. W Bostonie po kilkunastu minutach tradycyjne media zaczęły przekazywać wiadomości na temat zdarzenia i wiele twittów linkowało do
tych relacji jako do sprawdzonych informacji. Dzięki mediom społecznościowym system zadziałał sprawniej. To za pomocą serwisów społecznościowych
służby w Bostonie poprosiły o kontakt wszystkich, którzy mogą mieć zdjęcia
lub inne ślady istotne w dochodzeniu. Biblioteka JFK wykorzystała Twittera nawet do studzenia emocji oraz wyjaśniania medialnych i internetowych
spekulacji. Model komunikacji „jeden do wielu” zmienia się w „wielu do wielu”,
a może nawet „wielu do wszystkich”. Służby publiczne w Bostonie pokazały, że
umiejętne wykorzystywanie mediów społecznościowych jest dobrym sposobem błyskawicznego wyjaśniania i informowania czy zmniejszania szumu informacyjnego. Media społecznościowe mogą bowiem pomóc ludziom i podmiotom współpracować ze sobą oraz komunikować się w różnych obszarach.

Media społecznościowe w samorządach
W mediach społecznościowych ważna jest jakość budowanych kontaktów i możliwość dialogu z odbiorcą. Użytkownicy szukają wiedzy, informacji,
opinii na temat interesujących ich zagadnień. Część z nich komentuje, ocenia
lub wypowiada się na forach. Popularną formą aktywności osób, np. na Facebooku, jest klikanie „Lubię to”. Ważnymi motywami korzystania z serwisów
społecznościowych jest także zaspokojenie ciekawości. Samorządy muszą pamiętać o tym, że aktywność podejmowana przez internautów jest niezależna
od tego, czy w niej się udzielają, akceptują podejmowane działania. Jeśli chce
się naprawdę zaangażować w dialog, należy poświęcić na to mnóstwo czasu
i energii. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że mogą pojawić się negatywne
komentarze, do których należy się ustosunkować, a nie kasować. Część samorządów właśnie z obawy przed krytyką internautów unika angażowania się
w dyskusje, a ich przekaz bywa jednostronny.
Warto przemyśleć dokładnie temat czy pytanie, które zada się swoim
odbiorcom na portalu i zastanowić się, jakie mogą pojawić się w związku
z nim komentarze. Istotne jest dostosowanie sposobu i formy wypowiedzi do swoich użytkowników. Użytkownicy Internetu nie poprzestają na
rejestracji w jednym serwisie społecznościowym. Ich aktywność można
zaobserwować na wielu portalach, z których każdy zaspokaja odmienne
potrzeby. Należy zatem być obecnym tam, gdzie można znaleźć swoich
odbiorców. Jak wskazują badania przeprowadzone na przełomie października i listopada 2012 roku przez Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, agencję Exacto oraz Korporację Badawczą Pretendent, samorządy wykorzystują takie kanały komunikacji, jak strony urzędu na portalach:
Blip (36%), Facebook (26%) czy YouTube (12%) (Komunikacja… 9.01.2014).
Największe polskie miasta mają oficjalne profile w coraz większej liczbie
serwisów społecznościowych, choć jeszcze nie znajdują tam wielu odbiorców. Samorządy starają się być w wielu portalach społecznościowych, nie
tylko na popularnym Facebooku. Wynika to m.in. z tego, że obecni internauci tworzą swoje profile też w innych portalach, gdzie czasem bardziej się
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angażują. Są to głównie takie serwisy jak: Google+, który różni się przede
wszystkim od FB tym, że jest bardziej kameralny; Twitter oferujący nie tylko
pisanie i śledzenie postów znajomych, ale również znanych osób; Instagram
– serwis pozwalający korzystać z zalet aparatu fotograficznego i pokazywania tego, co się w danym momencie robi, czy też Pinterest – wirtualna
tablica korkowa, do której internauta może przyczepić, co tylko zechce: od
pobudzających cytatów i artykułów, przez zdjęcia i rysunki, po muzykę i filmy (Facebook… 2.01.2014).
Celem wykorzystywania mediów społecznościowych przez samorządy może być zwiększenie świadomości czy rozpoznawalności marki
regionu, choć często jest to kształtowanie opinii na dany temat i przekazywanie informacji o wydarzeniach. Przyciągnięcie pewnej liczby użytkowników to jedna sprawa, a zatrzymanie ich u siebie to druga. Obecność
samorządu w mediach społecznościowych, jak wspomniano, wymaga
pewnego zaangażowania. Problemem w komunikacji poprzez media społecznościowe jest czasem nadmiar wiadomości przekazywanych przez
samorząd swoim odbiorcom bądź traktowanie tego typu mediów jako
strony WWW, której nie trzeba stale monitorować. Warto umożliwić przeglądanie pewnej części zawartości portalu osobom niezarejestrowanym.
Jedna zadowolona osoba podzieli się swoimi wrażeniami z kilkoma innymi i zachęci je do zajrzenia na strony polecanego serwisu. Komunikacja
samorządów z odbiorcami sprowadza się przede wszystkim do tworzenia
grup fanów danego miejsca, gminy, bądź wydarzenia, a powinna przede
wszystkim oznaczać interakcję ze swoją grupą. Niestety czasem oficjalne
profile urzędów przegrywają z inicjatywami oddolnymi, zdobywającymi
większą popularność.
Obok forów internetowych i grup dyskusyjnych samorządy mogą wykorzystywać w swojej komunikacji blogi. Stwarzają one możliwość wyrażenia
samego siebie i kierowania przekazu do internautów. Jest to jedno z istotnych narzędzi przedstawiania informacji wyselekcjonowanej grupie odbiorców, pozwalając na dotarcie do osób rzeczywiście zainteresowanych publi-

kowanymi przez nie treściami (Evans, 2011, s. 24). Przykładem blogu, który
ma na celu dialog z mieszkańcami i odpowiedzi na nurtujące ich pytania, jest
blog prezydenta Poznania Ryszarda Grobelnego.
Pod koniec 2010 roku czasopismo „Press” oceniło aktywność stolic
polskich województw (bez Zielonej Góry, gdyż nie była obecna na analizowanych serwisach) w serwisach społecznościowych. W ramach zestawienia
wzięto pod uwagę wszystkie profile założone na Facebooku, NK, YouTube, Twitterze, Blipie (Ranking miast… 20.12.2013) – tabela 2. Idee profilów
oznaczają pomysł miasta na obecność w mediach społecznościowych, posiadanie jasno sprecyzowanego celu, zgodność strategii komunikacji z celami promocji marki miasta. Aktywność w ramach profili była oceniana przez
dobór serwisów społecznościowych, częstotliwość dodawania wpisów,
szybkość reakcji na pytania internautów oraz umiejętność prowadzenia
dialogów. Jakość treści oznacza sposób wykorzystania profili jako miejsca
zamieszczania odnośników do materiałów znajdujących się na stronach
internetowych miasta bądź prezentowania dodatkowych materiałów, jak
również stopień atrakcyjności i oryginalność treści dla internautów. Interaktywność była oceniania jako możliwość wchodzenia w interakcje z różnymi
odbiorcami oraz poziom zaangażowania społeczności. Przez efektywność
rozumiano oddźwięk (liczba zgromadzonych fanów, liczba postów publikowanych przez fanów, popularność zamieszczanych treści) oraz oddźwięk
w sieci na prowadzone profile. Profil a marka oznaczał zaś możliwość wzmocnienia za sprawą profili znajomości marki oraz wizerunku miasta, spójność
kont z systemem identyfikacji wizualnej jednostki terytorialnej. Kryteria te
obejmują wiele istotnych aspektów dotyczących wykorzystywania mediów
społecznościowych przez samorządy. Maksymalnie każde miasto mogło
uzyskać 300 pkt. Oceny dokonało 5 jurorów, co może być jednak częściowo
subiektywne. Jest to jednak pewien pogląd na wykorzystywanie mediów
społecznościowych przez samorządy, dokonany przez ekspertów w danej
dziedzinie. Z pewnością przydatne byłyby pogłębione badania w tym zakresie.
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Tabela 2. Ocena aktywności miast wojewódzkich w wybranych portalach społecznościowych
Miasto

Idea
Aktywność Jakość
profilów na profilach treści
Wrocław
42
39
40
Kraków
37
39
38
Gdańsk
40
31
38
Warszawa
38
32
37
Poznań
35
31
30
Szczecin
36
36
31
Katowice
27
22
23
Toruń
29
28
24
Lublin
26
16
25
Gorzów Wlkp.
25
26
18
Rzeszów
22
16
15
Białystok
15
14
17
Łódź
20
19
21
Bydgoszcz
16
18
15
Olsztyn
6
13
10
Opole
4
3
10
Kielce
4
1
2

Źródło: Ranking miast w social
rankingmiastwsocialmediach.pdf (20.12.2013).

Interaktywność
26
30
33
32
34
18
31
11
18
5
25
14
8
5
8
5
1

mediach.

Efekty-wność
43
40
29
33
31
27
15
19
13
18
8
18
12
18
8
10
3

Profil
Suma
a marka punktów
38
228
34
218
37
208
34
206
36
197
29
177
22
140
21
132
19
117
25
117
14
100
19
97
12
92
11
83
5
50
3
35
2
13

http://czytelnia.teksto.tk/rozne-pliki/

Najlepszą pozycję osiągnął Wrocław, Kraków, Gdańsk i Warszawa.
Najgorzej została oceniona interaktywność z użytkownikami profilów, czyli
wchodzenie w dialog z różnymi odbiorcami i poziom zaangażowania społeczności. Zamieszczane konkursy czy możliwość wpisania komentarzy to
było zdecydowanie za mało, aby uzyskać więcej punktów. Samorządy zapominały często o komentowaniu wpisów. Nadmiar informacji był czasem obroną przed ewentualnymi zarzutami o brak jawności podejmowanych działań,
co może przyczynić się do odwrotnego efektu – małej przejrzystości informacji, szumu informacyjnego, zaciemnienia obrazu. Niektóre miasta nie do
końca miały sprecyzowany wizerunek, akcentując różnorodne swoje cechy.
Profil miasta w różnych serwisach musi być spójny i konsekwentny, miasto
musi mieć na siebie pomysł i jasno określone cele.

Jak wcześniej wspomniano, dialog samorządów z odbiorcami, szczególnie mieszkańcami, może przybierać różnorodne formy: od materiałów
wideo, przez podcasty, zdjęcia i wpisy na forum, aż po oznaczanie tagami
i dodawanie do list znajomych. Popularyzacji wideoblogów czy prezentacji
na youtube sprzyja coraz większa prostota technologii oraz rosnąca przepustowość łączy internetowych. Użytkownik może zobaczyć nie tylko spoty
telewizyjne, ale również liczne materiały informacyjne, które nie mają charakteru reklamowego. Biorąc aktywny udział w dialogu i odpowiednio reagując
na monitorowane wątki, samorząd zdobywa zaufanie oraz wiarygodność,
a to cechy, które użytkownicy społeczności cenią sobie najbardziej. Obecnie
profile samorządów w mediach społecznościowych służą przede wszystkim
działaniom wizerunkowym, zachęcaniu do udziału w wydarzeniach czy podpisania petycji lub przyłączenia się do ruchu społecznego. Powinien to być
przyjazny i w miarę luźny dialog, choć bez zbytniego spoufalania. Gwarancją
sukcesu i warunkiem koniecznym dla zaistnienia w społeczności internetowej samorządów jest otwartość i rezygnacja z zabiegów marketingowych na
rzecz dzielenia się wiedzą i interakcji.

Podsumowanie
Media społecznościowe stale się rozwijają. Początkowo prostą wymianę informacji zastąpił dialog prowadzony na żywo za pomocą komunikatorów czy serwisów społecznościowych. Wymiana plików, ich wspólne edytowanie stały się codziennością. Nie dziwi już przynależność danej osoby do
wielu grup, które łączą wspólne zainteresowania, doświadczenia zawodowe
itp. Media społecznościowe dzięki swojej naturze, funkcjonalności, interaktywności, różnorodności, posiadanemu potencjałowi, zaspokajaniu wielu
różnorodnych potrzeb różnych grup odbiorców, stanowią ważną platformę
komunikacji marketingowej w środowisku wirtualnym (Wiktor, 2013, s. 274),
co zaczynają doceniać również jednostki samorządu terytorialnego. Media te
pełnią dla interesariuszy samorządów, w tym mieszkańców, przede wszystkim funkcję informacyjną (udostępnianie, pozyskiwanie i poszerzanie wie-
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dzy) oraz społeczną (budowanie społeczeństwa wirtualnego, budowanie
więzi społecznych). Publikacja treści odbywa się prawie natychmiast po jej
wytworzeniu, a zarazem interakcja odbywa się nieomal w tym samym czasie. Komunikat musi być spójny i wyróżniać się. Media społecznościowe to
znacznie więcej niż na ogół wyobrażają sobie dyrektorzy czy marketingowcy. Zmieniają one zasady komunikacji między podmiotami a ich odbiorcami
– należy bowiem zdobyć umiejętność wchodzenia w bezpośrednie relacje
z przedstawicielami swoich grup docelowych i nauczyć się ich słuchać. Bardzo ważne jest budowanie zaufania i dotrzymywanie składanych obietnic.
Można zauważyć, że powstają już projekty, które umożliwiają bieżącą analizę
aktywności użytkowników mediów społecznościowych w momentach katastrof, np. trzęsienia ziemi, dzięki czemu służby publiczne i media będą miały
dostęp do bieżących, całościowych i globalnych raportów. Należy doceniać
rolę mediów społecznościowych. Dzięki nim samorządy mogą zyskać nowe
pomysły na rozwiązanie różnorodnych problemów, poznać swoich odbiorców czy też chociażby pozyskać ambasadorów marki miasta/regionu. Dialog
w mediach społecznościowych umożliwia budowanie lojalności i zaangażowanie mieszkańców, którzy dzielą się swoimi spostrzeżeniami i pomysłami.
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Dylematy etyczne w komunikacji marketingowej banków
Ethical issues in marketing communications of banks

Streszczenie
Nieetyczna reklama wywiera niekorzystny wpływ i szkodzi nie tylko konsumentom, ale także samym bankom. Dlatego istotne jest podejmowanie kompleksowych działań zmierzających do
eliminowania z rynku nieuczciwych praktyk reklamowych, jako niezwykle szkodliwych dla konsumentów, zapewniając tym samym zaufanie klientów do rynku usług finansowych. Celem
niniejszej pracy jest zidentyfikowanie zachowań nieetycznych w komunikacji marketingowej banków, mogących tworzyć dysonans w wizerunku instytucji zaufania publicznego. Ponadto
udowodnione zostanie, że nieetyczna reklama wywiera niekorzystny wpływ i szkodzi nie tylko konsumentom, ale także samym bankom. Omówione zostaną problemy, dotyczące reklamy
produktów i usług bankowych, pojęcia związane z etyką reklamy bankowej oraz społeczno-etyczne aspekty reklamy bankowej. W końcowej części pracy zostaną przedstawione przykłady
zachowań nieetycznych wybranych banków.
Summary
An unethical commercial affects and harms not only consumers, but also banks themselves. Therefore, it is important to take a comprehensive action to eliminate unfair advertising practices
from the market, as they are extremely harmful to consumers. Such an action would ensure customer confidence in the financial services market. The aim of this study is to identify unethical
behavior in the marketing communications of banks, as it may be a source of dissonance in the image of the institution of public trust. Furthermore, it will be proven that unethical advertising
affects and harms not only consumers, but also banks. The article also presents problems related to advertising banking products and services, the concept of ethics of advertising in banking
as well as and the socio-ethical aspects of advertising in banking. The final part of the paper discusses some examples of unethical behavior of selected banks.

Słowa kluczowe: bank, marketing, etyka, reklama, promocja
Key words: Bank, marketing, ethics, advertising, promotion
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Cele działań promocyjnych banku muszą odzwierciedlać treść przyjętej

działaniem długookresowym. Każda strategia promocji musi mieć określony
cel. Celem promocji może być zwiększenie udziału w rynku, wspieranie sprzedaży, wpływanie na potrzeby klientów, wzmacnianie określonych zachowań,
itd. (Cheverton, 2006). Reklamę należy rozumieć jako wszelką płatną postać
bezosobowej prezentacji i promocji idei, dóbr oraz usług przez dającego się
zidentyfikować nadawcę (Kotler, Armstrong, Saunders i Vong, 2012).
Samo pojęcie „reklama” pochodzi od łacińskiego słowa „reclamo, reclamare” – krzyczeć do kogoś. To informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Skuteczna komunikacja musi docierać do odbiorcy przekazu, przyciągać uwagę odbiorców, przekazywać zamierzoną wiadomość (Cheverton,
2006).
Przedsiębiorstwa działające na rynku wykorzystują do celów komunikacji marketingowej różne media stanowiące kanały przepływu informacji:
prasę, radio, telewizję, kino, pocztę, Internet (Wiktor, Oczkowska i Żbikowska, 2008). Dzięki kreatywnym rozwiązaniom powstają innowacyjne sposoby użycia mediów, pozwalające wzmocnić wartość marki i komunikować się
z nowoczesnymi i obeznanymi z mediami odbiorcami (Burtenshaw, Mahon
i Barfoo, 2008). Pełniejszą definicję reklamy otrzymuje się po określeniu jej
celów, zadań, a także sposobów realizacji (Golka, 1994). Definicja reklamy wg
Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketingu to wszelka bezosobowa, płatna, masowa forma przekazywania informacji rynkowych (Kotler, 2008). Ze
względu na cele przekazy reklamowe można podzielić na komercyjne (mają
na celu promowanie jakiegoś produktu, a przez to zwiększenie zysków danego przedsiębiorstwa), polityczne (promują rozwiązania polityków w sferach
gospodarczych, społecznych, politycznych, promując także partie polityczne), społeczne (Kwiatkowska, 23.07.2013).
Reklama usług bankowych jest specyficzną formą promocji. Powinna

strategii marketingowej. Ogólnie można powiedzieć, że wynikiem kampanii
promocyjnej banku powinien być wzrost sprzedaży usług bankowych i temu
mają służyć poszczególne działania promocyjne. Słusznie wskazuje się, że
cele mogą mieć charakter krotko- i długookresowy. Promowanie marki jest

uwzględniać cechy usługi bankowej, jak i wymogi i oczekiwania klientów
banku. Klienci oczekują rzetelności i perfekcji przekazu. Każda niedokładna
i wprowadzająca w błąd informacja staje się dla odbiorcy przekazu sygnałem,
że dany bank nie jest godny zaufania, a co za tym idzie nie należy powierzać

W działalności banku jako instytucji zaufania publicznego istotna jest
realizacja dwóch funkcji: komercyjnej oraz funkcji społecznej odpowiedzialności, nakierowanej na tworzenie dostępu do dobrobytu społecznego. Obserwując zachowania niektórych banków i słuchając wielu komentarzy w różnych środkach masowego przekazu, można zastanawiać się czy działalności
bankowej towarzyszą jakiekolwiek zasady etyki. W ostatnich latach można
zauważyć „modę” na postrzeganie działalności bankowej poprzez pryzmat
działań etycznych i społecznej odpowiedzialności biznesu. Nie można przy
tym zapominać, że działalność bankowa ma na celu przede wszystkim zarabianie, osiąganie zysków i zwiększanie wartości dla akcjonariuszy. Nie ma
wątpliwości, że nieetyczna działalność niektórych banków z pewnością przyczyniła się do wybuchu współczesnego kryzysu, choć nie była jego jedyną
przyczyną. Przepisy prawne i regulacje ostrożnościowe nie rozwiążą wszystkich problemów.
Celem niniejszej pracy jest zidentyfikowanie zachowań nieetycznych w komunikacji marketingowej banków, mogących tworzyć dysonans
w wizerunku instytucji zaufania publicznego. Ponadto zostanie wykazane,
że nieetyczna reklama wywiera niekorzystny wpływ i szkodzi nie tylko konsumentom, ale także samym bankom. W części pierwszej omówione zostaną problemy dotyczące reklamy produktów i usług bankowych. Następnie
przedstawione zostaną pojęcia związane z etyką reklamy bankowej. Kolejny
punkt pracy dotyczyć będzie społeczno-etycznym aspektom reklamy bankowej. W końcowej części pracy zostaną przedstawione przykłady zachowań
nieetycznych wybranych banków.
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mu pieniędzy. Według J. Grzywacza (Grzywacz, 2006a) oprócz informacji reklama powinna nieść pewien ładunek emocjonalny, tak aby odbiorca nie pozostawał obojętny na prezentowany przekaz.
Ze względu na wybór stosowanego medium przekazu, reklamy banków możemy podzielić na (Krzyścin, 2013):
–– audiowizualną, np. kinowa, telewizyjna,
–– wizualną, np. prasowa,
–– akustyczną, np. radiowa,
–– multimedialną, np. na stronach internetowych.
Funkcje reklamy można ograniczyć do trzech najważniejszych: informacyjnej, pobudzającej (nakłaniającej), konkurencyjnej.
O skuteczności reklamy bankowej decydują następujące czynniki:
–– Znajomość specyfiki segmentacji klientów;
–– Znajomość oddziaływania reklamy w danym segmencie;
–– Dobór kanałów reklamy odpowiednich dla segmentu klientów;
–– Stosowanie odpowiednich dla segmentu form i treści reklamy.
W reklamie produktów bankowych szczególne znaczenie ma wiarygodność samego banku jako instytucji zaufania publicznego. Z tego względu wizerunek banku wiąże się przeważnie z tradycyjnymi, nawet konserwatywnymi wartościami. Zbyt liberalne podejście mogłoby, w przeświadczeniu
klientów, spowodować zachwianie zaufania i wywołać zniechęcenie wobec
produktów oferowanych przez bank. Stereotypy w zakresie powagi banku są znaczącym czynnikiem ograniczającym śmiałość kreacji. Należy więc
poszukiwać kompromisu między nowatorskim podejściem, a tradycyjnymi
wartościami kojarzonymi z tym, co wiąże się z publicznym zaufaniem. Warto
zauważyć, iż podejście banków do reklamy ulega zmianie. Często oczekują
one kreacji, która jest w stanie zaskoczyć rynek i klienta. Efekt zaskoczenia
pozwala wyróżnić produkt i bank, spośród monotonii standardowych przekazów, które dominują w kampaniach reklamowych.
Podsumowując, ogólne zasady tworzenia reklam dla sektora bankowego nie odbiegają znacznie od innych przekazów o charakterze komercyjnym.

