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Wstęp 
 
 
Współczesny marketing ewoluuje od ery koncentracji na produkcie (Marketing 1.0), 
poprzez erę orientacji na klienta (Marketing 2.0), ku erze nakierowanej na wartości 
(Marketing 3.0), w której nie ma już po prostu konsumenta – jest człowiek, który ma 
rozum, serce i duszę [Kotler, Kartajaya, Setiawan 2010, s. 18]. W efekcie zmienia się rola 
i znaczenie marketingu we współczesnych przedsiębiorstwach, od rozwiązań funk-
cjonalnych ku wieloaspektowemu i wielowymiarowemu postrzeganiu organizacji i ich 
pozycji rynkowej.  
 W wysoko rozwiniętych krajach marketing jest utożsamiany z procesem stymulo-
wania, budowania i zarządzania relacjami z otoczeniem, co sprawia, że jest nie do 
przecenienia [Gieracz 2012, s. 6]. Stanowi zatem filozofię funkcjonowania i zarządza-
nia przedsiębiorstwami, która pozwala myśleć o kreowaniu wartości dla klientów, 
partnerów, inwestorów i pracowników. Obejmuje on kompleks działań podejmowa-
nych w celu zaspokojenia potrzeb indywidualnych oraz zbiorowych czy instytucjo-
nalnych [Świerczyńska-Kaczor 2012, s. 13]. Jako taki jest kluczowym elementem rywa-
lizacji, decydując o pozycji rynkowej poszczególnych podmiotów.  
 Obserwowane zmiany mają jednak charakter wielostronny, bowiem przedsiębior-
stwo jest zarówno odbiorcą nowych trendów, adaptując je w procesie zarządzania 
marketingowego, jak i inicjatorem zmian, wpływając na postawy swoich partnerów 
biznesowych czy zachowania nabywcze klientów. Towarzyszący temu bardzo szybki 
rozwój technologii ICT i wysoki poziom jej popularyzacji, stają się siłą napędową ko-
lejnych zmian i ich dynamiki. Zakres zachodzących zmian, ich kierunki i głębokość, 
zarówno w ujęciu ekonomicznym, społecznym czy behawioralnym stanowią kanwę 
dla rozwoju marketingu w coraz większym stopniu opartego na sekwencji interdyscy-
plinarności, interaktywności i integracji. 
 Takie postrzeganie marketingu wymaga jednak ujęcia holistycznego, w którym 
dochodzi do wzajemnej kooperacji elementów kluczowych wynikających zarówno  
z głównych nurtów współczesnego marketingu, procesów rynkowych i potencjału 
samej organizacji. Każdy element stanowi wówczas istotną część szeroko rozumianej 
sieci wzajemnych powiązań, pozwalając stworzyć unikalną strukturę kluczowych 
czynników sukcesu.  
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 Prezentowana publikacja stanowi szerokie spektrum problematyki dotyczącej 
zróżnicowanych aspektów związanych z kierunkami rozwoju współczesnego marke-
tingu. Opracowanie zostało podzielone na trzy obszary problemowe:  
‒ Zarządzania marketingowe w przekroju branżowym; 
‒ Komunikacja marketingowa; 
‒ Wybrane strategie marketingowe. 

Wstęp do prowadzonych rozważań, w obrębie trzech wyodrębnionych obszarów 
tematycznych, stanowią dwa artykuły. Pierwszy z nich, autorstwa prof. dr hab. Łukasza 
Sułkowskiego, dr Roberta Seligi, stanowi przegląd alternatywnych nurtów współcze-
snego marketingu, jako przestrzeni, w której funkcjonują przedsiębiorstwa. Drugi zaś, 
autorstwa prof. dr hab. Andrzeja Pomykalskiego, odnosi się do problematyki zarzą-
dzania marketingowego jako koncepcji aktywności biznesowej. Taki układ zagadnień 
pozwala spojrzeć na marketing w sposób przeglądowy, umożliwiając synergię wiedzy 
i jej aspektów empirycznych w omawianych obszarach.  

Współczesne przedsiębiorstwa, chcąc być efektywne i skuteczne w realizacji za-
kładanych celów rynkowych muszą zrozumieć istotę zachodzących przemian i być 
otwarte na ich absorpcję. Pozwoli to na większą selektywność instrumentarium wyko-
rzystywanego w marketingu, przyjmując za główne kryterium optymalizację realizo-
wanych aktywności biznesowych. Mamy głęboką nadzieję, że artykuły zamieszczone 
w tym numerze – tom XVI – „Przedsiębiorczości i Zarządzania” Zeszyt 12, Część 3 będą 
zatem stanowiły dla Państwa ciekawą płaszczyznę refleksji, opinii i poglądów. 
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Alternatywne nurty współczesnego marketingu 
 
 

Alternative strands of modern marketing 
 

Abstract: Alternative strands of modern marketing are associated with both critical reflection 
on the development of marketing and finding new inspiration cognitive and practical. This 
article aims to review critically oriented in relation to the classical marketing paradigm called 
alternative paradigms of marketing and new marketing trends sprouting from a variety of 
inspirations. Paradigms related to marketing are arranged in a binary opposition. In turn, the 
new trends of marketing use the inspiration derived from outside of economics and manage-
ment, but more related to the core business of marketing. 
Keywords: paradigms of marketing, critical current marketing, relationship marketing, social 
marketing. 

 
Wstęp 

 
Alternatywne nurty współczesnego marketingu związane są zarówno z krytyczną 
refleksją nad rozwojem marketingu, jak i poszukiwaniem nowych inspiracji poznaw-
czych i praktycznych. Celem artykułu jest przegląd krytycznie zorientowanych, w sto-
sunku do klasycznego marketingu, paradygmatów nazywanych alternatywnymi pa-
radygmatami marketingu, a także nowych nurtów marketingu wyrastających z róż-
nych inspiracji.  

Patrząc na rys historyczny koncepcji marketingu odnaleźć w nim można również 
kierunki krytyki oparte o takie obszary poznawcze oraz etyczne. Zagadnienia episte-
mologiczne oscylują w obszarze zagadnień statusu naukowego klasycznego marke-
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tingu oraz nowych koncepcji i metod. Problemy etyczne związane z marketingiem 
skupiają się bardziej na krytycznym spojrzeniu na etyczne aspekty prowadzonych 
działań marketingowych. Takie spojrzenie można było zaobserwować w momencie 
tworzenia wyrafinowanych narzędzi marketingowych m.in. reklamy podprogowej. 
Reprezentatntami krytycznego podejścia do marketingu byli m.in.: J.B. McKitterick 
[McKitterick  1957, p. 80], Chonko, Lawrence B., Shelby D. Hunt [Chonko, Lawrence, 
Hunt 1985, ss. 339–359; Murphy 2010, ss. 83–98]. 

Mocniejszą krytykę marketingu zaobserwować można było w ostatnich dekadach. 
Wtedy też pojawiły się nowe koncepcje, których głównym założeniem było tworzenie 
relacji pomiędzy podmiotami rynku. Owe nowe inspiracje, które systematycznie po-
jawiały się w rozwoju marketingu to mogą być m.in.: marketing idei, marketing rela-
cyjny i partnerski czy marketing społeczny.  

Artykuł ma charakter opisowy i przedstawia opis alternatywnych nurtów koncepcji 
marketingowych oraz zaproponowanie odmiennej koncepcji współczesnego marke-
tingu. W artykule zawarta została także próba odpowiedzi na pytanie, jaka jest meto-
dyka współczesnych nowych perspektyw marketingu. 

 
Nowe nurty marketingu 

 
Podejmując próbę rozważań w temacie:  alternatywne nurty współczesnego marke-
tingu, wskazać można kilka współczesnych koncepcji marketingu, które wychodzą 
naprzeciw stawionym w artykule teoriom.  Zaliczyć do nich możemy koncepcję mar-
ketingu: relacyjnego i partnerskiego, idei oraz marketingu społecznego.  

Za prekursora koncepcji marketingu relacji uważa się L. Berry’go, który jako pierw-
szy stworzył całościowy opis marketingu relacji jako koncepcji zarządzania marketin-
gowego firmą usługową [Berry 1995, s. 236]. Marketing relacji jako w pełni ukształto-
wana teoria został sformułowany po raz pierwszy w latach 80. XX wiek. Koncepcja 
marketingu relacji wyrosła m.in. z czterech krytycznych obszarów marketingu [Otto 
2004, ss. 37–39].  
1. Krytyka podstaw teoretycznych tradycyjnej koncepcji marketingu. 
2. Krytyka nadmiernej generalizacji.  
3. Krytyka orientacji na produkcję.  
4. Krytyka podejścia transakcyjnego  

Próby zdefiniowania koncepcji marketingu relacji wyrastające z krytyki tradycyj-
nego ujęcia marketingu zainspirowało wielu badaczy do zaproponowania własnej 
definicji i modelu marketingu relacji (relationship marketing) nazywanego również, 
przez część autorów, marketingiem partnerskim (partnership marketing) [Otto 2004, 
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s. 36]. Według L. Berry’go „marketing relacji to tworzenie, utrzymywanie i wzbogaca-
nie relacji z klientem. Pozyskiwanie nowego klienta stanowi jedynie pierwszy krok w 
procesie marketingu” [Leonard 1983, s. 26]. 
 
Rysunek 1. Obszary krytyki klasycznej koncepcji marketingu 
 

 

Źródło: J. Otto, Marketing relacji, Akademia Oeconomica, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2004, s. 38. 

 
Marketing idei bardzo często kojarzony jest z marketingiem społecznym [Szromnik 

2013, ss. 2–13]. Marketing społeczny (social marketing) znany jest od ponad 40 lat. Za 
prekursorów powyższej koncepcji uznaje się dwóch badaczy: Philipa Kotlera oraz 
Geralda Zaltmana. Marketing społeczny polega na kreowaniu korzystnych postaw 
społecznych mających na celu poprawę standardu życia zarówno całego społeczeń-
stwa, jak i poszczególnych jednostek.  Należy podkreślić, że marketing społeczny po-
lega na systematycznej aplikacji metod i technik marketingowych do osiągnięcia 
konkretnych celów zachowania dla dobra społecznego [Truss, Marshall, Blair-Stevens 
2010, s. 35]. 
 
Tabela 2. Główne definicje marketingu społecznego 

Lp. Autor Definicja 
1 2 3 

I A. Andersen (1995) Marketing społeczny jest aplikacją technik marketingu ko-
mercyjnego do analizy, planowania, realizowania i ewolucji 
programów wpływających na zachowania odbiorców w celu 
poprawy osobistego dobrobytu jej członków oraz całego 
społeczeństwa.  
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Tab 2. (cd.) 

1 2 3 

II J. French,  
C Blair-Stivens (2005) 

Marketing społeczny jest to systematyczna aplikacja koncep-
cji i technik marketingowych w celu osiągnięcia określonych 
celów zachowań istotnych dla dobra społecznego. 

III Ph. Kotler, N. Lee,  
M. Rothschild (2006) 

Marketing społeczny jest to proces wykorzystujący zasady  
i techniki marketingu komercyjnego w celu stworzenia ko-
munikatu wpływającego na zachowanie społeczeństwa  
w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa, środowiska 

IV B. Smith (2006) Marketing społeczny jest to proces tworzenia, komunikowa-
nia i dostarczania korzyści, których chce grupa docelowa,  
w zamian za postawy i zachowania wymagane przez społe-
czeństwo, bez profitów dla nadawcy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ph. Kotler., N. Lee, M. Rothschild (2006), Personal Communica-

tion; September 19; B. Smith (2006), Personal Communication, August 21; A. Andersen, (1995), Marketing 
Social Change: Changing Behavior to Promote Health, Social Development, and the Environment, Jossey-

Bass, San Francisco, s. 7; J. French, C. Blair-Stivens (2005), Social Marketing Pocket Guide, London: National 

Social Marketing Centre of Excellence. 

 
Zaprezentowane powyżej koncepcje marketingu opierają się przede wszystkim  

o pozytywne relacje zachodzące pomiędzy podmiotami będącymi stronami „transak-
cji”. Działania w nich podejmowane cechuje etyczne podejście i traktowanie uczestni-
ków w nurcie aktywnego marketingu (strony nie przyjmują postaw pasywnych).   

 
Alternatywne paradygmaty w marketingu 

 
Analiza współczesnego marketingu, wskazuje że dominujący paradygmat natrafia na 
trudności poznawcze. Dynamika rynku oraz brak racjonalności u konsumentów np. 
decyzje zakupowe oparte o emocje, przekaz marketingowy bazujący na znaczeniach 
i symbolach oddala koncepcję podejmowania decyzji konsumenckich, ale i organiza-
cyjnych od założeń modelu homo oeconomicus. Kwestionowana jest również sama 
racjonalność poodejmowanych decyzji marketingowych. Współcześnie dostrzegana 
jest duża rola tożsamości i zbiorowej świadomości w działaniach rynkowych. Coraz 
częściej poddawana jest krytyce koncepcja podejmowania decyzji w oparciu o sche-
maty i modele. Dodatkowo podważane są niektóre koncepcje marketingowe jako 
teorie naukowe.   
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Antytezą klasycznego paradygmatu w marketingu są podejścia alternatywne, do 
których zaliczyć można przede wszystkim: paradygmat krytyczny oraz postmoderni-
styczny [Sułkowski 2012, ss 181–186]. 

Nurt Critical Management Studies zapoczątkowany przez M. Alvessona i Hugh 
Willmotta [Alvesson, Mats, Deetz 2000] wytworzył paradygmat krytyczny marketingu. 
Krytyczny nurt marketingu z jednej strony ma obnażać opresyjne i manipulacyjne 
teorie i praktyki marketingu z drugiej zaś strony promować emancypacyjne zmiany. 
Obecnie tego typu krytyka nie ma jeszcze mocno wytworzonego obszaru w marke-
tingu [Burton, Dawn 2001, ss. 722–743], ale poszczególne obszary, na które zwraca 
ona uwagę, takie jak: etyka, krytyka instrumentalizmu coraz częściej znajdują się 
w literaturze przedmiotu. Analizy krytyczne marketingu zgodnie z swoimi założeniami 
powinny dążyć do wytworzenia obszarów rozwoju marketingu opartego m.in. o dzia-
łania etyczne, jak i podmiotowym traktowaniu klienta i badanego [Szmigin, Carrigan 
2003]. 

Dokonując analizy literatury przedmiotu zauważyć można, że w latach 90. zaczęły 
być stosowane postmodernistyczne idee w marketingu. Do głównych przedstawicieli 
tego nurtu zaliczyć można: S. Browna, Firat, A. Fuat, Nikhilesh Dholakia, and Alladi 
Venkatesh [Firat, Fuat, Dholakia, Venkatesh 1995, ss. 40–56].  

S. Brown twierdzi, że współczesna krytyka koncepcji marketingu staje się coraz 
bardziej aktualna ze względu na kryzys oraz powolny proces migracji idei z peryferii 
do centrum dyskursu akademickiego [Brown, Stephen 2006, ss. 211 –230].  

Marketing postmodernistyczny jest zatem konstruowaniem świata znaczeń i sen-
sów, który jest całkowicie sztuczny i zamknięty w grach językowych [Skålén, Hackley 
2011, ss. 189–195].  

Reasumując, uznanie  podejścia postmodernistycznego może być kontrowersyjne 
samo w sobie z uwagi na antysystemowy, antymetodologiczny i eklektyczny charak-
ter. Obecnie trudno jest wskazać konkretne cechy odróżniające „postmodernistyczny 
marketing” od „krytycznego nurtu w marketingu”, dlatego też bardzo często określe-
nia te używane są naprzemiennie.  

 
Krytyczna i postmodernistyczna wizja marketingu 

 
Marketing stanowi rdzeń instrumentalnego dyskursu nauk o zarządzaniu, który jed-
nak poddawany jest krytyce z perspektyw postmodernistycznych i CMS. Postmoder-
nizm to szeroka i wieloznaczna formacja intelektualna, która swoim zasięgiem obej-
muje wiele dziedzin sztuki i nauki. Inspiracje postmodernistycznymi oraz krytycznymi 
w naukach o zarządzaniu były niewielkie, aż do lat osiemdziesiątych XX wieku, kiedy 
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to rozwinęło się konstruktywistyczne rozumienie organizacji. Mimo programowej 
wieloznaczności wyróżnić można kilka cech postmodernizmu i nurtu krytycznego, 
które mogą być odniesione do marketingu [Venkatesh 1999]: 
1. Relatywizm epistemologiczny i kulturowy. 
2. Komunikacja w sieci znaczeń symbolicznych. 
3. Subiektywizm i partykularyzm. 
4. Hiperrzeczywistość. 
5. Fragmentacja świata i podmiotu. 
6. Konsumeryzm. 
7. Posttayloryzm i postfordyzm. 
8. Kontekst władzy w marketingu. 

 
Metodyka paradygmatów alternatywnych 
 
Przedmiotem zainteresowania paradygmatów alternatywnych jest również metodyka 
badawcza i pragmatyczna marketingu, co zaowocowało wieloma koncepcjami [Hunt, 
Shelby 1994, ss.13–25; Burton 2002, ss. 207–236; Alvesson 1994, ss. 207–236; Burton 
2000, ss. 853–877; Saren 2007]. W paradygmatach alternatywnych wypracowany 
został szereg metod badawczych i pragmatycznych, które opierają się na podejściu 
jakościowym, z akcentem na kreatywność, refleksyjność i zaangażowanie w proces 
emancypacyjnych zmian. Paradygmat interpretatywno-symboliczny wykorzystuje 
przede wszystkim metody etnograficzne i antropologiczne, które służą opisowi jed-
nostkowych studiów przypadku. Paradygmat krytyczny wypracował szereg metod 
służących demistyfikacji struktur i mechanizmów sprawowania władzy w organiza-
cjach oraz metod poprawy sytuacji grup defaworyzowanych. Przedstawiciele nurtu 
krytycznego proponują zmiany, które miałyby doprowadzić do zmiany pozycji grup 
defaworyzowanych. Dążenie do radykalnej zmiany pozycji grup zmarginalizowanych 
jest zresztą elementem łączącym CMS z nurtem feministycznym [Potterfield 1999]. 
Jedną z najważniejszych metod mających prowadzić do emancypacji grup defawory-
zowanych miałby być empowerment, który pozwala na uświadomienie i oddanie wła-
dzy w ręce grup poddanych opresji [Sułkowski 2007]. Parytety oznaczają wymuszanie 
udziału przedstawicieli grupy defaworyzowanej w strukturach zarządzania organiza-
cjami, na mocy norm prawnych lub regulacji normatywnych organizacji. Najczęściej 
stosowanym rozwiązaniem w zarządzaniu są minimalne progi udziału pracowników 
z defaworyzowanych grup etnicznych lub kobiet w zarządach organizacji. Rozwiąza-
nie to jest coraz częściej stosowane w krajach skandynawskich oraz w USA, choć jest 
przedmiotem wielu kontrowersji, ponieważ de facto dewaworyzuje jednostki należą-
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ce do grupy niezmarginalizowanej (np. mężczyzn). Badacze krytyczni, wykorzystując 
koncepcje „przełomu językowego”, postmodernizmu i tekstualizmu, są zorientowani 
na konstruktywizm społeczny, a więc dostrzegają, że język jest fundamentalnym na-
rzędziem tworzenia rzeczywistości. Zmiana rzeczywistości nie jest możliwa bez zmia-
ny języka, a zatem chęć radykalnej przebudowy wymusza zakotwiczenie w kulturze  
i języku. Metodą zmiany zastanego porządku jest zatem „political correctness" tłuma-
czona na język polski dosłownie jako „poprawność polityczna". Oznacza ona dążenie 
do eliminacji z języka, przede wszystkim w dyskursie publicznym, określeń pejoratyw-
nych, mogących dyskryminować lub negatywnie stygmatyzować określone grupy 
społeczne, a w szczególności mniejszości i grupy defaworyzowane. Dla większości 
przedstawicieli CMS political corectness jest pozytywną tendencją, choć napotyka na 
duży opór struktur władzy i powinna zostać zradykalizowana. Nie brakuje również 
krytyków zwracających uwagę na negatywne aspekty związane chociażby z ograni-
czaniem ekspresji, swobody komunikacyjnej, a nawet z destrukcją projektu kulturo-
wego organizowania [Schwartz 2010]. Najważniejszym wyróżnikiem metodologii CMS 
jest postulat zaangażowania badacza w zmianę rzeczywistości społecznej. Oznacza to 
odrzucenie neutralności aksjologicznej i wymaga, by proces badania stał się proce-
sem zmieniania kultury. Zatem przeprowadzony tutaj podział pomiędzy krytycznymi  
i pragmatycznymi celami CMS jest z punktu widzenia tej perspektywy sztuczny, po-
nieważ wszystkie cele muszą być z założenia i krytyczne, i pragmatyczne. Poznanie 
powinno prowadzić do emancypacyjnej zmiany. Pragmatyzm metodologiczny do-
puszcza możliwość stosowania wielu metod, choć musza być one podporządkowane 
celowi emancypacyjnemu [Duberley, Johnson 2013, s. 133]. Pluralizm metodologicz-
ny pozwala przedstawicielom CMS sięgać do arsenału metod wypracowanych przez 
różne paradygmaty. Często wykorzystywane są metody interpretatywne, takie jak: 
studia kulturowe, analizy porównawcze, analizy dyskursu, metody antropologii orga-
nizacji, wywiady pogłębione, obserwacja uczestnicząca, metody dramaturgiczne 
i narracyjne. Z postmodernizmu zaczerpnięte zostało kilka koncepcji metodologicz-
nych przewijających się w CMS, takich jak: dekonstrukcja, denaturalizacja, metody 
tekstualne i metaforyczne.  
 
Podsumowanie 
 
Wspomniane paradygmaty odniesione do marketingu układają się w binarną opozy-
cję: dominujący paradygmat funkcjonalistyczno-neopozytywistyczny versus para-
dygmaty alternatywne. Z kolei nowe nurty marketingu wykorzystują inspiracje za-
czerpnięte spoza ekonomii i zarządzania, ale w większym stopniu wiążą się z rdzeniem 

15__  



Łukasz Sułkowski, Robert Seliga 
 
 

działalności marketingowej. Z doświadczeń innych nauk społecznych można wnosić, 
że w kolejnych dekadach nastąpi szybki rozwój refleksji i badań marketingowych 
opartych na paradygmatach alternatywnych. Przede wszystkim pojawia się coraz 
większa liczba publikacji zajmujących się marketingiem z perspektywy CMS. Jedno-
cześnie postmodernizm, który zyskiwał na znaczeniu pod koniec XX wieku obecnie 
wydaje się w marketingu tracić na znaczeniu [Otto, Sułkowski, 2014]. 
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Abstract: I describe key changes leading to a contemporary marketing management concept 
of the first decade of this century. Concepts such as return to shareholders, product platforms 
and smart connected products changed the rules and perspectives on many markets. This 
paper is intended to promote and generate discussion around changes occurring in modern 
marketing management. 
Keywords: marketing management, change, smart products. 
 
 
Introduction 
 
Although business and management journals currently focus on innovation, design 
thinking, business models and change management, marketing and marketing man-
agement remains vital to business practice. In 1998 Steve Jobs stated: “people don’t 
know what they want until you show it to them” [Business Week 1998]. Almost twenty 
years later is becomes apparent that disruptive innovation is rare [Christensen, Raynor 
and McDonald 2015]. Marketing surveys and data gathering systems remain a vital 
source of information in management decision-making and communicating with 
customers remains the key to successful business performance. Global marketing 
spending was estimated to exceed $1 trillion in 2013 (1 to 2% of global GDP). 
 
Concept of marketing 
 

Marketing is one of key functions in a company that determines its characteristics and 
success. The basis of marketing is in understanding that only the companies that will 
identify the needs of national and international markets will be able to adjust their 
production, distribution, price and service to them will be able to survive.  
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 Phillip Kotler sees marketing as “an activity directed at satisfying needs and wants 
through exchange process” [Kotler 1998, p. 91] The American Marketing Association 
(AMA) defines marketing as an activity, set of institutions, and processes for creating, 
communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, 
clients, partners, and society at large [AMA 2013]. 
 This definition does not restrict marketing to a pure business activity, which aim 
is to create profit. It also defines activities of non-profit institutions including those 
disseminating ideas and political programs. Marketing is very often designed as 
a dynamic category. It means that in case of marketing there is a permanent need of 
innovations in communications, data analysis, relationship marketing and supply 
channels. 
 Marketing changes depend on the environment of the company. One can point 
at evolution that happened in the application of marketing in business. Firstly it was 
introduced as a function that supported sales, then as a kind of activity serving client 
and finally as concept of management of the entire company.  
 Marketing is moving from a specific discipline towards its inclusion into entire 
management processes. According to Doyle marketing is a management process that 
seeks to maximize returns to shareholders by developing relationships with valued 
customers and creating a competitive advantage (Doyle, 2009). The link between 
customers’ satisfaction and maximizing shareholders’ value was researched in various 
studies [Akroush 2012; Anderson et al 2004; Gruca and Rego 2005]. Similar patterns 
were observed on developing markets [Pomykalski 2013]. 
 Taking into consideration the ways to achieve these aims, one can distinguish 
between different concepts (orientation) of business activities. Marketing orientation 
profiled on strategic marketing aims at development and expansion of the company. 
The dominant feature is entrepreneurship and innovative character of activities, 
which is creative problem solving and usage of new technologies. Companies try to 
react in a flexible way for all signals coming from the environment in order to ensure 
its dominant position on the market in the long perspective. Activity of companies is 
characterized by development dynamism that is the ability to take risks and use 
changes which are created by new products, new markets and better possibilities to 
meet customers’ needs.  
 The features of contemporary marketing include: 
‒ the concept of marketing is based on the assumption that profitable sales and 

satisfactory return on investments (ROI) and return on equity (ROE) can be best 
obtained by identification, anticipation and by satisfying customers’ needs and 
expectations;  
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‒ companies that adopt marketing orientation focus on clients (e.g. needs of clients 
are present at all levels and functions in an organization); 

‒ marketing is simultaneously a business philosophy, “orientation” and process of 
management which aims at creating competitive gains; 

‒ marketing, as a business philosophy, makes company adapt marketing concepts 
which underline the creation of value for stakeholders;  

‒ marketing as function of management of a company includes analysis, planning, 
implementation and control.  