Konstruując jednak reklamę usług finansowych należy pamiętać o umieszczeniu pewnych informacji wynikających ze specyfiki rynku, a mających na
celu ochronę interesów konsumentów i przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji. Dobór mediów dla reklam tego typu zależy w dużej mierze od grupy
odbiorców, do których kierowana jest oferta.

Etyka reklamy bankowej
Każdy konsument ma prawo otrzymać jasną, rzetelną oraz prawdziwą
informację o produkcie, a każdy przedsiębiorca ma obowiązek taką informację przedstawić. Nadmierne używanie pochwał może wprowadzić klienta
w błąd co do jakości oferty, sposobu wykonania produktu, jego składników,
ilości w opakowaniu czy ceny. Reklama wprowadza w błąd, gdy na jej podstawie przeciętny konsument uzyskuje nieprawdziwe wyobrażenie o produkcie
lub usłudze. Przeciętny konsument to osoba, która jest dostatecznie poinformowana, uważna i ostrożna oraz dokonuje oceny z uwzględnieniem czynników społecznych, kulturowych, językowych i przynależności do szczególnej
grupy konsumentów zainteresowanej produktem.
Aby zadbać o ochronę interesów konsumentów oraz zapobiec działaniom nieuczciwej konkurencji na rynku bankowym, Komisja Nadzoru Finansowego określiła ogólny zbiór zasad odnoszący się do działań reklamowych
w tym sektorze (www.knf.gov.pl, 23.07.2013). Ogólne założenia dotyczące
reklam banków odnoszą się nie do przekazywania informacji niezgodnych
z prawdą bądź takich, które mogą zostać błędnie odczytane przez odbiorcę. Dotyczy to głównie kwestii takich, jak tożsamość nadawcy (łatwa identyfikacja podmiotu), najważniejsze własności danego produktu finansowego,
możliwe korzyści oraz koszty, zasięg i czas obowiązywania oferty oraz charakter prawny. Ponadto sam przekaz nie może przekłamywać rzeczywistości
odnośnie zalet i korzyści płynących z danej usługi oraz nakłaniać do skorzystania z niej w przypadku świadomości nadawcy, iż może ona być niekorzystna dla klienta. W związku z tym konieczne staje się umieszczenie informacji
o potencjalnym ryzyku związanym z określonym produktem finansowym,

344

Komu
Komunikacja
rynkowa:
Innowacje
wa – Media – Design

Dylematy etyczne w komunikacji marketingowej banków

a w przypadku powoływania się na badania, raporty czy rankingi wskazanie
konkretnego źródła, z którego takie informacje pochodzą (www.knf.gov.pl,
23.07.2013).
W Polsce obszar reklamy reguluje kilkakrotnie nowelizowana ustawa
z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Ustawa
z 16 kwietnia 1993). Oprócz wymienionej ustawy istnieją jeszcze trzy dokumenty będące ważnym zbiorem wskazówek porządkujących sferę reklamy:
Zasady dobrej praktyki bankowej, Kodeks Etyki Reklamy, Zasady reklamowania usług bankowych ustanowione w październiku 2010 roku przez Komisję
Nadzoru Finansowego.

Dylematy etyczne reklamy bankowej
Tworzenie pozytywnego wizerunku i budowanie zaufania do danego
podmiotu jest procesem bardzo trudnym i złożonym. W przypadku banków
wizerunek i zaufanie mają szczególne znaczenie, gdyż są to instytucje zaufania publicznego, od których wymaga się etycznego zachowania. Wizerunek,
choć sam w sobie ma charakter abstrakcyjny, ma obecnie dla banków (i nie
tylko – także dla wszystkich firm) znaczenie strategiczne. Instytucje finansowe
oraz ludzie nimi zarządzający zwracają szczególną uwagę na sposób, w jaki
organizacje te są postrzegane i opisywane przez ważne grupy otoczenia. Pozytywny wizerunek jest dziś pożądanym przez firmy elementem przewagi
konkurencyjnej. Ponadto sprawia, że klienci częściej korzystają z ich usług,
wyrażają się o nich korzystnie, ufają ich przedstawicielom, polecają je innym,
wyrażają chęć pracy w nich.
Usługi bankowe, podobnie jak inne usługi finansowe, są bardzo skomplikowane, zróżnicowane oraz często – mało przejrzyste. Zachowania banków oferujących usługi finansowe, jak pokazuje praktyka, pomimo wprowadzanych obowiązków informacyjnych, zakazu wprowadzania w błąd, także
poprzez nieuczciwą reklamę, dalekie są niejednokrotnie od tych pożądanych
z punktu widzenia przeciętnego konsumenta – uczciwych, jasnych i przejrzystych (Krzyścin, 2013).

Bank jako organizacja pełniąca ważną rolę w społeczeństwie powinien
kierować się zasadami: profesjonalizmu i dobrej woli, rzetelności, rzeczowości
i staranności oraz najlepszej wiedzy (ZBP, 2010, s. 3), jednocześnie nie nadużywając pozycji banku jako „silniejszego podmiotu” w stosunkach z klientami.
Narzucone bankom role społeczne próbują uporządkować zasady współpracy banków z klientami, pracownikami i otoczeniem. Każda instytucja styka się
z wieloma dylematami dotyczącymi granic działania w biznesie. Mogą to być
problemy etyczne i pokusy niemoralnych wyborów. Brak regulacji czy wskazówek o podłożu etycznym może powodować procesy mające na celu łamanie „niewygodnych” zakazów. Potrzeba regulacji polskiej reklamy instytucji
finansowych stała się na tyle wyraźna, że obie instytucje – Związek Banków
Polskich i Komisja Nadzoru Finansowego podjęły odpowiednie uchwały.
Obserwując praktykę, można stwierdzić, że banki naruszają przepisy dotyczące zakazu stosowania nieuczciwych praktyk, co wynika wprost
z raportów i opracowań Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz
Komisji Nadzoru Finansowego. Przykłady tego typu praktyk zostały opisane
w następnym punkcie pracy. Wskazują one, iż konsumenci mają najczęściej
problemy z niejasnymi informacjami dotyczącymi prowizji oraz faktycznego
oprocentowania kredytów, wątpliwości dotyczą również naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, stosowania przez banki postanowień wpisanych do rejestru klauzul niedozwolonych, naruszenia przepisów ustaw konsumenckich oraz wprowadzającej w błąd reklamy usług bankowych. Praktyki
są niemoralne, ale legalne – tanio, szybko i bez problemów. Takie hasła, występują najczęściej w reklamach usług bankowych. Banki poszukują coraz
to nowych metod do wyróżnienia swojej oferty wśród wielu pozostałych
informacji. Wynikiem tego jest brak szczegółowych informacji o produktach.
Szczególnie szkodliwym zjawiskiem na rynku finansowym jest dezinformacja, występująca pod różnymi postaciami praktyk rynkowych (działań lub zaniechań) instytucji finansowych, będących naruszeniem nakładanych na nie
obowiązków informacyjnych wobec klientów, a zwłaszcza konsumentów.
Głównie jest to podanie nieprawdziwych informacji, brak informacji w ogóle,
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podanie niepełnych informacji i w sposób niejasny (Krzyścin, 2013). Przekaz
reklamowy, który wprowadza w błąd co do istotnych cech produktu finansowego, niesie w sobie zagrożenie uszczerbku dla jednego z podstawowych
dla rynku finansowego dóbr, jakim jest zaufanie. W przypadku usług bankowych jasność przekazywanych informacji oraz ich klarowność są fundamentem, na którym konsument będzie mógł zdefiniować swoje potrzeby oraz
podjąć przemyślaną decyzję. Treści przekazywane w reklamie stanowią dla
niego punkt wyjścia, to na ich podstawie dokonuje on oceny swojej sytuacji
oraz dokonuje wyboru, który według niego spełni najpełniej jego oczekiwania.
Do stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych, zwłaszcza wprowadzających w błąd, dochodzi także na tle odpłatności za usługi bankowe.
O konkurencyjności oferty kredytowej świadczy przede wszystkim niski,
rzeczywisty (całkowity) jej koszt, przy czym niższe oprocentowanie nie musi
oznaczać tańszego kredytu. Zatajenie różnorodnych opłat, prowizji i innych
kosztów przez oferenta służyć ma wywoływaniu wrażenia, że propozycja jest
korzystniejsza od podobnych na rynku (Grzywacz, 2006).
Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego jego funkcjonowania, stabilności, bezpieczeństwa, przejrzystości,
zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów
uczestników tego rynku. Następuje to przez realizację celów określonych
w ustawach regulujących nadzór nad poszczególnymi segmentami rynku finansowego (tzw. ustawach sektorowych) (Czechowska, 2008; Flejterski 2008).
Dbając o prawidłowe funkcjonowanie rynku, w celu wyeliminowania
nieuczciwych praktyk w zakresie reklamy, KNF podjęła uchwały dotyczące
przekazów reklamowych zawierające wytyczne odnośnie do zasad reklamowania usług finansowych, w tym bankowych (Uchwała KNF z 3 lipca; Uchwała
KNF z 22 czerwca 2007; Uchwała KNF z 2 października 2008). Stanowią one
kontynuację działań zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa uczestników rynku finansowego poprzez zapewnienie im dostępu do
rzetelnych informacji reklamowych.

Przykłady zachowań nieetycznych
Najczęściej występującymi reklamami o nieetycznym charakterze są
reklamy wprowadzające w błąd. Nadużyciem w reklamie jest pomijanie istotnych części oferty. Przykładem takiej reklamy jest reklama PKO BP S.A. Reklamowanym produktem jest Max lokata, rok emisji 2008. Jest to spot promujący depozyty o stałym oprocentowaniu 6%, przeznaczone dla posiadaczy kont
indywidualnych i wspólnych, włączając również klientów Inteligo. Reklama
podkreślała brak ukrytych warunków („bez gwiazdek”). Jak wykazał UOKiK,
okres oprocentowania liczony był nie od momentu podpisania umowy, ale
od wyznaczonego przez bank terminu. Teoretycznie od stycznia do marca
klienci składali subskrypcje na lokatę i brali udział w rywalizacji o Toyotę Auris. O tym konsument dowiadywał się dopiero w placówce banku. Zdaniem
UOKiK pominięcie tak istotnej informacji wprowadziło konsumentów w błąd.
Na bank nałożono karę 5,7 mln zł (Krzyścin, 2013).
Kolejnym przykładem jest wszczęte postępowanie przeciwko bankowi
w styczniu 2012 roku. Zastrzeżenia Prezes UOKiK wzbudziła m.in. kampania
reklamowa pt. Max pożyczka, mini ratka, której spoty były emitowane od października do grudnia 2010 r. Pojawiło się w nich m.in. hasło 25,40 miesięcznie
za każdy 1 000 zł pożyczki. Jednak kredyt na takich warunkach mógł uzyskać
tylko klient posiadający rachunek od co najmniej 6 miesięcy. Zdaniem Prezes
UOKiK prezentowane w reklamach warunki udzielenia kredytu były nieczytelne dla przeciętnego konsumenta. Ze względu na małą wielkość czcionki,
krótki czas wyświetlania wielu klientów mogło odnieść wrażenie, że oferta
jest skierowana do każdego konsumenta. Za reklamę wprowadzającą w błąd,
kara nałożona na PKO BP wyniosła 2 844 558 zł. (http://www.uokik.gov.pl/
aktualnosci.php 09.08.2013).
Wątpliwości UOKiK wzbudziły informacje w kampanii reklamowej internetowego Konta Direct, która od stycznia 2010 r. do września 2011 r. była prowadzona w sieci, a od listopada 2009 r. do października 2011 r. w oddziałach
banku. Zdaniem Urzędu bank w przygotowanej kampanii pomijał informacje
o niektórych opłatach. Zgodnie z informacjami zawartymi w reklamach prze-
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lewy przez Internet i telefon miały być bezpłatne. W rzeczywistości jednak – co
podkreślił UOKiK – bank przewidział opłaty za przelewy elektroniczne dokonywane w obcej walucie. W ocenie Urzędu w reklamie zabrakło także informacji
o opłacie za kartę płatniczą. Bank pobierał opłatę za używanie karty debetowej jeżeli konsument za jej pomocą dokonał transakcji na mniej niż 100 zł miesięcznie. W opinii Prezes UOKiK „niedozwolone jest sugerowanie w przekazach
reklamowych, że usługi będą bezpłatne przy jednoczesnym przyznaniu sobie
prawa do pobierania opłat”. Za wprowadzenie konsumentów w błąd UOKiK nałożył na ING Bank Śląski karę w wysokości 1 mln 297 tys. 548 zł (Krzyścin, 2013).
Twórcy reklam bankowych czerpią zyski z niewystarczającej wiedzy finansowej swoich klientów. Przykładem tego typu reklamy była reklama Polbanku, produkt samooszczędzające konto, emitowana w 2007 r. Podstawą kampanii oraz jej głównym przekazem było wygłaszane na Rysach, czyli najwyższym
szczycie w Polsce hasło – „Polbank gwarantuje, że w Polsce wyżej się już nie da”.
Kampania została oprotestowana w Radzie Reklamy jako niezgodna z zasadami uczciwej konkurencji. Według skarżącego stwierdzenie było prawdziwe do
czasu gdy oprocentowanie konta było najwyższe w kraju tzn. 5%. Jednak od
czasu wprowadzenia wyższego procentowania przez konkurencję stwierdzenie to stało się nieprawdziwe i wprowadzało klientów w błąd. Używanie tego
typu stwierdzeń w reklamie produktów bankowych nie jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ prawdopodobieństwo utraty na aktualności jeszcze w trakcie trwania kampanii jest bardzo wysoce prawdopodobne. W ten sposób bank
traci na wiarygodności (www.marketing.news.pl 12.08.2013).
Można także odnaleźć przykłady reklam kontrowersyjnych. Wśród nich
są reklamy niehumanitarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami, uchybiające
godności człowieka.
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Podsumowanie
Na podstawie przedstawionych przykładów można stwierdzić, iż zachowania nieetyczne w komunikacji marketingowej banków tworzą dysonans w wizerunku instytucji zaufania publicznego. Nieetyczna reklama wy-

wiera niekorzystny wpływ i szkodzi nie tylko konsumentom, ale także samym
bankom. Dlatego istotne jest podejmowanie kompleksowych działań zmierzających do eliminowania z rynku nieuczciwych praktyk reklamowych jako
niezwykle szkodliwych dla konsumentów, zapewniając tym samym zaufanie
klientów do rynku usług finansowych.
Bank jako instytucja zaufania publicznego powinna spełniać najwyższe standardy etyczne – również w komunikacji z klientem. Tymczasem wraz
z nasilającą się konkurencją w sektorze rośnie presja na kreowanie coraz większego popytu na produkty finansowe, a działalność banków na tak trudnym
rynku wymaga coraz większej inwencji marketingowej. Rośnie tez pokusa do
stosowania różnego rodzaju praktyk marketingowych, które wykraczają poza
normy etyczne. Natomiast klienci oczekują przejrzystości oferty i uczciwości
w jej przedstawieniu.
W obliczu dynamicznych zmian: pojawiających się kryzysów, niestabilności rynków i koniunktury gospodarczej system finansowy okazuje się niedoskonały. Społeczno-gospodarcze następstwa globalnego kryzysu finansowego są po części skutkiem nieuczciwej reklamy i nieetycznej komunikacji
banków z klientem. Sama deklaracja przyjazności nie wystarczy, by pokonać
kryzys w relacjach.
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Wykorzystanie social media w działaniach komunikacyjnowizerunkowych na przykładzie aktywności biznesów
kreatywnych w Łodzi
The use of social media in communication and image-related activities on the example of
creative businesses in Lodz
Streszczenie
Komunikacja oparta na kreowaniu wizerunku i emocji jest w realiach dzisiejszego rynku jednym z najważniejszych czynników sukcesu. Kreatywność podejmowanych kroków mierzona
jest pozytywnymi opiniami klientów, którzy już nie tylko kupują dany produkt/usługę, ale przede wszystkim dzielą się tą wiedzą z szeroką publicznością, tym samym stając się medium
wizerunkowym. Doskonałym narzędziem, coraz chętniej wykorzystywanym przez firmy w celu wprowadzania w życie strategii komunikacyjno-wizerunkowych jest social media, a w jego
ramach portale społecznościowe. Niekwestionowanym jak dotąd liderem jest Facebook, dlatego firmy kreują na jego przykładzie własne przestrzenie wizerunkowe. Sprawdza się on w firmach,
które chcą kreować nową rzeczywistość, tworzyć znacznie więcej niż sam produkt/usługę – chcą budować marki trzeciej generacji oparte właśnie na emocjach i zaangażowaniu klientów.
Osiągają to dzięki komunikacji skupionej właśnie na wizerunku. To między innymi dzięki takiemu podejściu doskonale rozwijają się biznesy kreatywne – małe firmy doskonale wyczuwające
trendy w social media i przekuwające ich potencjał na własne sukcesy.
Summary
Communication based on creating image and on emotions is one of the most important factors in the company’s success today. The creativity of steps taken by the company is measured
by positive opinions of clients, who do not only buy the product/service, but, more importantly, share their knowledge with the wider audience. Thus they become a new medium of the
company’s image. A perfect tool, very popular today are social media and social networks. The undisputed leader so far has been Facebook, which is why companies create their own image
spaces on it. It works for the companies, which want to create a new reality, to bring out much more than just a product/service – they want to create brands of the third generation, based on
the emotions and the involvement of their clients. Those companies achieve that aim by using communication focused on the image. Therefore, creative businesses develop so excellently small companies that perfectly sense the social media trends and use their potential to create their own success.
Słowa kluczowe: Facebook, komunikacja, wizerunek, media społecznościowe
Key words: Facebook, communication, image, social media
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Kreatywność i innowacyjność, to jedne z najważniejszych czynników
gwarantujących sukces w biznesie. Dla wielu uczestników rynku są to fundamenty ich strategii, które przekładają się na faktyczne poczynania rynkowe. Zmieniające się otoczenie i ewoluujący klient stanowią wyzwanie
nie tylko w zakresie kształtu samego oferowanego produktu, ale przede
wszystkim w zakresie komunikacji, za pomocą której jest on budowany
w oczach klientów i całego otoczenia firmy. W dobie burzliwego otoczenia
klient oczekuje od organizacji więcej niż tylko doskonałej jakości – ta jest
już bowiem powinnością. Nie akceptuje także agresywnych bezosobowych
przekazów reklamowych, która wielokrotnie zamiast budzić jego zachwyt
wywołują niechęć i wycofanie. Klient chce prowadzić dialog i budować silne
relacje, poczuć się współtwórcą oferowanych marek i co ważne, brać za nie
odpowiedzialność. Chce wiedzieć znacznie więcej – chce być osobą wtajemniczoną.
Odpowiedzią na takie oczekiwania jest nawiązanie maksymalnie
bliskich, partnerskich relacji „one to one” z klientami. Oznacza to dialog
prowadzony na bardzo wielu płaszczyznach, który przekłada się na działania komunikacyjne oparte właśnie na kreowaniu bardzo silnego wizerunku firmy budowanego dzięki społeczności stworzonej wokół danego
biznesu, która to staje się najlepszym nośnikiem informacji o nim. Celem
artykułu jest przede wszystkim przedstawienie wykorzystywania social
media w działaniach komunikacyjno-wizerunkowych i skupienie się na
portalu społecznościowym, jakim jest Facebook. Portal ten został wybrany jako jedno z katalogu narzędzi social media. Wybór uzasadnia przede
wszystkim fakt, iż skupiono się na biznesach kreatywnych na terenie Łodzi, a marki te kreowane są właśnie za pomocą Facebooka. W wywodzie
wykorzystano literaturę tematu, którą poszerzono o case study skupiające
się na jednym z wielu biznesów kreatywnych na terenie Łodzi, do którego
materiały przygotowano w toku obserwacji współuczestniczącej. Autorka
stała się uczestniczką środowiska biznesów kreatywnych i tym samym, partycypując w życiu codziennym tego środowiska, poznając zasady, jakimi

się ono rządzi, prowadziła swoje obserwacje. Na potrzeby artykułu obserwacja skupiona została na jednym z biznesów kreatywnych, jakim jest restobar MITMI.

Wizerunek firmy
Pozytywny wizerunek firmy w świadomości społecznej stanowi o sukcesie firmy. Istnieją jednak różnice pomiędzy tym, jak ocenia swój wizerunek
organizacja, a sami klienci. Wizerunek to element, na który kładzie się ogromny nacisk w strategiach komunikacyjnych. Daje on możliwość kreowania m.in.
emocji. Image nie jest jednak samodzielnym tworem, znaczna jego część jest
kształtowana przez obraz firmy. Samo wyobrażenie o firmie w dużym stopniu
zależy od wizerunku produktu.
W. Budzyński zaproponował typologię, według której mamy do czynienia z czterema rodzajami wizerunku:
1. Zwykły – jak widzą firmę klienci.
2. Lustrzany – jak widzi siebie firma.
3. Pożądany – sposób w jaki firma chciałaby być widziana.
4. Optymalny – kompromis możliwy do osiągnięcia (Budzyński, 1996).
Uwzględniając rozważania odnoszące się do składowych pożądanego
wizerunku jednostki można założyć, iż wizerunek własny firmy to wypadkowa:
–– Wizerunku idealnego.
–– Wizerunku przewidywanego.
–– Wizerunku realnego (Grubb i Gratwohl, 1967; Landon, 1974, za: Urbaniak 2003).
Bez wyrazistego wizerunku nie można liczyć na wierność, sympatię,
lojalność klientów. Aby wyrazić takie uczucia klienci potrzebują motywacji.
Z punktu widzenia wielu firm doskonałym ku temu narzędziem jest przestrzeń społeczności klienckich, które są skutecznym nośnikiem komunikatów
wizerunkowych, czyli social media.
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Social media w działaniach komunikacyjnowizerunkowych
Mnogość definicji social media uzasadniona jest obszarami wykorzystania. W literaturze znajdziemy wiele określeń takich jak „serwisy społecznościowe”, „e-społeczność” czy też „portale społecznościowe”. To grupa aplikacji
online intuicyjnych w obsłudze, opierających się na możliwościach jakie niesie Web 2.0, dających użytkownikowi możliwość tworzenia, dodawania i wymieniania wartości. Aspekty te, a także współuczestniczenie, są kluczowym
dla funkcjonowania social media (Peszko, 2013). To rodzaj mediów rozpowszechnianych poprzez interakcję użytkowników ze sobą, stworzonych przy
wykorzystaniu łatwo dostępnych i skalowalnych technik. Wspierają potrzebę interakcji wykorzystując techniki osadzone w środowisku WWW do przekształcenia nadawanego w mediach monologu (jeden do wielu) w dialog
(wielu do wielu). Poprzez demokratyzację wiedzy i informacji, przekształcają
ludzi z konsumujących treść w jej producentów. Social media często określane są mianem user-generated content (UGC) lub consumer-generated media
(CGM) (socialmediaguide.pl, 2011a).
Klient czuje silną potrzebę uzewnętrznia swoich pragnień, myśli, emocji. Dla firmy te informacje są bardzo istotne. W oparciu o profil psychologiczny odbiorcy tworzy się strategię, która będzie „skrojona na jego miarę”.
Social media to prawdziwa „arena konwergencji”. Kiedyś używano osobnych
platform do contentu tekstowego, do zdjęć, do video. Dziś migruje to do mediów społecznościach – platform multimedialnych (socialmedia.pl, 2011b).
Ich piękno polega na inspirowaniu użytkowników do działania.
Siła social media to innowacyjność i możliwość kreatywnego podejścia do kontaktów z klientem, które opierają się na świadomej interakcji.
To nieograniczona i natychmiastowa zmiana contentu i dopasowanie go do
klienta ale i kreowanie jego światopoglądu. Założenia te doskonale spełnia
Facebook, jeden z najchętniej używanych serwisów społecznościowych. Według MillwardBrown (Najcenniejsze marki… 2012) Facebook zajmuje 5 po-

zycję w sektorze, natomiast w całym rankingu wszystkich branży, 19. Jego
wartość to 33 233 mln $, a o tym jak szybko się on rozwija świadczy przyrost
74% wartości serwisu w porównaniu z rokiem 2011 (gospodarka.pl, 2011).
Wyznacznikiem aprobaty contentu są tzw. lajki, które powinny przekładać się
na późniejsze zaangażowanie fana. Jednak każdy z użytkowników poszukując informacji wielokrotnie napotyka na fanpage, które tylko jednorazowo go
zainteresowały i kliknął „lubię to”. Często nigdy do niego nie wraca. Aby jednak rozpocząć kampanię komunikacyjno-wizerunkową niezbędne jest grono
fanów, którzy będą doskonałym medium do zwiększania zasięgu. Podstawą
jest:
–– przygotowanie ciekawego profilu – możemy to osiągnąć za pomocą storytellingu (posty opowiadające historię) lub cover photo, czyli
umieszczając zdjęcia w tle fanpage’a,
–– publikowanie ciekawego contentu – bardzo istotnym jest czynnik
viralu. Komentarz użytkownika jest równolegle wyświetlany jego
znajomym. To tzw. amplifikacja, czyli zwiększenie organicznego zasięgu,
–– zaproszenie pracowników, znajomych, rodziny,
–– wykorzystywanie e-zasobów – warto powiadomić dotychczasowych klientów firmy, ze szczególnym uwzględnieniem osób zadowolych z oferty firmy, gdyż mogą się one stać adwokatami marki,
–– promowanie offline, np. na billboardach, ulotkach,
–– wykorzystanie stopki mailowej – do dobrej praktyki należy w chwili
obecnej dodanie do stopki mailowej linku do profilu,
–– wykorzystanie wydarzeń – stworzenie jako osoba prywatna wydarzenia zapraszającego do zostania fanem strony firmy,
–– aktywność na innych stronach – przez udzielanie się na innych fanpage’ach można zwrócić uwagę użytkowników, jak również wzbudzić ich zainteresowanie naszym fanpagem,
–– publikacja infografik i nośnych grafik – takie wpisy są bardziej dostrzegalne na tablicy i pozytywnie wpływają na Edge Rank,
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–– wykorzystywanie pytań – w serwis Facebooka wbudowano funkcjonalność zadawania pytań, mamy możliwość jednoczesnego publikowania na skali zainteresowań odpowiedzi na te pytania,
–– dodanie na stronie www Social Plugin-u; zwiększa to popularność
fanpage’u, umożliwia konwersję osób odwiedzających stronę firmy
na osoby, które odwiedzą fanpage i zostaną fanami,
–– udostępnianie ekskluzywnych materiałów – to doskonale aktywuje
fanów, dając im poczucie wyjątkowości i przynależności do swoistego rodzaju elity,
–– zapraszanie fanów do oznaczania siebie na publikowanych zdjęciach – służy to angażowaniu odbiorców,
–– wykorzystanie konkursów zewnętrznych,
–– wykorzystanie konkursu w serwisie jako aplikacji,
–– wykorzystanie reklamy na Facebooku,
–– wykorzystanie kuponów promocyjnych,
–– pay with a tweet – udostępnianie wartościowych treści w zamian za
udostępnienie informacji znajomym, bardzo często są to specjalne
rabaty, lub zaproszenia na wyjątkowe wydarzenia,
–– pozyskiwanie partnerów do działań – wykorzystanie cross promocji, czyli promocji z partnerami biznesowymi, co pomaga zwiększyć
zasięg działań oraz ich koszt,
–– integracja z innymi kanałami – z kontami w innych serwisach typu
You-Tube, Pinterest, Tweeter,
–– wykorzystanie aplikacji – często obserwujemy to w przypadku firm,
które chcą pogłębić swoje relacje z klientem i wciągnąć go jeszcze
poważniej w świat swoich rozwiązań (Rak, 2012).
Sotrender sprawdził, jak wypadają polskie fanpage pod względem
generowanego zaangażowania. Eksperci Sotrendera po raz pierwszy w badaniach skupili się na relacji wielkości fanpage’a do generowanego przez
publikowane na nim treści zaangażowania. Pod uwagę wzięto blisko 4,5 tysiąca stron, które zgromadziły co najmniej 250 fanów. Kryterium analizy był

wyłącznie odsetek zaangażowanych użytkowników w stosunku do łącznej
liczby fanów. Analizowane fanpage podzielono na grupy, w zależności od ich
wielkości. Najwięcej było tych, które zgromadziły 1 001 – 2 500 fanów. Z kolei
najmniej, rzecz jasna, jest stron z liczbą fanów przekraczającą 0,5 mln (0,8%).
Okazuje się, że relatywnie najsłabiej angażują najmniejsze (mniej niż 20 tys.
fanów) i największe profile (powyżej 250 tys.). Te pierwsze – z uwagi na ograniczony zasięg ich treści, natomiast druga grupa ma największy odsetek tzw.
„fanów okazjonalnych”, którzy niekoniecznie regularnie angażują się w treści
publikowane przez stronę. Najlepiej pod tym względem wypadają fanpage
średniej wielkości (Kawik, 2013). W roku 2012 liczba zaangażowanych na profilach komercyjnych wzrastała o wiele szybciej niż w roku 2013. Ostatnie pół
roku 2013 przyniosło stabilizację liczby zaangażowanych, natomiast prognozę na najbliższe 12 miesięcy na wykresie obrazowałaby linia prosta umiejscowiona na poziomie 1,7 mln użytkowników. Nie tylko liczba zaangażowanych
użytkowników wzrasta. Rośnie, choć bardzo powoli, również liczba wykonywanych przez nich aktywności, czyli polubień, udzielonych komentarzy czy
wykonanych udostępnień (Mocarski, Prejs i Zając, 2013).
Optymistyczne prognozy dla Facebooka uzasadniają wykorzystywanie
go w kampaniach, w których nacisk kładziony jest na kreowanie wizerunku
opartego na dialogu. Jako jedno z kreatywnych mediów Facebook zaadaptowany został przez tzw. biznesy kreatywne funkcjonujące w Łodzi.

MITMI – wykorzystanie portali społecznościach
w biznesie kreatywnym
Centrum Przemysłów Kreatywnych to poważny etap wdrożenia dokumentu „Strategia promocji i komunikacji marketingowej marki Łódź na lata
2010-2016”. Łódź jako miasto na styku czterech kultur ma stać się tzw. Destination Point dla osób, które nie tylko zwrócą na nią uwagę z punktu widzenia
czysto turystycznego, ale przede wszystkim z punktu widzenia możliwości,
jakie niesie ze sobą miasto poprzez wdrażanie pomysłów i przemysłów kre-
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atywnych. Koncepcja pozycjonowania przemysłów kreatywnych oparta została między innymi na kulturze – potraktowano ją jako subprodukt, który
stanowi ich bazę i efekt końcowy. Z uwagi na objętość artykułu skupiono się
na pewnym wycinku biznesu kreatywnego związanego z szeroko pojętą kulturą.
OFF Piotrkowska Center to projekt, którego pomysłodawcą jest OPG
Orange Property Group. Projekt ma skupiać muzyków, artystów, designerów, animatorów kultury, projektantów mody i innych działaczy szeroko pojętej kultury offowej. Celem projektu jest także stworzenie alternatywy dla
głównego konsumenckiego nurtu kształtującej ten obszar na wzór bohemy
tętniącej życiem tylko w sobie właściwym tempie. (fanpage OFFPiotkowska,
2013) Facebook stał się ulubionym narzędziem komunikacji wykorzystywanym przez OFF Piotrkowską. W rozważaniach skupiono się na jednym z miejsc
OFF-u jakim jest restobar MITMI.
„MITMI to miejsce spotkań. Z dobrą kuchnią, muzyką i kulturą. Stąd też
nazwa, bezpośrednio wywiedziona z angielskiego „meet me”. W MITMI można szybko zjeść śniadanie albo lunch i wydać niebanalną kolację dla większego grona znajomych, ale też poruszać nóżką przy dobrej muzyce miksowanej
i granej na żywo. Naszym głównym punktem odniesienia w kreacji tego miejsca był Nowy Jork. Tętniący życiem, różnorodny, zaskakujący. Dziki i elegancki. Multikulturowy kombinat eklektycznych doznań i niesamowitych spotkań.
Spotkań z różnymi kulturami, smakami, tradycjami” (fanpage MITMI, 2013).
To co z pewnością wyróżnia to miejsce, to zaangażowanie gości restobaru do
kreowania jego wizerunku. Chcąc odnieść działania, jakie stosują właściciele
do klasycznego ATL można porównać je do metody disruption, czyli całkowitej zmiany konwencji komunikacji. Metoda ta opiera się na kreowaniu pewnej
wizji poprzedzonej pogłębioną analizą tego, w jaki sposób konwencjonalnie
postrzegane są tego typu biznesy. Komunikacja wizerunkowa MITMI opiera
się przede wszystkim na codziennym kontakcie z fanami i kreowaniu ciągłego zainteresowania poprzez wyjątkowe wydarzenia, np. przedświąteczny
wieczór pod hasłem Free Hugs, spotkania w ramach Fashionweek Philioso-

phy Fashionweek Poland czy Weekend Piątej Ćwiartki. Same kulinaria to doskonały dodatek a jednocześnie pretekst do spotkań oraz dyskusji.
MITMI powstało pod koniec 2013 r. i od początku stawia na wizerunek i relacje. Kreowane one są m.in. na Facebooku, po czym przenoszone są
na grunt realny już w restobarze. MITMI stworzyło fanpage’a jeszcze przed
oficjalnym otwarciem. Posty dotyczące tego, czego mogą się spodziewać
goście to teaser, który powodował, iż otwarcie było momentem wyczekiwanym. Dodać należy, iż w czasie kiedy otwierano MITMI w OFF Piotrkowska funkcjonowało już kilka lokali, które miały swoją pozycję w świadomości klientów. Mimo to, MITMI poprzez kreatywną aktywność na Facebooku
szybko zbudowało silną grupę fanów – dotychczas wygenerowało ok. 2 500
lajków, dziesiątki meldowań, szeroki zasięg udostępniania postów, oraz dużą
responsywność pod treściami postów – każdy z postów jest lajkowany i komentowany. Sam fanpage jest otwarty na możliwość zamieszczania na nim
postów gości, dając im szansę oceny miejsca – tym samym pełną interaktywność. Biznes restauracyjny należy do jednych z trudniejszych. W przypadku
biznesu kreatywnego, jakim jest MITMI należy wciągnąć gości w świat wizji
wykreowanej przez dane miejsce. Musi ono dawać szansę bycia w stałym
kontakcie i dzień po dniu kreować silne więzi. Doskonałym przykładem był
konkurs wśród klientów MITMI, w którym główną wygraną były wyjątkowe
obrazki, tzw. Fiołki wiszące na ścianach lokalu, szeroko komentowane przez
gości. Każdy rachunek pochodzący z wybranego weekendu stawał się szansą na wygraną. O całej akcji oczywiście poinformowano na Facebooku i na
nim ogłoszono wyniki. Zgodnie z zasadą, iż klient musi wiedzieć, co się w danym miejscu dzieje, nawet jeśli aktualnie nie może go odwiedzić. Co więcej,
powinno go to inspirować do jak najszybszego odwiedzenia miejsca – takie możliwości daje właśnie Facebook. Z pewnością wszystkie te działania
wpłynęły na fakt, iż MITMI wygrało w plebiscycie czytelników portalu Jemy
na „Najlepszą Nową Restaurację 2013” w Łodzi, a także na fakt, iż w lokalu
niezależnie od pory dnia i nocy jest zawsze mnóstwo gości. Portale społecznościowe stały się mediami kreującymi całą rzeszę mediów, którymi są jego
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użytkownicy, a to oni właśnie tworzą rzeczywistość rynkową – w przypadku
MITMI są kreatorami sukcesu.
Media społecznościowe, wbrew swojej nazwie, nie są wcale społecznościowe lecz indywidualistyczne. Co to oznacza? Że aktualnie największe
z nich wcale nie budują społeczności, lecz pozwalają osobom indywidualnym na promowanie samych siebie na różne sposoby. Trendem wynikającym
z aktualnych teorii komunikacji, będzie raczej tworzenie mediów społecznościowych wokół ludzi zorientowanych na podobne lifestyle, zainteresowania.
(Graszewicz, Ulidis, 2013) Cała kampania wizerunkowa na portalu społecznościowym, mająca na celu wykreowanie odpowiedniego wizerunku i komunikacji z klientem, musi w 100% pokrywać się z wizerunkiem, jaki zastaniemy
w danym miejscu będąc jego gościem/klientem. Sukces MITMI właśnie na
tym polega – angażuje na Facebooku, by ostatecznie zbudować lojalność,
kiedy stajemy się jego bywalcem.

Podsumowanie
Działania komunikacyjno-wizerunkowe to w dzisiejszych realiach znaczące czynniki sukcesu organizacji chcących kreować rynek i rozwijać go.
Opierają się one przede wszystkim na nowoczesnym i aktywnym dialogu
z klientem. Skupiają się na uważnym wsłuchiwaniu się w potrzeby klienta,
jego opinie, przemyślenia. Odpowiedzią powinny być konkretne działania
mające na celu zaspokojenie tych oczekiwań oraz kreowanie nowych, coraz
bardziej niestandardowych. Wykorzystanie social media doskonale wpisuje się w te trendy, dlatego znajduje realne odbicie w strategiach marketingowych firm nie jako kolejny kanał propagandowy, ale miejsce, przez które
przebiega jeden z głównych frontów (a dla wielu firm i branż główny front)
walki konkurencyjnej (Buchacz, 2013). Szczególnie w przypadku biznesów
kreatywnych komunikacja z klientem nie może zostać zaniedbana, ponieważ to ona może być największą inspiracją do tworzenia nowych rozwiązań.
Dlatego często wymaga wręcz 24-godzinnego zaangażowania. Nowe media, takie właśnie jak social media, a w ich ramach Facebook, to szansa na

takie zarządzanie komunikacją wizerunkową, aby nienachalnie za to konsekwentnie dzień po dniu wchodzić w świat klienta i wypełniać go wizją firmy.
Sukces warunkuje tutaj przede wszystkim dokładnie przemyślana strategia
i konsekwencja działania, a także świadomość tego jak ważnym ogniwem jest
absolutnie każdy odbiorca informacji mu przekazywanej – może on bowiem
za pomocą krótkiego wpisu i opcji „Udostępnij” stać się źródłem poważnych
problemów firmy.
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Weryfikacja lojalności konsumenckiej w mediach
społecznościowych – studium przypadku
Verification of consumer loyalty in social media – a case study

Streszczenie
Wzrost liczby użytkowników portali społecznościowych wpływa na chęć wykorzystania tego medium przez przedsiębiorstwa jako środka komunikacji marketingowej. Charakter działań w
social media związany jest z realizacją postawionych celów. Wśród wielu modyfikacji można zidentyfikować dwa główne cele: dotarcie do jak największej liczby użytkowników lub zbudowanie
trwałej pozytywnej relacji z użytkownikami. W krótkiej perspektywie wskazane cele stanowią alternatywne możliwości. W niniejszym artykule podjęto temat weryfikacji relacji między liczbą
fanów na portalu społecznościowym Facebook a ich lojalnością na przykładzie szwedzkiego oddziału Burger King. Na podstawie wywiadu pogłębionego, danych pierwotnych i wtórnych,
scharakteryzowano studium przypadku, który wskazuje na potrzebę stworzenia odrębnej typologii fanów jako użytkowników portali społecznościowych przynależących do różnych profili
marek.
Summary
The increase in the number of users of social networks affects the companies’ willingness to use this medium as a means of marketing communication. The nature of marketing in the social
media is related to the achievement of the set objectives. Among a number of variations we can identify two main objectives: to reach the largest number of users, or to build a permanent
positive relationship with them. In the short term, these goals are alternative options. This paper presents the verification of the relationship between of the quantity of fans on Facebook, a
social networking site, and their loyalty, on the example of the Swedish branch of Burger King. On the basis of in-depth interviews, primary and secondary data, the author describes the case
study that demonstrates the need for a separate typology of fans among the users of social networks, belonging to different profiles of brands.

Słowa kluczowe: social media marketing, marketing internetowy, zachowaniach konsumentów, lojalność konsumencka
Key words: social media marketing, internet marketing, consumer behavior, consumer loyalty
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Budowanie długotrwałych relacji, upowszechnienie się technologii informacyjno-komunikacyjnych i wzrost liczby gospodarstwa domowych z dostępem do Internetu, wpływa na istotność wykorzystania tego medium jako
środka komunikacji marketingowej w relacji B2C. Jedną z form komunikacji
jest tworzenie społeczności wokół marki w oparciu o media społecznościowe.
W ujęciu narzędziowym media społecznościowe mogą realizować różne cele.
Jednym z nich jest budowanie świadomości, rozpoznawalności i lojalności
marki. W tym celu kształtowane są dwustronne relacje między marką a użytkownikami portali społecznościowych.
Jednym z motywów napisania niniejszego artykuły jest chęć kontynuowania rozważań podjętych przez Juhee Kang, Liang Tanga, Ann Marie Fioreca (2014) i wskazanych w zaleceniach dalszych badań, dotyczących relacji pomiędzy byciem fanem fanpage´a marki a lojalnością względem niej. W pracy
przyjęto terminologię charakterystyczną dla portalu Facebook: fan i fanpage
oraz „lubię to”. Fanem określa się użytkownika portalu Facebook, który poprzez kliknięcie w przycisk „lubię to” na danym fanpage´u wyraził zgodę na
otrzymywania od niego informacji. Fanpage jest natomiast profilem utworzonym w ramach takich kategorii jak: lokalna firma lub miejsce, firma, organizacja lub instytucja, marka lub produkt, artysta, zespół lub osoba publiczna,
rozrywka, strona dobroczynnej organizacji non-profit lub społeczności (Facebook.com). Administrator takiego fanapage´a może w publikować informacje, które będą upublicznione i udostępnione fanom.
W niemniejszym artykule autor podjął problem weryfikacji lojalności
konsumenckiej wśród użytkowników portali społecznościowych. Podjęto
również kwestię oddzielenia określania fana w kontekście portalu Facebook
i fana w potocznym rozumieniu, jako zwolennika, entuzjasty (Encyklopedia
PWN, 08.01.2014). W pierwszej części wstępnie przywołano istotę lojalności
w odniesieniu do aktywów marki oraz zachowania warunkujące postawy lojalne wobec marek. Następnie wskazano celowość wykorzystywania mediów
społecznościowych w relacjach B2C oraz typologię metod budowania społeczności wokół marek na portalu Facebook. W kolejnej części odniesiono się

do studium przypadku Burger King oraz przeprowadzonych działań marketingowych mających na celu weryfikację lojalności dotychczasowych fanów
na profilu na portalu Facebook.