 In the past the majority of companies directed their activities mainly on products 
and their manufacturing. Such approach to market was to induce clients to buy in 
a defined place and time what companies offered. Nowadays, if a company wants to 
achieve success it should influence markets according to market orientation. It makes 
company create what potential customers will want to buy at the time and place 
suitable for its clients and at price that is suitable for those clients. In order to concen-
trate on what company produces, the main effort should be concentrated on what 
people will buy and why. The creation and supply of value is a process that is realized 
in companies through new product development processes, production, supply, 
promotion and sales, direct communication, distribution, sales and consumers ser-
vice. Marketing mix. Although, apart from opinions related to the number of Ps, con-
cept hasn’t changed in decades, subtle changes occurred behind the scenes. Un-
precedented access to data about customers, their preferences and decision-making 
patterns allows for in-depth research of individual Ps and their interactions. 
 Product. Products become more complex as new features change their charac-
teristics. Products become smart and connected [Porter and Heppelman 2014, 2015]. 
Although the Internet of Things concept from 1999 forecasted the development of 
connectivity its impact is substantially more profound. Smart and connected products 
consist of three main components physical component, “smart” component and the 
connectivity component. Physical components are the product's mechanical and 
electrical parts. Smart components comprise sensors, microprocessors, data storage, 
controls, software and user interface. Connectivity component allow for wireless con-
nections. Smart connected products are developed not only in consumer electronics, 
they become our cars, they are present in manufacturing systems, smart electricity 
grid and even in farming. 
 The three components change the functionality of products. Companies create 
not only individual products (like iPhone) but also entire platforms (like iTunes) and 
systems (third party Applications in iTunes or CarPlay enabled devices in cars). Figure 1 
depicts various types of interactions and decisions that need to be made in smart 
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connected products. Mangers need to decide how to create own systems and which 
non-competitive and competitive systems to join. While creating own systems man-
agers need to decide whether they will be closed or open to competitors and at 
which level. For example - will direct connection between the product and competi-
tive companies be possible? Using Google maps on iPhones is to a large extent estab-
lishing a direct connection between Apple’s customer and its competitor. Managers 
need to consider the companies’ interest and the functionality to the customer. Limit-
ing access for competitors may seem in companies’ best interest but in the long term 
functionality to customer may be key to success or failure of product, platform and 
even entire company. 
 
Figure 1. Smart connected products and product platforms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: own study.  

 
 Price. Pricing became more complex as customers gained access to Internet data 
for direct and immediate comparisons. Hamilton and Chernev provide for a long list 
of factors that need to be taken into account in pricing policies [Hamilton and Cher-
nev 2013]. The issue of pricing of complementary products remains largely unre-
searched in the academic world [Larkin 2008]. 
 Distribution channels. Ecommerce sales are slowly increasing their share in retail. 
eMarketer forecasts that global ecommerce sales will reach $2 trillion or 7,4% of glob-
al retail sales in 2016 [eMarketer 2015].  
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 Place. Globalization is very much oriented at developing markets in Asia. Half of 
ecommerce sales already come from Asia-Pacific [eMarketer 2015]. China is becoming 
the key market for many companies. In 2013 it became the main market for BMW 
group and in 2014 sales in China accounted for 21,6% of the group revenues. With 
annual sales growth of 16,6% it has a decisive impact on company’s performance and 
valuation. 
 Promotion. Managing customer relationship through social media, “social CRM” is 
gaining prominence [Malthouse et al. 2013]. The implementation however seems to 
be more complex as firms struggle to achieve expected results [Maklan, Knox and 
Peppard 2011]. Some authors highlight the need to integrate marketing communica-
tion across different media and to help allay managers’ concerns regarding measur-
able returns to social media marketing [Kumar et al. 2016]. Research indicates that the 
return on investment in social CRM is determined not only by a firm’s investment in 
social media but also by consumers’ level of engagement with the firm’s social media 
page [Hoffman and Fodor 2010]. The marketing mix in a modern business environ-
ment is continuously measured as managers search for new products and business 
models. High stock market valuations force managers to search for high return on 
investment opportunities (Martin and Kemper, 2015). Understanding the link be-
tween marketing concepts and business’ value is now, possibly more then ever, vital 
to current management practice. 
 In each of the spheres of management there are certain marketing aims that 
a company must target. The range of these aims is based on the requirement of con-
sumers, the market situation and stage of the development of the market. This range 
must include the following types of aims: technical, economical, time, organizational 
and market. The preparation of aims and tasks in marketing should be preceded by 
market research. During the launch of a new product to the market it becomes visible 
whether marketing aims are feasible or not.  
  Marketing reflects activities of a company on a given market, which aim is to iden-
tify, foresee and satisfy the customers’ needs in a way that will bring more value for 
the company.  
 
Modern trends in marketing management 

 
Competition and globalization of markets changed not only the rules of functioning 
of markets but also require changes in organizational behaviour. These changes re-
quire a bigger participation of marketing in business including: 
‒ customer focus; 
‒ value creating activities;  
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‒ market orientation, including researching consumers’ needs and competitors’ 
capabilities;  

‒ developed information technology capabilities; 
‒ flexibility and efficiency of operations in: finance, production, R+D, human re-

source and marketing;  
‒ permanent creation of positive image of the company;  
‒ strategic orientation and objectives.  
 Although the above-mentioned objectives seem obvious few companies have 
developed competencies in all these areas. By failing to do so they created vulner-
abilities and increased threats as competition grew. 
 Generally speaking, one can take for granted that changes in business manage-
ment refer to following factors:  
‒ introduction of management oriented on value creation,  
‒ changes in properties and kinds of organization of company, taking internal pro-

cedures and external relations into consideration,  
‒ dynamic development of IT and Internet in recent years and their integration into 

business and work.  
 
Figure 2. Management and changes in approach to marketing 
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Source: own study. 

 
 Managers, facing increasing power of shareholders and clients who are more and 
more active and demanding, should take into consideration changes that take place 
in business environment, introducing management oriented on value of the com-
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pany. This value is created on basis of anticipated profits of company which should be 
realized taking into consideration its further existence and development.  

According to P. Doyle shareholders value analysis (SVA) allows to avoid extremely 
material or non-material approach, however, in order to obtain its potential SVA re-
quires marketing. Similarly marketing, due to exert influence on real strategy, needs 
SVA [Doyle 2009]. 
 Strategic marketing enables to fulfil such expectations – as: globalization, new 
technologies, ecology, individualism, interactive communication, ethics and social 
responsibility – by: 
‒ basing company’s activities on stable and suitable strategically options,  
‒ development of systems of monitoring of marketing environment and analysis  

of competitors,  
‒ development of possibilities to get adjusted to needs in environment,  
‒ systematic assessment of company’s portfolio. 
 Strategic marketing embraces systematic analysis of needs and requirements of 
main groups of clients, designed in cooperation with R+D of products or services, 
which can offer better solutions to clients’ problems. 
 
Conclusions  
 
Marketing is undergoing changes in its scope by moving from being a separate func-
tion into an integral part of organizational management. It becomes embedded in 
business philosophy while developing its activities and becoming part of processes. 
Many companies have discovered that customer’s satisfaction can be linked with 
maximizing shareholders’ value. In order to do so companies have to develop market-
ing approach in key business competencies. Smart and connected products, new 
markets and new marketing channels create both opportunities and threats depend-
ing on the companies’ ability to identify, exploit and change asset allocation. The 
marketing concept remains seemingly unchanged but changes in its components are 
too substantial to be ignored and many organizations should review their strategies, 
policies and processes in search for new opportunities and threats. 
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Corporate Social Responsibility  a strategy or an image  
of Mazovia food industry 
 
Abstract: Number of difficulties in financial markets and revealed systematically irregularities in 
the food sector in contributed to decline in consumer confidence. Companies wanting to gain 
more credibility in the eyes of stakeholders are actively pursuing corporate social responsibility 
hoping for positive image consequences. The article provides an overview of the literature 
concerning the CSR, the image and the relationship between these issues. In the present study 
were performed a comparative analysis of 23 companies from the Mazowia, which in 2012 were 
on the list of Polityka ranking „the 500 largest Polish enterprises". The analysis taken into ac-
count factors such as financial performance, CSR activities-these and marketing communica-
tions. This allowed to distinguish three categories of companies: conscious and consistent, 
beginners philanthropists, untrusting conservatives. In summary the analyzed group includes 
companies that have implemented a holistic approach and a well-planned strategy of socially 
responsibility and those that did not show any of these activities. In the next few years we can 
expect an increase in the number of companies implementing in a thoughtful way ethical 
activities which would respond needs of more conscious and demanding consumers. 
Keywords: Corporate Social Responsibility, strategy of food industry, image. 
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Wstęp 
 
Kryzys ekonomiczno-gospodarczy, jaki dotknął w ostatnich latach niemal wszystkie 
działy gospodarki postawił wiele z nich przed koniecznością wyboru dalszej drogi ich 
funkcjonowania. Dotychczasowi liderzy biznesowi zaczęli dostrzegać potrzebę 
wzmocnienia roli etycznego przywództwa, włączania oczekiwań różnorodnych grup 
interesariuszy (tj. konsumenci, dostawcy i inni partnerzy biznesowi, pracownicy, śro-
dowisko naturalne, czy społeczności lokalne) w proces tworzenia wartości oraz 
uwzględniania zmian zarówno w dalszym jak i bliższym otoczeniu [Rok 2009]. Takie 
podejście stało się też wytyczną dla przedsiębiorstw, które przygotowują i wdrażają 
strategie odpowiedzialnego biznesu (ang. Corporate Social Responsability – CSR). 
Strategię, która pozwala godzić ze sobą wzajemnie przeciwstawne pojęcia takie jak: 
przedsiębiorczość i etyka.  
 Na całym świecie przedsiębiorstwa zaczęły dostrzegać wymierne korzyści płynące 
ze ścisłej zależności między społecznym, środowiskowym i ekonomicznym zaanga-
żowaniem jednostek gospodarczych a realizowanymi przez nie celami strategicznymi. 
Dzięki temu możliwe stało się kształtowanie wizerunku odpowiedzialnych partnerów 
we wszystkich obszarach prowadzonej działalności. Dążenie do zbudowania wzajem-
nego zaufania i przejrzystości zarówno w relacjach z otoczeniem zewnętrznym, jak  
i środowiskiem wewnętrznym organizacji stało się więc sposobem na prowadzenie 
biznesu i osiąganie przewagi konkurencyjnej, która jest niezmiernie istotna z punktu 
widzenia funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa. 
 Kształtowanie zatem wizerunku odpowiedzialnych i etycznych przedsiębiorstw 
branży żywnościowej jest niezmiernie istotne zwłaszcza wówczas, gdy dziennikarstwo 
śledcze w Polsce ujawnia kolejne nieetyczne zachowania biznesu żywnościowego (tj. 
afera solna, afera związana z myciem psującego się mięsa w detergentach, afery zwią-
zane z wykorzystywaniem pracowników w sieciach handlowych i zakładach produk-
cyjnych, czy powtórne przetwarzanie żywności, której termin przydatności do spoży-
cia już minął). Sytuacje tego typu stają się więc swoistego rodzaju wyzwaniami dla 
samych przedsiębiorstw jak i całej branży żywnościowej, które mogą mieć niewątpli-
wy wpływ na spadek zaufania konsumentów. Konsumentów, którzy zaczynają coraz 
częściej zastanawiać się czy ta etyczność, dobre praktyki i opracowywane strategie 
odpowiedzialności to nie jest tylko przejaw przyjętych strategii marketingowych  
i tworzenia wizerunku dzięki wykorzystywaniu odpowiednich narzędzi PR? 
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Metodyka i materiał badawczy 
 
Celem artykułu było wyjaśnienie, czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu 
(CSR) oraz przeanalizowanie działań realizowanych przez mazowieckie przedsiębior-
stwa żywnościowe w ramach tej koncepcji zarządzania. Działania te pozwoliły ocenić  
i określić stopień ich zaangażowania w realizację zasad, na których oparta jest spo-
łeczna odpowiedzialność biznesu.  
 W opracowaniu przedstawiono kwerendy wybranych zapisów naukowych doty-
czących społecznej odpowiedzialności biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem 
strategii CSR i kształtowania wizerunku przedsiębiorstw. Poza częścią o charakterze 
teoretycznym, artykuł odnosi się także do wyników badań empirycznych, jakie uzy-
skano dzięki wykorzystaniu metody ankiety eksperckiej. Do analiz wybrano wszystkie 
przedsiębiorstwa branży spożywczej, które swoją siedzibę mają w województwie 
mazowieckim i które znajdowały się na liście 500 największych polskich przedsię-
biorstw według rankingu POLITYKI w 2012 r. Łącznie do badań wybrano 23 podmioty 
gospodarcze. 
 Zakres merytoryczny badań dotyczył analizy informacji zawartych na temat spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu deklarowanych i podejmowanych przez poszcze-
gólne podmioty gospodarcze. Każdą analizowaną zmienną oceniano w kategoriach 
występuję i nie występuje przypisując odpowiednio wartości 1 i 0. 
 
Społeczna odpowiedzialność biznesu – strategia działania 
czy tylko wizerunek 
 
Analiza naukowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) wska-
zuje na wieloaspektowość tej koncepcji, jaką ukazywało na przestrzeni czasu wielu 
autorów [Carroll i Buchholz 2012, Porter i Kramer 2011, Fifka 2009, de Bakker, Gro-
enewegen i den Hond 2005, Lantos 2002, Sethi 1975, Davis 1960]. Koncepcją tą zain-
teresowała się również Komisja Europejska przyjmując definicję społecznej odpowie-
dzialności biznesu na poziomie „odpowiedzialności przedsiębiorstwa za jego wpływ 
na społeczeństwo” [KOM(2011) 681]. W dalszej części tego dokumentu Komisja Euro-
pejska doprecyzowuje warunek wstępny przyjęcia zasad CSR w przedsiębiorstwie, 
którym jest poszanowanie obowiązującego prawa, zaś odpowiadanie za wpływ (śro-
dowiskowy, społeczny) ma na celu maksymalizację wartości dla interesariuszy oraz 
minimalizację negatywnych skutków oddziaływania. Przyjęta strategia na rzecz inteli-
gentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu kwestii społecznych  
i środowiskowych stała się więc kontynuację działań Komisji podjętych w 2001 roku 
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(publikacja zielonej księgi, COM (2001) 366) i 2006 roku (komunikat o nowym kierun-
ku polityki CSR, COM (2006) 136). Nowa strategia CSR jest więc uzupełnieniem strate-
gii Europa 2020 w odniesieniu do społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw 
[Ćwik i Grzybek 2012]. 
 W kontekście tak rozległego postrzegania społecznej odpowiedzialności biznesu 
w kontekście przyjętego tematu należy skupić się także na kształtowaniu wizerunku  
i tożsamości organizacyjnej przedsiębiorstwa w kontekście realizowanych działań  
z obszaru społecznie odpowiedzialnego biznesu. Wizerunek bowiem jest terminem 
definiowanym przez specjalistów w wielu dziedzinach. Najczęściej definicje tłumaczą, 
że jest to subiektywne odzwierciedlenie osoby, marki, organizacji. W związku z czym 
istotą powstawania wizerunku organizacji jest proces postrzegania, „doświadczania” 
organizacji [Figiel 2011, Skoworonek 2011, Budzyński 2008, Oliver 2007, s. 48–60, 
Wilczak 2003, Gray i Balmer 1998]. 
 Uwzględniając fakt, iż wizerunek organizacji powstaje w umysłach poszczegól-
nych jednostek, należących do różnych grup społecznych, można przyjąć założenie, 
że jest on niejednolity. Powyższe podejście generuje, zatem potrzebę zróżnicowania 
pojęcia „wizerunku przedsiębiorstwa” uwzględniającego różne grupy odbiorców, 
czyli interesariuszy. Staje się to szczególnie istotne w kontekście tworzenia i kształto-
wania u odbiorców klarownego i ustalonego obrazu firmy [Budzyński 2002]. Należy 
zauważyć, że odbiorcy ulokowani najbliżej firmy postrzegają organizację w sposób 
najbardziej zbliżony do rzeczywistości, w związku z tym w tej grupie tworzenie wize-
runku niezgodnego z prawdą jest prawie niemożliwe [Oliver 2007, s. 48–60].  
 Realizacja działań społecznie odpowiedzialnych, może wpływać na poprawę wize-
runku przedsiębiorstwa u grup interesariuszy, do których te działania są skierowane. 
Zanim jednak firma zacznie wykorzystywać CSR jako narzędzie prowizerunkowe nale-
żałoby zastanowić się, jak te działania mogą wpłynąć na obraz organizacji w różnych 
grupach odbiorców i czy firmie zależy jedynie na poprawie nadszarpniętego wizerun-
ku, czy rzeczywiście w przedsiębiorstwie wcielane są procedury i zasady mające swe 
źródła w etyce biznesu, a nie tylko w budowaniu dobrej reputacji w oczach klientów, 
społeczności lokalnych, mediów czy pracowników, która jest tylko jedną z korzyści 
przypisywanych do społecznie zaangażowanego biznesu. Do kolejnych zaliczyć moż-
na m.in. pozyskiwanie lepszych pracowników, wzrost wiarygodności firmy, łatwiejsze 
pozyskanie inwestorów, i co kluczowe w obecnych czasach większą odporność przed-
siębiorstwa na sytuacje kryzysowe [por. Tabor 2004, Włodarczyk 2011]. 
 Powstaje więc pytanie jak tworzyć autentyczny i pozytywny wizerunek firmy opar-
ty na strategii CSR? Zakorzenienie jego bowiem w strategii CSR zdaje się dawać moż-

 __32 



Społeczna odpowiedzialność biznesu  strategia czy wizerunek…  
 
 

liwość czerpania dodatkowych korzyści m.in. wizerunkowych, jakie przedsiębiorstwa 
mogłyby uzyskiwać w oparciu o realizowane działania odpowiedzialne społecznie. 
 W tym kontekście warto więc skupić jeszcze uwagę na tożsamości organizacyjnej 
(corporate identity), która nie jest terminem jednorodnym i w zależności od przyjęte-
go podejścia odmiennie jest definiowana. Według Balmer’a [1993] jest ona: „połącze-
niem strategii, zachowań (kultury) i komunikacji. Dotyczy kilku dyscyplin, nie tylko 
zarządzania. Powstaje w wyniku spójnej filozofii organizacji”. Altkorn [2004] definiuje 
ją z kolei, jako: „pewien zespół atrybutów wyróżników nadających przedsiębiorstwu  
w opinii różnych grup społecznych unikalną wartość, którą jest (…) pewna celowa 
kompozycja elementów, które identyfikują przedsiębiorstwo, wyróżniając je spośród 
innych” [cyt. za Zarębska 2009]. 
 Na tożsamość organizacyjną składa się, więc wiele elementów. Według Mellewar’a 
[2006] jest to siedem kategorii obejmujących komunikację organizacyjną, symbolikę 
organizacyjną, kulturę organizacji, zachowania, strukturę organizacyjną, tożsamość 
oraz strategię przedsiębiorstwa, a każdy z tych elementów może stanowić podstawę 
do opisu przedsiębiorstwa, w oparciu o komunikowanie poszczególnych wyróżników 
tożsamości, które powinno stanowić sposób tworzenia wizerunku firmy, w tym także 
tej odpowiedzialnej społecznie. 
 Na potrzeby tego opracowania przyjęto, że komunikacja organizacyjna jest konse-
kwencją tożsamości oraz sposobem kontaktu z interesariuszami w celu wytworzenia 
określonego wizerunku przedsiębiorstwa [rys.1.]. 

Założono także, że implementacja strategii CSR jest zróżnicowana w zależności od 
składowych tożsamości organizacyjnej. W związku, z czym należy domniemać, że 
strategia organizacyjna jako składowa tożsamości daje największe możliwości wdra-
żania działań odpowiedzialnych społecznie, a CSR może silnie oddziaływać na struktu-
rę oraz kulturę organizacji.  

Warto jednak podkreślić, że zarządzanie zgodne z zasadami społecznej odpowie-
dzialności biznesu realizowane jest na zasadzie dobrowolności i często w sposób 
nieformalny. Mimo tego przedsiębiorstwa, także te z kapitałem polskim zaczynają 
dostrzegać rolę, znaczenie i korzyści jakie mogą osiągnąć, dzięki włączaniu zmieniają-
cych się oczekiwań poszczególnych grup interesariuszy w strategię zarządzania 
przedsiębiorstwem.  

Tylko strategia CSR, która będąc spójną ze strategią biznesową przedsiębiorstwa 
może oddziaływać na różnego rodzaju długofalowe korzyści od tych zwiększających 
wartości firmy, czy rozwijających nowe produkty i usługi, czy też usprawniających 
relacje z interesariuszami, po te umacniające ich reputację przy jednoczesnym 
uwzględnianiu interesu społecznego i kwestii ochrony środowiska w ramach wszyst-
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kich działań podejmowanych przez nią. Dla wielu przedsiębiorstw jednym z kluczo-
wych wyzwań jest wdrożenie zasad etycznych, które z punku widzenia konsumentów 
i społeczności lokalnych są nieznane, a które są związane m.in. z wyborem dostaw-
ców, produktów czy technologii.  
 
Rysunek 1. Model wykorzystania CSR w budowaniu wizerunku i reputacji  
przedsiębiorstwa 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Głuszczek 2011, Mellewar, 2006. 

 
Dopiero całościowe spojrzenie na wszystkie aspekty działania przedsiębiorstwa, 

zdefiniowanie celów w perspektywie długoterminowej oraz aktywne wyjście poza 
obowiązki wynikające z przepisów prawa, pozwala na przekształcenie CSR z aktywno-
ści typowo filantropijnej i wizerunkowej w czynnik kształtujący strategię biznesową 
firmy i przewagę ekonomiczną przedsiębiorstwa [Włodarczyk 2011].  

Konkludując, zatem te teoretyczne rozważania nad społeczną odpowiedzialnością 
biznesu należy podkreślić, że przedsiębiorstwa, które chcą wdrażać działania i strate-
gię CSR powinny cały czas mieć na uwadze przyjęte przez siebie cele strategiczne, dla 
których strategia CSR powinna stać się sposobem na maksymalizację efektywności 
podejmowanych działań. Prawidłowo bowiem zdefiniowana i wdrożona strategia CSR 
pozwala idei społecznej odpowiedzialności zaistnieć we wszystkich sferach działania 
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przedsiębiorstwa, a jej promocja przez kadrę zarządzającą, realizowana w oparciu  
o zasadę partnerstwa i najwyższe standardy etyczne może podnieść konkurencyjność 
i rynkową pozycję firmy [Włodarczyk 2011]. 

 
CSR mazowieckich przedsiębiorstw żywnościowych 
 
Przedsiębiorstwa żywnościowe dostarczają produkty, które są obecne w codziennej 
diecie każdego człowieka. Dlatego też w stosunku do nich klienci wysuwają różno-
rodnego rodzaju oczekiwania związane z m.in. jakością produktów żywnościowych, 
wykorzystywanych surowców, sposobów ich wytwarzania, ochrony środowiska natu-
ralnego, czy pracowników zatrudnianych w zakładach przetwórczych.  

Przedmiotem rozważań ujętych w artykule jest analiza działań realizowanych  
w obszarze społecznie odpowiedzialnego biznesu przez 23 przedsiębiorstwa żywno-
ściowe mające swoją siedzibę na terenie województwa mazowieckiego [tab. 2]. 

Uwzględniając podział przedsiębiorstw zgodny z rozporządzeniem KE 364/2004:  
2 z nich zaliczono do przedsiębiorstw małych3, 2 do średnich4, 16 do dużych5,  
a 3 z nich nie udało się sklasyfikować z uwagi na brak danych. 

W 2012 roku badane przedsiębiorstwa zajmowały między 50 (Grupa Cargill w Pol-
sce) a 420 (Zakłady Mięsne Zakrzewscy Dariusz Zakrzewski) pozycją rankingu 500 
największych przedsiębiorstw w Polsce. 

Z analizy danych w tabeli 2 wynika, że wszystkie firmy w 2012 r. osiągnęły przy-
chody ze sprzedaży przekraczające 480 000 000 zł. Najwyższe wygenerowały duże 
jednostki gospodarcze tj. Grupa Cargill w Polsce, Grupa Animex czy Unilever Polska.  
W przeliczeniu jednak tej wartości na jednego zatrudnionego najwyższą wartość 
wśród analizowanych przedsiębiorstw osiągnęły firmy Hoogwegt Poland sp. z o.o., 
Interfood Polska sp. z o.o., (przedsiębiorstwa małe) i Komagra sp. z o.o. (przedsiębiorstwo 
średnie).  

Uwzględniając natomiast wartość wyniku finansowego, nie wszystkim analizowa-
nym jednostkom gospodarczym udało się zamknąć rok obrachunkowy z dodatnim 
wynikiem finansowym (np. GK Polski Koncern Mięsny Duda SA). Najwyższą wartość 
wyniku finansowego (zysku netto) osiągnęły firmy: Unilever Polska, Imperial Tobacco 
Polska Manufacturing SA i Ferrero Polska Sp. z o.o. 

                                                            
3 Przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót lub cał-

kowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR. 
4 Przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie 

przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans  roczny nie przekracza 43 milionów EUR. 
5 Każde przedsiębiorstwo niespełniające powyższych kryteriów. 
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Tabela 2. Charakterystyka wyników ekonomicznych mazowieckich przedsiębiorstw  
żywnościowych wybranych z Listy 500 wg Polityki 

Nazwa przedsiębiorstwa 
Psn 

[mln. 
PLN] 

Zn 
[mln. 
PLN] 

Z 
[liczba 
osób] 

Psn /Z 
[tyś. 
PLN/ 

zatrud-
nionego]

Zn /Z 
[tyś. PLN/ 

zatrudnionego] 

Grupa Cargill w Polsce 4279.9 b.d./n.d. 1646 2600,17 b.d./n.d. 

Grupa Animex 3805.0 b.d./ n.d. 7300 521,23 b.d./n.d. 

Unilever Polska 3167.7 59.282 3459 915,77 17,14 

GK Sokołów SA 2893.0 b.d./ n.d. 6314 458,19 b.d./n.d. 