Niejednorodny charakter znacznie fana marki
Ograniczając się do trójelementowego zestawu aktywów marki:
świadomość, postrzeganie oraz lojalność (Aaker, 1996) należy podkreślić,
że działania marketingowe za pomocą mediów społecznościowych w sposób
niejednorodny oddziałują na poszczególne elementy mimo ujednoliconego
charakteru komunikacji. Interakcje zachodzące w dwukierunkowej komunikacji, które są jawne dla pozostałych uczestników, oddziałują również na
innych. Mechanizm stosowany na portalu społecznościowym opiera się na
wyświetlaniu na tzw. wallu indywidualnie dobranych informacji dla zalogowanego użytkownika. Informacje prezentowane odnoszą się do materiałów
udostępnionych bądź skomentowanych przez osoby oznaczone jako znajomi lub przez polubione fanpage, czyli profile m.in. marek. Marketing szeptany
opiera się, zatem na osobach, które lubią już dany profili marki, dzięki czemu
istnieje możliwość dotarcia do kolejnych osób. Taka forma marketingu jedna
nie wymaga aktywnych działań użytkowników. Domyślnie bowiem kliknięcie
przez użytkownika przycisk „lubię to” utożsamiane jest z formą rekomendacji danej marki, wskazując jednocześnie na świadomość, rozpoznawalność
oraz lojalność względem marki przez użytkownika. Należy w tym miejscu
wskazać, że rozpoznawalność odnosi się do znajomości marki na bazie własnych wcześniejszych doświadczeń. Rozpoznawalność marki wpływa na jej
pozytywny odbiór (Tamże). Lojalność jest formą pozytywnego postrzegania
i przywiązania do marki, opartej na więzi konsumenta z marką i preferowaniem jej w dokonywanych decyzjach zakupowych (Chandrashekaran, Rotte,
Tax i Grewal, 2007). Poziom lojalności wpływa na poziom sprzedaży (Stern
i Hammond, 2004). Jeżeli natomiast fanem w języku potocznym możemy
określić konsumenta o najwyższym poziomie lojalności, zasadne wydaje się
zestawienia takiego konsumenta z fanem danego profilu na Facebooku.
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Utożsamianie fanów w rozumieniu potocznym i w kontekście użytkowników Facebooka wpływa na dodatkowe elementy. W celu dotarcia do
użytkownika, który nie jest aktualnie fanem, realizowane są płatne kampa-

powiązań. Oznacza to, że reklamy ukierunkowane są na osoby, których znajomi są już fanami danego fanpage`a. Prezentowany materiał zawiera w takiej
sytuacji informację o osobie, która to lubi, zachęcając tym również do polubienia. Wskazuje to na charakter Facebooka jako portalu społecznościowego
angażującego w większym stopniu użytkowników w formie osobistego zobowiązania (Fisher i Reuber, 2011). Percepcja odbioru takiej formy marketingu jest zatem uzależniona m.in. od relacji z daną osobą oraz jej postrzegania.
Jeżeli taka osoba jest liderem opinii, zwiększa się prawdopodobieństwo zainteresowania polecanym materiałem (Trusov, Bodapati, Bucklin, 2010). W odniesieniu do liczby fanów ważny informacyjny charakter ma również ilość
dotycząca fanów. Jeżeli liczba użytkowników utożsamia liczbę osób, która
lubi dana markę z liczbą osób, która jest jej lojalna oraz ją rekomenduje, to
wzrost liczby fanów może wpływać na poziom zaufania oraz na pozytywne
jej postrzeganie. Analogicznie niewielka liczba fanów może wzbudzać niepokój oraz obawy. Liczba fanów danego profilu może być zatem celem pośrednim, w celu uzyskania efektu kuli śnieżnej (Baltar i Brunet, 2011). Taka sytuacja
wpływa na zjawisko kupowania fanów, które ma na celu wyłącznie element
wizerunkowy.
Jeżeli zakłada się, że celem jest zbudowanie jak najliczniejszej społeczności na portalu Facebook, to możliwe jest stosowanie innych metod
mających na celu wzrost ich liczby. Wykorzystanie poszczególnych metod musi również uwzględniać różne motywy korzystania z Facebooka
przez użytkowników (Yang i Brown, 2012). Metody te można pogrupować
w 6 kategorii:
–– Wyniki organiczne. Jest to bezkosztowa forma budowania społeczności zgodna z zasadą marketingu przychodzącego, wynikająca
z naturalnego marketingu szeptanego. W ramach fanpage`a publi-

nie marketingowe. Oparte są one publikowaniu materiałów informacyjnych
pozostałym użytkownikom, jednakże analiza skuteczności i efektywności
takiego działania nie jest przedmiotem niniejszego artykuły. Niemniej należy wskazać, że reklamodawca ma możliwość formę prezentacji opartą o sieć

kuje się informacje wartościowe z perspektywy grupy odbiorców
(Simon, Brexendorf i Fassnacht, 2013). Wśród takich wartościowych
treści można identyfikować informacje związane z tworzonymi raportami, nowościami, aktualnymi informacjami, np. o konferen-

Celem budowania społeczności na różnego typu portalach jest miedzy innymi współtworzenie produktu, wymiana informacji oraz przywiązanie
do marki, co może wpłynąć na wzrost sprzedaży (See-To i Ho, 2014; Stephen
i Galak 2012). Jest to możliwość pozyskania informacji od konsumentów, co
szczególnie może być istotne dla firm, które nie mają bezpośredniego kontaktu z konsumentami. Przykładami takich firm są producenci, którzy sprzedają
pośrednim podmiotom. Dzięki prowadzonej dwustronnej komunikacji można przeprowadzić sondaż wśród konsumentów dotyczący np. postrzegania
jakości, opakowania bądź zidentyfikować potrzeby, które można zaspokoić.
Wpływa to, jak wykazały badania, na zaangażowania konsumentów oraz na
zaufanie wobec marki (Kanga, Tangb i Fioreca, 2014). Użytkownicy mogą się
też swobodnie dzielić własnymi opiniami i uwagami (Howard, 2014).
W przypadku portalu społecznościowego Facebook miarą skuteczności
prowadzonych działań dla osób nadzorujących często jest liczba użytkowników, którzy są fanami danego profilu. Wynika to z mechanizmu prezentowania użytkownikom Facebooka informacji. Dotarcie do jak największej liczby
osób z przekazem marketingowym warunkowany jest liczbą osób będących
fanami. Negatywnie wpływa na zasięg oddziaływania liczba informacji, jakie
udostępniane są przez różne fanpage. Jest to jednak element niezależny od
nadawcy komunikatu.

Metody budowania społeczności wokół marki na
portalu społecznościowym
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cjach bądź innych. Wśród innych grup odbiorców większą wartość
będą miały publikowane ciekawe filmy lub utwory muzyczne, żarty
lub śmieszne filmy. Celem jest zatem przekazanie treści, które ciekawią użytkownika i chciałby on otrzymywać podobne materiały
w przyszłości. Każda dodatkowa aktywność, np. komentowanie
zdjęć lub umieszczonych materiałów, może zostać opublikowana
na profilach znajomych. Zwiększa to zatem znacznie zasięg i wiąże
się z eWOM (Kwok i Yu 2012).
–– Przekierowywanie ruchu. W przypadku posiadania już bazy klientów przez daną markę, następuje rodzaj przekierowania ruchu z innych kanałów komunikacji poprzez odpowiednią kampanię informacyjną. Przykładem takich działań jest publikowanie na stronie
internetowej bądź w treści szablonu mail informacji o posiadanym
profilu na portalu Facebook wraz z zaproszeniem do „polubienia”.
Takie działania dotyczą osób, które miały już kontakt z marką, zatem
w ujęciu aktywów marki mają wiesze znaczenie w budowaniu społeczności wokół niej.
–– Ograniczanie dostępu. Jedną z metod nakłaniania użytkowników
do związania się z marką poprzez kliknięcie „like it” jest ograniczenie dostępu do części zasobów osobom nie będących fanami.
Najczęściej prezentowane jest to w ramach jasnego komunikatu
wskazującego, że aby zobaczyć dalszą cześć artykułu lub pozostałe
zdjęcia, użytkownik musi polubić fanapage. Działanie takie może
zniechęcić część użytkowników Internetu do korzystania z danego portalu, jednakże część osób może podjąć decyzje impulsywnie, poddając się obowiązkowi. Istnieje obawa, że tak osoba cofnie
swoją decyzję bądź będzie się wypowiadała negatywnie, jednakże
należy rozważyć sytuację, w której to dzięki zapoczątkowanej relacjiużytkownik będzie otrzymywał informacje, które w jego przekonaniu będą na tyle wartościowe, aby świadomie podjąć decyzję
o pozostaniu fanem.

–– Konkursy i aplikacje. Stosunkowo szybką metodą zbierania użytkowników wokół marki jest stosowanie różnych konkursów lub
aplikacji. Najczęściej możliwość wzięcia w nich udziału ograniczone
jest do fanów, co wskazuje na charakter metody opisanej powyżej.
Należy dostrzec jednak wyraźną różnicę dotyczącą czynników motywujących użytkownika do podjęcia akcji. W przeciwieństwie do
metod zgrupowanych w ramach kategorii „ograniczanie dostępu”,
użytkownicy chcą się znaleźć w pewnej zamkniętej grupie, która
może wspólnie uczestniczyć w jakimś wydarzeniu (Kuo-Hsiang, Kai-Shuan i Min-Yuan, 2012). Powiązane jest to również pojęciem grywalizacji i chęcią konkurowania między użytkownikami i realizacji
innych hedonistycznych celów (Pöyry, Parvine i Malmivaara, 2013;
Lallmahomed, Rahim, Ibrahim i Rahman, 2013). Na podstawie wyników badań przeprowadzonych na 954 respondentach posiadających konto Facebook należy wskazać, że 90%, osób biorących udział
w konkursach nie pamięta, w jakich wzięli udział (IIBR, 2012).
–– Uzyskiwanie profitów. Pragmatyzm w decyzjach części konsumentów znajduje swoje odzwierciedlenie w metodach, w ramach których marka wynagradza nowych bądź obecnych fanów. Użytkownicy mają dostęp do promocyjnych ofert albo zniżek. Jest to rodzaj
formy wynagradzania użytkowników za bycie zadeklarowanym
fanem. Podkreśla to obopólne korzyści zarówno dla fanpage’a jak
i fana.
–– Reklama na portalach społecznościowych – dane gromadzone
przez portal Facebook umożliwiają określanie precyzyjnie grupy
odbiorców względem płci, wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania, miejsca pracy, zainteresowań oraz statusu związku. Możliwe
jest promowanie fanpage`a jako całości lub poszczególnych opublikowanych już treści. Taka forma budowania społeczności opiera się
na prezentowaniu przykładowych materiałów, mających zachęcić
do nawiązania trwalszej więzi.
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Pragmatyzm fanów portali społecznościowych –
przykład Burger King
Profil społecznościowy Burger King w Norwegii na początku 2013
posiadał ok. 38 000 fanów. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu pogłębianego z Rikke Flinderem, odpowiedzialnym za działanie promocyjne
w obszarze social media marki Burger King w Norwegii, należy stwierdzić, że
liczba ta wynika z prowadzonych równolegle działań promocyjnych. Profil
opiera się na bogatym materiale graficznym, który tematycznie związany jest
wyłącznie ze sprzedawanymi produktami. Od momentu jego powstania stosowane były różne formy komunikacji zachęcającej do interakcji, np. zdjęcie
składające się z kompozycji dostępnych zestawów jedzenia i opublikowany
26 kwietnia 2013 post „Kochamy naszych fanów, więc cię witamy! Znajdziesz
swój ulubiony na zdjęciu poniżej?” został skomentowany 28 razy i polubiony
109 razy. Fanpage był również źródłem informacji o aktualnych promocjach
i konkursach. Najczęściej komentowanym postem oprócz postu powitalnego
była informacjo o nowościach. 31 maja informację o nowym sprzedawanym
produkcie skomentowano 84 raz i polubiono 743.
Wśród różnych komentarzy publikowanych przez fanów (w terminologii Facebooka) były również treści krytykujące, szkalujące i porównujące
negatywnie do konkurencji. Administrator ma możliwość usuwania treści,
jednakże tego typu działania mogą przynieść odwrotny skutek poprzez nagłośnienie niepopularnych praktyk. Zdaniem administratorów przyczyn należy upatrywać m.in. w negatywnym marketingu szeptanym prowadzonym
przez konkurencję, dużej dynamice wzrostu nowych fanów, która wpłynęła
na organicznie elitarności grupy oraz negatywną pracę w mediach. Powyższe
elementy przyczyniły się do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu akcji marketingowej Wopper Sellout. Celem prowadzonych działań było wyeliminowanie z grupy 38 000 fanów osób, które nie są lojalne względem marki. Zatem
zgodnie z przywołaną uprzednio definicją lojalności osoba taka jest przywiązana do marki i preferuje ją w podejmowanych decyzjach nabywczych.

Każdy ówczesny fan został poinformowany o możliwości dokonania
dwubiegunowego wyboru. W ramach aplikacji były dostępne dwie możliwości: pozostanie fanem „I am a true fan” bądź bon wartościowy na skorzystanie
z oferty konkurencji „I am a sellout”. W przypadku wyboru pierwszej opcji, nie
przewidziano żadnej dodatkowej formy gratyfikacji. Osoby, które wybrały
drugą możliwość wzięły udział w losowaniu 1 z 1 000 bonów na ofertę firmy McDonald. Dodatkowo wyraziły zgodę na wyrzucenie dożywotnio profilu
swojej osoby z grona fanów na profilu Burger King. Z tej opcji skorzystało 30
128 osób. Wskazuje to, że blisko 80%. osób podjęło świadomą decyzję o zrezygnowaniu z bycia fanem danego profilu w zamian za możliwość wzięcia
w losowaniu bonu o wartości 20 zł na produkt konkurencji. Przeprowadzoną
akcję wykorzystaną również w celach promocyjnych. W okresie nagłośnienia
kampanii przez media, tj. w grudniu 2013 roku, nastąpił wzrost ilości fanów
o 23%. Jednocześnie należy wskazać, że w wyniku przeprowadzonej akcji
marketingowej średni współczynnik zaangażowania, mierzony liczbą osób
aktywnych na profilu w stosunku do wszystkich fanów, wzrósł pięciokrotnie
(AdvertisingAge, 2013). Współczynnik zaangażowania na profilu Burger King
Norge wynosi 0,03 (Burger King Norge Funpage, 29.12.2013) i jest siedmiokrotnie większy aniżeli współczynnik zaangażowania na McDonald‘s Norge
(McDonald’s Norge Funpage, 29.12.2013), który wynosi 0,004. Wzrost współczynnika zaangażowania związany jest z wyeliminowaniem osób, które nie
uczestniczyły aktywne w życiu społeczności marki.

Podsumowanie
Akacja marketingowa przeprowadzona przez norweski oddział Burger
King jednoznacznie zweryfikowała udział osób lojalnych wśród liczby fanów
profilu. Dowodzi to o potrzebie rozdzielenia takiej formy deklarowania przynależności od postaw konsumentów. W przypadku 20% fanów nie można
jednoznacznie stwierdzić, czy motywem pozostania fanem marki była lojalność, czy inny czynnik. Należy pamiętać, że takie działanie wśród lojalnych
fanów mogło również negatywnie wpłynąć na ich ocenę jako na bezzasadną
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próbę sprawdzenia ich. Wskazuje to jednak na sens przeprowadzenia typologii fanów profili ze szczególnym uwzględnieniem motywów podjęcia tej
decyzji. Problemem szerzej nieporuszonym w niniejszym artykule, który również należałoby w przyszłości rozwinąć, jest zasadność eliminacji mało lojalnych fanów.
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Różnice między kobietami a mężczyznami w zakresie
akceptacji i wykorzystania technologii mobilnych
do zakupów w Internecie
Gender differences in the acceptance and use of mobile technology for on-line shopping

Streszczenie
W artykule skupiono się na zbadaniu różnic pomiędzy kobietami a mężczyznami w odniesieniu do sposobu i zakresu wykorzystania w procesie zakupu narzędzi mobilnych. Na podstawie
badania ankietowego obejmującego 79 respondentów wykazano, że istnieją różnice pomiędzy płciami dotyczące akceptacji nowości technologicznych oraz zakresu wykorzystywania
urządzeń mobilnych. Różnice te nie zanikały przy uwzględnieniu zmiennych moderujących takich jak wiek, wykształcenie i poziom dochodów.
Summary
The article focuses on the examination of the differences between women and men with respect to the manner and extent of the use of mobile tools in the buying process. A survey of 79
respondents has demonstrated that there are differences between the genders in the acceptance of new technology and the scope of use of mobile devices. Moderating variables, such as
age, education and income levels do not eliminate these differences.

Słowa kluczowe: m-handel, mobilny handel, płeć
Key words: m-shopping, gender differences
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Artykuł dotyczy problemu zakresu akceptacji i wykorzystania technologii mobilnych w procesie zakupu w handlu mobilnym (m-handlu).
Znaczące rozpowszechnienie urządzeń mobilnych powinno znaleźć swoje
odzwierciedlenie w zmianie zachowań nabywców. Warunkiem koniecznym
tych zmian jest jednak akceptacja nowości technologicznych, wiedza na temat możliwości oferowanych przez technologie mobilne oraz praktyczne
wykorzystanie potencjału urządzeń mobilnych. Zasadniczym celem artykułu jest określenie czy płeć jest czynnikiem istotnie warunkującym poziom
akceptacji i wykorzystania technologii mobilnych związanych z zakupami
w handlu.
W pierwszej części artykułu zostały wskazane aktualne tendencje
w zakresie wykorzystania technologii mobilnych w handlu. W drugiej części
omówione są zagadnienia akceptacji nowości technologicznych w odniesieniu do płci. W trzeciej części przedstawione są wyniki badania ankietowego dotyczące roli płci w akceptacji i wykorzystaniu urządzeń mobilnych
w procesie zakupu.

Zakres wykorzystania telefonów komórkowych
w procesie dokonywania zakupów
W ramach technologii mobilnej mieszczą się urządzenia spełniające
dwa kryteria: możliwość łatwego przenoszenia oraz możliwość łączenia się
z Internetem. Kryteria te spełnione są w szczególności przez dwa urządzenia, tj. smartfony oraz tablety.
Telefony komórkowe oraz tablety stają się coraz bardziej rozpowszechnione. Z danych publikowanych na ten temat wynika, iż w wielu
krajach, zarówno rozwiniętych jak i rozwijających się, poziom penetracji
rynku przez telefony komórkowe osiągnął znaczące rozmiary. W Korei Południowej, będącej liderem w tym zakresie, 99% dorosłych obywateli kraju
posiada telefon komórkowy. W krajach niżej rozwiniętych i mniej zamożnych wskaźnik ten kształtuje się na niższym, ale wciąż bardzo wysokim po-

ziomie. Przykładowo w Brazylii wynosi on 84%, w Rosji 98%, a w Indiach
81% (TMC, 2013). Trochę inaczej przedstawia się sytuacja, gdy uwzględni się telefony komórkowe określane mianem smartfonów. O ile w Korei
Południowej stanowią one blisko 67% wszystkich telefonów, to w innych
krajach odsetek ten jest znacząco niższy – przykładowo dla Turcji wynosi
19%, Brazylii 36%, Rosji 37%, a dla USA 53% (TMC, 2013). W Polsce udział
smartfonów w ogólnej liczbie telefonów komórkowych szacuje się na 25%
(Mikowska, 2013).
Rozprzestrzenianie się technologii mobilnych nie pozostaje bez
wpływu na procedury i charakter zakupów dokonywanych przez ludzi. Przy
czym wpływ ten nie sprowadza się wyłącznie do kupowania produktów za
pomocą urządzeń mobilnych. Z prowadzonych w tym zakresie badań wynika, że urządzenia mobilne mogą być wykorzystywane na różnych etapach procesu zakupu. W przypadku smartfonów ich wykorzystanie polega,
w największym stopniu, na poszukiwaniu informacji o produktach, następnie na wyszukiwaniu lokalizacji sklepów, w których najdogodniej można
nabyć produkt, porównywaniu cen oraz na samym kupowaniu produktów
i usług (ODR, 2012). Wymienione na końcu kupowanie stanowi relatywnie
niewielki odsetek (około 15%) sytuacji, w których używa się telefonu w procesie zakupu1.
Wraz z upowszechnianiem się smartfonów rośnie ich znaczenie
w procesie zakupu. Dane dla rynku USA pokazują, że w pierwszym kwartale
2013 roku zanotowany wzrost sprzedaży w kategorii mobilnego e-handlu
wynosił 31%, podczas gdy dla całego e-handlu dynamika była niższa i wynosiła 20%. Trzeba mieć na uwadze, że rosnąca sprzedaż w e-handlu miała
miejsce na rynku relatywnie wolno rosnącym. Wzrost sprzedaży w tradycyjnym handlu wyniósł w omawianym okresie 3,7% (Roggio, 2013). Wskazuje
to na rosnącą rolę urządzeń mobilnych w handlu detalicznym. Wzrost ten
1

Stąd w literaturze występują dwa pojęcia „mobile shopping” oraz „mobile buying”. Pierwsze pojęcie
ma charakter bardzo ogólny, drugie odnosi się wyłącznie do dokonywania transakcji zakupu z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.
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najprawdopodobniej nie zostanie szybko zahamowany z uwagi na ciągle
relatywnie duży potencjał jaki pozostał do zagospodarowania.
Dane dotyczące Polski wskazują, że potencjał do zakupów w m-handlu jest dość wysoki. Szacuje się, że obecnie dwa na trzy sprzedawane telefony to smartfony (praktycy.com, 2013). Z drugiej strony prawie połowa
posiadaczy smartfonów nie wie, że posiada telefon należący do tej kategorii, co pośrednio świadczy o niskim poziomie ich wykorzystania (Mikowska, 2013). Na niewysoki poziom używania telefonów do zakupów wskazują
też inne dane. Szacuje się że Polacy wydali w 2012 r. tylko około 300 mln
złotych na zakupy w m-handlu (praktycy.com, 2013), gdy w krajach Europy
Zachodniej wydatki te są znacząco wyższe, np. w Wielkiej Brytanii 3,51 mld
euro, w Niemczech 1,89 mld euro, we Francji 1,28 mld. (Biznes.pl, 2012).

Różnice między płciami w zakresie wykorzystywania
nowoczesnych technologii
Problematyka różnic pomiędzy kobietami a mężczyznami w zakresie
stosowania nowoczesnych technologii jest podejmowana w literaturze relatywnie często. Wyniki prowadzonych badań wskazują na istnienie zróżnicowania postaw i zachowań dotyczących wykorzystania nowoczesnych
technologii informatycznych, komputerowych czy komunikacyjnych.
Przykładowo w badaniu Koenigstorfera i Groeppel-Klein (2012) zaobserwowano, iż mężczyźni są bardziej innowacyjni, co przekłada się na wybór rodzaju telefonu komórkowego, ale nie zaobserwowano różnic dotyczących wykorzystania technologii mobilnych w zależności od optymizmu
badanych związanego z nowoczesnymi technologiami.
Z kolei Young (2000) na podstawie badania 462 uczniów i studentów
wykrył różnice w postawach dotyczących akceptacji technologii komputerowych. Przedstawiciele płci męskiej uważali komputery za męską domenę.
Wykazywali także wyższy poziom zaufania do tej technologii. Podobne rezultaty otrzymali Houtz i Gupta (2001). W ich badaniu mężczyźni byli ogól-

nie rzecz biorąc bardziej zainteresowani technologiami informatycznymi
niż kobiety.
Rozpatrując problem różnic pomiędzy kobietami a mężczyznami
w zakresie postaw i zachowań dotyczących nowoczesnych technologii trzeba mieć na uwadze fakt, iż relacje pomiędzy postawami a zachowaniami
nie zawsze idą w parze. Przytaczane powyżej badania wskazywały na różnice w postawach. Nie oznaczają one automatycznie różnic w rzeczywistym
wykorzystaniu technologii pomiędzy płciami. Dowodem na to są badania
Gefena i Strauba (1997), które wykazały różnice w percepcji e-maili (tj. treści
i celów, do jakich to narzędzie było wykorzystane), ale nie w zakresie samego wykorzystania e-maili.
Z kolei Venkatesh i Morris (2000) wykazali, że w odniesieniu do skłonności do wykorzystania technologii informatycznej mężczyźni, w porównaniu do kobiet, kładą większy nacisk na jej postrzeganą użyteczność. Natomiast kobiety za przesłankę wykorzystania technologii informatycznej
uważały łatwość jej użytkowania. W badaniach tych uwzględniono potencjalną grupę zmiennych moderujących mogących wpływać na istnienie
różnic pomiędzy płciami, takich jak: poziom wykształcenia, dochody, wykonywany zawód, a także wcześniejsze doświadczenia związane z komputerami. Pojawianie się tych dodatkowych zmiennych nie wpłynęło na siłę, z jaką
płeć wyznaczała postrzeganie technologii.
Na interesujące zróżnicowanie pomiędzy płciami postaw wobec użytkowania telefonów komórkowych zwraca uwagę Wilska (2003). Na podstawie badania grupy młodych osób (w wieku od 16 do 20 lat) pochodzących
z Finlandii wykazała, że istnieje spójność pomiędzy używaniem telefonu komórkowego a ogólnym stylem konsumpcyjnym. Przywiązanie do telefonu
związane było z takimi stylami konsumpcyjnymi jak „bycie na czasie” czy
„impulsywność” i dotyczyło w większej części kobiet. Entuzjazm związany
z technologiami przeważał u mężczyzn. Z drugiej strony mały zakres wykorzystania telefonów komórkowych nie był związany z płcią ale z uwarunkowaniami o charakterze społecznym (tj. niechęcią do konsumpcjonizmu).
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Modele akceptacji innowacji technologicznych
a problem płci
Problematyka akceptacji innowacji technologicznych stanowi istotny
problem podejmowany w literaturze. Jednym z pierwszych modeli akceptacji
technologii był model Davis’a, Bagozzi’ego i Warshaw’a (1989) – Technology
Acceptance Model (TAM). Model ten w swoim standardowym ujęciu nie obejmował – podobnie jak wielu innych zmiennych demograficznych – zmiennej,
jaką była płeć. W okresie późniejszym pojawiły się modyfikacje modelu, które
uwzględniały kryterium płci (np. Geffen i Straub, 1997).
Kryterium płci pojawia się natomiast w najnowszej wersji modelu z tej
kategorii (Venkatesh, Thong, Hu, 2012) – UTAT2 (Unified Theory of Acceptance
and Use Of Technology). W modelu tym podstawowymi zmiennymi są: oczekiwania co do efektywności technologii, oczekiwania dotyczące wkładanego
wysiłku, wpływ społeczny, czynniki ułatwiające korzystanie z technologii, motywacja hedonistyczna, przyzwyczajenia oraz stosunek ceny do wartości. Wymienione zmienne wpływają na intencje behawioralne, a te z kolei determinują zachowania związane z użyciem technologii. Czynnikami moderującymi są
wiek, płeć oraz doświadczenie. Płeć według założeń modelu ma wpływać na
ostatnie cztery z podstawowych zmiennych modelu (Venkatesh, Thong, Hu,
2012). Badania empiryczne mające na celu zweryfikowanie modelu wskazują
na wpływ płci na akceptację i użytkowanie technologii. Warto jednak pamiętać, iż w modelu tym płeć nie występuje jako jedna z głównych zmiennych, jest
tylko czynnikiem moderującym, co oznacza, że jest rozpatrywana wyłącznie
w interakcji z innymi zmiennymi. Badacze uzyskali istotne statystycznie interakcje pomiędzy trzema zmiennymi, z których jedną była płeć, tj. oczekiwaniami dotyczącymi technologii, wiekiem oraz płcią a także czynnikami ułatwiającymi wykorzystanie technologii, wiekiem i płcią. Interakcje pomiędzy dwiema
zmiennymi, tzn. między płcią a czynnikami podstawowymi były nieistotne
statystycznie (Tamże). Trudno w tej sytuacji określić, jaka jest rzeczywista siła
wpływu płci na akceptację i użytkowanie technologii.

Chong (2013) wykorzystał zmodyfikowaną wersję UTAT do prognozowania zmian w handlu mobilnym w Chinach. W jego badaniu płeć nie miała żadnego znaczenia jako czynnik wpływające na zachowania klientów. Co
więcej była najmniej ważną spośród wszystkich rozpatrywanych zmiennych.
Nieistotny wpływ płci zaobserwowali także Chong, Chang i Ooi (2012) dla
próby respondentów pochodzących z Chin i Malezji.
Przedstawione powyżej rozważania dotyczące roli płci w akceptacji
i wykorzystaniu nowoczesnych technologii wskazują na dwie możliwości.
Pierwsza związana jest z większym zainteresowaniem mężczyzn (w porównaniu do kobiet) nowoczesnymi technologiami. Druga wskazuje nie tyle na
różnicę pomiędzy płciami w odniesieniu do postaw i zachowań dotyczących
nowoczesnych technologii, ale na zróżnicowanie sposobu wykorzystania nowoczesnych technologii. Skłaniając się ku pierwszej możliwości sformułować
można następujące hipotezy:
H1: Mężczyźni w większym zakresie, w porównaniu do kobiet, będą
charakteryzowali się skłonnością do akceptacji nowości technologicznych.
H2: Mężczyźni, w porównaniu do kobiet, będą w większym zakresie
wykorzystywali możliwości telefonów komórkowych w procesie zakupu.
Kilka spośród przytoczonych wyników badań (Geffen i Straub, 1997;
Venkatesh i Morris, 2000) wskazywało na różnice w sposobie wykorzystania
technologii mobilnych. Skłania to do zastanowienia się nad ewentualnymi
czynnikami, które mogą wpływać na obserwowane różnice pomiędzy płciami. Płeć sama w sobie jest kryterium łatwym do uchwycenia i zbadania ale
trudnym do interpretacji, jako że źródeł zróżnicowania należy poszukiwać
w ukrytych zmiennych. Istniejące zróżnicowanie pomiędzy płciami może wynikać z innych czynników takich jak różnice w dochodach, wykształceniu czy
wieku. Zakładając jednak, że wpływ płci jest istotny można sformułować następujące hipotezy.
H3a: Zmienne moderujące (wiek, wykształcenie, poziom dochodów)
nie eliminują zróżnicowania płci w zakresie akceptacji nowoczesnych technologii.
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H3b: Zmienne moderujące (wiek, wykształcenie, poziom dochodów)
nie eliminują zróżnicowania płci w zakresie wykorzystania telefonów komórkowych w procesie zakupu.

Opis i wyniki badania
Badanie zostało przeprowadzone przez grupę studentów jednego
z uniwersytetów ekonomicznych w Polsce w listopadzie 2013 r. Badaniami
było objętych 129 respondentów. Po wyeliminowaniu ankiet z brakującymi
danymi uzyskano 86 kwestionariuszy. Wśród ankietowanych przeważały kobiety (47) w porównaniu do mężczyzn (39 respondentów). Z uwagi na różną
wielkość obu grup z grupy kobiet losowo usunięto 8 respondentów, uzyskując tym samym równe liczebności w obu badanych grupach. W badaniu zastosowano metodę wywiadu kwestionariuszowego. Kwestionariusz składał się
z 34 pytań zasadniczych oraz 6 pytań zamieszczonych w metryczce. Na wszystkie pytania w części zasadniczej respondenci odpowiadali w skali w 5-punktowej, od 1 – całkowicie nie zgadzam, do 5 – całkowicie zgadzam się.
Podstawową zmienną niezależną w badaniu była płeć. Dodatkowymi
zmiennymi wykorzystanymi w badaniu jako kowarianty głównych zmiennych
zależnych były: wiek, wykształcenie oraz sytuacja materialna. Pomiędzy grupami kobiet i mężczyzn nie było różnic wiekowych (F<1), związanych z wykształceniem (χ2(2)<1) oraz związanych z sytuacją materialną (χ2(4)= 2,65;
p>0,1). Wiek badanych osób wahał się w granicach od 13 do 57 lat. Wśród badanych osób przeważały osoby młode Mwiek=27,3. Większość badanych osób
miała wykształcenie średnie (52%) lub wyższe (45%) oraz była w dobrej (51%)
lub przeciętnej sytuacji materialnej (28%).
W badaniu uwzględniono dwie zmienne zależne. Pierwsza w skrócie
określana jako „akceptacja nowości” miała relatywnie ogólny charakter – nie
odnosiła się bezpośrednio do telefonów komórkowych, ale dotyczyła akceptacji dowolnych nowości technologicznych. Druga związana była bezpośrednio
z użytkowaniem telefonów komórkowych. Nosiła nazwę „technologia mobilna”
i określała poziom wykorzystywania technologii mobilnych w procesie zakupu.

Zmienna „akceptacja nowości” była mierzona za pomocą trzech pozycji
w skali od 1 (całkowicie nie zgadzam się) do 5 (całkowicie zgadzam się). Pozycje te przedstawiają się następująco:
–– Mam wrażenie, że nie wykorzystuję wszystkich możliwości kupowanego przeze mnie sprzętu elektronicznego takiego jak np. telefon
komórkowy czy tablet.
–– Kiedy znajomi czy rodzina wybierają technologicznie zaawansowany produkt, to raczej nie zwracają się do mnie z prośbą o poradę.
–– Z trudnością przychodzi mi poświęcenie czasu na „zabawę” różnego
rodzaju nowoczesnymi urządzeniami technicznymi.
Na podstawie przedstawionych powyżej trzech pozycji utworzono indeks, dla którego alfa Cronbacha wyniosła 0,603.
Aktualny poziom wykorzystania technologii mobilnych był badany za
pomocą indeksu utworzonego z sześciu pozycji. Przedstawiają się one następująco:
–– Parametry telefonu, jak np. rodzaj czy prędkość procesora, to dla
mnie czarna magia.
–– Tak naprawdę, to nie zainstalowałem żadnej aplikacji w swoim
smartfonie.
–– Nie kupiłam/em jeszcze żadnej płatnej aplikacji na telefon w Google
play czy Appstore.
–– Nigdy nie korzystałam/em z QR kodów.
–– Pomimo że mam smartfona to wykorzystuję tylko jego podstawowe funkcje.
–– Do obsługi portali społecznościowych (np. facebook, NK) wykorzystuję częściej smartfon niż komputer.
Alfa Cronbacha dla tych pozycji była na zadowalającym poziomie wynoszącym 0,716.
Weryfikację pierwszej hipotezy brzmiącej „Mężczyźni w większym
zakresie, w porównaniu do kobiet, będą charakteryzowali się skłonnością
do akceptacji nowości technologicznych” przeprowadzono z wykorzysta-
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niem jednoczynnikowej analizy wariancji. Wyniki tej analizy przedstawia
tabela 1.
Tabela 1. Różnice pomiędzy płciami w zakresie akceptacji nowości technologicznych
Źródło

Typ III sumy
kwadratów

Stopnie
swobody

Średni
kwadrat

F

Istotność

Model skorygowany

8,667

1

8,667

8,850

,004

Stała

746,689

1

746,689

762,525

,000

płeć

8,667

1

8,667

8,850

,004

błąd

74,422

76

,979

Ogółem

829,778

78

Ogółem skorygowane

83,088

77

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.
Uzyskane wyniki wskazują, że płeć ma wpływ na akceptację nowości
technologicznych. Mężczyźni uzyskiwali w tym zakresie wyższe rezultaty
Mm= 3,42 niż kobiety Mk= 2,76. Wyniki te potwierdzają postawioną hipotezę.
Efekt wielkości efektu jest na relatywnie niskim poziomie η2=0,104. Wskazuje
to na fakt relatywnie niewielkiej, choć istotnej różnicy pomiędzy mężczyznami a kobietami w zakresie akceptacji nowości.
Drugą badaną hipotezę w brzmieniu „Mężczyźni, w porównaniu do kobiet, będą w większym zakresie wykorzystywali możliwości telefonów komórkowych w procesie zakupu”, podobnie jak pierwszą, sprawdzono za pomocą
jednoczynnikowej analizy wariancji. Wyniki analizy przedstawia tabela 2.
Tabela 2. Różnice pomiędzy płciami w zakresie wykorzystania technologii mobilnych
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Źródło

Typ III sumy

Stopnie

Średni

kwadratów

swobody

kwadrat

F

Istotność

Model skorygowany

5,926

1

5,926

6,294

,014

Stała

804,490

płeć

5,926

1

804,490

854,459

,000

1

5,926

6,294

,014

błąd

71,556

76

Ogółem

881,972

78

Ogółem skorygowane

77,482

77

,942

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.
Uzyskane wyniki potwierdzają hipotezę drugą. Kobiety Mk= 2,94 w mniejszym zakresie niż mężczyźni Mm= 3,49 wykorzystywali potencjał technologii
mobilnej. Efekt wielkości efektu jest podobnie jak we wcześniejszym przypadku na niskim poziomie η2=0,076. Trzecia hipoteza zakładała, że „Zmienne moderujące (wiek, wykształcenie, poziom dochodów) nie eliminują zróżnicowania
płci w zakresie akceptacji nowoczesnych technologii (H3a) oraz wykorzystania
technologii mobilnych (H3b). Postawienie tej hipotezy związane było z możliwością błędnej interpretacji danych związanej z występowaniem czynników
moderujących wyniki. Przykładowo, akceptacja nowości może być związana
w dużej mierze z dochodami. Osoby o wysokich dochodach mogą być bardziej
skłonne do kupowania nowych urządzeń. Jeżeli pośród takich osób więcej
będzie mężczyzn niż kobiet, to w efekcie więcej mężczyzn niż kobiet będzie
akceptowało nowości. Wynikać to będzie jednak z wyższych dochodów niźli
z przynależności do określonej grupy wyróżnionej ze względu na płeć.
Do przeprowadzenia tej analizy wykorzystano metodę analizy kowariancji. Zmiennymi zależnymi były akceptacja nowości oraz technologia mobilna. Kowariantami były wiek, wykształcenie oraz sytuacja materialna.
Pojawienie się kowariantów nie spowodowało zmniejszenie się wpływu płci na zmienne zależne. Zarówno w przypadku akceptacji nowości
(F(1,77)=8,17; p<0,01), jak i w przypadku użytkowania technologii mobilnych
(F(1,77)=6,21; p<0,05) zanotowano istotny statystycznie wpływ płci. Warto
dodać, iż w przypadku „akceptacji nowości” zmienna wiek, a w przypadku
używania „technologii mobilnych” zmienne wiek i wykształcenie były istotne statystycznie. Jak już wspomniano wcześniej, nie eliminowało to jednak
wpływu płci na zmienne zależne.
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Podsumowanie
Przedstawione w artykule wyniki badań wskazują, że płeć jest czynnikiem istotnie różnicującym akceptację nowości technologicznych oraz zakres
wykorzystania technologii mobilnych. Warto zaznaczyć, iż wpływ ten jest
jednak nieznaczny. Ponadto zmienne takie jak wiek, wykształcenie i sytuacja
materialna nie zmniejszały wpływu płci na zmienne zależne. Trzeba jednak
mieć na uwadze, iż obie grupy tj. mężczyźni i kobiety, nie różniły się istotnie
w odniesieniu do zmiennych użytych jako zmienne kowariancyjne.
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Nowe sposoby komunikowania się kandydatów
do pracy z pracodawcami
New ways of communication of candidates for jobs with employers

Streszczenie
Rozwój technologii informatycznych, internetyzacja, globalizacja rynku pracy i działań rekrutacyjnych skutkują pojawianiem nowych sposobów komunikowania się poszukujących pracy
z pracodawcami. Kandydaci decydują się na nowe, ciekawe formy przekazania zatrudniającym informacji o sobie i swoich osiągnięciach. Tradycyjne curriculum vitae zastępowane jest
coraz częściej jego kreatywnymi wersjami w postaci interaktywnych stron internetowych czy video CV. W artykule przedstawiono nowe sposoby komunikowania się poszukujących pracy z
oferującymi zatrudnienie oraz opinie wyżej wymienionych podmiotów rynku pracy na temat tych sposobów.
Summary
The development of information technology, internetisation, the globalization of the labor market and recruitment activities give rise to new methods of communication of job seekers
with employers. Candidates decide to use new and interesting forms of informing potential employers about their competences and achievements. The traditional curriculum vitae is being
replaced with its creative versions: video CV or a candidate`s own website. The paper presents new forms of communication between job seekers and employers. It also shows the employees’
and employers` opinions about the new methods of communications in the labour market.

Słowa kluczowe: komunikacja, rekrutacja, curriculum vitae
Keywords: communication, recruitment, curriculum vitae
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Komunikowanie się jest istotą procesu rekrutacji. W trakcie jego trwania
pracodawcy przekazują potencjalnym kandydatom informacje o wakującym
stanowisku, o sposobach aplikowania i kryteriach selekcji. Z kolei osoby
chcące podjąć pracę, starając się przekonać zatrudniających o swoich walorach i skłonić ich do bardziej bezpośredniego kontaktu, np. zaproszenia na
rozmowę kwalifikacyjną, informują o kwalifikacjach, doświadczeniach zawodowych, zainteresowaniach.
Powszechnym sposobem komunikowania się kandydatów z organizacjami poszukującymi pracowników są dokumenty aplikacyjne. Podstawowym jest tu curriculum vitae, którego oczekuje od kandydatów blisko 95%
pracodawców (Badanie procesów rekrutacji, 2013, s. 7). Analiza zasobów Internetu pozwala wnioskować, że forma tego dokumentu ulega ewolucji. Tradycyjne, papierowe CV wypierane jest przez życiorysy wzbogacone grafiką,
video CV, strony www stworzone na potrzeby udziału w procesie naboru,
prezentacje kandydatów w programie Power Point lub Prezi. Aby zainteresować pracodawców, aplikanci coraz częściej wykorzystują takie narzędzia
jak: wiadomości tekstowe, fora internetowe, mikroblogi, możliwości social
mediów (Jak udoskonalić proces rekrutacji? 2011).
Celem artykułu jest przedstawienie przykładów nowych form
życiorysów jako sposobów komunikowania się kandydatów do pracy z pracodawcami oraz opinii nadawców i odbiorców tych komunikatów (w Polsce).
Aby zrealizować tak sformułowany cel, przeprowadzono badania o charakterze
jakościowym. Posłużono się etnografią wirtualną, w tym głównie analizą treści
wizualnych (Cichocki, Jędrkiewicz, Zydel, 2012, s. 203-220) oraz tradycyjną
analizą treści dokumentów zastanych (Babbie, 2007, s. 342-359; Łuczewski,
Bednarz-Łuczewska, 2012, s. 163-188). Etnografię wirtualną zastosowano do
analizy rozmaitych form życiorysów oraz poznania opinii osób poszukujących
zatrudnienia (zamieszczanych na stronach www) na temat tychże sposobów
komunikowania się z pracodawcami. Analizą treści objęto raporty z badań
związanych z tematyką pozyskiwania pracowników oraz wypowiedzi pracodawców i specjalistów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Nietradycyjne formy CV
Analiza CV dostępnych w Internecie pozwala wnioskować
o wielości i rozmaitości sposobów komunikowania pracodawcom osiągnięć,
doświadczeń i umiejętności kandydatów do zatrudnienia.
Jedną z częściej stosowanych form autoprezentacji jest infografika,
czyli wersja CV wzbogacona obrazkami (CV w formie infografiki – nowa moda?
2012). Autorzy tego typu życiorysów przedstawiają informacje o sobie,
używając tekstu, kolorów i elementów graficznych. „Kolorowe CV graficzne
– ujawnia gust, wrażliwość artystyczną, umiejętności obsługi programów graficznych.” (Kreatywne CV – plusy i minusy, 2011).
Życiorysy konstruowane są również w takich programach jak Power
Point czy Prezi. W tym przypadku ich autorzy przedstawiają swoje osiągnięcia na slajdach, stosując reguły projektowania prezentacji. Teksty wzbogacane są wykresami i zdjęciami, dzięki czemu CV staje się bardziej przekonujące.
Istotne w tym przypadku jest zadbanie, by prezentacja nie była zbyt długa,
nudna, a umieszczenie poszczególnych treści było uzasadnione charakterem
wakującego stanowiska (Kreatywne CV – plusy i minusy, 2011).
Kolejnym sposobem autoprezentacji jest video CV, umożliwiające
przedstawienie swojego życiorysu w formie audiowizualnej. Opcja ta pozwala na ujawnienie umiejętności komunikowania się, prezencji, budowania
kontaktu z odbiorcą. Polecana jest tym osobom, które w pracy nawiązują
kontakty z innymi: menedżerom, pracownikom HR i marketingu (Kreatywne
CV – plusy i minusy, 2011). Video CV może być umieszczone w serwisie Youtube lub w innych portalach społecznościowych, zarówno ogólnych, jak i tematycznych.
Za najbardziej profesjonalną opcję prezentowania siebie uważana jest
własna strona WWW. Pozwala ona nie tylko na zamieszczenie w Internecie
swojego życiorysu, ale także portfolio czy oferty z usługami. Ta forma komunikacji z zatrudniającymi polecana jest osobom, których zawód umożliwia odpłatne oferowanie usług, m. in. webdesignerom, programistom, PR-owcom,
trenerom biznesu, architektom, korepetytorom, ale również pracownikom
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budowlanym czy elektrykom (Życiorys w Internecie, 2011). Osobista strona
WWW pozwala na zbudowanie bardziej precyzyjnego wizerunku i przekazanie innym o wiele więcej informacji niż możliwe jest to w przypadku posługiwania się tradycyjnym CV. Autorzy stron internetowych zamieszczają na nich
filmy, linki do artykułów prasowych, w których wypowiadają się jako eksperci,
prezentują portfolio swoich dokonań. Dzięki profesjonalnie przygotowanej
stronie kreują swój wizerunek jako osoby nowoczesnej, zaznajomionej z trendami, otwartej, odważnej i kreatywnej, czyli mającej cechy, które liczą się na
współczesnym rynku pracy. Atutem tego rozwiązania jest także możliwość
pozycjonowania strony w oparciu o dane personalne jak i hasła związane
z branżą właściciela stron (Własna strona WWW jako kreatywne CV, 2011).
Przykładem osoby, która dzięki utworzeniu w sieci własnej strony zbudowała swoją osobistą markę i jednocześnie zyskała zatrudnienie jest M. Epstein.
Ponieważ jego pierwotnym celem była praca w dziale marketingu Google,
stworzył witrynę internetową pod adresem googlepleasehire.me. Umieścił
na niej nie tylko tradycyjny życiorys, ale także jego wersję wideo (Google,
Please Hire Me. Matthew Epstein (ca 2013).
Curriculum vitae publikowane są też w portalach społecznościowych:
tematycznych, poświęconych pracy i karierze, takich jak LinkedIn, Goldenline
lub Profeo (Rekrutacja 2012. Narzędzia i trendy, 2011, s. 20) i ogólnych, o charakterze towarzyskich, takich jak Facebook i Twitter.
Osoby tworzące własne profile zawierają w nich większość danych,
które standardowo znajdują się w życiorysach. Posiadanie takiego profilu
jest korzystne, gdyż CV jest cały czas dostępne online. „Ponieważ życiorysy przesłane pocztą, faksem, a nawet w formie załącznika do e-maila coraz słabiej odpowiadają na potrzeby rekrutujących, nie ujawniają w pełni potencjału kandydata, albo sprawiają, iż prezentuje się on lepiej niż
w rzeczywistości, dlatego pracodawcy chętnie korzystają z mediów społecznościowych. Sondaż przeprowadzony przez Jobvite pokazał, że 92%
amerykańskich rekruterów używa mediów społecznościowych w procesie
poszukiwania odpowiednich kandydatów do pracy. Według raportu „So-