Ferrero Polska Sp. z o.o. 2906.7 307.047 1322 2198,68 232,26 

Nestle Polska SA 2816.9 177.493 3210 877,54 55,29 

PHP Polski Tytoń SA 2661.3 b.d./ n.d. b.d./n.d. b.d./n.d. b.d./n.d. 

GK Polski Koncern Mięsny Duda SA 2125.7 –19.902 1650 1288,28 –12,06 

Sobieski Sp. z o.o. 1751.3 b.d./n.d. b.d./n.d. b.d./n.d. b.d./n.d. 

Imperial Tobacco Polska Manufacturing SA 1577.7 32.420 500 3155,40 64,84 

Mars Polska Sp. z o.o. b.d./n.d. b.d./n.d. 1389 b.d./n.d. b.d./n.d. 

Danone Sp. z o.o. 1627.9 106.178 1313 1239,88 80,87 

GK Drosed SA b.d./n.d. b.d./n.d. 1623 b.d./n.d. b.d./n.d. 

Komagra Sp. z o.o. 840.3 13.242 82 10247,41 161,49 

Interfood Polska Sp. z o.o. 798.2 1.981 28 28506,54 70,75 

Hoogwegt Poland sp. z o.o. 789.0 2.041 25 31558,48 81,64 

GK Hortex Holding SA 744283 b.d./n.d. 1704 436,79 b.d./n.d. 

Tchibo Warszawa Sp. z o.o. Warszawa 663.6 b.d./n.d. 538 1233,49 b.d./n.d. 

GK Ambra SA 573.4 18.521 701 817,94 26,42 

Polskie Młyny SA 555.4 b.d./n.d. b.d./n.d. b.d./n.d. b.d./n.d. 

SuperDrob SA 529.8 10.843 1403 377,65 7,73 

GK ZPC Mieszko SA 486.3 13.997 1291 376,66 10,84 

Zakłady Mięsne Zakrzewscy Dariusz Zakrzewski 483.6 15.599 218 2218,15 71,56 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Lista 500 według rankingu Polityki w 2012 r. (Psn – Przychody ze 
sprzedaży netto, Zn – Zysk netto, Z – zatrudnienie). 

 
Analizowane wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw pośrednio wskazują zatem, że 

większość z nich osiągając dodatnie wyniki ekonomiczne potrafi umiejętnie wykorzy-
stywać metody i narzędzia marketingowe, by zachęcić klientów do zakupów swoich 
produktów. 

Ocenę z kolei realizowanych przez wybrane przedsiębiorstwa żywnościowe dzia-
łań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) przeprowadzono w opar-
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ciu o wnioskowanie pośrednie wynikające z obserwacji różnorodnych informacji, do 
jakich autorkom publikacji udało dotrzeć w ramach analizy materiału zawartego na 
stronach internetowych. 
 Tabela 3 prezentuje wyniki analiz działań CSR – owych i marketingowych realizo-
wanych przez badane przedsiębiorstwa. Do elementów badanych w kontekście dzia-
łań CSR uwzględniono szereg różnych konkursów i rankingów tj. CSR 500, raporty 
społeczne, ranking odpowiedzialnych firm, czy dobre praktyki FOB (Forum Odpowie-
dzialnego Biznesu). Z kolei w ramach działań marketingowych uwzględniono strony 
internetowe, zakładki na stronach internetowych uwzględniające informacje o CSR 
oraz profil na portalu społecznościowym FB. 
 Przeprowadzone badanie pozwoliło zaliczyć przedsiębiorstwa do trzech różnych 
grup, charakteryzujących się różnym zaangażowaniem przedsiębiorstw w działania 
CSR oraz komunikację marketingową tychże działań.  
 Do pierwszej grupy, którą określono mianem świadomych i konsekwentnych 
zaliczono: Unilever Polska, Nestle Polska SA, Danone Sp. z o.o., Tchibo Warszawa Sp.  
z o.o. Warszawa, Mars Polska Sp. z o.o. Przedsiębiorstwa te charakteryzowała, bowiem 
realizacja działań CSR, o których firmy starały się informować swoich interesariuszy 
poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach. Warto podkreślić także, że 
przedsiębiorstwa zaliczone do tej grupy to firmy duże z doświadczeniem i kapitałem 
międzynarodowym. 
 Do drugiej grupy zaliczono: GK Sokołów SA, Imperial Tobacco Polska Manufactu-
ring SA, GK Hortex Holding SA, Grupa Cargill w Polsce, Grupa Animex, Ferrero Polska 
Sp. z o.o., GK Polski Koncern Mięsny Duda SA, GK Drosed SA, SuperDrob SA. Firmy te 
nazwano początkującymi filantropami. Charakteryzowała je, bowiem intensywna 
działalność marketingowa, a działania CSR traktowane były, jako uzupełnienie działal-
ności PR – marketingowej.  
 Do trzeciej grupy zaliczono z kolei przedsiębiorstwa, które nie realizowały żadnych 
działań CSR i podejmowały się jedynie realizacji działań marketingowych. Do tej gru-
py zaliczono przedsiębiorstwa takie jak: PHP Polski Tytoń SA, Sobieski Sp. z o.o., Ko-
magra Sp. z o.o., Interfood Polska Sp. z o.o., Hoogwegt Poland sp. z o.o., GK Ambra SA, 
Polskie Młyny SA, GK ZPC Mieszko SA, Zakłady Mięsne Zakrzewscy Dariusz Zakrzewski. 
Grupę tą nazwano mianem nieufnych konserwatystów. 

 

37__ 



Agnieszka Bobola, Dagmara Stangierska 
 
 
Tabela 3. Analiza i ocena działań podejmowanych w zakresie marketingu i CSR  
przez mazowieckie przedsiębiorstwa żywnościowe 

Działania przedsiębiorstw 
w zakresie CSR 
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Unilever Polska 1 1 1 1 1 1 1 7 
Nestle Polska SA 1 1 1 1 1 1 1 7 
Danone Sp. z o.o. 1 1 1 1 1 1 1 7 
Tchibo Warszawa Sp. z o.o. 
Warszawa 1 0 1 1 1 1 1 6 

Mars Polska Sp. z o.o. 1 0 1 0 1 1 1 5 
GK Sokołów SA 1 0 0 0 1 0 1 3 
Imperial Tobacco Polska 
Manufacturing SA 

1 0 0 0 1 1 0 3 

GK Hortex Holding SA 0 0 0 0 1 1 1 3 
Grupa Cargill w Polsce 0 0 0 0 1 1 0 2 
Grupa Animex 0 0 0 0 1 1 0 2 
Ferrero Polska Sp. z o.o. 0 0 0 0 1 1 0 2 
GK Polski Koncern Mięsny 
Duda SA 

0 0 0 0 1 0 1 2 

GK Drosed SA 0 0 0 0 1 0 1 2 
SuperDrob SA 1 0 0 0 1 0 0 2 
PHP Polski Tytoń SA 0 0 0 0 1 0 0 1 
Sobieski Sp. z o.o. 0 0 0 0 1 0 0 1 
Komagra Sp. z o.o. 0 0 0 0 1 0 0 1 
Interfood Polska Sp. z o.o. 0 0 0 0 1 0 0 1 
Hoogwegt Poland sp. z o.o. 0 0 0 0 1 0 0 1 
GK Ambra SA 0 0 0 0 1 0 0 1 
Polskie Młyny SA 0 0 0 0 1 0 0 1 
GK ZPC Mieszko SA 0 0 0 0 1 0 0 1 
Zakłady Mięsne Zakrzewscy 
Dariusz Zakrzewski 

0 0 0 0 1 0 0 1 

Źródło: opracowanie własne.  
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Podsumowanie  
 
Skutki światowego kryzysu gospodarczo-ekonomicznego pokazały, że działania  
z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu mogą stać się odpowiedzią wielu 
przedsiębiorstw na pytanie jak podnosić swoją przewagę konkurencyjną. Opracowa-
nie i wdrożenie długofalowej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, dosto-
sowanie jej do specyfiki, skali działania i wyzwań, przed którymi stoją poszczególne 
przedsiębiorstwa daje korzyści, nie tylko o charakterze ekonomicznym, ale również 
wizerunkowym.  
 Z przeprowadzonej analizy wynika, iż holistyczne podejście do strategii odpowie-
dzialnych społecznie, które spójne są z działalnością marketingową właściwe są tylko 
dla liderów rynkowych z wieloletnim doświadczeniem w tym obszarze. Przedsiębior-
stwa zaś mające gorszą pozycję rynkową często nie podejmują żadnych zintegrowa-
nych działań CSR-owych oraz nie posiadają opracowanego systemu komunikacji mar-
ketingowej.  
 Aby jednak być wiarygodnym i autentycznym w realizowaniu działań etycznych 
przedsiębiorstwa powinny w sposób zrównoważony i spójny, a także konsekwentny 
realizować strategie odpowiedzialności równocześnie komunikując te działania  
w sposób profesjonalny i zaplanowany. Tylko takie, bowiem rozumienie powyższej 
zasady spowoduje, że bezzasadnym stanie się pytanie czy CSR to strategia czy tylko 
działanie promocyjne? 
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Implementation of Modern Methods of Marketing  
Analysis in Microenterprise in Confectionery Branch 

 
The marketing concept holds that achieving  organisational goals depends  

on knowing the needs and wants of target markets  
and delivering the desired satisfaction better than competitors do.  

Kotler and Armstrong [2010]. 
 
Abstract: The ability of adjustment of enterprises to changing conditions in environment is 
one from the factors deciding of market success. The turbulent changes in environment need 
the correct recognizing of character of those changes and their structure and direction. 
The marketing concept arrived after a series of other orientations that marketing companies 
underwent during the 20th Century. Initially there was a production orientation where a com-
pany focused upon the science of manufacturing. Then there was a product orientation where 
a business is not only focused on the production processes but also upon the quality and desir-
ability of a particular product. The main problems are choosing the methods of analyse and 
marketing researches of environment to recognize different aspects by comprehensive way.  
The aim of article is an attempt to define the research instruments to identify threats and op-
portunities in SMMEs. The article presented the system analysis researches by marketing audit 
of microenterprise in confectionery branch. The researches were conducted in SMMEs by direct 
interviews and by Internet.   
Key words: Competitiveness, Marketing Audit, Microenterprise, System Analysis.  

 
 

Introduction 
 
Marketing management is a business discipline which is focused on the practical 
application of marketing techniques and the management of a firm's marketing re-
sources and activities. Rapidly emerging forces of globalization have compelled firms 
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to market beyond the borders of their home country making international marketing 
highly significant and an integral part of a firm's marketing strategy. SMEs and large 
corporations differ in many ways: size by number of employees, finance, manage-
ment style, organizational structure, target market, marketing strategy, but one thing 
is in common – the general importance for the national and global economy, ex-
pressed in the summed number of employees, share of GDP, etc. The scientific aim of 
the paper is to offer unbiased, complete and systematic scientific description of the 
addressed subject of marketing, i.e. marketing strategy, as a crucial step in the process 
of conceiving and developing a competitive position on the market, especially for 
SMEs. The marketing audit is a fundamental part of the marketing planning process. It 
is conducted not only at the beginning of the process, but also at a series of points 
during the implementation of the plan. The marketing audit considers both internal 
and external influences on marketing planning, as well as a review of the plan itself2.  

The classing approach of marketing by Kotler emphasis the social character of im-
pact and offer the expected products and services.  The modern conception of mar-
keting assumed the human needs with connection of marketing instruments as 
product, price, promotion and distribution. In SMMEs those instruments are tempo-
rarily used and not planned.    Most of SMME informed that they do not prepare the 
marketing plan, which should describe the whole possibilities of marketing offer and 
effectiveness of competitive action in the market. Marketing management principles 
can be formulated on the basis of the theory of the “right bundle of values [Dytwald 
1997, pp. 49–54]. This theory defines three variants of delivering value to customers: 
‒ Operational Excellence variant – expressed in offering the customers products 

and services at the most attractive price. It is shaped by the optimization of proc-
esses from the point of view of costs, time, flexibility, efficiency, customer comfort 
and developing effective course of processes,  

‒ Product Leadership variant – depending on innovations, designing new products 
and their introduction to the market, developing new organizational structures 
based on processes,  

‒ Customer Intimacy variant, adjusting to the needs of an individual customer – 
expressed through finding the needs of the customer and his chain of values and 
building long-lasting relations with him.   

The theory of the right bundle of values formulated by M. Treacy and F. Wiersema 
[Treacy, Wiersema 1995], indicates the integration of logistics and marketing proc-
esses in the enterprise. Developing new product concepts, building long-term rela-

 
2 More information and discussion on marketing audit in special American profile 

http://www.marketingteacher.com/marketing-audit/, 30.11.2015 
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tionships with customers and adjusting logistics processes of material and informa-
tion flows confirm the need for simultaneous use of the instruments of marketing and 
logistics. Marketing assets consist of: outstanding products, favourable price, brand 
identity, links in the distribution channels, the reputation and image of the company 
[Szymura-Tyc 2001, pp. 11–12].  Formulating and implementation of marketing plan 
include instruments and activities which arouse strong affect in clients and increase 
the attractiveness of enterprises. Modern microenterprises do not reduce the com-
petitiveness areas of process, but try to improve products or services and distribution. 
The aim of researches was formulated in two hypotheses: 

I. Using of system analysis to marketing analysis allows correct evaluation of pos-
sibilities of competitions in the market. 

II. The marketing audit formula by system analysis is the instrument of creation of 
marketing strategy.   

In the article there are presented the observations of 10 SMMEs in confectionery 
branch, the group was not representative and conclusion can be confirmed only to 
researched group.  Presented pattern and example of Audit Analysis in confectionery 
microenterprise was seen as a modern method of marketing analysis. 

  
SMMEs sector in Poland  
 
The Eurostat figures indicate that the sector of micro and small enterprises in Poland 
is clearly smaller than in the EU, as measured by the contribution of this sector to the 
generation of gross added value by enterprises. Researches on Polish sector microen-
terprises started on the end of XX century. Very small enterprises were not interested 
for researched institutions. The similar situation was in EU and in effect there were no 
data and base of data necessary to analyse of sector. One of researched organization 
was The Observatory of European SMEs started on 1992, and the next from 2008  SME 
Performance Review and  Ecorys Nederland BV. The goal of all those organizations 
was preparation annual reports about different aspects of activity microenterprises: 
Innovative Activities, Export Activities and so on3. The whole view of SMEs sector 
gives a possibility to formulate some conclusions in 27 countries and prepare profiles 
in each participating country. According GUS report in 2014  in Poland were over 
1800 thousand  microenterprises with their income over 854 bn PLN. Interesting fac-
tor presented on fig. 1 – with structure of enterprises in SMEs in Polan

 

 
3 Author participated in years 2009-2010 in researches in Programme  Internationalization 

of EU SMEs to third countries  by  EIM Business Policy Research, EU. 
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Figure 1. SMMEs structure in Poland by principal activity 
 

 
Source: Own calculation based on CSO publication Activity of non-financial enterprises in 2011 (section B-J, 

L-N and P-S, PKD  2007), PARP REPORT ON THE CONDITION OF SMALL AND MEDIUM - SIZED ENTERPRISE 
SECTOR IN POLAND IN 2011–2012 , PARP Warszawa 2013 p. 9.  

 
In Polish SMMEs services there are the following: 11,2% professional and scientific 

activities, 8,2% transportation and storage, 7,6% human health and social works, 
11,2% others. 

According to the available data, microenterprises in Poland account for 15.9% of 
gross value added of businesses, while in the EU-27 their share amounts to 21.2% (5.3 
percentage points difference). A similar difference is observed in the case of small 
enterprises (5 percentage points – 13.2% and 18.2% respectively). Medium-sized and 
large companies evidently contribute to a greater extent to the generation of gross 
value added in Poland as compared to the EU-27.4 Research conducted by PARP 
demonstrates that the level of innovation among small and medium-sized enterprises 
is rather low, and among the surveyed entities only 13.9% implemented innovations 
in the period 2004–2006. To compare – in the large enterprises group, over the sur-
veyed period 65.5% of the entities implemented innovations [Wojnicka, Klimczak 
2008, p. 54]. The innovative activity rates among public undertakings are higher than 
those recorded among private entities, the majority of which are family-run busi-
nesses, which is symptomatic. In research on micro-enterprises’ innovative activity 
[Juchniewicz, Grzybowska 2010, p. 14], the results for micro-businesses oscillate 
around 1%, which some view as falling within statistical error bounds. In the light of 

                                                 
4 All numbers discussed in: Report on the Condition of Small and Medium - Sized Enterprise 

Sector in Poland in 2011-2012, PARP Warszawa 2013, p. 4. 
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the low pro-innovation activity level among micro-entrepreneurs, it is difficult to talk 
about building knowledge economy without searching for an answer as to what is 
the reason for this situation. Poles are a nation of entrepreneurs and the level of en-
trepreneurship measured as the proportion of entrepreneurs or those planning to 
start a business among the working population is above the EU average. In terms of 
the number of enterprises, Poland ranks sixth in the European Union. Approximately 
1,8 million businesses are currently operationg in Poland. As compared to 2010 in-
creased by 3,4%. The vast majority of them – as many as 99,8% – are small and me-
dium-sized enterprises. Most of Polish SMEs operate primarily in the sector of services 
and trade (76%), less often in construction (13,4%) and industry (10,6%). As compared 
to EU average, the SMEs sector in Poland is increasingly dominated by microenter-
prises, and the share of small firms represents about half of the share of small enter-
prises in EU. The structure of Polish enterprises increasing resembles the EU structure. 
From 2008 onwards, there has been a decline in the growth of microenterprises and 
an increase in the number of large companies. And in 2010 Poland was among the EU 
countries with the highest number of new enterprises – in this respect it ranked sec-
ond after France.  

One of the more important factors creating competitiveness and innovation ca-
pacity in enterprises is knowledge diffusion. In the information era – where competi-
tive leverage is provided by knowledge or, as some researchers believe, by having the 
skills to transform knowledge into innovation – the ability to absorb both knowledge 
itself and its utilizable form, i.e. innovation, by the SMME sector entities become 
a crucial issue in economic development. This is a significant problem also to large 
companies, whose collaborators are frequently enterprises from the SMME sector. 
Perechuda believes that a new management axis will be created by: information – 
knowledge – emotions – creativity – innovation. It is around this axis that new solu-
tions will be created to build competitive advantage [Perechuda 2005]. 

 
The Marketing Orientation of SMMEs 
 
The significant view of marketing system of enterprise is diagnosis of market situation 
of organization, with conclusions to marketing plan. The main questions in this case 
is: ”What is the nature of our customer?”. Analysis of external marketing environment 
should be hold in connection with following characteristics of customers: their needs 
and how we satisfy them, their buyer decision process and consumer behavior, their 
perception of our brand, and loyalty to it, the nature of segmentation, targeting and 
positioning in our markets, what customers ‘value’ and how we provide that ‘value?’. 
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The next question is helpful to recognize that the problems of market should be ex-
plained by answering for question: What is the nature of competition in our target 
markets? The main problems are: our competitors’ level of profitability, their num-
ber/concentration, the relative strengths and weaknesses of competition, the market-
ing plans and strategies of our competition. Discussion about the cultural nature of 
the environment(s): the standards and average levels of education, the evolving life-
styles of our target consumers, the nature of consumerism in our target markets. Fig-
ure 2 presents a model of knowledge diffusion effects in a family-run microbusiness. 

 
Figure 2. Knowledge diffusion effects in microbusiness enterprises 

SUCCESS of a micro-enterprise on 
the market 

EFFECTS on the market: increase in the entity’s 
esteem, competitiveness growth in the given market, 
investor recoupment, increased business efficiency 
 

COMMERCIALIZATION of 
new solutions 

4 

IMPLEMENTATION of 
new solutions 

3 

SELECTION of 
knowledge 

Knowledge  diffusion and 
absorption 
 

Marketing instruments: product, promotion, 
price, 

distribution 

Implementation methods: market tests 
Pilot production 

Contact with customers 

Knowledge selection criteria: focus on 
domestic and foreign customers, focus on 

competitors 
focus on  own potential  

Sources of knowledge: Trade fairs, exhibitions, 
micro-business’s own body of knowledge, 
periodicals, standards, customers, suppliers, 
competitors, scientific institutions 

 
Source: Own study.  

 
In Europe, have been developed several programs for managing innovation. The 

European Union's framework Programmes have always targeted to facilitate transna-
tional collaborations in scientific research and development. Cooperation between 
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companies of different Member States, which complements each other in the process 
of research development, favoring the parties involved, in the sense that it may re-
main competitive without allocate financial resources to develop the necessary com-
petencies individually. European cohesion policy requires joint management of funds 
dedicated to innovation. On the priority axis of the operational Programme of Innova-
tion in the economy 2007–2013 has been conducted a survey on the results of the 81 
projects implemented. Nearly half of these have resulted in the development of inno-
vations, followed at a small difference in the projects which have helped to develop 
the capacities of adaptation or imitation of activity undertaken by competing firms, 
and to a much lesser extent were obtained for radical innovations or inventions. 

 
System Analysis as instrument of marketing researches  
in marketing  
 
The share of SMEs companies applying marketing management as a management 
method was 30%, which means that other surveyed SMEs did not perceive benefits 
arising as a result of the application of integrated management. In companies which 
did not apply the marketing management system, the very definition was related 
with barriers of a lack of knowledge of marketing. The purpose of organizational in-
novation in approach into market was primarily to achieve better financial results, 
higher efficiency, better use of human resources and intellectual capital of SMEs. Mar-
keting innovations included the implementation of new marketing methods related 
to marketing-mix.  

Especially in the area of promotion (i.e. marketing information) SMEs businesses 
introduced wider marketing at fairs, online advertising and other forms of promotion. 
With respect to forms of product innovation, the innovations have occurred as  
a complete redesign of the product in terms of its structure, construction, and use. 
The SMEs surveyed pointed to the introduction of new types of packaging, more 
convenient for the buyers, or consistent with the requirements of quality and envi-
ronmental standards. Innovations in promotion were related to the introduction of 
new methods and forms of promotion of new products or promotion of the company 
as a whole. There are a number of tools and audits that can be used, for example 
SWOT analysis for the internal environment, as well as the external environment. 
Other examples include PEST and Five Forces Analyses (by Porter), which focus solely 
on the external environment. In many ways the marketing audit clarifies opportuni-
ties and threats, and allows the marketing manager to make alterations to the plan  
if necessary.  
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Usage of models of marketing analysis needs a wide knowledge of marketing rule 
in different perspectives. Integration of many models allows the evaluation of oppor-
tunities and threats of microenterprise. The System Analysis can be useful for com-
plementary description of microenterprises on market, including all elements of mar-
ket system. Researching of relation between elements of market system can explain 
to whole potential of development of microenterprise in interdisciplinary views.  

In the literature there is a confirmation of very helpful approach in marketing re-
searches [Kaczmarczyk 2004, p. 74]. It takes the possibility to description problem in 
complex way into marketing analysis. Organization in system approach is analyzed as 
complex open system which changes the material flow, financial flow and informa-
tion flow between organization and environment [Zimniewicz 2009, pp. 271–278]. 
The main aspect of consideration of organization as a system applied to relation be-
tween each of the elements of the system. The most important conclusion considers 
different between systems composed of similar elements but consist of various rela-
tions. For example, own researches in confectionery branch confirm this conclusion. It 
means that activities of system as source of relations belong of collection of relations. 
The whole Theory of System by Weinberger explains changes into organization by 
two reasons: reason of system and its structure (the previous conditions) and the 
second one of environment (input into a system). Only by those reasons it is possible 
to research dynamic changes in organization [Weinberg 1976, p. 101]. R.W. Griffin 
discussed integrating approach and pointed out the comment on system and situa-
tion approach including classic view, behavioral and quantitative views [Griffin 1998, 
p.86]. Example of system approach in marketing analysis is marketing audit, which is 
the universally, systematic observation of marketing environment of enterprise or 
business unit, its goals, strategy and activities. Marketing audit is prepared to detect 
obstacles and opportunities of enterprise and to plan the marketing activity as 
a strategy [Kotler 2005, p. 711]. 

The most important goals of marketing audit are [Nowak 2007, pp. 107–108]: 
‒ evaluation of comparative success of company in adaptation process into de-

mands of global market, 
‒ evaluation of comparative value and role of non- material assets of company, 
‒ integration of stable control activities inside company  (in a cycle), 
‒ monitoring of global activities and trends in the branch. 

It should be discussed that marketing audit is not only evaluation process but ho-
listic analysis of activity, planning and realization of marketing politics of company. 
Marketing audit is an instrument useful to prepare the strategy plan of a company 
and to build the system of marketing information in the long terms. Mainly the mar-
keting audit is a complicated instrument and it should be done by specialists, better 
the outside auditors who know the audit process [Nowak 2004, pp. 124–125]. 
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The marketing audit of microenterprise by System Analysis – 
an example of confectionery branch 
 
Confectionery branch in Poland includes more than 1 000 companies, of which only 
10 belong to the group of large enterprises, while the others can be classified as mi-
cro, small and medium-enterprises. The study was conducted in 30 SMEs enterprises 
from the confectionery industry, of which 20% account for microenterprises, 50% – 
small firms and 30% of medium-sized companies. Companies were located in the fol-
lowing state Voivodeships: Kuyavian-Pomeranian, Lodz, Mazovian, and Lesser-Poland.  

The aim of research was a description of connecting the marketing instruments 
methods in management of enterprise. There was formulated hypothesis that in 
SMMEs it is necessary to integrate different methods of marketing analysis of the 
market for reach the better observation of it and recognize the expectation of clients. 

Surveyed 30% of SMMEs companies from the confectionery industry declared 
their own market strategies as strategies based on building relationships with cus-
tomers, on improving marketing processes or processes related to the improvement 
of work organization. At the same time they pointed to barriers: 
‒ 60% in the form of external instruments for innovation support system  
‒ 50% barriers type such as available credit,  
‒ 40% barriers in access to knowledge and expert advice.  