cial Recruiting Activity Report” najbardziej popularnym społecznościowym
portalem do rekrutacji jest LinkedIn – używa go aż 97% rekruterów wykorzystujących społeczności do wyszukiwania kandydatów. Facebook jest
znacznie mniej popularny – korzysta z niego zaledwie 33% rekrutujących.
Jak pokazują wyniki badania firmy HRK S.A., polscy rekruterzy najczęściej
korzystają z portalu Goldenline.pl – 71% oraz Facebook.com – 54% (Wielgórska, 2012).
Od czasu pojawienia się portalu Pinterest, stał się on również miejscem, w którym można zamieszczać informacje potrzebne do oceny jego
użytkowników jako kandydatów do pracy. Portal ma charakter tablicy, do
której można przypiąć (ang. pin) interesujące zdjęcia, infografiki, filmy, informujące o zainteresowaniach właściciela. Kolekcja cyfrowych zbiorów ma
charakter autoprezentacji jej twórcy, przedstawia jego świat wartości, źródła
emocji i przyjemności (Klimowicz, 2012). Osoby zainteresowane robieniem,
sortowaniem i udostępnianiem fotografii prezentują swoje życiorysy także
w najpopularniejszym obecnie społecznościowym serwisie hostingu zdjęć,
jakim jest Instagram (Shontel, 2012).
Internauci korzystają ponadto z serwisów blogowych. „Prowadząc
własnego bloga, umieszczają na nim własne CV i osobom zainteresowanym
przekazują link do podstrony z życiorysem. Z kolei serwisy hostujące pliki pozwalają na umieszczenie CV np. w formacie pdf – taki link do pliku, można
następnie przekazywać online. Forma ta pozwala zarówno zabezpieczyć plik
hasłem, dzięki czemu nie będzie miał do niego dostępu nikt nie powołany, jak
i wygodnie przekazywać dostęp do CV.” (Życiorys w Internecie, 2011).
Jeszcze innym przykładem niestandardowego CV jest wykorzystanie
elementów gry. Na taki pomysł wpadł R. Leonardi, nowojorski grafik. Stworzył on grę inspirowaną popularną Mario Bros. Żeby dowiedzieć się więcej
o jego kwalifikacjach i umiejętnościach trzeba przejść przez krótkie cztery
etapy gry. W ten sposób w swoim curriculum vitae autor wykorzystał ideę,
coraz popularniejszej w procesie rekrutacji, grywalizacji (Kreatywne CV – dla
kogo? 2012).
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Kolejny niestandardowy pomysł należy do E. Hamiltona, copywritera
z Londynu. Umieścił on swoje CV w serwisie Google Maps. Na plan naniósł
znaczniki w miejscach, które zwiedził i opisał swoje doświadczenie. Każdy, kto
chce się zapoznać z jego życiorysem, może wejść na stworzoną przez niego
mapkę i „przechadzać” się wirtualnie po jego doświadczeniu (CV za pomocą
Google Maps, 2010).
Ciekawą propozycją są CV w formie kodu kreskowego. Dopiero po zeskanowaniu owego kodu przy wykorzystaniu urządzenia mobilnego można
otrzymać dostęp do takiego życiorysu (Rekrutacja 2012. Narzędzia i trendy,
2012, s.20). Zamieszczane w życiorysach kody typu QR (quick response) służą
do szybkiego odczytywania i zapisywania dokumentów przez każde przystosowane do tego urządzenie. W przypadku curriculum vitae, pod postacią takiego kwadratowego kodu kreskowego, zamieszcza się zwykle dane kontaktowe lub adresy do elektronicznej wersji takiego dokumentu (Kapinos, 2011).
Nietypowy sposób wykorzystania dwuwymiarowych kodów zaprezentował
V. Petit. Wysłał on zupełnie zwyczajne CV, ale na jego odwrocie zamieścił
swoje zdjęcie z nadrukowanym w miejscu ust kodem QR. Po zeskanowaniu
kodu i połączeniu z serwerem, w telefonie odbiorcy uruchamiała się aplikacja w postaci filmu, na którym V. Petit opowiada o sobie. Film przedstawia
jedynie usta, zatem telefon powinno się położyć w wyznaczonym miejscu na
zdjęciu autora CV. Powyższy przykład pokazuje, że kreatywność autorów CV
nie zna granic (http://www.victorpetit.fr/).

Opinie na temat niestandardowych form CV – rezultaty
badań empirycznych prowadzonych techniką etnografii
wirtualnej
Analiza treści wypowiedzi potencjalnych kandydatów do pracy oraz
przedstawicieli pracodawców pozwala wnioskować, iż nie wszyscy zetknęli
się z niestandardowymi formami CV. „Kreatywne CV w Polsce stanowią raczej pojedyncze próby przedstawienia życiorysu w formie niestandardowej,

czy też wyróżniającej się (…) Związane jest to z wymaganiami pracodawców
i firm rekrutacyjnych oczekujących dokumentów aplikacyjnych w z góry
zdefiniowanych formatach np. .doc czy .pdf.” (Wojtaszczyk i Cewińska, 20132014).
Zdaniem ekspertki ManpowerGroup, J. Skopińskiej, „Interaktywne CV
jest ciekawą formą zareklamowania siebie potencjalnemu pracodawcy, jednakże stosowanie jej jest wskazane raczej w przypadku wybranych branż, jak
np. marketing, media, IT, czy też grafika komputerowa – wszędzie tam, gdzie
ważne jest przedstawienie swojej kreatywności oraz umiejętności posługiwania się wybranymi programami komputerowymi. Podczas poszukiwania
pracy w finansach czy administracji lepiej pozostać przy tradycyjnej formie
dokumentów aplikacyjnych” (Kreatywne CV – dla kogo? 2012).
Podobne opinie wyrażają internauci, którzy zapoznali się z rozmaitymi
formami niestandardowych życiorysów: „Takie CV nie przejdzie na specjalistycznych (technicznych) stanowiskach.”, „Wszystko zależy od firmy, do której
składamy aplikację i od stanowiska. Jeśli to jest stanowisko kreatywne to takie kreatywne CV się sprawdzi.”, „Tego typu CV nadają się tylko do działu reklamy, PR, marketingu, projektowania.” (Wojtaszczyk i Cewińska, 2013-2014).
Kandydaci zainteresowani niestandardowymi formami dokumentów
aplikacyjnych podkreślają, iż dzięki nim mają szansę wyróżnienia się z tłumu.
Kreatywny życiorys jest ciekawszy, zawiera więcej informacji. Podczas jego
tworzenia można lepiej poznać samego siebie, dobrze się przy tym bawiąc.
Ponadto niekonwencjonalny styl autoprezentacji może świadczyć o odwadze
kandydata. Wśród pozytywnych opinii można spotkać następujące wypowiedzi: „Porcja nieskazitelnej i soczystej inspiracji. Aż chce się siąść, wziąć ołówek
i zacząć coś projektować.”, „Piękna sprawa, naprawdę. Całkowicie odmienne
podejście do sprawy CV, całkowicie odmienne od tego, co serwują w liceach
na podstawach przedsiębiorczości.”, „Zrobiłem kreatywne CV i zdecydowanie
to działa – odzew jest pewny.” (Tamże).
Plusy niestandardowych CV dostrzegają również osoby zajmujące się
pośrednictwem pracy i specjaliści z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.
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Nastawienie tych pierwszych implementowane jest przez urzędy pracy, które instalują kabiny do nagrywania video CV (Zboińska, 2013). Z kolei drudzy,
opiniując video CV, podkreślają, że ta forma: „Wzbudza znacznie większe zainteresowanie, zachęca do zapoznania się z zawartymi w nim informacjami
i wyróżnia kandydata spośród rywali.”, „Pozwala zweryfikować wiedzę i umiejętności praktyczne związane z obsługą specjalistycznych programów i ocenić jego zdolności autoprezentacji.” (Tamże).
Doceniają także wkład pracy i zaangażowanie w formę autoprezentacji. Do zalet CV umieszczanych w sieci zaliczają: ciągły dostęp do dokumentu,
szybkość odnalezienia interesujących selekcjonera informacji, możliwość ciągłej aktualizacji życiorysu, dodawania referencji, zamieszczania linków, wzbogacania i urozmaicania treści.
Niektórzy pracodawcy twierdzą, iż kreatywne CV wyróżnia się, ale poza
tym nie ma innych zalet. Niektóre z nowych form życiorysów nie są dostosowane do stanowiska, na które aplikują ich autorzy, co obniża ich wartość
merytoryczną.
Potencjalni kandydaci do pracy, opiniujący niestandardowe życiorysy,
zwracają uwagę na to, że przedstawiciele firm nie są jeszcze gotowi na odbiór
treści zawieranych w takich niecodziennych formach. Jeden z wypowiadających się podkreśla, iż decydując o wyglądzie CV „(...) trzeba też pamiętać, że są
firmy, które nie lubią formy odbiegającej od przyjętego standardu.” (Tamże).
Kolejna osoba zauważa, że „(…) w niektórych instytucjach, czas stoi w miejscu
i nie zważa na postęp technologiczny.” (Tamże). Z tego też powodu pojawiają
się wątpliwości, co do posługiwania się nowymi formami CV. Pewien internauta, komentując kreatywne życiorysy, wyraża opinię, iż gdyby złożył taki dokument, to „(…) zostałby odrzucony pod pretekstem nieczytelnego życiorysu
lub z uwagi na fakt, że pracodawca nie uznałby go za CV.” (Tamże). Następny
wypowiadający się twierdzi, że „(…) w Polsce 3/4 pracodawców ma problemy
z czytaniem zwięzłych bloków tekstu, a co dopiero grafiki, wykresów itp. Kreatywne CV mogłoby w ich przypadku spowodować zamęt; czuliby się zaniepokojeni faktem, iż nie są w stanie odszukać odpowiedniej rubryki.” (Tamże).

Jeszcze inna osoba, odwołując się do swoich wcześniejszych doświadczeń,
stwierdza: „Kiedyś zrobiłem CV w Excelu (…). Niestety nie mogłem się nim pochwalić, bo większość firm przyjmuje CV tylko w Wordzie, albo PDF-ie.” (Tamże). O sceptycznym nastawieniu do nowych form komunikacji z pracodawcami świadczą również następujące słowa: „Szkoda tylko, że często jedynym
efektem takiego CV jest śmiech osób je przeglądających.” (Tamże). Oceniając
propozycję CV w formie kodu, pewna osoba zwraca uwagę, iż „(…) barierą w stosowaniu dwuwymiarowych kodów kreskowych w naszym kraju jest
nieumiejętność korzystania z komórek, by dekodować tego typu informacje.
A szkoda, bowiem kody QR mogą być ciekawym uzupełnieniem CV.” (Tamże).
Zróżnicowane opinie na temat form i treści CV zależą od różnych czynników. Niektórzy sugerują, iż warunkuje je potrzeba tzw. domknięcia poznawczego. D.M. Webster i A.W. Kruglanski potrzebą domknięcia poznawczego
nazywają tendencję do szybkiego osiągnięcia opinii, postawy, rozwiązania
danego zadania lub sposobu postępowania w niejednoznacznej sytuacji,
która wymusza u jednostki reakcję. Poprzez dążenie do posiadania wiedzy,
tłumaczącej warunki, w których się znalazła, jednostka redukuje swoją niepewność poznawczą (Majkut, 2011, s. 413).
Zdaniem H. Bednarek, psychologa z SWSP (Kreatywne czy standardowe CV?, 2012), wysoki poziom potrzeby poznawczego domknięcia ogranicza
zakres przetwarzanych informacji i powoduje, że dane są analizowane powierzchownie. Osoby o takim poziomie odczuwania tej potrzeby koncentrują
się na informacjach, które zostały im dostarczone jako pierwsze i na danych
najbardziej wyrazistych, łatwych do zapamiętania. „Na tej podstawie można
przypuszczać, że rekruterzy z dużą potrzebą domknięcia poznawczego nie
wnikają w szczegóły podczas podejmowania decyzji, często też nie poszukują dodatkowych informacji, choć sytuacje tego wymagają. Dlatego ich sądy
bywają powierzchowne, bo wynikają z niepełnych przesłanek” (Kreatywne czy
standardowe CV? 2012).
Wyniki badań przeprowadzonych przez B. Przyborowską (Kreatywne
czy standardowe CV? 2012) pokazują, że „(…) rekruterzy, których cechuje ni-
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ska potrzeba poznawczego domknięcia, oceniają kandydatów z aplikacjami
kreatywnymi wyżej niż ci z wysoką potrzebą poznawczego domknięcia. Rekrutujący charakteryzujący się niską potrzebą domknięcia poznawczego przy
podejmowaniu decyzji, rzadziej koncentrują się na informacjach stereotypowych, bardzo często poszukują informacji dodatkowych na temat analizowanego kandydata. Natomiast wysoka potrzeba domknięcia poznawczego
charakteryzuje osoby, które w każdej sytuacji społecznej preferują jasność
i przewidywalność. Takie osoby czują się niekomfortowo w obliczu wieloznaczności, dlatego w procesie rekrutacji zdecydowanie preferują typowe
aplikacje.”

Podsumowanie
Do niedawna kandydaci do pracy dostarczali swoje życiorysy osobiście
lub listownie. W dobie internetyzacji CV przesyłane są elektronicznie bądź
umieszczane w sieci. Współczesne CV różni się od tradycyjnego nie tylko sposobem jego doręczenia, ale także formą.
Choć formy CV stają się coraz bardziej zróżnicowane, to wyniki analiz
prowadzonych techniką etnografii wirtualnej, pozwalają wnioskować, że nie
wszyscy popierają tego typu rozwiązania. Pracodawcy, zwolennicy tradycyjnego życiorysu, zwracają uwagę, że umożliwia on bardziej obiektywną ocenę, jest czytelny, nie wymaga dysponowania urządzeniami do jego odczytu,
a nawet, iż jest wyrazem szacunku do nich jako potencjalnych przełożonych
(w odróżnieniu od CV kreatywnego, w którym wykorzystywane są nietradycyjne formy przekazu). Z kolei kandydaci preferujący tradycyjne CV, podkreślają, że jest ono „bezpieczne”, a jego atutem jest również łatwość przygotowania. O ich ostrożności w podejściu do nowych sposobów autoprezentacji
świadczyć mogą następujące wypowiedzi: „Klasyczne CV są jednak najlepsze
(…)”, „CV ma być proste i czytelne, powtarzalne, żeby w łatwy sposób porównać kandydatów, nie szukać po całym dokumencie potrzebnej informacji.”,
„Za dużo kolorów, deseni, tła, brak wybicia projektów, wszystko zlewa się
w jedną całość (…) ale kreatywne jest – trzeba przyznać.”, „Wysyłając kreatyw-

ne CV zabezpieczyłbym się dodatkowo, uzupełniając dokumenty o CV w wersji klasycznej.” (Wojtaszczyk i Cewińska, 2013-2014).
Analiza rozmaitych przykładów CV skłania do zastanowienia nad niemal nieograniczonymi możliwościami wykorzystania nowoczesnych technologii przez człowieka i nad jego kreatywnością. Na skutek refleksji pojawia
się pytanie: jakich jeszcze form CV można spodziewać się w przyszłości i czy
w ogóle zbiór informacji o osobach, zamieszczanych w sieci, będzie można
nazwać curriculum vitae?
Przegląd kreatywnych form życiorysów pozwala wnioskować o coraz
większej roli kompetencji wirtualnych, tj.: wirtualnej skuteczności, wirtualnych kompetencjach społecznych, umiejętności korzystania z mediów społecznościowych oraz technologicznej dojrzałości rozumianej jako gotowość
do samodzielnego, efektywnego i odpowiedzialnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, również w sposób innowacyjny,
oraz do formułowania oczekiwań wobec technologii dla własnych, obecnych
i przyszłych potrzeb (Wojtaszczyk, 2013).
Ze względu na to, że tak wiele procesów odbywa się obecnie w wirtualnym świecie, istotne wydaje się prowadzenie badań, mających na celu
poznanie zachowań użytkowników tej szczególnej przestrzeni. Wyniki tych
badań pozwolą lepiej zrozumieć wirtualną społeczność, mogą być podstawą
prognoz dotyczących jej rozwoju i inspiracją do dalszych dociekań.
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O efektywności komunikacji marketingowej w Internecie
The effectiveness of marketing communication on the internet

Streszczenie
Celem opracowania jest przybliżenie źródeł efektywności wybranych modeli e-biznesu w komunikacji z klientem. W pracy przedstawiono charakterystykę demograficzną e-klienta, modele
e-biznesu pozostające do jego dyspozycji, następnie wskazano elementy efektywności przekazywanych regularnie e-komunikatów w odniesieniu do wybranych cech demograficznych
e-klientów oraz do wskazanych modeli e-biznesowych.
Abstract
The aim of the study is to search for the sources of effectiveness of selected e-business models in communication with the e-customer. The paper presents the demographic characteristics of
the e-customer, e-business models remaining at their disposal, identifies the components of the effectiveness of information provided on the regular basis for selected e-customers and for
certain e-business models.

Słowa kluczowe: e-klient, modele e-biznesu, efektywność
Key words: e-client, e-business models, effectiveness
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Celem opracowania jest wskazanie przykładowych źródeł efektywności wskazanych modeli e-biznesu w komunikacji z uprzednio określonym e-klientem. Tak postawionemu celowi opracowania podporządkowano
strukturę pracy – przedstawiono charakterystykę e-klienta, wskazano i scharakteryzowano katalog modeli e-biznesu (Hartman, Sifonis i Kador, 2001),
następnie zawarto opis zastosowania Internetu w modelach e-biznesowych
wraz z próbą analizy źródeł ich efektywności oraz przedstawiono elementy
efektywności przekazywanych regularnie e-komunikatów w odniesieniu do
wybranych cech demograficznych e-klientów i do wskazanych modeli e-biznesowych.
Obecnie w sieci można dokonać zakupu wszelkich rodzajów artykułów
dostępnych w tradycyjnych sklepach, a nawet więcej. Powodem są większe
możliwości e-sprzedawców, których nie dotyczą rozmaite ograniczenia (np.
warunki lokalowe), a rozpościerają się przed nimi możliwości sprzedaży produktów niszowych, których dystrybucja w innej formie mogłaby być nieopłacalna. W porównaniu z pierwszymi sklepami internetowymi, rozszerzono asortyment, wprowadzono i udoskonalono formy płatności elektronicznych oraz
wprowadzono udogodnienia w zakresie dostawy zamówionych produktów.
Odnalezienie interesującego towaru w sieci jest znacznie łatwiejsze niż
w przypadku tradycyjnej formy handlu, nie wymaga ponoszenia nakładów
finansowych i zajmuje zdecydowanie mniej czasu, dlatego sukcesywnie przybywa klientów, dla których Internet jest źródłem wiedzy o produktach i miejscem dokonywania zakupów.

Kim jest e-konsument
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E-konsumenci to osoby nabywające dobra i usługi w sieci. E-klient
(np. Bartosik-Purgat, 2011, s. 46) korzysta z Internetu, podejmując decyzję o zakupie dóbr lub usług, dokonuje zakupu online by je skonsumować.
E-konsumentem może być także osoba dokonująca wyboru w sieci i płacąca za produkt, ale niekoniecznie dobro to konsumująca, a także korzystający
z Internetu w celu ułatwienia sobie procesu konsumpcji (np. dla identyfikacji

potrzeb, wyszukania rozwiązań problemów) (Janoś-Kresło, 2006, s. 18), czyli
także osoby, które wykorzystują zasoby internetowe wyłącznie w celu pozyskiwania informacji i oceny możliwych wariantów wyboru, a ostatecznego
zakupu danego produktu dokonują w świecie realnym.
Według danych Eurostatu (2013) 59% obywateli 28 państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej w wieku 16-74 lat używało w 2012 roku Internetu w celach zakupowych. Polacy (47%) znajdują się w tym rankingu w środku
stawki, na 15 miejscu. Największy odsetek e-klientów posiada Wielka Brytania
(82%), najmniej Rumunia (11%)1. Najpopularniejsze kategorie, w jakich dokonywane są transakcje internetowe w Europie to odzież i artykuły sportowe,
serwisy zajmujące się wyszukiwaniem i rezerwacją miejsc noclegowych oraz
portale turystyczne. Natomiast najmniejszym zainteresowaniem cieszy się
zamawianie przez sieć artykułów spożywczych. W Polsce natomiast najczęściej kupuje się odzież i artykuły sportowe, a najrzadziej noclegi.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2012 roku z Internetu korzystało 62% Polaków w wieku 16-74 lata, z tego 48% wyszukiwało
informacji o towarach lub usługach a 21% dokonało faktycznych zakupów
poprzez złożenie zamówienia na stronie internetowej sprzedawcy lub w portalu aukcyjnym. Dane liczbowe za rok 2012 i dla porównania również w latach
poprzednich, w tysiącach osób przedstawia, wykres 1.
Proporcje pomiędzy e-klientami kobietami i mężczyznami w wieku
16-74 wahają się, różnice nie przekraczają jednak 2-3 punktów procentowych.
Szczegółowe informacje prezentowane są na wykresie 2.
W roku 2011 większość z kupujących to osoby młode, w wieku 25-34
oraz 16-24 lata. Łącznie młodzi stanowili ponad połowę kupujących online
– 57%. Im starsza grupa wiekowa, tym mniej licznie była reprezentowana.
Tendencja ta zmieniła się w roku 2012, kiedy to liczba osób korzystających
z Internetu w celach zakupowych zaczęła się wyrównywać w odnośnych
przedziałach wiekowych.
1

Opracowanie to przygotowano pod koniec 2013 r., gdy pełne dane za ten rok nie były jeszcze dostępne.