The author's own research conducted among SMMEs enterprises in the confec-
tionery industry showed a growing interest in: 
‒ 20% non-technological innovation of SMMEs enterprises, such as organizational 

and marketing innovation, 
‒ 50% planned the technical innovation, 
‒ 60% expected the better effects from IT communication between company and 

environment.  
According to the own research, the model of marketing system in aspect of sys-

tem analysis was formulated. The elements of system are as on fig. 3:  
‒ Microenterprise,  
‒ Resources of information and data about market, 
‒ Processes in the market: changes in the market and changes in offer, 
‒ Processes in sector (branch), especially development of niches, technologies. 

Characteristic of dynamic changes, 
‒ Structure of sector (branch) as competitors, customers, agents, level of R&D.  
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Figure 3. The structure of market system of microenterprise in confectionery branch 

 

Processes in the market: 
changes in the market 
and changes in offer 

Processes in sector (branch), 
especially development of 
niches, technologies.  
Characteristic of dynamic 
changes

	
Source: own study and research. 

 
In the surveyed SMMEs enterprises from the confectionery industry there have 

been manifestations of marketing management based on a combination of market-
ing activities of the company. The details from the research reveal the main mistakes 
of SMEs in the process of marketing strategy creation, and a surprising fact about the 
poor strategy planning in the largest national companies.  

The research indicates serious weaknesses in the segmentation – targeting – posi-
tioning (STP) process, as well as in the creation and calculation with the 4P instrument 
of the marketing mix, especially regarding product portfolio and product characteris-
tics, pricing and communication i.e. promotion of the product. The paper presents 
suggestions for improvement based on relevant literature and best practices. The 
analysis of the marketing aspect of the formulation of marketing management in the 
studied confectionery companies led to the identification of process steps for its im-
plementation. These steps can be presented as follows: 

Step I. Gathering the necessary marketing knowledge to determine the market 
position of the company and its resources as well as the knowledge about the envi-
ronment. 

Step II. Accumulating the logistics knowledge including definition of logistics pro-
cesses in SMEs and creating a communication system for buyers. 

 
 

Resources of information – environment  

Structure of sector (branch) as competitors, cus-
tomers, agents, level of R&D 

 

Microenterprise 
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Step III. Formulating marketing offer and logistics offer – by matching the com-
pany's resources to customers expectations. 

Step IV. Developing marketing and logistics strategy through the choice of meth-
ods and means of achieving an integrated strategy – based on the marketing and 
logistics analysis as well as the definition of supplementary activities in the area of 
marketing and logistics. 

Step V. Monitoring the implementation of marketing and logistics process of SME 
business management through the selection and periodic assessment of the per-
formance indicators of the same process. The marketing management is a process of 
planning and realization of ideas, creation of prices, promotions and distributions of 
goods. Table 1 presented the steps to form a marketing plan. 

 
Table 1. Steps of marketing plan – on example of microenterprise from confectionery branch 

Step Activities in each step 

Description of whole context  
of market strategy 

Preparation of mission, and strategic goals 

Review of market situation of com-
pany and analysis of environment 

SWOT analysis, analysis of position of products, Five 
Powers Analysis 

Form of market strategy Description of marketing goals and planning effects, 
formulate the different solutions 

Allocation of resources, monitoring of 
activities 

Planning of budget, and planning of activities of 
market, distributions and controlling of effects 

Source: own study and research. 

 
Conclusions 
 
In marketing, vertical collaborations have led to their integration under the name of 
"management of relations with customers and suppliers" and these relations, devel-
oped both upstream and downstream have gained such importance, as businesses 
shape their activity after these connections and it confirms hypothesis No I. Marketing 
and innovation can be regarded as two basic functions of conducting any business 
activities. Innovation determines the position in which a company or even a country 
sits at any given time in any classification. Marketing, the science that makes it possi-
ble to identify, due to research, the latest trends in the market, it can guide a company 
through the whole process of innovation. Following the presentation in marketing 
vision, based on a documentary study of differences that exist between inventions, 
scientific discoveries and innovations, the article presents how each of these ways of 
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bringing innovations to market, affects how companies acts on the market, and it 
confirms hypothesis No II. Current development directions envisaged at European 
level and the legal issues facing business involved in bringing on the market of very 
new products have been reviewed. Companies, which have based their work on in-
novations, may impose a sustainable economic growth by influencing other indus-
tries or through the creation of new jobs in the new sectors of activity, which were set 
up as a result of discoveries carried out. Innovations can trigger the development of 
niche markets and socioeconomic growth overall. Development of trade and eco-
nomic growth and the emergence of niche markets, could lead all to the develop-
ment of new industries. The analysis of competitive environment will be necessary in 
two special cases by strategic decisions in microenterprise: in case of expansion strat-
egy when microenterprise wants to enter the new markets and in case strategy when 
microenterprise wants to hold own position. In both cases it needs analysis of envi-
ronment and activities in the market. The knowledge about system analysis could be 
helpful to prepare the very direct evaluation useful to prognosis of future effect pos-
sibilities.  
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Zarządzanie marketingowe a dostarczanie wartości  
na przykładzie serwisu zakupów grupowych Groupon 
 
 
Marketing Management vs Value Delivering Process based  
on Group Purchase of Groupon Website 
 
Abstract: The aim of this study was to present selected aspects of marketing management in 
the relation of value creation based on the example of group purchase realized by Groupon. 
The special attention was given to history of Groupon, elements of value creation as well as 
marketing activity leading to loyalty creation. Such type of marketing management includes 
two main parts: value creation to customers and for companies with several stages like under-
standing of consumer needs and demands, creation of marketing programs and building of 
relation in the aspects of financial and marketing efficiency.  
Key words: marketing management, value creation, group purchase  

 
Wprowadzenie 
 
Funkcjonowanie podmiotów w dobie dzisiejszej wymaga odmiennego podejścia do 
marketingu. Niewystarczające jest oferowanie produktu lub usługi w określonej cenie, 
w wyznaczonym miejscu przy zastosowaniu wybranych narzędzi promocji. Należy 
wziąć pod uwagę tworzenie relacji z klientem i oferowanie dodatkowych elementów 
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wykraczających poza materialny produkt lub usługę. Istotne jest dostarczanie warto-
ści, co determinuje budowę długoterminowych relacji bazujących na obopólnych 
korzyściach.  

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wybranych aspektów zarządzania 
marketingowego w kontekście dostarczania wartości na przykładzie serwisu zakupów 
grupowych Groupon. Szczególną uwagę zwrócono na historię serwisu, podejmowane 
działania zarządcze w kontekście marketingowym rozumiane jako dostarczanie war-
tości. Opisano inicjatywy, akcje i prowadzone kampanie identyfikując elementy kształ-
tujące wartość dla klienta. Korzystano z dostępnych źródeł wtórnych i raportów  
z działalności serwisu dostępnych w ramach relacji inwestorskich.  

 
Zarządzanie marketingowe w aspekcie dostarczania wartości 
– ujęcie teoretyczne 

 
Koncepcja marketingowa w dobie dzisiejszej odnosi się do satysfakcjonowania po-
trzeb konsumentów, co zastępuje wcześniejsze działania odnoszące się do przekazy-
wania informacji i sprzedaży. W tym aspekcie należy mówić o kształtowaniu rentow-
nych relacji wymiany przez kreowanie wartości i zaspokajanie potrzeb oraz wymagań 
konsumentów. Wyróżnić należy następujące elementy [Kotler i Armstrong 2004, s. 6]: 
‒ potrzeby i wymagania jako podstawa istoty marketingu, odnoszące się m.in. do 

potrzeb biologicznych związanych z organizmem ludzkim, społecznych w zakre-
sie przynależności do określonej grupy społecznej, także potrzeb szacunku, uzna-
nia i samorealizacji; 

‒ oferta marketingowa w postaci produktów, usług i doświadczenia jako propozy-
cja wartości, odzwierciedlająca zestaw korzyści i obietnic mających na celu za-
spokojenie potrzeb nabywców;  

‒ wartość i satysfakcja jako podstawa podejmowania decyzji wyborów przez kon-
sumentów, co należy analizować przez pryzmat wartości dla konsumenta jako 
różnicy między wartością osiągniętą przez posiadanie lub użytkowanie produktu  
a kosztem jego uzyskania; 

‒ wymiana, transakcje i relacje, co należy rozumieć przez pryzmat celu marketingu, 
jakim jest budowa silnych, ekonomicznych i społecznych relacji w celu dostarcza-
nia określonych wartości; 

‒ rynki traktowane jako przestrzeń wymiany i budowy relacji w odniesieniu do 
grupy aktualnych i potencjalnych nabywców. 

Zarządzanie marketingiem traktowane jako budowa rentownych relacji obejmuje 
pozyskiwanie, utrzymywanie i zwiększanie grupy klientów przez kreowanie, dostar-
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czanie i komunikowanie unikatowej wartości. Należy to rozumieć jako całościowy 
proces odnoszący się do budowania i utrzymywania rentownych relacji z klientami 
przez dostarczanie nadrzędnych wartości i satysfakcji [Kotler i Armstrong 2004, s. 16]. 
W procesie tym wyróżnić można kilka etapów pośrednich (ryc. 1).  
 
Rysunek 1. Rozszerzony model procesu marketingu 
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Źródło: G. Armstrong, Ph. Kotler, Marketing: an introduction, International edition, 7th ed., Pearson Educa-
tional International, Prentice Hall 2005, s. 33. 
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 Pierwsze cztery odnoszą się do kreowania wartości dla klientów, co rozpoczyna się 
od identyfikacji i zrozumienia potrzeb i wymagań konsumentów. To jest podstawą do 
zaprojektowania strategii marketingowych, wyboru segmentów konsumentów i grup 
odniesienia. Kolejne etapy odnoszą się do wyboru sposobu, tj. pozycjonowania  
i zróżnicowania produktów/usług. Na podstawie strategii marketingowej tworzone są 
konglomeraty marketingu mix, obejmujące produkt, cenę, dystrybucję i promocję, 
których zadaniem jest transformacja strategii marketingowej na realną wartość dla 
klientów. W tym aspekcie następuje kreacja marki, ceny odzwierciedlają wartość,  
a dystrybucja zapewnia dostępność produktów. Programy promocyjne komunikują 
konsumentom realną propozycję wartości [Kotler i Armstrong 2004, s. 33–34].  

Tworzenie grupy lojalnych klientów odzwierciedla ich wartość życiową definiowa-
ną jako wartość bieżąca wszystkich przyszłych zysków generowanych przez klienta 
[Doligarski 2010, s. 74]. Oznacza to wartość dla firmy wynikającą z przepływów go-
tówkowych wygenerowanych w okresie korzystania przez klienta z usług danego 
przedsiębiorstwa [Berger i Nash 1998]. Kapitał klienta (customer equity), to z kolei 
suma wartości wszystkich klientów firmy, pojęcie tożsame z wartością portfela klien-
tów [Doligarski 2010, s. 74].  

Ostatnim etapem w procesie zarządzania marketingowego jest kształtowanie war-
tości życiowej klientów w kontekście zmienności otoczenia rynkowego. Przedsiębior-
stwa muszą uwzględnić konieczność etycznego i społecznego działania oraz wykorzy-
stywać nowoczesną technologię [Kotler i Armstrong 2004, s. 33–34].  
 
Zarządzanie marketingowe i dostarczanie wartości  
na przykładzie serwisu zakupów grupowych Groupon 
 
Obecnie w Polsce jest ok. 22 mln internautów, co stanowi ponad połowę populacji. 
Około 78% osób korzystających z internetu korzysta także z serwisów e-commerce 
[Wątor 2014, s. 25]. Ponad 1/3 (35%) internatów robi zakupy w sieci co najmniej kilka 
razy w miesiącu, a 10% nawet kilka razy w tygodniu. Grupa osób korzystających  
z internetu wciąż rośnie, za ostatnie pięć lat przybyło ich o ponad 1,2 mln. Zakupy 
grupowe (2,7 mln) zamykają pierwszą piątkę rankingową podziału liczby użytkowni-
ków poszczególnych serwisów e-commerce w Polsce w 2014 roku. Inne pozycje  
w tym rankingu to sklepy (13,2 mln), aukcje i narzędzia aukcyjne (12,9 mln), porów-
nywarki cen (2,9 mln) i pasaże handlowe (2,9 mln) [Wpływ…, 2014, s. 6, 17]. 

Groupon jest narzędziem wykorzystywanym do promocji i sprzedaży. Pierwotnym 
jego celem było reklamowe wsparcie dla lokalnego biznesu. Model biznesowy przed-
sięwzięcia był prosty, wytworzył się z chęci zaoferowania mieszkańcom miasta możli-
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wości spędzenia czasu wolnego. Sprzyjającymi czynnikami okazały się dostępność 
Internetu i pojawienie się sieci społecznościowych. To stanowiło wartość dostarczaną 
klientom wynikającą ze zrozumienia rynku i potrzeb konsumentów. Jest to odzwier-
ciedlenie pierwszego etapu zarządzania marketingowego rozumianego, jako kreowa-
nie i dostarczanie wartości klientom oraz budowanie z nimi pozytywnych i długoter-
minowych relacji.  

Dalszy rozwój idei zakupów grupowych wynikał z dostarczania elementów oferu-
jących wartość związaną z korzyściami ekonomicznymi w zakresie niższych cen pro-
duktów i usług oraz wygody zakupu. Groupon oferował konsumentom internetowym 
wysokie zniżki na różne usługi, włączając usługi zdrowotne (np. weekendowy pobyt  
w ośrodku wypoczynkowym, masaż itp.), szkoleniowe, nauki języków obcych, wizyty 
w myjni samochodowej, także zakup sushi, pizzy i wiele innych produktów i usług. 
Dodatkowym aspektem, który można rozpatrywać jako wartość dostarczana klientom 
była natychmiastowa realizacja zakupu. Transakcja dochodziła do skutku, jeżeli uzbie-
rała się odpowiednia liczba chętnych dla zakupienia danego produktu czy usługi. 
Limity nie były zbyt wysokie (kilka, kilkanaście osób).  

Pierwsza oferta na Grouponie pojawiła się w październiku 2008 roku. Była to zniżka 
na zakup pizzy w lokalu położonym na parterze siedziby Groupona w Chicago. Po 
półtorarocznym okresie istnienia serwis zatrudniał 350 osób, a rynkowa wartość prze-
kroczyła 1 mld dolarów.  

Dalszy rozwój Groupona nastąpił na rynkach zagranicznych. Pierwszym serwisem 
poprzedzającym Groupon na runku polskim był Gruper.pl, który rozpoczął swoją dzia-
łalność w kwietniu 2010 roku, a jego współtwórcą był Marek Borzestowski. Cztery dni 
po debiucie Grupera pojawił się konkurencyjny serwis CityDeal, powołany do życia  
w listopadzie 2009 roku. W maju 2010 roku Groupon, przejmując 100% udziałów ser-
wisu CityDeal, zwiększył zasięg działania na 16 europejskich krajów, obejmując rynek 
polski. Pod koniec 2010 roku Groupon funkcjonował w 22 krajach, a jego dzienny 
dochód stanowił około miliona dolarów. Mimo, iż Gruper był przodownikiem tego 
typu serwisów w Polsce, to na podstawie danych statystycznych liderem jest Gro-
upon. Gruper od kwietnia do września 2010 roku sprzedał 15 tys. kuponów, a użyt-
kownicy zaoszczędzili na rabatach 850 tys. zł. Groupon (polski udział) w tym samym 
okresie sprzedał oferty 130 tys. konsumentom, a wartość udzielonych rabatów prze-
kroczyła 5 mln zł. Udzielone rabaty potwierdziły dostarczone przez serwis korzyści 
ekonomiczne wynikające z niższych cen zakupionych produktów i usług. Wymienić 
należy także inne elementy składające się na wartość dostarczaną klientom takie jak: 
wygodna forma zakupów, ułatwienia procesu decyzyjnego oraz skrócenie czasu na 
poszukiwanie oferty i informacji.  
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Po sukcesie Groupona na rynku zakupów grupowych zaczęli pojawiać się konku-
renci: Cuppon, Fezi, OKazik, MyDeal i FastDeal. Najbardziej dynamiczny dla powstania 
tego typu serwisów był rok 2011. Nowo powstałe serwisy różniły się między sobą 
przede wszystkim doświadczeniem biznesowym i zapleczem finansowym. Niektóre  
z wymienionych serwisów kończyły istnienie już po sprzedaży kilku ofert.  

Badania internetowe przeprowadzone w 2011 roku przez Megapanel/PBI Gemius 
potwierdziły fakt, że największą znajomością wśród portali społecznościowych cechu-
je się Groupon (75% wskazań), następnie Citeam (49%), Gruper (46%) oraz Mydeal 
(33%) [Zakupy…, 2015a]. Badania przeprowadzone przez agencję informacyjną 
PRESS-SERVICE Monitoring Mediów w 2012 roku wykazały, iż serwis Groupon jest 
liderem na rynku polskim pod względem publikacji (2917 publikacji) wyprzedzając 
konkurencyjny serwis Gruper (1107) o ponad 50% [Zakupy…, 2015b].  

Rok 2012 sprzyjał ekspansji Groupona na państwa południowo-wschodniej Azji. 
Tajlandia weszła w skład ponad 40 krajów działających w sieci Groupon. Współpraca  
z wybranymi partnerami handlowymi, umożliwia tworzenie unikatowych kampanii, 
także zdobywanie dostępu do baz klientów, umocnienie pozycji na rynku czy zdoby-
cie nowych projektów biznesowych. To należy wskazać jako kolejny etap w procesie 
zarządzania marketingowego rozumianego jako dostarczanie wartości. Tworzenie 
unikatowych ofert jest dla klientów elementem decydującym o wyborze, co determi-
nowane jest posiadaniem odpowiednich informacji rynkowych o preferencjach rów-
nych grup klientów.  

Od początku 2014 roku Groupon sfinalizował zakup dwóch nowych serwisów za-
kupów grupowych. Pierwszy z nich to Ideeli.com sprzedający produkty w modelu 
„Flash Sale”, czyli ofert ograniczonych czasowo z dużym rabatem. Sprzedawane pro-
dukty mieszczą się w kategorii moda, w której znaleźć można ubrania, buty i biżuterię 
dla kobiet i mężczyzn. Drugi serwis to Ticketmonster.co.kr, południowokoreański 
serwis zakupów grupowych [Groupon nie zwalnia, 2015]. 

Z powyższych informacji i badań wynika, że Groupon jest najpopularniejszym ser-
wisem zakupów grupowych i globalnym liderem w dziedzinie handlu lokalnego. To 
należy analizować przez pryzmat wartości dla klientów rozumianej w tym przypadku 
jako popieranie lokalnych inicjatyw biznesowych. Za pośrednictwem serwisu Gro-
upon, klienci w 48 krajach mają możliwość wyszukiwania i znajdowania ofert w bez-
konkurencyjnych cenach. Codziennie portal dostarcza odbiorcom oferty z zniżkami  
w obszarze restauracji, Spa, hoteli, zakupów i innych atrakcji [Groupon, o nas, 2015]. 
Wyjątkowość portalu polega na wypukleniu walorów biznesu lokalnego i korzyści. 
Należy wskazać na takie elementy tworzące wartość w procesie zarządzania marke-
tingowego jak: uatrakcyjnianie ofert lokalnych oraz oferowanie atrakcyjnych cenowo 
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produktów i usług, a dla przedsiębiorstw lokalnych – zapewnienie korzystania z na-
rzędzia do zarządzania kampaniami na Groupon.  

Obecnie Groupon swoją strategię opiera na 3 modelach biznesowych, do których 
należą Groupon Local, Groupon Travel oraz Groupon Shopping. Groupon Local koor-
dynuje propozycje przedsiębiorców, działających w 33 miastach. Groupon Travel to 
model z krajowymi i zagranicznymi ofertami turystycznymi, natomiast Groupon 
Shopping ma ofercie produkty i usługi z całej Polski. Dywersyfikacja działalności 
umożliwia koncentrację na wybranych obszarach biznesowych w celu najbardziej 
właściwego komponowania oferty produktowej i usługowej dla potrzeb określonych 
grup klientów.  

Na podstawie badań przeprowadzonych w 2013 roku przez TNS Polska na zlecenie 
Groupon Polska, stworzono platformę Groupon Starter, dla realizacji sześciu projek-
tów społecznych. Z badań wynika, że większość Polaków „lubi i chce pracować  
w grupie na rzecz lokalnej społeczności, ale wielu nie wie, w jaki sposób może się  
w taką pracę zaangażować”. W okresie 5–31 sierpnia 2013 roku mieszkańcy 6 miast 
Polski (Kraków, Poznań, Łódź, Trójmiasto, Warszawa i Wrocław) mogli zgłaszać propo-
zycje inicjatyw społecznych. Zainteresowanie tego typu akcją miało odzwierciedlenie  
w zgłoszonych 120 projektach. W pierwszym etapie przedstawiciele firmy wybrali 
najciekawsze pomysły w każdym mieście. Jednak ostateczne głosy pozostawiono 
internatom. Głosowanie internetowe odbyło się w dniach 3–15 września. Oddano 
prawie 16 tys. głosów. Wytypowano 6 zwycięskich projektów nagrodzonych grantami 
w wysokości 10 tys. zł każdy. Nagrodzone projekty zostały wdrażane z początkiem 
października. Takie inicjatywy świadczą o dostarczaniu wartości związanych z realiza-
cją potrzeb prospołecznych [Sześć…, 2014]. 

W 2013 roku dokonano zmian wprowadzając filtr wyszukiwania, co nastąpiło jako 
rezultat analiz rynkowych i zaspokajania potrzeb klientów. Uwzględniono wynik wy-
świetlania wraz z zestawem filtrów. Ponadto pasek wyszukiwania stał się lepiej wi-
doczny, obrazy pojawiały się na zasadzie karuzeli, dzięki czemu odbiorcy mogli zoba-
czyć więcej fotografii. Groupon Getaways rozpoczął współpracę z serwisem Expedia 
Affiliate Network, co przyczyniło się do szerszej oferty hoteli na całym świecie. Zmiany 
na platformie doprowadziły do innego postrzegania jej przez klientów. Pierwotnie 
Groupon wysyłał maile do odbiorców z ofertą dnia, nowe podejście wymusiło samo-
dzielne wyszukiwanie ofert. W czerwcu 2014  liczba aktywnych klientów Groupona na 
całym świecie przekroczyła 50 mln, co oznaczało wzrost o 25% w porównaniu do roku 
poprzedniego [Groupn witryna, 2014]. Takie rozwiązanie na kolejnym etapie zarzą-
dzania marketingowego zakłada, że istnieje grupa lojalnych klientów i należy zasto-
sować odpowiednie narzędzia zarządzania relacjami. Tworzenie relacji w tym aspek-
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cie obejmuje kwestie obustronnych korzyści przy uwzględnieniu długiej perspektywy 
czasowej.  

Kolejnym aspektem odnoszącym się do zarządzania marketingowego w kontek-
ście dostarczania wartości jest ciągłe rozszerzanie i modyfikowanie oferty na podsta-
wie istniejących trendów rynkowych. Następuje to w sposób cykliczny, co wynika  
z założenia kształtowania relacji między serwisem a klientem. Badania CBOS o aktyw-
ności i doświadczeniach Polaków z 2014 roku wykazały, że liczba odwiedzających 
teatry w Polsce jest najwyższa od 26 lat i wynosi 20%. Groupon Polska w odpowiedzi 
na ten trend i zainteresowanie ofertą kulturalną Polaków ogłosił nową inicjatywę – 
Miesiąc Teatrów [Człowieku…, 2015]. Od 1 października 2014 roku w porozumieniu  
z teatrami z największych miast Polski, w ciągu miesiąca użytkownicy serwisu mieli 
możliwość oglądania spektakli teatralnych w obniżonych cenach. Patronat Miesiąca 
Teatrów Groupon objął Tomasz Karolak, Dyrektor Artystyczny teatru IMKA w Warsza-
wie. Do wirtualnego festiwalu teatrów zaproszono między innymi Teatr Wielki, Po-
wszechny oraz Studio z Warszawy, także Teatr Polski z Wrocławia oraz Teatr Łaźnia 
Nowa z Krakowa. 

Dodatkowo jako element zarządzania marketingowego obejmujący budowę ren-
townych relacji bazującą nie tylko na przesłankach ekonomicznych, Groupon rozsze-
rzył działania marketingowe o cykl bezpłatnych warsztatów edukacyjnych pod nazwą 
Groupon Business Club. Warsztaty skierowane były do właścicieli i menedżerów ma-
łych i średnich przedsiębiorstw w pięciu największych miastach Polski. Projekt prze-
prowadzany został przez Groupon Polska, współdziałający z Konfederacją Lewiatan 
oraz AIP Business Link. Ideą projektu było dostarczenie uczestnikom wiedzy o nowo-
czesnych rozwiązaniach technologicznych, marketingowych i sprzedażowych, zwięk-
szających konkurencyjność i wspierających wzrost prowadzonych przez nich firm.  

W grudniu 2015 roku platforma Groupon rozpoczęła akcję marketingową pod ha-
słem: „Kupuj w grudniu przez Mobile i zdobądź doładowanie w wysokości 500 zł na 
kolejne zakupy”. Należało dokonać zakupów za pomocą aplikacji Groupon Mobile na 
urządzeniu mobilnym lub przez stronę mobilną (m.groupon.pl). Wygrywały te osoby, 
które dokonały największej ilości transakcji. Przewidziano nagrody pieniężne, w po-
staci doładowań konta Groupon. W przypadku pierwszego miejsca użytkownik miał 
otrzymać doładowanie w wysokości 500 zł.  

Innym przykładem wpisującym się w ostatni etap zarządzania marketingowego 
jest kampania Italia Amore Mio poświęcona kuchni włoskiej, realizowana do 21 
czerwca 2015 roku. W wybranych miejscach w Warszawie oferowano wiele dań: pizze, 
dania z pastą oraz włoskie desery. W ofercie dostępna była 3-daniowa kolacja w re-
stauracji Mela Verde”. Dodatkowo zorganizowano konkurs. Należało – zgodnie z komuni-
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katem – wykonać zdjęcie w tzw. „prawdziwie włoskim stylu”, udostępnić na Facebo-
oku lub Instagramie wraz ze specjalnym hasztagiem [Groupon rozdzaje…, 2015]. 
Nagrodą główną było zaproszenie na 6-osobową włoską ucztę. 

Zaprezentowane powyżej przykłady inicjatyw serwisu Group z ostatnich dwóch lat 
świadczą o przejściu do ostatniego etapu zarządzania marketingowego tj. pozyskiwa-
nia wartości od klientów. Generowanie przychodów ze sprzedaży opiera się na reali-
zacji inicjatyw klientów, co wzmacnia relacje, buduje zaufanie i potęguje lojalność.  
W tym punkcie można mówić o kształtowaniu się kapitału klientów rozumianego 
przez Groupon zarówno w aspektach ekonomicznych, jak i marketingowych.  

 
Podsumowanie 

 
Zarządzanie marketingowe w rozumieniu dostarczania wartości jest wieloetapowym 
procesem poczynając od zrozumienia rynku i potrzeb klientów przez etapy pośrednie 
tj. tworzenie programów marketingowych dostarczających nadrzędne wartości, 
kończąc na pozyskiwaniu wartości od klientów rozumianej jako lojalność i zaufanie. 
Tak postrzegane zarządzanie marketingowe realizuje serwis zakupów grupowych 
Groupon.  

Korzyści dla klientów można analizować przez pryzmat wartości ekonomicznych 
wynikających ze zniżek cen, natomiast dla podmiotów gospodarczych są związane  
z promocją sprzedaży i szeroką dystrybucją produktów oraz usług. Istotne jest 
tworzenie grupy lojalnych klientów, co generuje wartość rozumianą jako kapitał 
klientów rozpatrywany w ujęciu finansowym i marketingowym. Sprzyja temu zmiana 
dotychczasowej formy serwisów od portali specjalizujących się wyłącznie w zakupach 
grupowych w kierunku platform, zarządzających kampaniami marketingowymi  
i realizujących projekty społeczne.  
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Word-of-mouth Marketing as an Instrument  
of Recommendation Process 
 
Abstract: Traditional forms of advertising cease to be effective increasingly often. Multiplicity 
of channels in communication process, its complexity as well as changes in a customers’ profile, 
lead to changes observed in a way of obtaining information concerning brands and their offers. 
A customer became a comsumer who actively uses information and is involved in creating it. 
They become more and more indifferent to typical advertising surrounding them, and that is 
why such phenomena like: zipping, ad blindness or banner blindness have become an onset of 
actions aimed at looking for effective forms of communication with a client. Simultaneously,  
a significant growth of a role of recommendation, both from friends or other Internet users, has 
contributed to the intensification of actions implemented in the area of word-of-mouth 
marketing in online space with special focus on social media.   
The article attempts to describe the essence of word-of-mouth marketing and its role in the 
recommendation process. The presented discussion was supported by the results of own 
research conducted in the examined area. 
Keywords: recommendation, word-of-mouth marketing, viral marketing. 
 
 

Introduction 
 
„Online advertising is the only medium in Poland whose value is steadily growing. In 
the second quarter of 2015 its index amounted to 17% year by year. It is estimated 
that at the end of 2015 its value might exceed 3 billion PLN” [Kolenda 2015, p. 10]. 
Social media play a significant role in this process. What contributes to their 
enormous advertising potential are first of all: range, amount of time spent in social 
media and openness to advertising messages of the communities using them. 
Moreover, social media are based on interaction and allow to adjust messages 
precisely to their recipients. In terms of scale of reaching customers the biggest social 
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networking service is Facebook – active participation is declared by 49% Internet 
users at the age between 16–64 (GlobalWebIndex). While taking into consideration 
the audience at the age of 7 or older, the service attracts above 20 million users every 
month, which is the range at the level of 80% of the Internet users [Dmowski 2015, p. 38]. 

On the other hand, a customer that is every day a subject to incentives from 
advertising, becomes more and more indifferent to it. A typical advertising message 
gets increasingly annoying and boring, it often evokes discouragement to a brand 
and its offer. That is why brands cannot be only present in hypermedia space, social 
media, in particular. They must follow trends and a client who is their crucial indicator, 
so that a message attracts a target recipient. A client is of great importance, not an 
offered product. Social media based on people and their emotions create a broad 
spectrum of such possibilities, leading to intensification of image and sales actions. 
However, they require modification of implemented communication process. It 
means a necessity of such a selection of methods and tools that arouse interest, not 
only mere curiosity, and willingness to contact a brand again. A combination of 
strong emotions with a product or service is the best way to be noticed by recipients, 
to whom our message is targeted [Jacyna 2015, p. 46]. Such a chance is offered by 
word-of-mouth marketing that is based on recommendations, opinions and activity 
of the Internet users themselves.  

The aim of the article is to define the essence and role of word-of-mouth 
marketing in hypermedia space. Special focus is put on the identification of key 
methods of influencing a customer in online space in order to generate their 
interaction and willingness to join activity connected with recommendation process, 
sharing opinions and information concerning brands. The first part of the paper 
discusses the notion of word-of-mouth marketing and its development directions in 
online space. The subsequent part presents the results of own research concerning 
the discussed topic. 
 
Word-of-mouth marketing as a form of communication  
with customers 
 
We live in a world where consumers actively resist marketing. So it is imperative to 
stop marketing at people. The idea is to create an environment where consumers will 
market to each other. Instead of always talking to consumers, they have to help 
consumers talk to each other [Godin 2000, p. 14]. Marketing offers an opportunity to 
integrate a lot of various methods and tools at the same time, leading to their synergy 
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and optimization of effects while concentrating on a consumer profile, their needs 
and patterns of consumption behaviour. 

Brands are aware that traditional forms of advertising increasingly often cease to 
be effective and a consumer becomes resistant to them. As a result, they, albeit often 
unconsciously, avoid places, channels that can be associated with a chance of 
encountering advertising messages. For some years we have observed such 
phenomena as ad/banner blindness, zipping, ad blocking, which hinder reaching  
a recipient with a specific message. According to the report published by Adobe and 
PageFair, in June 2015 198 million internauts blocked advertisements. In comparison 
to the previous year the number rose by 41%, and the phenomenon is strongly 
diversified in various countries. As a reason for installing ad blocks, the internauts 
mention, first of all, a desire to block advertising but also to keep privacy and to 
increase efficiency of using the Internet [Serafin 2015, p. 58]. A consumer evolved 
changing their habits, attitudes and behaviour, including obtaining information 
about products, companies or brands. They have become also an active market 
participant that freely expresses their opinions, shares experience and recommends 
or advises against buying certain products or brands. In social media consumers have 
become a medium themselves.  

According to the report by Nielsen and Maison Research Centre 85% of Poles 
recommend products and services, 78% before buying a new product take into 
consideration opinions of friends, whereas every second Pole buys products 
recommended by friends. 70% of respondents often talk to friends about various 
products and 65% trust them and takes their opinions into account, but only 26% 
admit being influenced by traditional advertising. In this group women significantly 
more often recommend as well as they follow recommendations of friends 
[http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/pawel-suchocki-przyszlosc-nalezy-domarketin 
gu-rekomendacji, date of access: 09.12.2015].  

As a result brands look for such methods and tools of communication with 
customers which attract their attention while referring to their needs and dreams, at 
the same time promoting a given brand and/or its offer. The notions that gain 
importance include content marketing, native advertising/marketing, retargeting, ad 
view ability, video, audience targeting or rich media, which allow to take care of  
a client and his needs in a different way. Thanks to using a lot of diverse elements 
based on interaction it becomes possible to build their positive experience. This is 
what becomes a basis for showing a brand in a way that will inspire and stimulate 
imagination of recipients, often in a humorous way without too excessive exposure of 
brand and its offer. Interest evoked that way translates into long-term relations with  
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a brand and it becomes a chance to engage customers in implemented advertising 
actions.  

A key to satisfaction for both parties can be word-of-mouth marketing, especially 
while taking into account social mobile or social media live. It enables to create the 
ecosystem of multilateral messages and related emotions in a real time. Awareness of 
a consumer profile of a given brand and conditions for their purchasing decisions and 
behaviour which they are ready to show under the influence of certain stimuli, is  
a chance to optimize a process of building mutual relations and to intensify sales. The 
analysis of observed trends, level of their acceptance by consumers as well as their 
absorption allows brands to create an original advertising message concerning both, 
content and a form of message. Thanks to that a message becomes adjusted to 
individual preferences and expectations of recipients, evoking their willingness to 
familiarize with it and to make a perspective purchase.  

Word-of-mouth marketing consists in giving people a chance to talk about  
a brand or its specific product. Its role is to create such a situation when customers 
start talking about them [Podlaski 2011, p. 9]. It has been for years considered the 
purest and the best form of advertising. People like to share information and to feel  
a bond with other people, companies, corporations, brands that they like and trust 
[Kerpen 2013, p. 14]. It is also called buzz marketing, hype marketing or gossip 
marketing due to its specificity and a character of applied methods.  

The process of expressing own opinions in a market space can be a result of 
purposeful marketing actions conducted by a brand (initiated message), but it can 
also be a result of high evaluation of brands by its customers who appreciate the 
quality of its products/services, innovativeness, design, high level of customer service 
or attractiveness in a process of communication (natural message). Word-of-mouth 
marketing comprises a wide spectrum of brand marketing tools which are based on  
a mechanism of a natural transfer of specific information among users. It is a kind of 
hybrid between an initiated and natural message. A brand itself has to take care that  
a customer wants to get engaged in a process of recommendation and in a spontaneous 
way to express their opinions, comments or suggestions sharing own experiences 
with other customers. „Word-of-mouth marketing attracts customers – they all start to 
think that it is worth talking about a brand or a company. Talking about it starts to 
fascinate and becomes entertainment for lots of recipients while intensifying their 
involvement. Briefly speaking: hype initiates conversations” [Hughes 2007, p. 13]. So 
word-of-mouth marketing is B2C2C marketing – business – consumer – consumer 
[Sernovitz 2014, p. 22]. Its main purpose is to recommend and shape or change an 

 __70 



Word-of-mouth Marketing as an Instrument of Recommendation Process 
 
 

opinion about a given company, brand and its products for better. Therefore, it is 
aimed at: 
‒ Encouraging people to talk about a certain product by suggesting and offering 

topics concerning a given brand, 
‒ Looking for an occasion and creating an opportunity to conduct talks that lead to 

crucial and important issues from the company’s perspective, e.g. through 
competitions; 

‒ Subtle directing a discussion towards issues desired by a brand; 
‒ Using potential of communication by incorporating comments or entries, 

contents related to the topic into posts [Maciorowski 2013, p. 184]. 
The basic thing is, yet, voluntary transfer of information by customers, the 

openness of the whole communication process, especially in online space where this 
process can be more complex and have a bigger area of influence. Realization of main 
assumptions of word-of-mouth marketing in hypermedia space does not change its 
essence. The difference concerns incomparably bigger range of transmitted message 
(a number of recipients, spatial perspective) as well as a significantly shorter time of 
reaching them. What is also of crucial importance is a relatively low cost of 
transmitting advertising information in this way. Word-of-mouth marketing that is 
initiated in online market space uses a phenomenon of „social networks”, which as  
a result leads to distribution of marketing contents to thousands of recipients [Wilson, 
http://www.jrlenterprises.com/viral-marketing.htm). Therefore, its close relation with 
social media seems a natural phenomenon.  

When someone clicks „I like it”, they automatically subscribe updates of a certain 
brand and simultaneously allow it to initiate a conversation. That permission is 
indefinite unless a brand disappoints customers and they withdraw from the list of 
subscribers. At the same time a client introduces a brand and recommends it to all 
friends. An average user has about 130 friends so with every „I like it” they show  
a brand to subsequent one hundred and thirty potential customers [Kerpen 2013,  
p. 63]. It provides a brand with a chance to optimize image actions and to build  
a permanent competitive advantage.  

In the traditional approach a message transmission was one–sided. A brand 
created its content highlighting its advantages, chose a specific medium for its 
emission and conducted monitoring and evaluation of its effectiveness. In case of 
word-of-mouth marketing a form of sending specific content is implemented by 
means of a snowball method where every recipient transfers it to subsequent 
potential customers. That way the hype is created which brings emotional potential 
resulting not only from the content itself but also its interaction with specific 
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recipients and between recipients themselves. It is them who by a contact with  
a message generate an added value that is a result of their commentaries, 
descriptions, recommendations, etc. „Consumers get engaged in the process of 
recommendation because this way they collect a kind of social capital. 
Recommending something to somebody resembles making a deposit. People act 
according to some natural law: do something for me and automatically I will feel 
obliged to respond. We recommend because this is a perfect way to establish 
contacts in online space” [Jantsch 2011, p. 4]. As a result talking continues and it is  
a natural conversation between real people. Word-of-mouth marketing consists in 
joining these conversations and participation in them – but never, never ever, it is 
based on manipulation, deception or dishonesty [Sernovitz 2014, p. 23].  

Unfortunately, the practice shows that companies/brands often employ people, 
so-called agents of word-of-mouth marketing, who by means of their entries are to 
strengthen and promote the image of a specific brand in the web while receiving an 
appropriate payment for that. „Above net five thousand zlotys – that is the amount 
that an experienced and efficient WOM marketing agent can earn. The best ones can 
get even more” [Kasperski, http://www.forbes.pl/marketing-szeptany-ile-zarabiaja-
szeptacze-,artykuly,200048,1,3.html]. These people influence a character of conducted 
discussion pretending to be users of a certain product, they do not show that are 
financially related to a company/brand. As a result they embody a role of other 
people (women, men, young mothers, etc.) while being at the same time active in a 
few or more discussion forums and express opinions as a typical customer. They 
describe advantages and invaluable values of specific products, services and brands 
as well as they present unfavorable opinions about competitors’ brands. Very often 
this role is taken by employees of a certain company/brand and/or PR agency. It refers 
not only to discussion forums and social networking services but to blogs as well. As  
a result a word „flog” was coined from two words: „fake” and blog, which refers to  
a category of dishonest practices. Social media offer an opportunity to unethically buy e.g. 
bloggers, vlogers or youtubers. It leads to a situation when they present specific brands or 
products only by exposing their advantages and values. Dishonest practices gave birth to 
decisions in the area of regulating this form of advertising activities conducted online. So, 
for instance an organization dealing with regulations in advertising (NARC) acknowledged 
that in case of advertisements in blogs the basis for this type of actions is to facilitate 
bonds between a blogger and a company/brand that sponsors a website or pays for an 
opinion about a product [http://allthings.womma.org/2009/08/11/no1]. Openness of such 
information increases objectivity of information and level of its usefulness for other 
potential customers. It is also important for the evaluation of effectiveness of actions 

 __72 

http://www.forbes.pl/marketing-szeptany-ile-zarabiaja-szeptacze-,artykuly,200048,1,3.html
http://www.forbes.pl/marketing-szeptany-ile-zarabiaja-szeptacze-,artykuly,200048,1,3.html
http://www.narcpartners.org/index.aspx
http://allthings.womma.org/2009/08/11/no1


Word-of-mouth Marketing as an Instrument of Recommendation Process 
 
 

concerning word-of-mouth marketing, as exposure of dishonest practices influences 
a fall in trust toward a brand, the value of sales and it weakens its market position. 

The effects of word-of-mouth marketing can be measured with various indicators. 
If the objective of a brand is only to increase online sales of products, the effects of 
campaign will be confirmed by a number of orders. If the aim of WOM marketing is to 
build brand awareness, its positive image or customers’ loyalty, internauts’ opinions 
should be monitored. In order to do it the statistics of occurrence of interesting key 
words, their context and features of messages are analyzed [Bonek, Smaga 2012, 
p. 70].  

The basic tools of online WOM marketing include viral marketing, content 
marketing, brand blogging, trendsetting, product seeding and permission marketing 
[Dejnaka 2013, p. 11]. All of them perfectly fit the specificity of social media, social 
networking sites, blogs and discussion forums in particular.  

Viral marketing has become a very popular tool nowadays. It is estimated that 
about 85% of e-consumers forward information to at least six people and about 70% 
receive viral contents and do not treat them as spam [Dejnaka 2013, p. 59]. It is usually 
defined as a set of marketing activities whose effect is to spread news among people. 
Their medium is a so-called virus. What plays its function are usually an 
advertisement, event, product, sometimes it can be also a price, a way of distribution 
and other factors [Michalak, Daszkiewicz, Musz 2009, p. 7]. „Its actions resemble a flu 
virus: one person (host) catches it and then infects others who also become hosts and 
infect other people and so and so on. A number of infected people is growing 
exponentially” [Maciejowski 2003, p. 227]. As a result a certain message starts to 
spread spontaneously. So its element can be actions and tools used within content 
marketing, brand blogging, trendsetting or product seeding. These are the methods 
in which analysts of the market perceive a big potential of online word-of-mouth 
marketing. Nowadays vast popularity of blogs, vlogs or YouTube channel provides for 
their creators an opportunity to engage in cooperation with brands. Their authors 
become a kind of creators of specific consumption behaviour, trendsetters of new 
consumer patterns and ambassadors of specific brands. While testing certain 
products, using them and showing their real values and weaknesses, they influence 
not only the growth of brand awareness but also confidence in it. Such materials are 
not only watched by choice but they are forwarded to friends. Then, cooperation 
gives brands not only a wide range in the form of millions of displays, but first of all, 
a style of communication that is reliable and adjusted to a target group [Stano 2015, 
p. 22]. So, for instance, effectiveness of „product seeding”, measured in the first half of 
2015, which consists in sharing products to test and samples for selected consumers 
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in order to create a group of brand ambassadors, amounted to 5.3. It means that 
a person who encountered ambassador’s recommendation forwarded that 
information to other – 5.3 on average – people [Dwornik 2010, p. 7]. What matters 
here is not only a number of people who receive that message but the fact that it was 
sent by users who actually used these products and know their real value. What is also 
of crucial importance is the fact that the message is aimed at a specific Internet 
community, for whom a blogger or a Youtuber is an authority and can be trusted.  

Viral marketing boils down to using various solutions, it becomes an art of 
encouraging people to talk with others about a brand [Stratten 2012, p. 162]. It allows 
to „infect” a mass recipient with commercial content that they did not order [Dutko 
2013, p. 255], not evoking discontent and aversion to a brand. However, viral 
marketing does not only mean brave unusual campaigns with incredible, funny films 
on YouTube. It is often giving something valuable for a good price, especially where 
there is moderate competition and big market needs [Michalak, Daszkiewicz, Musz 
2009, p. 8]. Because of that it is very often used to support other promotional actions 
on the Web [Maciejowski 2003, p. 233]. However, it requires to create an attractive 
form and contents of a message, to provide interesting information about a brand, its 
products/services which are not publicly available but can arouse interest and 
willingness for discussion. What decides about the attractiveness is the content and 
variety of tools and methods used in created messages. Thanks to that a message is 
perceived positively by a recipient, evokes their emotions, which increases a chance 
to spread it. It refers to both, forwarding recommendations, positive opinions 
(incentive for other users) and negative ones (warnings for other users). As a result, 
the process of expressing opinion, commenting, recommending or forwarding 
interesting viral contents is a sign of customers’ attitude to a certain brand. 

If something is new and different and exciting and getting buzzed about, we want 
to know about it, be part of it. The fashion is now to be in fashion, and ideas are the 
way we keep up [Godin 2000, p. 35]. Word-of-mouth marketing concerns non-
standard promotional actions whose aim is to create a positive buzz about a brand. Its 
grounds include an assumption that people are guided by opinions of others while 
choosing products or services. On the Web a system of recommendation has been 
developed on a large scale [Bonek, Smaga 2012, p. 69], and its significance is still 
growing. Marketing of recommendation is mentioned increasingly often. People do 
not feel strong emotions concerning common products, specific effects or a good 
price. They talk about what surprised them or caused that they felt good with 
themselves – about what eventually eliminated a feeling of risk related to making 
a transaction with a certain brand. Companies that are talked about offer good 
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solutions enriched by comprehensive experience that fascinates, delights and 
surprises a customer and makes them talk eagerly about it with others [Jantsch 2011, 
p. 6]. What first of all decides about efficiency and effectiveness of implemented 
campaigns are naturalness and honesty of interlocutors and their opinions 
concerning brands or products. It is only when they can be a reason for making 
purchasing decisions and specific consumer behaviour. 
 
Elements of online word-of-mouth marketing in the light  
of own research 
 
The objective of conducted research was the evaluation of the range of customers’ 
interest in brands present in social networking services. The special focus was put on 
customers’ activities which are related to word-of-mouth marketing. The research was 
of survey character and was conducted in the period between 21.02.2015 to 
30.03.2015 among the students from the University of Łódź, the University of Social 
Sciences. The selection of respondents was purposeful and resulted from the fact that 
students are, beside managerial staff, the second biggest group of the Internet users 
(23%), according to the IAB Polska 2014 report. The research was conducted by 
means of a direct questionnaire whose measurement instrument was a survey 
questionnaire. It consisted of 26 questions, 6 of which were demographic questions. 
They concerned: a gender, age, a place of residence, a type and subject of studies.    

Presented results are fragmentary, which results from the fact that they concern 
only selected aspects of analysed issues. Therefore, they can only indicate general 
trends and can be the basis for further studies and analyses in the discussed area.  

649 students took part in the research and 634 correctly filled questionnaires were 
accepted for further analysis. Women were a predominant group – 67.35% of 
respondents. It is definitely connected with the profile of both schools which are not 
the technical ones. Nearly 65% were people below 25 and every fifth respondent was 
at the age between 25–35. Slightly above 11% were people between 36–44 and only 
4% were above the age of 44. Taking into consideration generation gaps and related 
classification of certain generations the predominant group of people in the study 
were Y generation representatives (people born between 1980–1996), they made up 
84% of respondents. Hypermedia space is for them a natural continuation of the 
surrounding world. 16% were the people that belong to X generation (born between 
1965–1979). It can have influence on their willingness to undertake specific consumer 
activities and to engage in the process of recommendation. The predominant group 
of respondents were people whose place of residence were small towns with below 
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5,000 residents (44.16%) and big cities with over 30,000 residents (31.54%). Then, it 
can be assumed that they were Łódź inhabitants as well as inhabitants of small towns 
located in the łódzkie province who started studying and/or working in Łódź. A bit 
over 82% of the surveyed were students of extramural studies, mostly studying 
Management (64.67%). Every third respondent studied Administration and 7% chose 
Logistics. The biggest number of students was first year students of the 1st cycle 
(44.16%). Every fifth was a student of the first year of the 2nd cycle, whereas a bit over 
18% of respondents studied at the third year of the 1st cycle studies. The smallest 
groups comprised students of the second year of the 1st and 2nd cycle studies, 9.46% 
and 7.89% of respondents respectively.2 

Among 634 respondents 556 have a profile in social networking services, which 
accounts for 87.7% of respondents. In case of women the value was at the level of 
88.5%, and in case of men 84%. The proportions of respondents who have own 
profiles in social media were decreasing with age. The biggest group of respondents 
with such a profile was people below 25 (95.1%). The permanent place of residence 
was not a criterion that would significantly differentiate respondents’ attitude to 
having own profile in social networking services. In case of intramural students having 
an own profile was declared by 99% of respondents, whereas in case of extramural 
students the value amounted to 84.6%. Profiles in social media were most often 
created by the 1st cycle students (91.4%). In case of the 2nd cycle students the number 
was slightly above 78%. In both analysed cases the value was growing in the last year 
of studies. It can be related to the conviction that an own profile can be a useful tool 
in the process of looking for a job.  

Respondents are certain that social networks enable an individualized contact 
with consumers and thanks to that they are an invaluable tool of recommendation, 
which was indicated by every second respondent. 28% of the surveyed thought that 
was impossible and every fourth did not express any opinion on that issue (Fig. 1).  

Respondents claimed that social media can be an effective element of actions 
conducted within the framework of word-of-mouth marketing thanks to an 
opportunity to build permanent relations between clients and brands. 59.3% of the 
surveyed were convinced about that. 18.5% expressed a different opinion, whereas 
slightly above 22% did not have any opinion (Fig. 2).   

 

 
2 D. Kaczorowska –Spychalska, Social Networks as a Place for Interaction of Customers and 

Brands, text prepared for publication: Entepreneurship and  Management 2016. 
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Figure 1. Evaluation of possibilities of using social networks as recommendation tools 

No

28%

I dont know

24%
Yes

48%

 
Source: Own study.  

 
 

Figure 2. Evaluation of social networks as an element of word-of-mouth marketing  

No
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59%

 
Source: Own study.  

 
In both cases positive answers were prevailing among Y generation representatives 

(84% and 89% respectively). It can be assumed that consumer activity that is 
connected with, among others, a process of creating recommendations, both toward 
brands and products/services offered by them, will be a domain of respondents 
belonging to that generation. It may result, on the one hand, from external conditions 
in which they were brought up, but also from a process of making purchase decisions 
and realization of online transactions.  

Almost 54% of respondents declare that they recommend their favourite brands 
and their products to other Internet users while using their profile in social networks. 
In that group there were 91% representatives of Y generation. It can be assumed that 
such a form of communication is fully comprehensible for them and acceptable. They 
do not have any limitations about expressing their opinion, sharing experiences, 

 77__ 



Dominika Kaczorowska-Spychalska 
 
 

including the negative ones as well. Respondents claimed that they often decided to 
give recommendations because of incentives offered by brands (additional discounts, 
prizes, points, etc.).  

Almost 42% of the surveyed regularly read blogs written by famous bloggers, 
including celebrities. What evoked interest in a given blog were usually a topic 
discussed by a blogger and compatibility with reader’s interests. In the opinion of 
respondents blogs nowadays have become also a tool of conducted advertising 
campaigns (brand blogging). Respondents most often indentified these actions with 
advertising banners (28% of respondents), product tests (24%) and competitions 
connected with a brand and its offer (27% respondents).  

At the same time almost 40% respondents take part in competitions organized by 
means of a brand profile in social networks, sending information about them among 
the circle of their friends. Only 7 people in that group were X generation 
representatives. It can result from the fears connected with exposing their personal 
data and/or discouragement with such a form of interaction with a brand because of 
its common usage. However, what decides about participation and the range of that 
transmission are competition attractiveness (originality of idea, degree of required 
engagement of participants, number of stages, etc.) as well as a subjective evaluation 
of its prizes. This is one of the elements of activities conducted within viral marketing.   