Wykres 1. Liczba osób w wieku 16-74 korzystających z Internetu, w tym do celów zakupowych w Polsce
w latach 2005, 2010, 2011, 2012

Źródło: opracowanie własne na podst. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2013. www.stat.gov.pl
Źródło: opracowanie własne (GUS, 2012; GUS, 2013).
Wykres 2. Udział osób kupujących w Internecie – układ porównawczy według cech społeczno-demograficznych w 2011 oraz 2012 r. (w proc.)
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Źródło: opracowanie własne (GUS, 2012; GUS, 2013).

Analiza struktury grup kupujących przez Internet ze względu na
poziom ich wykształcenia w 2011 r. wskazuje, iż ponad połowa to osoby,
które ukończyły szkołę średnią, w 2012 liczba ta jeszcze wzrosła z 54% do
62%, zaś spadł odsetek e-klientów z wyższym wykształceniem z 36% do
20%.
W roku 2011 większość e-konsumentów pochodziło z miast – 73%,
w zasadzie w równym stopniu z mniejszych i większych. Tylko 27% e-kilentów to mieszkańcy wsi, co wówczas tłumaczono mniejszą dostępnością do
infrastruktury internetowej. W 2012 roku mieszkańcy wsi stanowili już 37%
klientów sklepów internetowych, zaś ilość klientów z miast poniżej stu tysięcy mieszkańców przeważa nad tymi z większych miast.
Reasumując, na podstawie przeprowadzonego porównania można
wnioskować, iż e-konsumenci to osoby coraz starsze, najczęściej o wykształceniu średnim. W związku z tym, aby popularyzować konkretne modele
e-biznesu należy dywersyfikować ofertę.
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Modele e-biznesowe pozostające do dyspozycji
e-klienta
Firmy korzystają – świadomie lub nie – z jakiegoś modelu biznesowego
lub z kombinacji kilku z nich. Taki sam mechanizm dotyczy firm środowiska
internetowego i modeli e-biznesu (Hartman, Sifonis i Kador, 2001, s. XVIII).
Zestawienia klasyfikacji modeli e-biznesu według rozmaitych autorów różnią się pomiędzy sobą przyjętymi kryteriami tworzonych rozróżnień.
Wśród nich rysują się dwa zasadnicze trendy – podział ze względu na technologię oraz na sposób zarządzania organizacją w przestrzeni wirtualnej.
Najpopularniejsze, często powtarzające się w klasyfikacjach modele (Combe, 2006; Grudzewski, Hejduk, 2002; Grudzewski, Hejduk, 2004; Grudzień,
2000; Kirov, Kuśmierz i Rządca 2003; Olszak, 2004; Timmers, 1998; Timmers,
2002; Weill, Vitale, 2001), to przede wszystkim sklep internetowy (e-shop),
aukcja elektroniczna (e-auction), pośrednictwo informacji (information
brokerage), elektroniczne zaopatrzenie (e-procurement), integrator usług
łańcucha wartości (value-chain integrator), trzecia strona rynku (third party
marketplace), dostawca usług łańcucha wartości (value-chain service provider), elektroniczne centrum handlowe (e-mall), platforma współpracy (collaboration platform), wirtualna społeczność (virtual community) oraz usługi zaufania (trust services). Takie podstawowe i najpopularniejsze modele
powtarzają się w większości klasyfikacji. Dlatego na potrzeby niniejszego
opracowania wybrano jednak mniej popularne zestawienie, opracowane
na podstawie Hartman, Sifonis i Kador (2001). Klasyfikacja modeli e-biznesowych obejmuje:
–– platformę handlu internetowego (e-business storefront),
–– pośrednika informacyjnego (infomediary),
–– pośrednika zaufania (trust intermediary),
–– wspomaganie realizacji przedsięwzięć e-biznesowych (e-business
enabler),
–– dostarczanie infrastruktury (infrastructure provider).

Platforma handlu internetowego to serwis, który oferuje rozbudowane systemy informatyczne umożliwiające przeprowadzanie sprzedaży dóbr
i usług pomiędzy przedsiębiorcami (B2B), konsumentami i przedsiębiorcami (B2C) oraz pomiędzy konsumentami (C2C). Celem jest scentralizowanie
i zautomatyzowanie procedur dokonywania zakupów w dużych przedsiębiorstwach przez zastąpienie tradycyjnych form zamówień (list, fax, telefon,
kontakty osobiste), dlatego platforma oferuje kompletny katalog pośrednictwa usług, pozwalających na przeprowadzanie transakcji handlowych.
Model ten łączy w sobie przetwarzanie transakcji, bezpieczeństwo płatności
online i przechowywanie informacji. Kupcy organizują katalogi produktów,
przyjmują zamówienia przez swoje strony internetowe, przyjmują płatności,
bezpiecznie wysyłają towar do klientów i zarządzają danymi klientów. Poza
podstawową funkcją operatorzy platform oferują także szereg funkcji dodatkowych umożliwiających, np. centralne zarządzanie zakupami, skrócenie
czasu realizacji zamówienia, zintegrowane zarządzanie łańcuchem dostaw,
prognozowanie popytu, realizowanie szybkich płatności elektronicznych,
elektroniczny obieg dokumentów oraz usługi wdrożeniowe i doradcze. Dzięki
skupieniu wielu jednostek w jednym miejscu, platformy zapewniają użytkownikom łatwo dostępną i przejrzystą informację o aktualnej ofercie rynkowej (o cenach, dostępnych ilościach, warunkach dostaw), wygodny sposób
porównania cen i wyboru optymalnej oferty (Whish, 2003, s. 488). Serwisy takie funkcjonują pojedynczo albo jako kooperacja firm całej branży (tzw. rynek
wymiany – marketplace exchange lub rynek wirtualny – virtual marketplace).
Pośrednik informacyjny oferuje klientom najczęściej darmowe usługi
lub produkty w zamian za informacje o ich zainteresowaniach i zachowaniach
w Internecie. Na ich podstawie tworzy obszerne bazy danych o klientach
o określonej specyfice oraz wyszukuje określone informacje w sieci lub oferuje konsultacje dotyczące kwestii technicznych lub gospodarczych. Pośrednik
udostępnia informacje w postaci pojedynczych kontaktów pomiędzy sprzedającym a kupującym. Model ten może również funkcjonować odmiennie –
konsumentom lub firmom oferuje się wyszukiwanie w Internecie informacji
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o produktach i usługach konkurencyjnych względem siebie i w ten sposób
tworzy się bazy danych klientów o określonych potrzebach. W tym przypadku pobiera się honorarium za te informacje. Wyodrębniona według określonego kryterium grupa klientów może być następnie wykorzystana jako cel
kampanii reklamowej.
Pośrednik zaufania dostarcza specyficznych informacji uwiarygodniających, gwarantujących zaufanie pomiędzy stronami w procesach biznesowych w sieci. Takie działanie zwykle jest przeprowadzane w postaci szyfrowania danych, wydawania lub potwierdzania certyfikatów autentyczności lub
płatności internetowych. Certyfikaty bezpieczeństwa lub autentyczności to
przykładowo SSL2 lub podpis elektroniczny3. Często spotykanymi usługami
zaufania są także certyfikaty potwierdzające kompetencje firmy (np. certyfikaty szkoleń z zakresu obsługi danej technologii) oraz certyfikaty potwierdzające wiarygodność lub uczciwość kontrahenta. Model ten występuje na
wszystkich ważniejszych rynkach: B2B, B2C i C2C.
Wspomaganie realizacji przedsięwzięć e-biznesowych polega na dostarczaniu narzędzi lub kompetencji w celu ułatwienia lub umożliwienia realizacji procesów biznesowych w sieci innym podmiotom.
Firmy dostarczają infrastrukturę (połączenia sieciowe, bezprzewodowe, technologie informatyczne, oprogramowanie itp.) umożliwiającą funkcjonowanie innym podmiotom w e-biznesie. Najważniejszą korzyścią jest
możliwość wejścia na rynek e-biznesowy i szybka współpraca z innymi podmiotami bez konieczności budowy własnych rozwiązań infrastrukturalnych.
Wiele serwisów charakteryzuje się podobnymi elementami, ale potrzeby informacyjne firmy, przyjęta forma, realizowane zadania, oraz specyfika
działalności gospodarczej wynikają ze strategii firmy i wymagają – jako jej
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2
3

SSL to protokół służący do bezpiecznej transmisji zaszyfrowanego strumienia danych. Stanowi on
wystandaryzowany zestaw wcześniej znanych technik, algorytmów i schematów. Do szyfrowania wykorzystuje algorytmy symetryczne i asymetryczne z kluczem publicznym.
Podpis elektroniczny to dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi osobowymi służą
do identyfikacji osoby składającej taki podpis. Dodatkowa informacja służy do weryfikacji jej źródła.
Tworzone są dwa klucze: prywatny – służy do podpisywania wiadomości, i publiczny – do weryfikowania podpisu. Podpisy elektroniczne korzystają z kryptografii asymetrycznej.

konsekwencja – zastosowania odpowiednich narzędzi informatycznych. Sposób w jaki sposób firma realizuje swoją działalność gospodarczą, prowadzoną
z wykorzystaniem serwisów www i internetowych technologii informatycznych, określony jest przez model biznesowy. Obserwuje się łączenie i przenikanie się poszczególnych modeli biznesowych, co skutkuje powstawaniem
nowych, odmiennych sposobów funkcjonowania firm w cyberprzestrzeni.
Nieustannie, co oczywiste, pojawiają się nowe formy prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie.

Poszukiwanie efektywności zastosowania Internetu
w modelach e-biznesowych
Mierniki analizy efektywności najczęściej dotyczą promocyjnych działań jednorazowych w postaci określonych kampanii marketingowych. Wśród
nich odnaleźć można takie ogólnie i powszechnie znane, uniwersalne mierniki, jak:
–– wskaźnik kosztu sprzedaży (Cost per Order, Cost per Sell, CPS)4,
–– wskaźnik zwrotu z inwestycji (Return On Investment, ROI)5.
Występuje wiele wskaźników (Kozielski, 2011), jednak nie wszystkie
łatwo zastosować. Często odnoszą się one do kampanii reklamowych lub innych jednorazowych komunikatów marketingowych. Warto jednak pochylić
się nad efektywnością przekazów kierowanych do e-klienta codziennie i stale.
Źródłem efektywności przekazywanych e-komunikatów jest ich przejrzystość, użyteczność i prostota. Na przejrzystość wizualną strony wpływa
jakość grafiki, wygląd tekstu i jego treść. Użyteczność to możliwość zdoby4

5

Określa koszt działań marketingowych poniesionych w celu pozyskania pojedynczego klienta; jest
ilorazem kosztów działań marketingowych i liczby odbiorców danej kampanii. Im niższe wartości
przyjmuje ten wskaźnik, tym większa efektywność charakteryzuje podjęte działania marketingowe.
Wskaźnik kosztu sprzedaży najczęściej stosowany jest na rynku B2B i w branży usługowej.
Jest ilorazem zysku, który powstał dzięki podjętym działaniom promocyjnym i kosztów promocji.
Wskaźnik ten dokładnie pokazuje efektywność komunikatów marketingowych, jest jednak trudny do
określenia, bowiem niełatwo określić zysk który powstał bezpośrednio w wyniku przeprowadzanych
działań promocyjnych, a który powstałby mimo tych działań.
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Tabela 1. Wizualne preferencje wybranych, przykładowych grup demograficznych e-klientów
aspekt wizualny strony
kolor
Płeć Mężczyźni są uwrażliwieni na kolor czerwony
Kobiety, statystycznie ujmując, widzą więcej,
ponieważ większość genów odpowiedzialnych
za percepcję barw znajduje się w chromosomie X. Mężczyźni mają w swoich komórkach
tylko jeden taki chromosom, kobiety – dwa.

Wiek Oczy 40-latków pracują dwa razy ciężej niż
20-latków, a 60-latków cztery razy ciężej niż
oczy 20-latków, bo do siatkówki oczu 40-latków dostaje się jedynie połowa światła w stosunku do ilości jaka dostaje się do siatkówki
20-latka, a oko 60-latka przyjmuje tylko 20%.
Prawie 1 na 10 czytelników ma także problemy z oczami.2

wykorzystywane narzędzia komunikacji

czcionka
Łatwiej czyta się drukowany tekst jednolity napi- Kobiety mają szerszy kąt widzenia – 170
sany krojem szeryfowym1. Tekst na ekranie lepiej st., mężczyźni 100, dlatego kobiety
czyta się wyświetlony czcionką bezszeryfową.
dostrzegają więcej szczegółów.
Także duże napisy (np. na bannerach) lepiej drukować krojem bezszeryfowym. Czcionki szeryfowe nie są używane przy dłuższych tekstach; na
ekranie służą w tytułach i nagłówkach, w których
stosuje się stosunkowo dużą czcionkę, dzięki
temu całość wygląda schludnie i czytelnie. Inne
użycie takiego kroju pisma to menu lub logotyp.

Kobiety o 25 proc. bardziej korzystają
z połączeń mózgowych odpowiadających
za emocje.
Kobiety posługują się językiem relacji, powiązań, zależności. Mężczyźni – pozycji w grupie
i autonomii. Dla kobiet język to głównie
narzędzie porozumiewania się, sposób nawiązywania kontaktów i tworzenia więzi. Dla
mężczyzn – sposób na zachowanie niezależności, zdobycie i utrzymanie pozycji w hierarchii. Mowa służy im jako środek do ściągania
na siebie uwagi i utrzymania jej.
Większość starszych osób musi wytężać wzrok,
Większość ludzi, kiedy siedzi wygodnie, Przewaga bezpłatnej komunikacji za pożeby przeczytać tekst z ekranu, nawet jeśli nie
jest o 20 do 23 cali od ekranu kompute- mocą internetu (z wykorzystaniem mikrozauważają, że to robią np. pochylają się w stronę ra. 28 cali to odległość zalecana, ponie- fonu i kamery, poczta elektroniczna).
ekranu, co jest niewygodne i nieergonomiczne. waż jest to miejsce gdzie konwergencja3 Nie wszyscy użytkownicy lubią z nich koUżytkownik może użyć klawisza zoom by powięk- jest na tyle niska, aby uniknąć zmęczenia rzystać – nadal używają telefonów (SMS,
szyć tekst, lecz czyni to rzadko, bo nie wie jak.
oczu. Jest to o wiele dalej niż odległość, rozmowa)
w której czyta się tekst drukowany.

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Felici, 2006, s. 72-73; Kolb, 2003, 28-35; Schwarz, Singer, 2013, s. 161-164; Węgrzyn, 2010, s. 222-223; Wiliams, 2003, s. 79; Żurek 2004, s. 23-40).
1
2
3

381

konstrukcja i układ informacji

Czcionki szeryfowe charakteryzują się elementami poprzecznymi kończącymi główne linie tworzące
litery. Najpopularniejsze kroje to Times New Roman, Georgia, Bookman Old Style, oraz Courier (szeryfowa o stałej szerokości).
Szacuje się, że w Polsce aż pół miliona stanowią osoby z poważną dysfunkcją wzroku – słabowidzące
lub z uszkodzeniami narządu wzroku. Na świecie jest ponad 42 miliony ludzi niewidomych i cierpiących na zaburzenia wzroku (Money.pl).
Przecinanie się osi optycznych oczu przy patrzeniu na bliski obiekt.

cia dzięki niej potrzebnych informacji. Prostota przejawia się w intuicyjnym
poruszaniu się po stronach internetowych i jej podstronach.
Przejrzystość, użyteczność i prostotę można zapewnić e-komunikatom
dbając o:

1. aspekt wizualny strony.
2. konstrukcję i układ informacji na stronie głównej i podstronach.
3. realnie wykorzystywane narzędzia komunikacji jedno i dwukierunkowej, proponowane przez firmę na stronie realizującej określony
model e-biznesu.
Wizualne preferencje wybranych, przykładowych, wcześniej w opracowaniu określonych grup demograficznych e-klientów w odniesieniu do źródeł efektywności przekazu stałego w postaci jego przejrzystości, użyteczności i prostoty prezentuje tabela 1.
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Model platformy handlu internetowego jest adresowany do wszystkich klientów. Konieczne jest jednak spersonalizowanie oferty i daleko idąca
jej dywersyfikacja, co znacznie upraszcza dostępny software6. Aby zapewnić
efektywność tego modelu biznesowego należy podczas przygotowywania
katalogów produktowych pamiętać o układzie tematycznym z podziałem na
wiek i płeć e-klientów – młodym klientom, wychowanym w kulturze obrazka,
zaproponować strony bardziej dynamiczne, natomiast starszym, zwłaszcza
z przedziału wiekowego 65-74 przygotować ofertę wizualnie dopasowana
do ich percepcji (bez blikujących dodatków na stronach, migających informacji i dość szybko przesuwającego się tekstu, w stonowanych kolorach i dużej
czcionce). Efektywność wykorzystania platformy podnosi również – co oczywiste – dopasowanie oferty do potrzeb odbiorcy. Obu stronom transakcji
zależy na bezpiecznych płatnościach, ale osoby starsze są mniej skłonne do
korzystania z elektronicznej formy na rzecz płatności przy odbiorze, stąd potrzeba załączenia takiej opcji zakupu do odnośnych stron.
Pośredniczenie informacyjne dotyczy nie tylko klasycznych zachowań
zakupowych. Najczęściej spotykanym pozazakupowym pośrednictwem informacyjnym w sieci jest rekrutacja. Poszukujący pracy korzystają ze stron
najczęściej za darmo, mogą nauczyć się jak napisać cv i list motywacyjny,
wysłać formularz online, przeszukiwać listy z propozycjami zatrudnienia.
Pracodawcy dodają oferty pracy i ponoszą opłaty uzależnione od ich ilości
i częstotliwości aktualizacji. Są one skierowane do osób w wieku produkcyjnym, dlatego należy dostosować jej wygląd do konkretnego przedziału wiekowego poszukiwanego pracownika. Strony takie mogą także weryfikować
umiejętności, zwłaszcza jeśli np.w oferowanej pracy korzysta się z komputera, co znacznie podnosi efektywność tego narzędzia. Pośrednicy zaufania to
np. firmy udzielające pożyczek online – to ciągle rosnący segment rynku. Aby
zwiększyć efektywność takiej strony należy zadbać, by wyglądała elegancko i z zachowaniem atrybutów profesjonalizmu. Firmy te szczycą się również
6

Księgarnie korzystają z tego rozwiązania na szeroką skalę – w każdej z nich funkcjonuje formuła „klienci, którzy poszukiwali TEJ książki zainteresowania byli również...” i wskazywane są kolejne tytuły.

prostotą nie tylko procedury, ale obsługi strony, dlatego skierowane są także
do osób starszych.
Wspomaganie realizacji przedsięwzięć e-biznesowych i dostarczanie
infrastruktury skierowane jest do podmiotów biznesu, klientem jest inna firma.

Podsumowanie
W opracowaniu przedstawiono przykłady podniesienia efektywności
niektórych, wybranych elementów spośród wchodzących w skład modeli e-biznesowych (Hartman, Sifonis i Kador, 2001) poprzez dostosowanie ich do
potrzeb e-klientów, wynikających z ich cech demograficznych. Podczas przygotowywania oferty bezwzględnie należy zapoznać się szczegółowo z profilem e-klienta i tak zaprojektować ofertę, stronę internetową i treść przekazu,
aby odpowiadała na potrzeby e-klienta.

Komu
Komunikacja
rynkowa:
Innowacje
wa – Media – Design

O efektywności komunikacji marketingowej w Internecie

Bibliografia
Bartosik-Purgat, M. (2011). Kulturowe uwarunkowania zachowań konsumentów na przykładzie
młodych Europejczyków. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Węgrzyn, M. (2010). O indywidualnych różnicach mężczyzn i kobiet w percepcji rzeczywistości
i przetwarzaniu informacji. W: R. Stefański, A. Zamojski (red.), Współczesny człowiek
w społeczeństwie informacyjnym: egzystencja – ideologia – moralność. Toruń: Wydawnictwo
Adam Marszałek.

Combe, C. (2006). Introduction to E-Business, Management and Strategy. Amsterdam-BostonHeidelberg-Londyn-Nowy Jork-Oxford-Paryż.

Whish, R. (2003). Competition Law. 5th Ed. UK: LexisNexis.

Eurostat (2013). European Year of Citizens 2013. Nearly 60% of EU Internet Users Shop Online. Clothes, Travel & Holiday Accommodation: Most Common Online Purchases. Eurostat Press Office.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-15102013-AP/EN/4-15102013-AP-EN.
PDF (11.11.2013).
Felici, J. (2006). Kompletny przewodnik po typografii – zasady doskonałego składania tekstu.
Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K. (2002). Przedsiębiorstwo wirtualne. Warszawa: Difin.
Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K. (2004). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach. Warszawa: Difin.
Grudzień, A. (2000). Modele biznesowe e-gospodarki. Net Forum, (12), 26-28.
GUS (2012). Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych w przedsiębiorstwach
i gospodarstwach domowych w 2011 r. http://www.stat.gov.pl.
GUS (2013). Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych w przedsiębiorstwach
i gospodarstwach domowych w 2012 r. http://www.stat.gov.pl.
Żurek, E. (2004). Sztuka prezentacji, czyli jak przemawiać obrazem. Warszawa: Poltekst.
Hartman, A., Sifonis, J., Kador, J. (2001). E-biznes – strategie sukcesu w gospodarce internetowej.
Warszawa: Wyd. K.E. Liber s.c.
(IAR) (2005). W Dniu Niewidomych myślimy o 90 tysiącach naszych rodaków i ich problemach.
http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/w;dniu;niewidomych;myslimy;o;90;ty
siacach;naszych;rodakow;i;ich;problemach,228,0,72932.html (21.12.2013).
Janoś-Kresło, M. (2006). Cechy konsumentów i gospodarstw domowych jako podmiotów konsumpcji. W: M. Janoś-Kresło, B. Mróz (red.), Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
Kirov, N., Kuśmierz, A., Rządca, R. (2003). Jak się kręci e-biznes, PC Kurier, (8), 36-39.
Kolb, H. (2003). How the Retina Works. American Scientists, 31, Jan-Feb, 28-35
Kozielski, R. (red.) (2011). Wskaźniki marketingowe. Warszawa: Wolters Kluwer.
Olszak, C.M. (red.) (2004). Systemy e-commerce. Technologie internetowe w biznesie. Katowice:
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Schwarz, S., Singer, M. (2013). Romantic Red Revisited: Red Enhances Men’s Attraction to Young,
but not Menopausal Women. Journal of Experimental Social Psychology, 49.