Every fourth respondent declares that they comment on information placed in  
a brand profile in social media, often forwarding a link among their friends. Whether  
a respondent gets engaged in such a consumer activity depends on the content (text 
attractiveness, pictures, films, video) and its emotional load. The stronger emotions 
were evoked, the bigger respondents’ willingness to get engaged in that activity.  

Only 14% of the surveyed are certain that they have influence on future actions 
undertaken by brands through the system of recommendation. Those respondents 
were also not interested in placing their ideas, suggestions, in case of a negative 
opinion about a brand, its products/services, implemented sales process or customer 
service. It can result from the fact that very often negative opinions are still removed 
by a website administrator, are marginalized by a brand and treated as an effect of 
too excessive expectations of customers.            

 
Conclusion 
 
Word-of-mouth marketing offers brands an increasing number of opportunities to 
influence consumers. A wide spectrum of tools, their diversity and possibilities to 
combine them in off- and online market space, enable brands to create innovative 
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advertising campaigns. Their message is perceived by recipients as attractive and 
reliable. Information, opinions or recommendations forwarded that way perfectly 
match consumers’ interests and expectations.  

Social media created a space for consumers where they can freely express 
opinions and comment on specific brands, their products and actions. Taking into 
consideration their increasing popularity, their adaptation to word-of-mouth 
campaigns increases market potential of brands. People show a natural inclination to 
talk and share opinions and this becomes a key element of campaign which leads to 
activation of consumers. A variety of available online word-of-mouth marketing tools 
increases a degree and range of brands’ influence as they become a kind of reliable 
friend of a contemporary customer. In that case advertising based on conversations, 
sharing interesting content, funny anecdotes, contributes to improvement of image 
and sales objectives on this occasion. The main emphasis is, yet, put on long-term 
relations and a process of mutual delight.  
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Children and the Internet – That is – Communication 
“Pajdocration” 
 

"Keep your eyes and ears open" 
Socrates 

 
Abstract: In the twenty-first century the Internet for many people has become an integral 
medium of everyday existence, serving not only fun, learning and work but above all allowing 
the implementation of many activities. That trend of internetisation and digitization of 
enterprises see the ideal customer – a child. The young man who willingly interact in a virtual 
world both at school using the Internet to learn and in his spare time eg. chatting with friends, 
playing games and watching broadcasts audio and video. To reach him it is necessary to use 
apply appropriate formulas communication. Television, radio and the press are inadequate. It is 
necessary to use hypermedia communication. Information capacity of Internet makes that 
medium a dominant place to create and nurture relationships between the firm and the child 
as customer. 
Keywords: Communications, Internet, child, young customer 

 
 

Introduction 
 
Children as the youngest members of society and at the same time consumers almost 
daily participate in the communication-transaction processes that base on 
technological innovations which makes them today a very attractive business 
potential. Modern entrepreneurs functioning in the twenty-first century acting 
strategically undertake to implement a very important challenge, binding to getting 
attention and support precisely those young customers to which they address their 
offer. Children as the youngest potential recipients constitute a substantial market 
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potential for having significant purchasing power. “Pajdocration” like never before in 
economic reality is a huge driving force for many changes. Getting online to the 
digital natives (as children) with an attractive offer now requires the use of such IT 
solutions that will be attractive to that audience. 

Internet as hipermedium now becomes most appropriate medium from the point 
of view of communication in the process of maintaining the implementation of 
potential customers. Entrepreneurs are fully aware how attractive Internet is for 
young customers and how Internet impacts their lives. Thinking about development 
and future companies must today take up the challenge to create relationships with 
potential young customers right where they spend the most time – right there in the 
virtual world. After all today's children – they will grow up. 

The purpose of this article is to point out the importance of the use of 
hypermedia communication to children based on the Internet. 

Aim of this article resulted in the need to obtain answers to the following problem 
questions: How to present the Internet as a tool for technical communication 
between entrepreneurs and the environment in the twenty-first century? How 
children find themselves in the modern world hypermedia communication? How the 
use of modern technology in hypermedia formula of communication with the young 
generation can influence the future of business? 

Political, economic and social transformations liberate human creativity associated 
with preparing people for the world of the future [Górniewicz 2005, p. 20]. The 
concept of effective management forces the entrepreneurs to continuous analysis of 
the environment, tracking market trends and watchful looking at changes which are 
subject to customers today and search for potential buyers of goods and services. 
A particular area of interest for many entrepreneurs is children as a native 
communication group which will decide about the future of many businesses. 
 
Information – Internet – communication in the XXI century 
 
Every adult was a child and the reality of economic and social changes has left its 
mark on him. Today's young people (children, teenagers) are not the same as 15 years 
ago. The current era is the era of the widespread Internet. Today's children are the 
ones that treat the multidimensionality of the Internet as a natural environment. They 
were born within the Internet because they were shown earlier in Internet than it 
actually appeared as separate human beings. Parents often recorded videos of the 
ultrasound images USG and put on the Internet (eg. Social Media). Therefore 
understanding of the “network generation” will be possible at the time when importance 

 __82 



Children and the Internet – that is – communication “pajdocration” 
 
 

                                                

and role of transformation techniques and technologies for communication in the 
information age will be finally explored. 

Technical and technological progress in XXI century transformed human life and 
the economy. Diffusion of innovation and economic growth which experiences the 
world nowadays is strictly related to information2. Opportunities associated with the 
aggregation and processing of information plays important role in the life of 
contemporary societies and organizations, in such a way that it replaced the benefits 
of traditional development factors and competition, natural resources, including 
labor occurring in the process of competing, becoming the most valuable and 
modern factor in competition and competition. Because of that we have started to 
talk about the Information Society3 which has come to function in the era of New 
Economy defined as the knowledge economy (knowledge based economy) based on 
new technologies, mainly information and communication, which represent a kind of 
essence of transformation of civilization that appeared in connection with the 
growing importance of information [Dabrowska, Janoś-Kreslo, Wodkowski 2009]. 

Under the conditions of the knowledge economy the fundamental role fell 
therefore to intangible resources which are a combination of knowledge by people 
forming a community enterprise and practical transformation of this knowledge to 
form the components of the company [Fiddler 2002, pp. 122–123]. This knowledge 
was based on aggregated information and its derivatives as a technique or 
technology thus combining access to information with the ability of its selection and 
absorption and thus determining the appropriate use of the decision-making 
capabilities and successful companies in competitive markets. 

In the XXI century information and knowledge is identified to the Internet which is 
regarded by contemporary people as was descriptive of the modern world. The term 
was derived from two words: "inter- meaning between and the net- which means the 
network" [Mruk 2004, pp. 42–43]. That concept includes the following elements: 
a network based on TCP / IP, users which are those who use and are working to 
develop them, all the data, information and resources that can be found through 
Internet [Shapiro 1999, p. 37]. The interactive network of connections between 
millions of computers becoming a base for modern source of access to information 
means of existence and coexistence with the world. 

 
2 Information (lat. Informatio means the presentation, image, in turn informare means to 

develop, present) – the concept of interdisciplinary referring to objects or relationships 
between them. 

3 The concept of the information society formulated a Japanese sociologist Tadao Umesao 
in 1963 in his work on evolutionary theory of a society based on information. 
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Continuous innovation of information transfer technologies makes the Internet 
getting faster and cheaper. Today almost every computer user can get instant access 
to its resources. The possibilities offered by the Internet include but is not limited to 
sending messages in the form of e-mails remotely perform work on a different 
computer than the base (telnet), sending files between computers (FTP), access to 
databases (libraries), joining in the discussion groups (listserwery), mutual preview 
(CU-SeeMe), the availability of information services (WWW), e-Learning (education 
remotely via the Internet), providing books and articles in electronic form, 
teleshopping, live games (MUDs), programs collecting information about individuals, 
meeting in the network (NetMeeting) and the ability to watch TV on the Internet. 

The Internet as a synthesizer and executor of central significance of information 
offers the benefits which no other medium gave us so far and these include: 
‒ access to a wide range of clients (consumers), 
‒ ease and usability of communication through multimedia, 
‒ access to huge amounts of information 7 days a week, 24 hours a day, 
‒ and increased efficiency of operations due to the accuracy resulting from access to 

the potentially unlimited amount of data and information. 

 
Picture 1. The number of Internet users in Poland (2005–2015) 

 
Source: GEMINIUS Megapanel PBI 2015. 
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The strength of the Internet and Internet–based technologies firstly lies in the 
possibilities of access to customers. How wide is that area it can be concluded based 
on information on individuals operating in the network. And so in the worldwide 
number of Internet users in the period 2004–2012 increased from 14 to 35 per 100 
inhabitants. According to the findings presented by the company Geminius in 2015 
Internet has been used by nearly 70 percent of Poles which is 24,820,000 people. At 
the same time five years ago, namely in 2010, the Network was used by only every 
second inhabitant of our country, a total was 18,212,000 million. A decade ago in 
2005 Internet users and was only 27 percent of our population which was ca. 
9,550,000 million. These data clearly show that the dynamics of the number of people 
using the Internet in Poland grows. It took only one decade to the number of users 
has tripled. Trying to diagnose the next five years could be tempted to say that in 
Poland disappear white spots and you can put an equal sign between the number of 
Polish citizens and the number of Internet users. 

Dynamic spread of innovative technologies based on electronic information IT4 
systems take over wider socio-economic areas. "It is calculated that in the years 2013–
2018 the global Internet will use more than 83,000 petabytes of data in a month, the 
most we spend on online video – over 62,000 petabytes. Second place with 13,000 
petabytes will belong to browse the Internet and e-mails, file sharing less than 7,000 
petabytes and the game on the Web only 113 petabytes."5 

Society of newly emerging era is heavily influenced by the reception, processing 
and transmission of information [Gajda, Juszczyk, Siemieniecki, Wenta 2006]. Internet 
as a generator and a carrier of information makes (what yesterday was in the area of 
presumptions) today a reality. From the moment of birth of the Internet there have 
been many changes both in the functioning of enterprises, organizations and 
ordinary citizens. The primacy of virtualization6 makes the socioeconomic world 
operated in the multidimensional reality of the real world and the virtual. Network 
society for which the most important is constant access to information  and 
knowledge is focused on the future and development. The signatories of the future 
are children. 

 
 

 
4 IT technology includes the processes of extraction, processing, storage and presentation, 

and transmission through a combination of hardware, software and microelectronics and 
telecommunications data. 

5 http://antyweb.pl/40-ludzi-na-swiecie-korzysta-z-internetu-duzo-malo/ z dnia 01.12.2015 
6 Wirtul in relation to the Latin word virtus, virtutis, signifying proficiency, agility, courage, 

fortitude and virtualis can be identified with the notion of effectiveness of power or authority. 
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A child in the world of Internet hypermedia 
 
During his life the man is transformed by using the biological potential, social and 
cultural influences and own activity. First however, man is a child, means who? 

Obtaining full terminologically qualified answer to that question is not that 
obvious. "Every society creates its own image of childhood. Both assigned to children 
needs and capabilities, as well as views on the forces responsible for developmental 
changes, and even the vision of the role that should meet the guardians of the child – 
all this is largely a function of what the image of childhood is" [Schaffer 2006, p. 13]. 

Children in his life are subject of development process that is becoming a member 
of a given community. "Socialization is a complex, multilateral learning process, by 
which a person (biological being) becomes a social being and member of a particular 
society and representative of a particular culture” [Szacka 2003]. The result of this 
process is acquisition of skills and competences (or their modification) to participate 
in the life of the community. 

 
Table 1. The population in Poland (as for 31 XII 2014) 

Criteria Overall Share % Men Share % Women Share % 

Polska 38 478 602  18 619 809  19 858 793  

0–4 1 936 077 5,03 995 491 5,35 940 586 4,74 

5–9 2 021 433 5,25 1 035 925 5,56 985 508 4,96 

10–14 1 806 641 4,70 926 882 4,98 879 759 4,43 

15–18 1 602 915 4,17 821 729 4,41 781 186 3,93 

Source: own research based on Central Statistical Office data. 

 
In Poland the term "child" refers to the human individual from birth to youth age. 

According to Children’s Rights Advocate "the child recognizes every human being 
from conception to reach the age of majority (as a rule 18 years)" [Act from January 6, 
2000]. According to the report of the Central Statistical Office (GUS) at the end of 2014 
community of young people between the age of 0 and 18 years amounted to 
5,560,425 which was 19,15% of the total population. 

Today children who use the World Wide Web are not only members of their 
community but also members of the network society. The integration with 
virtualization and its penetration is experienced by almost every man of the modern 
world including the youngest citizens of the society. 
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Today the Internet allows to send messages in the form of e-mails, remotely 
perform work on a different computer than the base (telnet), sending files between 
computers (FTP), access to databases (libraries), joining in the discussion groups 
(listserwery), mutual preview (CU-SeeMe), the availability of information services 
(WWW), telematics, remote education through the Internet, providing books and 
articles in electronic form, teleshopping, live games (MUDs), access to programs 
collecting information about individuals, meeting in the network (NetMeeting), TV on 
the Internet and many more. 

The young generation members are the Internet natives. They aren’t afraid of new 
technologies which means that the search for information and using instant 
communication is not problem for them at all. Regardless of age, gender, education 
level and income more and more children and youth function in a dual reality. Two-
thirds of preschoolers use the Internet at least once a week and the vast majority of 
school-age children (7–14 years) are already regular users network spending more 
time on than adults. As shown by the study "Children in the net"  provided last year by 
IIBR for Atmedia in homes with access to Internet almost 20% of children aged 7–9 
years and close to 70% at age 10–14 years already has its own computer [Report 
INTERNET STANDARD 2012]. It is said to be children cyberspace. 

Increasingly children and young people use computers in brand new way. Mobile 
phones and smartphones are actually fully equipped microcomputers allowing 
permanent access to the network. The wireless communication (eg. WiFi or Mobile) 
allows all holders of phones to be in touch with who they want and retrieve any 
information and send it anytime. A multitude of services offered by mobile operators 
makes that phone today replaces notebook, organizer, wallet, map, shop, information 
services, bank and so on. The whole world is literally at your fingertips – actually at 
your thumb. 

New information technologies provide unlimited possibilities in the dissemination 
of information and communication without time and space limits [Gajda, Juszczyk, 
Siemieniecki, Wenta 2006, p. 69]. Easy access to digital media and their popularity 
makes exert an indirect influence on the attitudes and provide a variety of 
experiences and practices for today's consumers and consumers. 

Internet as a full-fledged and capable medium combining written, audio and 
video content in the form of online business becomes an important weapon in the 
information communication process in the fight to reach the customer and draw his 
attention. Especially to reach the youngest client becoming a big challenge 
nowadays. 
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The socialization of children 
 

The man in his life is transformed by using the potential of biological, social and 
cultural influences and their own activities. One of the founders of developmental 
psychology (Jean Piaget) describes the cognitive development of the child in four 
phases: the sensory-motoric (to the second year of life), preoperative (two to seven 
years), concrete operations (seven to eleven years) and formal operations (twelve – 
fifteen years) [Piaget 1966]. Socialization is a complex, multilateral learning process, 
by which a person (biological being) becomes a social being and member of 
a particular society and representative of a particular culture. It is a process of 
becoming as our social environment wants us to have [Szacka 2003, pp. 137–138]. 

Child socializes by observation, interview, selection and imitation of role models, 
education, directly and indirectly planned, listening, watching, reading, participation. 
It is rich and complex process with no continuous, consistent and uniform course 
[Lisowska-Magdziarz 2010, p. 26]. In their functioning children are in contact also with 
the processes of purchasing for the household of which they are members. Due to the 
fact that in the XXI century the world becomes a "temple of consumption" with 
younger group of believers it is worth to look into the sources and formulas of 
information which is also subject to processes of consumption. 

In the XXI century common consumerism7 has become a benchmark in 
determining the paradigm of man in society. This consumption is accepted not only 
as a direct act of consumption that meets the individual need but also as a complicated 
process of attitudes, actions and decisions reflected in consumer behavior 
[Pedagogical Encyclopedia of XXI century, p. 432]. The subject of consumption is the 
consumer "economic entity, which consumes (uses) acquired products (material 
goods, services)" [Kufel, Mruk 1998]. A consumer is any person8 who feels the need for 
a consumer purchases (or obtains the product in other way) and in this way meets his 
needs (consumes, uses the product) [Solomon, Bamossy, Askegaar 1999, p. 9]. 
Consumer functioning in the structure of the economy makes decisions having 
economic and psycho-social dimensions. The socialization of young consumers often 
starts very early because parents provide electronic toys in the form of smartphones 
and tablets as information tools for several months children. 

 
7 Consumerism is an attitude of life, characterized by an excessive desire to acquire and 

wear a large number of different material goods, as well as a style of life which makes efforts to 
ensure that "have" than "to be" [Pomykało 1995, p. 783]. 

8 In Polish literature, the most common term "consumer" is used in reference to the 
individual person. 
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Young consumer is a difficult term for definitional precision because of 
differences criterial in the field of psychology, sociology, pedagogy and management 
[Acuff, Reiher 2006; Comstock, Scharrer 2007; Harwas-Napierała, Trempała 2006]. With 
nonlinear process of consumption and its complexity [Piaget 1966; Wygotsky 2006; 
Webb 1999] despite psychology of consumption distinguish three stages of 
becoming a consumer: perceptual, analytical and reflective [Roedder 2008] there is 
still a great amount of difficulty in unambiguously and precise determination of that 
term. Regardless of quantification terminology in the process of consumer 
socialization the mass media play an important role. This environment of "screens" 
becomes today's children "natural" space for games, fun and learning. TV sets more 
often can be seen also in the children's room. According to OBOP research for 2008 
child 4–15 years old on average spend about 2 hours a day watching TV. 

Increasingly younger children are in contact with phones and smartphones. 
Emitting messages to them businesses and organizations treat children as fully active 
community that listens to the speech of others, chooses, is aware of the rules of 
operation in the group and has an impact on the behavior of adults. Era called 
"conversation age" is the result of the sequence of events leading to blurred 
boundaries between the traditional formulas of communication and the virtual world. 
Messages directed to children usually refer to emotions and offer the possibility of 
coexistence with a potential client previously not available in the communication 
processes. 
 
Children in the world of multi-information consumption    
 
Children carrying diverse activities in the network are in contact with the multiplicity 
of information which increases the level of their knowledge about the world. Content 
children deal with can determine their behavior. Desire and motivation for the 
purchase of specific goods with which children may encounter on the network can 
stimulate their buying behavior and shape of its active customer procurement 
process of goods of daily use for the household. What is significant according to the 
results of the Polish Quality of Service Program for 2013 years group of 96% of parents 
indicated that children have an influence on their purchasing decisions of various 
commodity groups. Ranging from toys, food, clothing and cosmetics, audio&video, IT, 
furniture and ending on real estate. Children can be also independent customers 
through their own financial resources as shown by a recent study presented by GfK 
"Junior Shopper 2015" on the preferences and buying habits of children and young 
people. 
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The author's own research on the role and importance of Information Era children 
as an educated young consumers who are in contact with modern formulas of 
communication via the Internet was carried out in May 2015 for the community of 
150 parents of 7–12 year olds as representatives of households living in Lodz. An 
important component of this study was to examine how children use modern 
telecommunication equipment in order to obtain information from the Internet. 

 
Picture 2. Devices used by children – share in % [n 150] 
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Source: results from own research carried out December 2014 – May 2015. 

 
Research was conducted as a direct survey. Applied research instrument was  

a questionnaire consisting of letter of introduction being the same time instruction 
how to fill the questionnaire and twenty-three questions in the composition of 
eighteen main questions and five questions about age, gender, residence, etc. 
Research gave a material showing how much new technologies impact the young 
people behavior and choices. 

Parents participating in the study admit that their children have access to many 
technological devices they can use. Respondents in the study admit that most often 
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(59%) are the four or five devices which children use. Communication device which is 
used by all the children of the respondents is TV (100%). The next equally popular 
device is radio (70%) and telephone (67%). It is worth to mention that more than half 
of the children of participants have a smartphone (56%) or their own laptop (56%). 
Children have access to laptop which is at the disposal of the household (44%). 
Number of children also has its own tablet (44%). Definitely a minority group of 
devices used by children represent their own desktop or desktop being in possession 
of the household. 

Purpose of using a variety of devices treated by children as technological 
instruments of communication is to gain access to the Internet. Participants of the 
survey indicate that most often their children use the Internet every day (48%) or 
three to five times a week (18%). A small group are the children who use the Internet 
one to three times a month (15%) or occasionally (15%). 

 
Picture 3. How often children use Internet [n 150] 
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Source: results from own research carried out December 2014 – May 2015. 
 

According to what parents report usually their children spend in front of screens 
of up to two hours using Internet daily (33%). Likewise every third child spends 30–60 
min. (30%). There is small group of the children who use the Internet at one time for 
two or three hours (4%). Also there is small group of children (7%) over which the 
parents could not determine exactly how much time their children spend in Internet 
daily. 
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More specifically – activities which are being realized by children using the 
Internet are in most is watching films other than advertising (96%), playing computer 
games on-line (96%) and listening to music (96%). It is worth to mention that the 
second thing that children search in the network is information on a given topic eg. 
homework (72%). Children also watch online advertising (48%), use text messaging 
(40%), searching for information about products or services (10%) and download 
music, movies or books (10%). Other types of activity carried out by children are 
sending e-mails to friends, reading information on current events, find educational 
information on the websites of manufacturers, reading forums, posts in chat rooms 
and blogs, participating in meetings video-voice, use of a profile on social 
networking, participation in contests or promotions manufacturers, seeking 
information on the possible purchase of products on the network, posting photos 
and information, as well as posting on Internet forums, chat rooms or blogs. 

Era of "conversation age" is the result of the sequence of events leading to blurred 
boundaries between the traditional formulas of communication and that of the 
virtual world. The impact on emotions, comfort, ease of use and interactivity offer 
capabilities previously unheard of in the process of communication. Overall that 
makes an entrepreneurs to reach for the tools on the basis of an integrated formula of 
the Internet in communication with children as young customers. Representation, 
among others are websites, portals, advertising, social media 2.0 (blogs, photoblogs, 
video blogs, discussion forums), instant messaging and mobile Web. 

Bank PKO BP appreciate the digital generation and acting strategically launched  
a specially dedicated website http://www.pkobp.pl/junior specifically directed to 
children. Similarly Bank ING did offer http://www.ingdzieciom.pl account for children 
who are at least 13 years of age. As example of mobile applications dedicated 
exclusively to children can be “Vine Kids” which you can install on your smartphone 
and allows you to watch kid-friendly videos offered by the developer RosMedia 
(http://123kidsfun.com). Similarly the Tokyo Shimbun has prepared an application 
“AR” for smartphones which translates adult’s economic news among a youngest 
readers. Mobile gaming is another communication tool. It has been successfully 
applied it Maspex group for the brand "Kubuś" and Tymbark for its brand of 
beverages. 
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Picture 4. Generation and society 

 
Source: http://www.marketing-news.pl/photos/upd/130409153418_Generation_Z_large.png 

 
The current “Alfa generation” also referred to as “Google Kids” are those children 

born after 2010 who will change the world probably much intensive due to the fact 
that the new media are their natural space and are even more connected to 
technology and Internet than the generation X, Y or even Z. 

 
Conclusion 
 
In summary, based on Internet technologies, tools and equipment change our world. 
What yesterday was in the area of presumptions today becomes a reality. Modern 
society called “network society” can’t imagine life without a computer and constant 
access to the World Wide Web. The Internet which integrate people and make them 
operate in cyberspace with a permanent access to information 24 hours a day, 7 days 
becomes the norm. Position of children in the world of computerization and 
digitization becomes extremely important due to the fact that this world is natural for 
them. The children will be happy to learn modern technology and solutions and have 
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an native curiosity about the world. Modern society is a network society. Culture of 
“Info-civilization” that we observe today will determine the development of 
civilization. The future of the world in both the social and economic areas will depend 
on children of the digital age. 
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Promocja na rynku usług gastronomicznych 
 
 
Promotion in food service market 
 
Abstract: The aim of the study was to determine the scope, instruments and promotional 
activities undertaken by the company in food service market. The survey was conducted on the 
sample of 56 respondents (owners or managers of catering locals) using combined method 
consisting in conjunction the questionnaire interview with in-depth individual. It was found 
that in comparison to other marketing instruments promotional activities have the greatest 
impact on increasing the number of customers and building the company's image. According 
to the respondents opinions the inspiration for promotional activities derive mainly from ob-
serving the competition and their own experience. The most commonly used by the surveyed 
food service companies promotional activities are include publishing advertising, outdoor 
advertising, Internet advertising, loyalty cards, promotional price reductions and gadgets. As 
the most effective were considered promotional price reductions, outdoor advertising and 
advertising leaflets. The main limitation for promotional activities in food service market is the 
limited budget and lack of theoretical knowledge in this field. 
Keywords: promotion, food service companies, catering market. 

 
Wprowadzenie 
 
Od roku 2010 miał miejsce w Polsce znaczący rozwój rynku usług gastronomicznych. 
Odnotowano wprawdzie spadek liczby lokali ogółem (o blisko 20%), jednak dotyczył 
on głównie placówek o najprostszej formie organizacyjnej, tj. punktów gastronomicznych, 
zaś w przypadku najbardziej zaawansowanych zakładów gastronomicznych, czyli 
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restauracji miał miejsce dwukrotny wzrost liczby lokali. Świadczy to o wzroście jakości 
oferty gastronomicznej w Polsce. Systematycznie rosną także przychody z działalności 
gastronomicznej (o ponad 70%), a głównym ich źródłem, ze stale zwiększającym się 
udziałem w strukturze rynku, jest produkcja gastronomiczna (75% w roku 2014) 
[Roczniki Statystyczne 2001–2015]. Według prognoz do roku 2016 wszystkie formy 
działalności gastronomicznej odnotują zwiększenie sprzedaży, a najbardziej spektaku-
larny wzrost obrotów przewidywany jest w lokalach typu fast food (40,5% w stosunku 
do roku 2011), sektorze dostaw do domów (38%), pizzeriach (36%) i restauracjach 
(35%) [Oksiński 2012, s. 4].  