383

Timmers, P. (1998). Business Models for Electronic Markets. Electronic Markets, (2), 3-8.
Timmers, P., Gasós, J. (2002). Agent Technologies and Business Models for Electronic Commerce. W: M. Warkentin (red.), Business to Business Electronic Commerce: Challenges and Solutions,
Londyn.
Weill, P., Vitale, M.R. (2001). Place to Space: Migrating to Ebusiness Models, Boston.

Williams, R. (2003). Jak składać tekst – Komputer nie jest maszyną do pisania. Gliwice: Helion.

Komu
Komunikacja
rynkowa:
Innowacje
wa – Media – Design

Paulina Zielińska
Szkoła Główna Handlowa

Siła oddziaływania kryzysu marki w mediach
społecznościowych
Impact of social media brand crisis

Streszczenie
Analiza ostatnich kryzysów wizerunkowych w mediach społecznościowych wskazuje na zasadność hipotezy, jakoby były one spowodowane głównie niewłaściwie prowadzoną komunikacją
z konsumentem i brakiem świadomości jego obecnego znaczenia w relacji producent-klient. Pozostawiony dalszym rozważaniom jest wpływ tychże kryzysów na sprzedaż produktów, niemniej
jednak istotne zdają się pierwsze zdobycze tzw. ekonomii komunikacji, które traktują o aktywności poszczególnych internetowych społeczności.
W poniższej pracy autorka analizuje przyczyny współczesnych kryzysów marek oraz przypadki problemów wizerunkowych w mediach społecznościowych z ujęciem ich znaczenia dla
poszczególnych marek.
Summary
An analysis of recent image crises in social media seems to justify the hypothesis that they were caused mainly by inappropriately managed communication with the consumer and by the
lack of awareness of the latter’s current importance in the relationship between manufacturers and customers. Although the way in which such crises affect product sales is left for future
considerations, the first developments of what is referred to as the economy of communication nevertheless seem significant, dealing with the activity of individual online communities.
In her study, the author examines the reasons of contemporary brand crises and analyzes cases of the image crises in social media, describing their importance for the individual brands.

Słowa kluczowe: kryzys wizerunkowy, media społecznościowe, zarządzanie kryzysowe
Key words: image crisis, social media, crisis management
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Rewolucja informacyjna i związany z nią rozwój mediów wykreowały
nowe trendy w konsumpcji, które znacznie zmieniły charakter komunikacji
marki z klientem. Pojawienie się i upowszechnienie kanałów społecznościowych umożliwiło markom prowadzenie otwartego dialogu z klientem. Niesie
to za sobą wiele pozytywnych aspektów dla firm, m.in. związanych z budowaniem wizerunku, jak również alternatywnym pozyskiwaniem insightów.
Świadomy swej siły konsument zaczął żądać od marek bezpośredniego kontaktu, co poza korzyściami, może także narażać firmy na poważne problemy
wizerunkowe. Niezwykle istotne jest zestawienie ewentualnego pożytku
z realnym ryzykiem pojawienia się na platformie społecznościowej kryzysu
i jego konsekwencji. Współcześni konsumenci różnie okazują swoje zaangażowanie względem marki – mogą być jej wyznawcami, jak również otwarcie
deklarować nienawiść. Coraz większe doświadczenie pokazuje, że sytuacje
kryzysowe, niewykraczające początkowo poza granice Sieci, mają potencjał
przeistoczenia się w poważny kryzys marki i zwiększenia swojego zasięgu
o media tradycyjne.
Celem niniejszej pracy jest analiza przyczyn współczesnych kryzysów
marek oraz przypadków problemów wizerunkowych w mediach społecznościowych z ujęciem ich znaczenia dla poszczególnych marek.

Nowy konsument
Okres ponowoczesny objął wiele dziedzin i wywarł niebagatelny wpływ
na marketing (Firat, Dholakia i Venkatesh, 1994). Dzięki poprawie warunków
bytowych zmianie uległy motywacje i sposoby zaspokajania coraz większych
potrzeb klientów. Konsumpcja stawała się bardziej wielopłaszczyznowa. Konieczne było odejście od dzielenia rynku na jednorodne grupy docelowe
i traktowanie odbiorców w sposób kontekstowy, indywidualny. Przekazy
marketingowe częściowo przestały być kierowane wg kryteriów demograficznych. Ważniejsze stało się dotarcie do jednostki, która mogła przynależeć
do różnych grup społecznych i identyfikować się z najbardziej osobliwymi
ideami.

Konsumenci zaczęli utożsamiać się z markami i ich wartościami. Sam
wizerunek stał się na tyle ważny, że mógł w dużej mierze decydować o zakupie. Możliwość zdefiniowania się poprzez nabyte dobra doprowadziła do pojawienia się zjawiska konsumpcji na pokaz, która pozwalała dowartościować
się i spełnić potrzeby postmodernistycznych hedonistów. To dzięki niej możliwe było podkreślenie własnej odrębności. Bardziej wymagający, świadomy
swoich wyborów i zaangażowany konsument zaczął poszukiwać informacji
na temat produktu, a jego możliwości absorbcji stały się większe. Znajomość
praw konsumenckich umożliwiła mu jeszcze większą niezależność. Paradoksalnie zaobserwowano spadek lojalności wobec marki, ponieważ konsument
przestał być zdany wyłącznie na jedno rozwiązanie.
W latach 80-tych zaczęto pochylać się nad kwestią wpływu rewolucji
informatycznej na zachowania nabywców (Bogorya, 1985). To właśnie wtedy
Toffler po raz pierwszy nazywa zaangażowanego konsumenta „prosumentem”
(Johnston, 1989). W analizie Gemiusa (gemiusReport, 2008) przyjęto, że prosumentem jest osoba spełniająca co najmniej dwa z poniższych warunków, tj.:
–– Jest zainteresowana opiniami innych internautów, zwłaszcza gdy
planuje zakup;
–– Opisuje produkty i marki w Internecie lub bezpośrednio o nie pyta;
–– Jest uczestnikiem promocji, w których bierze udział przy kreowaniu
nowych produktów, haseł lub kampanii reklamowych.
Badanie wskazuje, że aż 82% badanych spotkało się w Internecie z opiniami innych użytkowników dotyczącymi produktów, usług oraz marek, a dla
ponad połowy z nich te opinie są ważne przy podejmowaniu decyzji o zakupie.
Integracja konsumenta z firmą może być dla niej bardzo korzystna.
Ponadprzeciętne zaangażowanie klienta i jego inicjatywy stanowią realny
wkład w jej wartość. Tak ogromny kapitał intelektualny, o ile jest właściwie
wykorzystany, może przyczynić się do rozwoju marki. Prosument chce, aby
się z nim konsultowano oraz aby uwzględniać jego opinie. Z tego powodu
chętnie testuje produkty i dzieli się spostrzeżeniami. Działa w wierze, że jego
aktywność zostanie spożytkowana, a on sam przyczyni się do rozwoju lubia-

386

Komu
Komunikacja
rynkowa:
Innowacje
wa – Media – Design

Siła oddziaływania kryzysu marki w mediach społecznościowych

nej marki, wzmacniając tym samym identyfikację z nią. Odpowiednie podejście do tak entuzjastycznego klienta jest ważne i może skutkować lojalnością
wobec produktu.
Możliwość prowadzenia dialogu z tak zaangażowanym klientem niesie również ryzyko. Będąc rozczarowanym, chętnie rozpowszechni negatywną opinię. W dobie Internetu jest to szczególnie niebezpieczne, bowiem
informacja może się w szybkim tempie rozpowszechnić na szeroką skalę.
Co więcej, negatywny komentarz ma często większe znaczenie niż inne pozytywne wypowiedzi, zwłaszcza biorąc pod uwagę procesy zakupowe nowych
potencjalnych nabywców. Dzieje się tak, ponieważ współczesny konsument
podejmuje decyzje zakupowe z coraz większą rozwagą. Analizuje wszystkie
aspekty produktu ze szczególną starannością, a wszelkie negatywne uwagi,
chociażby napotkane przypadkowo, budzą w nim podejrzliwość. Zła opinia
nie tylko zraża określoną grupę osób do zakupu, ale również może utrwalić
zachwiany wizerunek marki.
Wysyp nowych propozycji na rynku dał konsumentowi większy wybór,
ale sprawił także, że poszukuje on marek, którym będzie mógł ufać. Ludzie
postrzegają marketing szeptany za bardziej wiarygodne źródło o produkcie
niż inne komunikaty skupione wokół marki. Przyczyną tego zjawiska może
być rodzaj specyficznej więzi, jaka łączy nadawcę i odbiorcę informacji oraz
niekomercyjny charakter opinii, który sprawia, że wydaje się ona bardziej rzetelna (Fang, Lin, Liu i Lin, 2011). Wielce istotna jest rola Internetu w procesie
tych zmian, ponieważ ułatwia on dzielenie się doświadczeniami. Zazwyczaj
odbywa się to z korzyścią dla konsumenta, aczkolwiek firmy również nie
muszą tracić na tym ponowoczesnym ładzie. Otwartość na wszelkie uwagi
prędzej czy później okaże się korzystna, bowiem stanowią one nieocenione
źródło inspiracji.

Zarządzanie kryzysowe w mediach społecznościowych
Zjawisko prosumenta postawiło przed producentami nie lada wyzwanie. Niemożliwe stało się samodzielne zarządzanie marką, gdyż prawa do

tego roszczą sobie również konsumenci, którzy ze swoją doskonałą wiedzą
o produkcie stali się wdzięcznym partnerem marki. Fenomen mediów społecznościowych, które umożliwiły milionom ludzi na całym świecie swobodną komunikację, znacznie wzmocnił ten trend. Prowadzenie bezpośredniego
dialogu z klientem za pomocą nowych narzędzi umożliwiło producentom
pozyskiwanie insightów i opinii w czasie rzeczywistym (Prószyński, 2012).
Niedbałość o dobre relacje z klientami oraz przeświadczenie, że możliwe
jest wciąż autonomiczne zarządzanie marką naraża ją na niebezpieczeństwo
buntu urażonych klientów. Zawiedziony prosument nie działa pasywnie
i może być sporym zagrożeniem dla firmy. Nie ma oporów, a wręcz czuje się
w obowiązku poinformować o swoich złych doświadczeniach z produktem
i rozprzestrzenić swoją opinię wśród e-społeczności. Ta z kolei odruchowo
staje po stronie poszkodowanego konsumenta. Nie od dziś wiadomo, że
sama instytucja korporacji nie budzi zaufania. Jeszcze gorzej jest, gdy w konflikt zamieszany jest tzw. webmaven (Davidson, Copulsky, 2006), guru danej
dziedziny, osoba, której wiedza i doświadczenie czynią z niej autorytet dla
mas. Takim liderem opinii niewątpliwie mogą być blogerzy bądź najbardziej
cenieni użytkownicy forów dyskusyjnych, którzy dzielą się swoimi uwagami
– testują, opiniują i nierzadko odpowiadają na pytania innych internautów.
Ich estyma w internetowej wspólnocie sprawia, że w przypadku ewentualnej
konfrontacji z firmą, ta jest na pozycji przegranej i to z paru powodów. Przede
wszystkim, działa tu wspomniany już efekt solidarności konsumenckiej
przeciwko uważanej za bezduszną korporacyjnej machinie. Po drugie,
mnogość przestrzeni wymiany opinii sprawia, że rozprzestrzenianie się
negatywnych opinii (także tych niezweryfikowanych) jest poza wszelką
kontrolą. Po trzecie, użytkownik Sieci może sobie zwyczajnie pozwolić na
więcej. Anonimowość umożliwia mu wyrażanie subiektywnych i nierzadko
przekoloryzowanych argumentów. Firma ma wówczas ograniczone możliwości obrony przed napastnikiem, którego identyfikacja jest utrudniona i który
dysponuje arsenałem niedozwolonych chwytów. Uświadomienie sobie zagrożenia związanego z obecnością marki w mediach społecznościowych jest
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kluczowe. Niefrasobliwość w zarządzaniu kryzysowym może przyczynić się
do tego, że niepozorna sytuacja kryzysowa przeniesie się do środków masowego przekazu, a stąd prosta droga do poważnego kryzysu wizerunku bądź
nawet bojkotu konsumenckiego.
Głośnym echem odbiła się sprawa zamalowania przez firmę Adidas
muru przy wyścigach konnych na warszawskim Służewcu. Ściana o długości półtora kilometra, zdobiona przez wiele lat graffiti, uważana była przez
przedstawicieli kultury street-art za miejsce kultowe. Środowisko zareagowało gwałtownie – już po paru godzinach od rozpoczęcia niszczenia dobytku
kultury ulicznej pojawiły się głosy pretensji i żądania wyjaśnień. Reakcja firmy
była daleka od zalecanej. Dopiero po dwóch dniach Adidas wystosował komunikat, w którym poinformował, że propozycja wykorzystania muru jako
powierzchni reklamowej wyszła od właściciela terenu służewskich wyścigów.
Co więcej, stanowisko firmy zawierało niedorzeczne stwierdzenie, jakoby inicjatywa ta miała być wyrazem czci dla sztuki (Ciszewski, 2011). Oświadczenie to nie złagodziło napięcia, a być może było ono apogeum wezbranych
emocji. W ciągu paru godzin powstał facebookowy profil Adisucks nawołujący do bojkotu marki. W akcji wzięło udział wiele autorytetów związanych
ze środowiskiem hip-hop, a sam fanpage zebrał w rekordowym czasie 27 tys.
osób. Siła rażenia kryzysu była ogromna, a samą akcję Adidasa obwołano wizerunkowym samobójem dekady. Błędem niemieckiego koncernu była próba przeczekania wrzawy. Brak reakcji jeszcze bardziej rozwścieczył tłum, dla
którego akcja Adidasa była aktem gwałtu na świętości.
Zupełnie inne podłoże miał kryzys marki Wedel, producenta Ptasiego
Mleczka. Zainicjowała go zmasowana i skrupulatna akcja współpracującej
z koncernem kancelarii prawnej, która w swoich pismach do różnych podmiotów nawoływała do używania znaku towarowego przy nazwie ptasie
mleczko. Na nieszczęście marki, formalna interwencja dosięgła poczytnej
blogerki kulinarnej, która na stronie umieściła domowy przepis na ptasie
mleczko. Wystraszona konsekwencjami prawnymi blogerka skasowała swoją
stronę. Pikanterii dodał fakt, że sprawa ta miała miejsce w czasie ostrych pro-

testów przed przyjęciem ACTA, co dodatkowo rozjuszyło internetową społeczność. Na profilu doszło do ataku na markę, a także zapowiedzi bojkotu jej
produktów. Pojawił się tu omawiany mechanizm obrony przed bezwzględną
korporacją, pomimo kojarzących się polskich konotacji marki. Firma zareagowała szybko – przeproszono zamieszaną blogerkę i zadeklarowano jej pomoc
w odzyskaniu strony. Firma wystosowała także obszerne wyjaśnienie na swojej stronie internetowej, w której dokładnie wytłumaczyła konieczność podjętych działań, a także zobowiązała się do zaprzestania stosowania formalnych
procedur w stosunku do osób niezajmujących się komercyjnie słodyczami
(Informacja prasowa, 2012).
Potężnym kryzysem wizerunkowym rozpoczął się launch platformy satelitarnej NC+ powstałej z połączenia Cyfry+ i telewizji N (Burlikowski, 2013).
Gdy tylko zaprezentowano ofertę, spotkała się ona z wezbraną falą krytyki.
Wątpliwości budził krótki czas wypowiedzenia umowy oraz zaniechania dotyczące dostarczenia listów z informacją. Początkowe negatywne wpisy na forach internetowych szybko przerodziły się w fanpage o nazwie AntyNC+, który skupiał rozczarowanych nowymi warunkami klientów (ostatecznie zebrał
on blisko 95 tys. fanów). W tym gorącym dla firmy okresie zabrakło również
woli wysłuchania rozżalonych abonentów, którzy próbując skontaktować
się z infolinią spotykali się ze zniechęcająco długim czasem oczekiwania na
połączenie. Kolejne kroki menedżerów budziły jedynie coraz większą złość,
a w działaniach firmy dopatrywano się nieuczciwości. Nonszalancja, z jaką
szefowie NC+ zarzucali swoim klientom niezrozumienie nowej oferty, dolała
oliwy do ognia. Konsumenci rozpoczęli regularny bojkot narzuconej oferty
poprzez rozpowszechnianie wzorów wypowiedzenia umów z operatorem,
a także zainicjowali masowe adresowanie skarg do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postępowanie firmy było w tym przypadku naganne,
co starannie odnotował UOKiK w odpowiedzi na masowe zażalenia.
Wyżej wymienione przypadki nosiły znamiona poważnego kryzysu
wizerunkowego. Niejednokroć można jednak odnieść wrażenie, że to firmy
same przyczyniały się do zaostrzenia relacji z konsumentami. W tego typu
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przypadkach pokutuje brak wyobraźni. Niekiedy iskrą zapalną staje się lekceważąca, a nawet arogancka postawa firmy, która nieudolnie próbuje przeczekać kryzysu. Tego typu rozwiązania są wielce niewskazane w poważnych
przypadkach, kiedy szargany złymi emocjami konsument żąda natychmiastowych wyjaśnień. Przyznanie się do błędu oraz wola zadośćuczynienia będzie
miała lepszy skutek niż próba wyparcia się winy i buta, której współczesny
konsument łatwo nie wybacza.

Anatomia kryzysu
Sytuacje kryzysowe w mediach społecznościowych są coraz częstsze. E-konsument poznał swoją przewagę nad marką, która w tym kanale
komunikacji wydaje się mniej odporna na ataki. Wszelkie kryzysy zainicjowane przez e-społeczność są w większości przypadków odpowiedzią
na łamanie praw czy wyrazem niezadowolenia z nagannej polityki firmy.
Nadany im rozmach może niekiedy skutecznie zachwiać budowanym latami wizerunkiem, ale nie jest to regułą. Zdarza się, że sporadyczne problemy
z komunikacją w Internecie są na wyrost określane mianem kryzysu, bowiem żaden fanpage nie jest wolny od kąśliwych komentarzy. Niekiedy na
pozór lekkomyślne statusy marek okazują się trampoliną do szybkiej popularności poprzez wirusowe rozprzestrzenianie się treści. Miało to miejsce w przypadku profilu serka Bieluch (Noch, 2012), na którym zapytano
fanów, jaki byłby ich ostatni posiłek przed wykonaniem na nich kary śmierci. Status, który uznano za nieudolną acz śmieszną próbę zaangażowania
klientów cieszył się sporą popularnością i przez kilka dni krążył w Sieci
jako ciekawostka. Tego typu wpadkom nie sposób zarzucić krzywdzącego
wpływu na wizerunek marki.
Niełatwa wydaje się próba oszacowania siły oddziaływania kryzysów.
Interesujący jest fakt, że zazwyczaj to nie bezpośredni target marki jest zaangażowany w rozwój sytuacji kryzysowej (Raport SoTrender, 2013). Jest to
bardzo istotne w kontekście próby przewidzenia wpływu takiego kryzysu na
sprzedaż. Coraz częściej pojawiają się głosy, że obecność marki w kanałach

społecznościowych nie przekłada się na wielkość sprzedanego wolumenu.
Inicjatorem dyskusji był Eric Schmidt, strateg w koncernie Coca-Coli (Neff,
2013), który określił efektywność szumu wokół marki w mediach społecznościowych na poziomie 0,001%, co stanowi wynik statystycznie nieistotny.
Jego szacunki dotyczyły segmentu dóbr FMCG, a więc ciężko przekładać też
wynik na inne obszary.
Przy rozważaniach dotyczących wpływu kryzysów w mediach społecznościowych na ewentualne zmiany poziomu sprzedaży warto wspomnieć o modelu wskazującym na różne stopnie aktywności użytkowników
internetowych społeczności. Mowa tu o modelu 1-9-90, który w uproszczony sposób ukazuje sposób zaangażowania konsumentów w Internecie (Arthur, 2006). Według tej koncepcji, tylko 1% użytkowników aktywnie
uczestniczy w budowaniu treści w kanałach społecznościowych, 9% z nich
charakteryzuje się niewielkim wkładem w jej tworzenie (np. poprzez udzielanie opinii), a aż 90% biernie przygląda się zachodzącym zjawiskom. Przyczyną tego zjawiska jest to, że choć liczba stałych użytkowników e-społeczności się zwiększa, to każdy z nich kieruje się innymi potrzebami i sposobem
ich zaspokajania.
Wyżej przedstawiona ekonomia komunikacji może stanowić światło
w tunelu w przypadku pojawienia się kryzysu w tak popularnym kanale komunikacji, jakim są w obecnych czasach media społecznościowe. Świadczy ona
o tym, że czasem groźnie wyglądająca zapowiedź bojkotu nie musi być końcem świata dla marki, a jedynie przestrogą i impulsem do poprawy. Niemniej
jednak warto pamiętać o zasadach zachowania się w przypadku jakiejkolwiek
sytuacji kryzysowej. Przede wszystkim, kluczowe z perspektywy konsumenta jest pokorne przyznanie się do błędu, przeprosiny oraz wola poprawy.
To sprawia, że nawet najgorzej nastawiony odbiorca zmieni swój stosunek na
nieco bardziej łagodny. Niezwykle ważny jest również czas reakcji, gdyż pozostawienie rozsierdzonych klientów samych sobie raczej jeszcze bardziej zaogni konflikt. Należy pamiętać o regularnych kontrolach oraz niereagowaniu
w sposób zbyt pochopny. Każdy ruch firmy w sytuacji zaostrzenia powinien
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być przemyślany. Czasem lepiej poczekać z interwencją, aby nie skierować
na nią niepotrzebnie uwagi. Prowadząc profil marki na jakimkolwiek portalu
społecznościowym należy liczyć się z byciem w ciągłym pogotowiu.
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