Rosnące dochody Polaków sprawiają, że częściej korzystają oni z usług gastrono-
micznych, ponosząc na ten cel coraz większe wydatki (od 7,6 miesięcznie na osobę  
w roku 2000 do 26,5 zł w roku 2014) [Budżety Gospodarstw Domowych 2001–2015]. 
Oprócz czynnika ekonomicznego, wzrostowi popytu na usługi gastronomiczne sprzy-
jają także uwarunkowania demograficzne (zwiększenie liczby 1 i 2-osobowych go-
spodarstw domowych, miejsce zamieszkania), społeczno-zawodowe (wzrost aktyw-
ności zawodowej kobiet), kulturowe (zmiany w stylu życia), marketingowe oraz go-
spodarcze (infrastruktura, poziom rozwoju) [Imai i in. 2009, ss. 48–65].  

W efekcie zachodzących zmian, współczesny rynek gastronomiczny charakteryzu-
je się wysoką konkurencyjnością. Operuje na nim wiele podmiotów, w tym międzyna-
rodowe koncerny, dysponujące zasobami kapitałowymi umożliwiającymi wprowa-
dzanie innowacyjnych rozwiązań w ramach wszystkich obszarów działalności. W efek-
cie rynek ten stawia wysokie wymagania przed przedsiębiorcami, obligując ich mię-
dzy innymi do intensyfikacji działań promocyjnych.  

Celem przeprowadzonego badania było określenie zakresu, instrumentów i dzia-
łań promocyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa na rynku usług gastro-
nomicznych. 
 
Istota i cele instrumentów promocji 
 
Promocja definiowana jest jako zestaw środków, za pomocą których przedsiębiorstwo 
kontaktuje się z otoczeniem (głównie z potencjalnymi nabywcami towarów i usług),  
w celu przekazania informacji o swej działalności oraz ofercie rynkowej, dzięki czemu 
kształtuje potrzeby nabywców, pobudza i ukierunkowuje popyt [Kotler 1989, s. 636]. 
Promocja jest jednym z instrumentów marketingu-mix, czyli kompozycji działań, ukie-
runkowanych na zaspokojenie potrzeb i wymagań konsumentów [Mruk i Nestorowicz 
2006, s. 14]. Jej zadaniem jest wzmacnianie oddziaływania każdego z pozostałych 
elementów mieszanki poprzez synergiczne wykorzystanie różnorodnych instrumen-
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tów, tworzących tzw. system komunikacji marketingowej [Albin 2002, s. 11]. W skład 
mieszanki promocyjnej wchodzą: promocyjnej wyróżnia się reklamę, public relations, 
promocję sprzedaży, marketing bezpośredni oraz sprzedaż osobistą [Wiktor 2005, 
ss. 52–55]. 

Działania z zakresu promocji-mix spełniają trzy zasadnicze funkcje: informacyjną, 
perswazyjną oraz przypominającą [Czarnecki, s. 264]. Cele promocji mogą być klasyfi-
kowane ze względu na przedział czasowy (krótkookresowe, średniookresowe, długo-
okresowe), kryterium ekonomiczne oraz kryterium społeczne Cele ekonomiczne wy-
wodzą się z ogólnych celów przedsiębiorstwa i wyrażane są poprzez kombinację wiel-
kości ekonomicznych (zysk, wielkość sprzedaży, koszty). Natomiast cele społeczne 
promocji obejmują szeroki zakres działań związanych z firmą jako nadawcą i podmio-
tem promocji (np. kreowanie wizerunku firmy, zwiększanie stopnia jej znajomości  
i akceptacji w społeczeństwie, restrukturyzacja wizerunku) oraz konsumentem (np. 
pozyskiwanie stałych klientów) [Pindakiewicz 2000, s. 178].  

Reklama (advertising) to wszelkie formy nieosobistej prezentacji i promowania 
idei, dóbr lub usług przez określonego sponsora [Kotler 2005, s. 547]. Jest to płatna, 
masowa, celowa, forma nieosobowej promocji skierowana do określonych grup od-
biorców za pomocą specjalnych środków komunikacyjnych, w celu wywołania czaso-
wych zmian w ich zachowaniach, zgodnych z intencjami nadawcy reklamy [Sheehan 
2004, s. 196; Drzazga 2006, s. 101]. Reklama spełnia cztery zasadnicze funkcje: infor-
mującą, nakłaniającą i utrwalająca [Świątkowska 2009, s. 59]. Informacja reklamowa 
przekazywana jest za pośrednictwem mediów, których wybór uzależniony jest od 
właściwości produktu, rozległości rynku i możliwości finansowych nadawcy [Stróżycki 
i Heryszek 2007, s. 45]. Reklama wpływa na zachowanie konsumentów, dostarczając 
im racjonalnych argumentów przemawiających za nabyciem produktu oraz oddziału-
jąc na sferę ich uczuć i emocji. Sugestie racjonalne oddziałują na świadomość konsu-
menta i dzięki logice podawanych faktów przekonują go do oferty. Apele emocjonal-
ne mają na celu pobudzenie pozytywnych lub negatywnych emocji i uczuć, które 
motywują do zakupu [Rudnicki 2000, s. 146].  

Marketing bezpośredni (direct marketing) to interaktywny system marketingowy 
prowadzący do zindywidualizowanego oddziaływania na nabywców. Marketing bez-
pośredni prowadzi się głównie za pośrednictwem: bezpośrednich przesyłek poczto-
wych (mail, direct mail), katalogów, telemarketingu, marketingu medialnego bezpo-
średniej reakcji (przez telewizję – standardową interaktywną i cyfrową, WebTV, radio, 
prasę, czasopisma itp.), zakupów elektronicznych, sprzedaży z automatów, nowych 
mediów (wideotekst, terminal transmisyjny, Internet, telefonia komórkowa itp.) [Rze-
mieniak 2006, ss. 216–135]. Cechą charakterystyczną marketingu bezpośredniego jest 
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wykorzystywanie bazy danych, czyli zbioru informacji o aktualnych i potencjalnych 
klientach, jako operacyjnej podstawy działania. Dane te stanowią podstawę do takich 
działań marketingowych, jak: generowanie zamówień, sprzedaż produktów i usług, 
utrzymanie relacji z klientami [Blythe 2002, s. 270]. Efektywność marketingu bezpo-
średniego zależy przede wszystkim od stopnia znajomości klientów, a także od traf-
ności przewidywania ich oczekiwań. Warunkiem sukcesu firmy jest bowiem dostar-
czenie nabywcom odpowiadających im ofert i komunikowanie się z nimi w wygodny, 
niedrogi i atrakcyjny dla nich sposób [Stone i in. 2007, s. 65].  

Promocja sprzedaży (sales promotion), zwana również promocją dodatkową lub 
uzupełniającą obejmuje działania i środki, które zwiększają stopień atrakcyjności pro-
duktu i w efekcie oddziałują na skłonność klienta do jego zakupu [Garbarski i in. 1995, 
s. 322]. 

Środki promocji sprzedaży podzielić można na trzy zasadnicze grupy: 
 działania związane z obniżeniem ceny (rabaty, bony na zakup po obniżonej cenie, 

okolicznościowe okazje, zwrot części ceny po zakupie produktu itp.); 
 działania związane z otrzymaniem przez konsumenta czegoś dodatkowego „gra-

tis” (drobne artykuły dołączone do produktu, bezpłatne próbki itp.); 
 działania związane z większym zaangażowaniem konsumenta w proces zakupu 

(konkursy, loterie, karty lojalnościowe, kupony premiowe itp.) [Sztucki 1999, 
ss.126–127]. 
Znaczenie promocji sprzedaży, zwłaszcza na rynku żywności, w ostatnich latach 

systematycznie rośnie. Wśród przyczyn wzrostu popularności tego instrumentu moż-
na wyróżnić: zwiększenie siły przetargowej detalistów w stosunku do producentów, 
rosnący nacisk ze strony zarządów firm na szybkie rezultaty (tani, szybki zysk), zwięk-
szające się oczekiwania klientów (przyzwyczajenie do obniżek, bonusów itp.), rosnąca 
liczba i malejąca lojalność wobec marek, zacieranie się różnic pomiędzy markami, rosnąca 
wrażliwość cenowa konsumentów, malejąca efektywność reklamy w mediach masowych.  

Public relations to planowane i systematyczne działania, mające na celu budowa-
nie związków pomiędzy organizacją i jej interesariuszami (np. klientami, akcjonariu-
szami, pracownikami itp.), a w szczególności tworzenie i pogłębianie pozytywnych 
relacji oraz zrozumienia dla jej działań. Poprzez PR firma tworzy, utrzymuje lub odzy-
skuje dobre imię, przedstawiając odbiorcom swoją filozofię, działania, kulturę organi-
zacji i misję, czyli kluczowe elementy strategii przedsiębiorstwa [Rzemieniak 2006, 
ss. 216–135]. Działania PR mają wiele zalet w stosunku do innych form promocyjnych, 
a mianowicie: są bardziej dyplomatyczne niż inne formy promocji (odbiorca nie jest 
świadomy, że jest to przekaz nadawany przez firmę), są mniej kosztowne, zwłaszcza  
w porównaniu z reklamą w mediach, są zawsze aktualne i – w przypadku newsów – 
szeroko rozpowszechniane przez wszystkie media [Mazurkiewicz i Pizło 2006, s. 118].  
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Promocja osobista (personal selling) zwana również sprzedażą osobistą, jest bez-
pośrednią prezentacją produktu, usługi lub idei przez sprzedawcę. Polega ona na 
przekonywaniu klienta podczas osobistego kontaktu o zaletach produktu, potencjal-
nych korzyściach związanych z jego nabyciem oraz możliwości ewentualnych strat, 
wynikających z rezygnacji z zakupu [Urban 2008, s. 153]. Podstawowym atutem pro-
mocji osobistej jest to, że bezpośredni kontakt sprzedawcy z nabywcą umożliwia 
natychmiastową reakcję na jego zachowanie oraz dostosowanie się do wymagań 
wynikających z rozmowy. Oddziaływanie sprzedaży osobistej jest szczególnie silne, ze 
względu na bezpośredni i niezakłócony przepływ informacji od sprzedawcy do klienta 
[Malewicz-Pełczyńska 2005, s. 153].   

Współcześnie dąży się do integracji działań promocyjnych, czyli oddziaływania na 
konsumentów za pośrednictwem spójnych pod względem środków, form i treści oraz 
zsynchronizowanych w czasie i przestrzeni komunikatów oraz działań marketingo-
wych. Integracja w systemie promocji przedsiębiorstwa może przybierać formy inte-
gracji wewnętrznej (stworzenie komunikacji o wyraźnie wyodrębnionej strukturze  
i niezależności), integracji formalnej (gwarantującej przejrzystość, wyrazistość dzia-
łań), integracji czasowej (zapewnienie jednolitości i ciągłości prowadzonych działań) 
[Drzazga 2006, s. 125]. 
 
Materiał i metody badania 
 
Badanie zostało zrealizowane metodą kombinowaną, polegającą na połączeniu wy-
wiadu kwestionariuszowego z pogłębionym wywiadem indywidualnym. W uzgod-
nionym z respondentami terminie i miejscu zostało przeprowadzonych 56 wywiadów 
z właścicielami lub managerami placówek gastronomicznych, dotyczących zagad-
nień, których rozpoznanie stanowiło cel badania. Przy doborze próby uwzględniona 
została struktura branży gastronomicznej (dobór kwotowy) (tabela 1). 

 
Tabela 1. Struktura próby badanych placówek gastronomicznych  

Wyszczególnienie 
Struktura sektora 
w roku 2014 (%) 

Liczba wywiadów 

Restauracje 25,14 14 

Bary 36,07 20 

Stołówki    6,12   4 

Punkty gastronomiczne 32,64 18 

Źródło: Rocznik statystyczny GUS 2012, badanie własne. 
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Kwestionariusz wywiadu zawierał pytania dotyczące: 
 wpływu instrumentów marketingu-mix na realizację wybranych celów firmy (oce-

na w skali od 5-bardzo duży wpływ do 0 – brak wpływu);  
 źródeł inspiracji dla działalności promocyjnej (ocena w skali od 5-źródło bardzo 

istotne do 0 –źródło nie istotne); 
 częstości stosowania działań promocyjnych (ocena w skali od 5- kilka razy w mie-

siącu do 0 – wcale); 
 skuteczności działań promocyjnych (ocena w skali od 5- działanie bardzo skutecz-

ne do 0 działanie nieskuteczne).     
Wśród respondentów, zgodnie z założeniem przyjętym przy doborze próby, prze-

ważali przedstawiciele barów i pubów oraz punktów gastronomicznych. Co czwarty  
z badanych reprezentował restauracje, zaś jedynie 6% – stołówki. Blisko ¼ uczestni-
czących w badaniu firm to placówki zatrudniające do 5 osób, 41% z nich zatrudniało 
5–9 osób, w 29% badanych lokali zatrudnionych było od 10 do 19 pracowników, zaś  
w 7% przedsiębiorstw pracowało powyżej 20 osób. Właścicielami wszystkich zakła-
dów były osoby prywatne. Ponad polowa firm funkcjonowała na rynku do 5 lat, 32% 
działało 5–10 lat, zaś staż rynkowy pozostałych 14% placówek był dłuższy niż 10 lat 
(tabela 2).    

Podstawą sporządzania raportu była analiza uzyskanych danych ilościowych oraz 
notatek poczynionych podczas wywiadów.  

 

Tabela 2. Charakterystyka respondentów 

Wyszczególnienie % 

Liczba zatrudnionych osób 

do 5 23,2 

5–9 41,1 

10–19 28,6 

20 i więcej 7,1 

Rodzaj własności 

prywatna 100 

publiczna 0 

Czas funkcjonowania 

do 5 lat 53,6 

5–10 lat 32,1 

powyżej 10 lat  14,3 

Źródło: badanie własne. 
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Wyniki badania 
 
W opinii respondentów, na tle innych instrumentów marketingowych działania pro-
mocyjne mają największy wpływ na zwiększenie liczby klientów oraz budowanie wi-
zerunku firmy. W umiarkowanym stopniu oddziałują na zwiększenie wielkości sprze-
daży, poprawę konkurencyjności oraz zwiększenie zysku, zaś w niewielkim stopniu – 
na obniżenie kosztów.  

Działania związane z produktem w opinii badanych mają największy wpływ na 
zwiększenie wielkości sprzedaży, poziom cen najsilniej implikuje wzrost zysku oraz 
pozycję konkurencyjną, zaś sposób dystrybucji (czyli miejsce świadczenia usług oraz 
nowoczesne rozwiązania w tym zakresie) to instrument w sposób najbardziej znaczą-
cy oddziałujący na obniżenie kosztów oraz, obok ceny, na zwiększenie przewagi kon-
kurencyjnej. W przypadku personelu najwyższą średnią ocenę oddziaływania odno-
towano w przypadku zwiększenia wielkości sprzedaży (tabela 3). 

Z badania dotyczącego form promocji i sposobów ich wykorzystania w polskich 
hotelach wynika, że wykorzystują one działania promocyjne przede wszystkim jako 
narzędzie walki z konkurencją; niewiele mniejsze znaczenie ma chęć zwiększenia 
zysku. Zainteresowanie potencjalnych klientów jako cel działań promocyjnych hotelu 
znalazło się na trzecim miejscu, na kolejnych zaś zwiększenie znajomości hotelu oraz 
dostarczanie informacji o nowych usługach [Kaczan 2010, s. 49]. 
 
Tabela 3. Wpływ instrumentów marketingowych na realizację wybranych celów firmy* 

Cel Produkt Cena Dystrybucja Promocja Personel 
Budowania wizerunku 4,1 2,3 2,4 4,3 3,5 
Obniżenie kosztów 2,2 2,1 2,7 1,4 2,3 
Zwiększenie zysku 3,7 4,5 3,9 2,7 2,6 
Zwiększenie wielkości sprze-
daży 

4,5 2,3 4,3 4,2 4,3 

Zwiększenie liczby klientów 4,1 4,1 4,4 4,5 3,2 
Zwiększenie przewagi kon-
kurencyjnej 

3,9 4,4 4,4 3,6 3,1 

*w skali: 5- wpływ bardzo duży, 4- wpływ duży, 3- wpływ umiarkowany, 2- wpływ mały, wpływ bardzo mały, 

0- brak wpływu 

Źródło: badanie własne. 
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Nie stwierdzono znaczącego zróżnicowania opinii badanych osób w zależności od 
rodzaju reprezentowanej placówki gastronomicznej oraz liczby zatrudnionych osób. 
Zauważono natomiast, iż zdaniem przedstawicieli firm o krótszym stażu rynkowym, 
promocja ma większy wpływ na zwiększenie przewagi konkurencyjnej. W przypadku 
tych firm odnotowano także wyższe oceny znaczenia dystrybucji dla budowania wize-
runku firmy. Osoby reprezentujące placówki gastronomiczne funkcjonujące na rynku 
5–10 lat, wyżej oceniły wpływ produktu na obniżenie kosztów oraz oddziaływanie 
ceny na zwiększenie wielkości sprzedaży. Z kolei przedstawiciele firm najstarszych za 
istotniejsze uznali oddziaływanie personelu na zwiększenie zysku i obniżenie kosztów, 
tłumacząc to głównie wysokimi kosztami rekrutacji, które należy ponosić przy dużej 
rotacji załogi.  

W trakcie pogłębionych wywiadów dotyczących powyższej problematyki, uczest-
nicy badania podkreślali, że są świadomi konieczności stosowania działań promocyj-
nych. Uważają także, że ich intensyfikacja wpłynęłaby znacząco na wszystkie wymie-
nione w pytaniu aspekty funkcjonowania firmy, jednak „brak jest na rynku gastrono-
micznym profesjonalistów, mogących zasugerować skuteczne i niedrogie rozwiązania 
w tym zakresie”. Odnotowano także opinie, że działania promocyjne „potrzebne są 
tylko na początku działalności, a w próżniejszym okresie funkcjonowania nie odgry-
wają większej roli”. Z wypowiedzi respondentów wynikało, że ich wiedza teoretyczna 
na temat możliwych rozwiązań i strategii promocyjnych jest niewielka. Tylko jedena-
ście z badanych osób przyznało, iż posiada przygotowanie merytoryczne (studia, kur-
sy, szkolenia) w zakresie marketingu.  

Analizując źródła inspiracji dla działań promocyjnych stwierdzono, iż respondenci 
bazują głównie na obserwacji konkurencji i doświadczeniu własnym. W mniejszym 
stopniu wykorzystują wiedzę i doświadczenie pracowników, obserwacje rynku oraz 
informacje uzyskiwane z prasy fachowej. Umiarkowane znaczenie ma dla nich także 
widza uzyskiwana podczas kursów i szkoleń oraz informacje z internetowych portali 
branżowych. Najmniejszy wpływ na decyzje dotyczące działań promocyjnych mają 
wyniki badań dotyczących preferencji klientów oraz uczestnictwo w targach i wysta-
wach (tabela 4).  

Biorąc pod uwagę rodzaj reprezentowanej placówki stwierdzono, że znaczenie 
wszystkich źródeł inspiracji zostało najniżej ocenione przez przedstawicieli stołówek. 
Podczas wywiadów twierdzili oni, że „nie angażują się w działalność promocyjną, 
ponieważ mają stałych klientów i nie muszą zabiegać o nowych”. Ich zadaniem niskie 
ceny oraz brak bezpośredniej konkurencji „zwalniają ich z obowiązku aktywności 
promocyjnej”. Najwyższe noty w odniesieniu do wszystkich źródeł pomysłów promo-
cyjnych wystawili natomiast właściciele i managerowie restauracji; najbardziej zna-
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czące różnice odnotowano w przypadku kursów i szkoleń oraz literatury naukowej. 
Respondenci ci podkreślali, że są świadomi „dużej konkurencyjności branży, w której 
funkcjonują” i „muszą pozyskiwać wiedzę, aby sprostać wyzwaniom rynku”.  
 

Tabela 4. Źródła inspiracji dla działań promocyjnych* 

Źródło inspiracji Ogółem Restauracje Bary Stołówki
Punkty  

gastronomiczne 
Wiedza i doświadczenie 
własne 

4,2 4,3 4,1 3,9 3,9 

Wiedza i doświadczenie 
pracowników 

3,6 3,8 3,2 3,5 3,5 

Badania preferencji  
klientów 

2,0 2,1 2,0 1,7 1,8 

Nieformalne rozmowy  
z klientami 

2,8 2,7 2,9 2,3 2,5 

Obserwacje rynku 3,6 3,7 3,6 2,9 3,1 
Obserwacje konkurencji 4,5 4,6 4,1 3,9 4,6 
Prasa fachowa 3,9 4,1 3,5 3,4 3,7 
Prasa naukowa 1,7 1,9 1,7 1,5 1,5 
Literatura naukowa 1,6 1,9 1,4 1,5 1,4 
Internet (strony branżowe)  3,2 3,2 3,1 2,9 3,1 
Internet  
(strony tematyczne) 

2,5 2,6 2,3 2,5 2,4 

Kursy i szkolenia 3,4 3,7 3,6 3,4 2,8 
Targi i wystawy 2,1 2,3 2,1 2,1 1,8 

* w skali: 5- źródło bardzo istotne,  4 – źródło istotne, 3 – źródło umiarkowanie istotne, 2- źródło mało 

istotne, 1- źródło bardzo mało istotne, 0 – źródło nieistotne   

Źródło: badanie własne. 

 
Przedstawiciele punktów gastronomicznych relatywnie wysoko ocenili znaczenie 

obserwacji konkurencji, informacji zamieszczanych w prasie fachowej oraz na porta-
lach branżowych, natomiast marginalne znaczenie miały dla nich kursy i szkolenia,  
a także prasa oraz literatura naukowa. W tej grupie respondentów najczęściej poja-
wiały się opinie, że swoją obecność na rynku w aktualnej formie organizacyjnej traktu-
ją tymczasowo i mają zamiar w przyszłości przekształcić ją w bar lub restaurację. Oso-
by z tej grupy bardzo często zwracały uwagę na kwestię kosztów działań promocyj-
nych, które są ich zdaniem zbyt wysokie dla firm o małych obrotach.  
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Reprezentanci barów wyróżnili się wyższą niż pozostali badani oceną znaczenia 
nieformalnych rozmów z klientami oraz wysoką oceną oddziaływania informacyjnego 
kursów i szkoleń. Również oni zwracali uwagę na konkurencyjność rynku gastrono-
micznego i znaczenie działań promocyjnych dla budowania pozycji rynkowej. Więk-
szość z nich podkreślała, że „wymagania klientów z roku na rok rosną” i konieczne 
będą „zmiany organizacyjne oraz zwiększenie profesjonalizmu działania”, żeby im 
sprostać.  

Biorąc po uwagę czas funkcjonowania badanych firm stwierdzono, iż respondenci 
z placówek o stażu rynkowym 5 lat i więcej większe znaczenie przywiązywali do wie-
dzy i doświadczenia własnego, obserwacji konkurencji oraz rynku, rozmów z klienta-
mi, natomiast badani z placówek funkcjonujących na rynku krócej niż 5 lat wyżej oce-
nili znaczenie informacji z prasy fachowej oraz Internetu, a także wiedzy pozyskiwanej 
na kursach i szkoleniach.  

Jeżeli chodzi w wpływ wielkości firmy na znaczenie analizowanych źródeł pomy-
słów promocyjnych  odnotowano, iż dla przedstawicieli firm zatrudniających powyżej 
20 osób istotniejsza była wiedza i doświadczenie pracowników oraz uczestnictwo  
w kursach i szkoleniach, podczas gdy dla reprezentantów placówek najmniejszych 
większe znaczenie miała obserwacja konkurencji oraz lektura prasy branżowej. 

W przeprowadzonym badaniu analizie poddano także częstotliwość i skuteczność 
różnego rodzaju działań promocyjnych. Należy podkreślić, że w zdecydowanej więk-
szości przypadków w trakcie wywiadów konieczne było wyjaśnianie respondentom, 
co oznaczają zawarte w kafeterii pytania sformułowania, co potwierdza brak wiedzy 
teoretycznej z zakresu marketingu wśród ankietowanych osób. Uzyskane informacje 
wskazują, że do najczęściej stosowanych przez badane placówki gastronomiczne 
działań promocyjnych należą reklama wydawnicza (w tym głównie ulotki), reklama 
zewnętrzna (szyldy, bannery i tzw. potykacze), reklama internetowa (głównie na wła-
snych stronach www), karty lojalnościowe, promocyjne obniżki cen oraz gadżety 
reklamowe, przy czym respondenci podkreślali, że te ostatnie służą bardziej promocji 
biznesowej niż konsumenckiej. Umiarkowane często stosowany jest e-mailing oraz 
działania z zakresu marketingu wewnętrznego (najczęściej wśród tego typu działań 
wymieniane były spotkania integracyjne). Stosunkowo rzadko wykorzystywane są 
takie formy promocji, jak mailing, telemarketing, nowe media, kupony rabatowe, 
degustacje, udział w konferencjach i targach, działalność charytatywna i sponsoring, 
zaś sporadycznie – media relations oraz reklama telewizyjna i radiowa (tabela 5). Zda-
niem Sali [2011, s. 167], usługi gastronomiczne należą do najczęściej reklamowanych 
produktów/usług w Polsce. Z badań Kowalczuk [2012, s. 132] wynika, że działania  
o charakterze promocji sprzedaży (obniżki cen, dodatkowe produkty gratis, zniżki dla 
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posiadaczy kart stałego klienta, promocje typu „jedz/pij ile chcesz”, zwiększone porcje 
w dotychczasowej cenie), były najbardziej cenione przez konsumentów usług gastro-
nomicznych. 
 

Tabela 5. Częstotliwość stosowania* i skuteczność** działań promocyjnych  

Działania promocyjne Częstotliwość Skuteczność 
Reklama telewizyjna 0,2 0,6 
Reklama radiowa 0,9 3,1 
Reklama internetowa 4,0 3,2 
Reklama wydawnicza 4,6 4,1 
Reklama zewnętrzna 4,5 4,3 
Gadżety reklamowe 3,9 3,2 
E-mailing 3,4 3,3 
Mailing 2,6 2,9 
Telemarketing 2,3 2,7 
Nowe  media 2,5 3,2 
Promocyjne obniżki cen 4,1 4,5 
Degustacje 2,1 2,5 
Kupony rabatowe 2,7 3,7 
Prezenty przy zakupie  1,6 2,4 
Karty lojalnościowe 4,2 3,6 
Media relations 1,5 1,4 
Konferencje, targi 2,7 1,7 
Działalność charytatywna 2,1 1,5 
Sponsoring 2,6 1,9 
Wewnętrzne PR 3,6 1,7 

* w skali: 5- przynajmniej raz w miesiącu, 4 – 6-10  razy w roku,  3-  do 5 razy w roku,  2 – średnio raz w roku, 

1- rzadziej niż raz w roku, 0 – wcale 

** w skali: 5- działanie bardzo skuteczne, 4 – działanie skuteczne, 3 –działanie umiarkowanie skuteczne,  

2- działanie mało skuteczne, 1- działanie bardzo mało skuteczne, 0 – działanie nieskuteczne 

Źródło: badanie własne   

 
Z badań przeprowadzonych na rynku usług gastronomicznych w Polsce wynika, że 

w opinii klientów lokali gastronomicznych (kawiarni sieciowych), promocja należy do 
czynników o średnim znaczeniu w procesie podejmowania decyzji o wyborze pla-
cówki, mniejszym niż np. cena [Okraska 2015, s. 46]. Świadczy to o różnym postrzega-
niu znaczenia promocji przez właścicieli lokali gastronomicznych i klientów, spowo-
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dowanym najczęściej nieuświadomionym oddziaływaniem środków promocji na 
konsumenta [Świątkowska, Berger 2001, s. 75]. Z punktu widzenia klienta, najważniej-
sze czynniki wyboru lokalu gastronomicznego to smak i świeżość potraw i napojów, 
cena, lokalizacja, obsługa oraz rekomendacje; w mniejszym stopniu popularność loka-
lu i urozmaicone menu; promocje (kupon zniżkowe) należały do czynników o mniej-
szym znaczeniu (13% wskazań), ważniejszym dla klientów w wieku 15–24 lata [Polska 
na talerzu 2015, s. 9]. 

Badania na temat form promocji stosowanych przez hotelowe zakłady gastrono-
miczne można stwierdzić, że najpopularniejszym jej rodzajem jest reklama interneto-
wa, w większości obiektów stosowana często lub bardzo często. Na drugim i trzecim 
miejscu znalazła się reklama wydawnicza i zewnętrzna. Istotnie miejsce w promocji 
gastronomii hotelowej zajmowała również reklama prasowa i telewizyjna, jednak ich 
zastosowanie określono jako okazjonalne. W nielicznych obiektach wymienione wyżej 
formy promocji wspomagane były przez np. udział w targach [Jakubiec 2013, s. 66].  

Jednocześnie z badań konsumentów usług gastronomicznych w Polsce wynika, że 
głównymi źródłami informacji są dla nich rodzina i znajomi oraz Internet, tj. artykuły  
w Internecie, serwisy społecznościowe, np. Facebook, fora internetowe i blogi. Jedna 
trzecia respondentów stwierdziło, że na ogół nie szuka informacji o lokalach gastro-
nomicznych. Prasa i telewizja mają niewielkie znaczenie jako źródło informacji o ofer-
cie gastronomicznej [Polska na talerzu… 2015, s. 8]. Podobne wyniki badań uzyskała 
Kowalczuk [2012, s. 127], wg której zdecydowana większość informacji o ofercie ga-
stronomicznej pochodzi od rodziny i znajomych. Badania te świadczą zarówno o co-
raz większym znaczeniu promocji usług gastronomicznych w Internecie dla przedsię-
biorców, jak również dla klientów. Stają się one – obok nieformalnych źródeł informa-
cji – najbardziej wiarygodną i powszechną formą promocji tych usług. 

Uwzględniając rodzaj firmy stwierdzono, że wszystkie działania podejmowane są 
częściej w restauracjach i barach, zaś rzadziej w stołówkach i punktach gastronomicz-
nych Odnotowano także, że firmy zatrudniające 10 i więcej osób częściej stosują dzia-
łania wymagające większych nakładów finansowych (reklama zewnętrzna, wydawni-
cza, radiowa, telewizyjna, gadżety reklamowe, ulotki, udział w konferencjach i targach, 
sponsoring, działalność charytatywna), podczas gdy mniejsze koncentrują się na rekla-
mie internetowej, działaniach z zakresu marketingu bezpośredniego (e-mailing) oraz 
promocji sprzedaży (promocyjne obniżki cen). Również czas funkcjonowania na rynku 
różnicował częstotliwość stosowania działań promocyjnych – firmy młodsze stażem 
(do 5 lat) częściej wykorzystywały reklamę internetową, e-mailing, telemarketing, 
nowe media, zaś starsze powszechniej stosowały ulotki, reklamę zewnętrzną, promo-
cyjne obniżki cen oraz sponsoring.  
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Jeśli chodzi o ocenę skuteczności poszczególnych działań promocyjnych (rozu-
mianej jako wpływ promocji na wzrost zainteresowania klientów ofertą placówek), to 
za działania najbardziej skuteczne uznane zostały przez przedsiębiorców promocyjne 
obniżki cen, reklama zewnętrzna oraz ulotki reklamowe. Oceny powyżej 3 (działanie 
umiarkowanie skuteczne) odnotowano w przypadku kuponów rabatowych, kart  
lojalnościowych, e-mailingu, nowych mediów, gadżetów reklamowych, reklamy in-
ternetowej oraz radiowej. Niżej oceniona została skuteczność mailingu, telemarketin-
gu oraz sponsoringu, zaś najniższe oceny skuteczności stwierdzono w przypadku 
działań z zakresu PR oraz reklamy telewizyjnej. 

W badaniach skuteczności promocji usług hotelarskich stwierdzono, iż najsku-
teczniejszą formą promocji jest e-marketing (reklama w Internecie) oraz rabaty dla 
klientów. Najgorzej została oceniona skuteczność promocji na środkach transportu 
oraz przesyłki pocztowe [Kaczan 2010, s. 50].  

Nie odnotowano znaczących różnic w ocenie skuteczności poszczególnych dzia-
łań promocyjnych ze względu na wielkość i staż rynkowy firm, stwierdzono natomiast, 
że wszystkie działania zostały uznane za skuteczniejsze przez przedstawicieli restaura-
cji i barów. 

Badani gastronomicy podkreślali, że ważny jest nie tylko rodzaj działania promo-
cyjnego, ale także jego intensywność. Oba te aspekty wiążą się z nakładami finanso-
wymi, które są bardzo trudne do wygenerowania. Respondenci narzekali także na 
niestabilność rynku gastronomicznego (zmiany w wysokości podatków, wahania 
kosztów, sezonowość popytu, duża rotacja personelu, wzrost konkurencyjności), któ-
ra utrudnia im strategiczne działanie także w obszarze promocji.  

Zapytani o integrację działań promocyjnych, respondenci w większości (47 osób) 
przyznali, że nie znają tego pojęcia. Pięć osób kojarzyło je z integracją instrumentów 
marketingowych, zaś tylko cztery poprawnie interpretowały jego znaczenie. Po wyja-
śnieniu zagadnienia zapytano, czy takie działania mają miejsce w reprezentowanych 
przez respondentów firmach. Blisko polowa badanych (25 osób) przyznała, że stara się 
synchronizować działania promocyjne czasowo, to znaczy sekwencyjnie stosować 
określone formy promocji „żeby nie było przerwy w komunikacji”. Siedem osób 
stwierdziło, że ich firmy starają się, aby stosowane środki promocji wyróżniały wizual-
nie (forma, grafika) na tle konkurencji. Pozostali badani, głównie reprezentujący sto-
łówki i punkty gastronomiczne, podkreślali, iż wobec skromnego budżetu promocyj-
nego sukcesem jest już podjęcie i zrealizowanie jakichkolwiek działań promocyjnych, 
zaś na działania integracyjne i myślenie strategiczne nie ma „czasu, pieniędzy i kom-
petencji”. 
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Wnioski 
 
Zdaniem przedstawicieli branży gastronomicznej, na tle innych instrumentów marke-
tingowych działania promocyjne mają największy wpływ na zwiększenie liczby klien-
tów oraz budowanie wizerunku firmy. W umiarkowanym stopniu oddziałują one na 
zwiększenie wielkości sprzedaży, poprawę konkurencyjności oraz zwiększenie zysku, 
zaś w minimalnym – na obniżenie kosztów. Inspirację dla działań promocyjnych re-
spondenci czerpią głównie z obserwacji konkurencji oraz wiedzy i doświadczeń wła-
snych. W nieco mniejszym stopniu wykorzystują wiedzę i doświadczenie pracowni-
ków, obserwacje rynku oraz informacje uzyskiwane z prasy fachowej. Najmniejszy 
wpływ na decyzje dotyczące działań promocyjnych mają wyniki badań dotyczących 
preferencji klientów oraz uczestnictwo w targach i wystawach.  

Do najczęściej stosowanych przez badane placówki gastronomiczne działań pro-
mocyjnych należą reklama wydawnicza, reklama zewnętrzna, reklama internetowa, 
karty lojalnościowe, promocyjne obniżki cen oraz gadżety reklamowe. Stosunkowo 
rzadko wykorzystywane są takie formy promocji, jak mailing, telemarketing, nowe 
media, kupony rabatowe, degustacje, udział w konferencjach i targach, działalność 
charytatywna i sponsoring, zaś sporadycznie – media relations oraz reklama telewi-
zyjna i radiowa. Za działania najbardziej skuteczne uznane zostały promocyjne obniżki 
cen, reklama zewnętrzna oraz ulotki reklamowe. Jako umiarkowana oceniona została 
skuteczność kuponów rabatowych, kart lojalnościowych, e-mailingu, nowych me-
diów, gadżetów reklamowych, reklamy internetowej oraz radiowej. Najniższe oceny 
skuteczności odnotowano w przypadku działań z zakresu PR oraz reklamy telewizyjnej. 

Stwierdzono zróżnicowanie intensywności działań promocyjnych przedsiębiorstw 
gastronomicznych ze względu na rodzaj placówki (częściej wszystkie działania pro-
mocyjne stosowały restauracje i bary), odnotowano także zróżnicowanie częstości 
stosowania poszczególnych form promocji ze względu na wielkość firmy i czas jej 
funkcjonowania na rynku.  

Z przeprowadzonych badań wynika, że podstawowym ograniczaniem dla działal-
ności promocyjnej w gastronomii jest skromny budżet oraz brak wiedzy teoretycznej 
z tej dziedziny wśród właścicieli i personelu zarządzającego. Sugerowany w progno-
zach rynkowych rozwój branży i związany z tym wzrost obrotów mogą być czynnika-
mi częściowo znoszącymi bariery ekonomiczne, zaś dla eliminacji ograniczeń po-
znawczych wskazana byłaby organizacja szkoleń i poradnictwa z zakresu promocji 
oraz upowszechnianie informacji dotyczących tej problematyki w prasie fachowej i na 
portalach branżowych.  
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Wstęp 

 
Turystyka jest ważnym elementem wzrostu gospodarczego. W przypadku wielu re-
gionów może stanowić podstawę ich rozwoju. Zgodnie z najnowszym raportem Świa-
towej Organizacji Turystyki omawiana sfera gospodarki, pomimo pewnego zachwia-
nia w wyniku kryzysu gospodarczego, osiągnęła w 2014 r. wartość 1133 mln. przyjaz-
dów turystów międzynarodowych. Wzrost w tym zakresie wiąże się ze wzrostem przy-
chodów generowanych dla regionów turystycznych, które wg szacunków wyniosły 
1245 mld USD w 2014 r., co więcej jak się wskazuje dzięki temu turystyka generuje 
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obecnie 9% światowego PKB i odpowiada za blisko 10% miejsc pracy na świecie 
[UNWTO… 2015, s. 2].    

Turystyka bez wątpienia odgrywa znaczącą rolę we współczesnej gospodarce. Na-
leży jednak podkreślić, że w ostatnich latach można zaobserwować zmiany w jej 
strukturze, które są m.in. wywołane zmianami demograficznymi. Warto zwrócić uwa-
gę, że coraz atrakcyjniejszą grupą docelową dla przedsiębiorstw turystycznych są 
osoby starsze. Wzrost średniego wieku społeczeństwa jest tendencją ogólnoświato-
wą, należy jednak pamiętać, że zwłaszcza w krajach rozwiniętych osoby starsze np. 
będące już na emeryturze są to ludzie, którzy wciąż są aktywni, ciekawi świata, chcący 
wyjeżdżać, a jednocześnie dysponujący czasem i coraz częściej środkami finansowymi 
na tego typu aktywność. 

Drugą grupą istotną na rynku turystycznym i charakterystyczną ze względu na 
swoje cechy demograficzne są ludzie młodzi. W literaturze podkreśla się, że rola tej 
grupy uległa w ostatniej dekadzie silnemu wzrostowi, co wynika z znacząco większej 
liczby wyjazdów, które odbywają ludzie młodzi. Z drugiej strony zwraca się również 
uwagę na wzrost wydatków, które są ponoszone przez tę grupę [Demeter, Bratucu 
2014, s. 115]. 

Skoro ludzie młodzi stają się coraz atrakcyjniejszą grupą docelową zarówno dla 
przedsiębiorców, działających na rynku turystycznym jak i dla zarządzającymi desty-
nacjami warto zastanawiać się jak do tych osób skutecznie dotrzeć, aby przekonać je 
do swojej oferty. Właśnie prawidłowe zarządzanie przekazem marketingowym staje 
się istotnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej. Aby przekaz ten efek-
tywnie prowadzić należy znać odpowiedz na kilka pytań. Do kluczowych pytań można 
zaliczyć: 
‒ jakie czynniki decydują o wyborze destynacji wśród młodych ludzi? 
‒ w jaki sposób młodzi ludzie poszukują informacji planując wyjazdy turystyczne? 
‒ w jaki sposób młodzi ludzie wykorzystują Internet planując wyjazdy turystyczne? 

Postawienie powyższych pytań wynikało z logiki związanej z procesem zarządza-
nia przekazem marketingowym. Aby go skutecznie prowadzić należy wiedzieć, jakie 
czynniki są podstawą decyzji nabywczych konsumenta, aby je komunikować oraz 
należy wiedzieć skąd konsument czerpie wiedzę w danym zakresie, aby dotrzeć do 
niego przez wykorzystywane kanały komunikacji. Wydaje się, że w przypadku ludzi 
młodych do kluczowych mediów będzie można zaliczyć Internet, stąd dodatkowe 
pytanie mające na celu określenie sposobu wykorzystywania go w planowaniu wy-
jazdów turystycznych. Konsekwencją powyższego podejścia były następujące hipote-
zy badawcze:   

H1: podstawą wyboru młodego turysty jest koszt wyjazdu; 
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H2: kluczowe dla decyzji młodych turystów są rekomendacje, których znaczenie 
przewyższa tradycyjne sposoby dotarcia do klienta sponsorowane przez przedsiębior-
stwa, czy też marketerów działających na rzecz destynacji np. reklama; 

H3: kluczowym instrumentem wykorzystywanym przez młodych turystów do po-
szukiwania opinii na temat regionów i przedsiębiorstw turystycznych jest Internet. 

Dla zweryfikowania tych hipotez przyjęto następujący układ pracy. W części dru-
giej opisano podstawowe elementy związane z zarządzaniem przekazem marketin-
gowym w turystyce. W części trzeciej opisano metodologie badań i przedstawiono 
wyniki badań wybranych aspektów przekazu marketingowego w turystyce. Cześć 
czwarta z kolei podaje wnioski z badań.  

 
Zarządzanie przekazem marketingowym w turystyce  
 
Raporty Światowej Organizacji Turystyki przytaczają szereg danych, które potwierdza-
ją hipotezę o rosnącym znaczeniu młodych ludzi w turystyce. Przykładowo: w okresie 
2000–2010 liczba międzynarodowych wyjazdów w tej grupie uległa zwiększeniu ze 
136 do 187 mln., co odpowiada ok. 20% światowych podróży. Wydatki tych turystów 
wyniosły 165 mld USD w 2010 r. Ponadto osoby młode wydają więcej a ich podróże są 
dłuższe niż przeciętnego turysty [The Power …..2011, s. 8]. Warto także zwrócić uwa-
gę, iż przewiduje się dalszy wzrost międzynarodowych wyjazdów młodych ludzi do 
poziomu 300 mln w 2020 r. Trzeba również uwzględniać, że właśnie młodzi z więk-
szym prawdopodobieństwem powrócą do danej destynacji; często bywają pioniera-
mi, którzy odkrywają nowe destynacje; nie zniechęcają się tak łatwo do podróży  
w przypadku zamieszek społecznych, chorób, zagrożeń naturalnych czy też terrory-
stycznych [The Power… 2011, s. 6].  

W przypadku młodych ludzi wzrost wydatków na turystykę uwarunkowany jest 
glównie dwoma czynnikami: ciekawością świata i chęcią nauki [Youth Travel…2008,  
s. xi]. Na powyższe motywy wskazuje też definicja „turystyki młodych” przyjęta przez 
Światową Organizację Turystyki, która zakłada, że są to „niezależne podróże trwające 
krócej niż rok, (…) których motywem, w części lub w całości, jest chęć poznania no-
wych kultur, zdobywania doświadczenia życiowego i/lub możliwość formalnej lub nie-
formalnej nauki poza swoim środowiskiem” [Dionysopoulou, Mylokanis 2013, s. 23]. 

Wskazane powyżej poznawanie świata, obcych kultur, czy możliwość nauki w in-
nym środowisku wiążą się z koniecznością opuszczenia przez młodego człowieka 
swojego stałego miejsca zamieszkania i udania się do innego, mniej lub bardziej od-
ległego miejsca recepcji turystycznej. Wybór turysty jest z kolei korzystny dla destyna-
cji, która jest jego przedmiotem, gdyż wiąże się z konkretnymi korzyściami, przede 
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wszystkim o charakterze finansowym. W związku z powyższym zarządzający regiona-
mi czy miejscowościami turystycznymi, jak również przedsiębiorcy na danym obsza-
rze działający podejmują szereg działań w celu przyciągnięcia uwagi potencjalnego 
turysty i zachęcenia go do przyjazdu. Jednym z najważniejszych działań, prowadzą-
cych do sukcesu w powyższym zakresie jest stworzenie właściwego systemu zarzą-
dzania przekazem marketingowym, co jest postrzegane jako jeden z podstawowych 
elementów budowania konkurencyjności regionu [Upadhyaya 2012, s. 41].  

Elementy procesu komunikacji opisują Kotler i Keller [Kotler, Keller 2012, s. 514]. 
Autorzy ci podkreślają, że jego istotą jest przekazywanie sygnałów pomiędzy nadaw-
cą a odbiorcą. Sygnały te, podlegają kodowaniu i dekodowaniu. Kwestią oczywistą 
jest, że zarządzający tą aktywnością mogą popełniać błędy. Należy również podkreślić, 
że ważnym elementem zniekształcającym sygnały są wszelkiego rodzaju szumy np. 
działania informacyjne prowadzone przez konkurentów. Uwarunkowania powyższe 
sprawiają, że często nadawca ma coś innego na myśli niż to co pojawi się w percepcji 
odbiorcy, co znacząco obniża efektywność prowadzonych działań.  

 
Rysunek 1. Etapy procesu komunikacji 
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Źródło: P. Kotler, K. Keller (2012) s. 514. 

 
Dla potrzeb tego opracowania opracowano autorski model prezentujący proces 

zarządzania przekazem marketingowym (rys. 2). Wyróżniono w nim 6 etapów, poczy-
nając od analizy rynku, która jest niezbędna dla identyfikacji grupy docelowej dla 
oferowanego produktu, dla opisania jej zachowań, czy też dla wyboru właściwej treści 
i narzędzi komunikacji. Należy bardzo silnie podkreślić, że wiedza, zdobycie konkret-
nych informacji jest niezbędne do właściwego przeprowadzenia kolejnych etapów 
omawianego procesu. 
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Rysunek 2. Proces zarządzania przekazem marketingowym 
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Źródło:  Opracowanie własne.  

 
Autorzy tego opracowania w swojej pracy skoncentrowali się jednak na etapach  

nr 3 i 4. Kluczowe znaczenie miały dla nich czynniki wyboru destynacji przez turystów. 
Trzeba pamiętać, ze jest ona produktem charakteryzującym się silną złożonością, co 
przekłada się na znaczącą liczbę składowych wpływających na jej konkurencyjność. 
Przykładowo L. Dwyer, Ch. Kim wymieniają ich blisko 120 [Dwyer, Kim 2003, ss. 400–
405]. Konsekwencją identyfikacji kluczowych z nich powinno być takie kreowanie 
produktu turystycznego, aby przyjezdni konsumując go zaspokajali swoje oczekiwa-
nia. Należy jednak również pamiętać, że kreując przekaz marketingowy należy rów-
nież podkreślać właśnie te cechy produktu, które są podstawą decyzji nabywczych.  
Z powyższego powodu właśnie ich poznanie jest istotne dla efektywnego przekazu 
marketingowego. Dobór właściwej treści przekazu jest jednak tylko częścią sukcesu w 
zarządzaniu omawianym procesem. Równie ważny jest wybór właściwych narzędzi 
przekazu, stąd w prowadzonym badaniu pojawiły się pytania związane z źródłami 
informacji wykorzystywanymi przez turystów w trakcie procesu podejmowania decy-
zji wyjazdowych a także roli i możliwości wykorzystania pośredników w celu dotarcia 
do potencjalnych klientów z informacją na temat produktu.  

Warto zwrócić uwagę, że badacze w pracach poświęconych opisywanemu obsza-
rowi bardzo często koncentrują się nie tyle na adresatach przekazu promocyjnego, ich 
cechach czy preferencjach co na ocenie efektywności działań podejmowanych przez 
interesariuszy. Oprócz tego należy podkreślić, że znaczny odsetek opracowań empi-
rycznych dotyczy wykorzystania instrumentów marketingu internetowego, co z pew-
nością podkreśla również znaczenie tego kanału przekazywania danych i informacji. 
[Babacan, Koker 2008, ss. 5–19; Sotiriadis, Zyl 2013, ss. 103–124]. Można również za-
uważyć, że w literaturze, dotyczącej omawianego obszaru duża część opracowań 
dotyczy zarządzania marketingowego w odniesieniu do regionów turystycznych jako 
całości, a nie np. kreowania przewag konkurencyjnych wybranych grup przedsię-
biorstw współkreujących produkt turystyczny obszaru [Baker, Cameron 2008, ss. 79–
97; Hankinson 2009, ss. 97–115]. Oprócz badań mających ogólny charakter pojawiają 
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się również opracowania bardziej skoncentrowane, dedykowane zachowaniom tury-
stów. Przykładowo M. Battour, M. Ismail oraz M. Bator analizowali czynniki specyficz-
ne, wpływające na decyzje podejmowane przez muzułmanów. Zebrany materiał po-
zwolił wskazać czynniki materialne np. dostępność właściwego jedzenia oraz czynniki 
niematerialne np. akceptacja sposobu ubierania się dla zadowolenia a w konsekwen-
cji wyboru destynacji [Battour, Ismail, Bator 2011, s. 527–540].  

Jednocześnie jednak przedmiotem badań są również czynniki wyboru destynacji, 
stanowiące często o jej atrakcyjności. Przykładowo N., Kaushik, J. Kaushik, P. Sharma, 
S. Rani badając zwyczaje wyjazdowe Hindusów poddali analizie hipotezy mówiące 
o istnieniu związku między zmiennymi takimi jak wiek, płeć, zawód, dochód a wpły-
wem poszczególnych elementów produktu destynacji na wybór turysty. Analiza ze-
branego materiału badawczego pokazała, że wiek i miesięczny dochód są parame-
trami, które najsilniej oddziaływają na ocenę poszczególnych charakterystyk regionu 
jak np. podstawowa infrastruktura turystyczna, komunikacja, infrastruktura pomocni-
cza czy też atrakcje [Kaushik, Kaushik, Dharma, Rani 2010, ss. 116–132] . 

Istnieje wiele źródeł przewagi konkurencyjnej zarówno przedsiębiorstwa jak i re-
gionu turystycznego. Jednym z nich może być prowadzenie efektywnej promocji. 
Potencjalnym błędem popełnianym przez marketerów na tym obszarze jest dobór 
niewłaściwych instrumentów, w tym również mediów, do przesłania pożądanego 
przekazu. Trzeba pamiętać, że współcześnie decydenci w różnych organizacjach mają 
do dyspozycji wielką różnorodność narzędzi oddziaływania na potencjalnego klienta. 
Jednocześnie jednak zwłaszcza zmiany, technologiczne zachodzące we współcze-
snym świecie, spowodowały, że konsumenci posiadają znacznie lepszy niż kiedyś 
dostęp do informacji na temat produktu, co powoduje, że należy zwracać szczególną 
uwagę na integrację prowadzonych działań, a tradycyjne podejście do marketingu 
jako koncepcji 4P może okazać się niewystarczające [Luck, Moffatt 2009, s. 314]. 
W literaturze przedmiotu używa się nawet określenia zintegrowana komunikacja 
marketingowa [Duncan, Mulhern 2004, s. 9 cyt. za. Luxton, Reid, Mavondo 2015, s. 38]. 

Efektem zaprezentowanego poniżej badania będzie wskazanie efektywnych kana-
łów przekazu marketingowegoi, poprzez które szczególnie warto promować destyna-
cje. Jednocześnie dzięki identyfikacji czynników wyboru destynacji wskazane zostaną 
treści, które powinny być akcentowane w wysyłanym przekazie promującym obszar 
turystyczny.  
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Wybrane aspekty zarządzania przekazem marketingowym – 
wyniki badania 

 
Przedstawione wyniki badania stanowią część większego projektu badawczego, któ-
rego celem była analiza porównawcza wybranych aspektów zarządzania przekazem 
marketingowym w turystyce, skierowanym do osób młodych. Na potrzeby badania 
przygotowano kwestionariusz, zawierający 5 tabel. Pytania w nich zawarte dotyczyły 
czynników wyboru destynacji turystycznej, wykorzystywanych źródeł informacji pod-
czas planowanych wyjazdów, wykorzystania pośredników oraz roli Internetu w przy-
gotowywaniu wyjazdów. Zebrany materiał badawczy miał m.in., zgodnie z postawio-
nymi na wstępie pytaniami, wskazać jakie są czynniki wyboru destynacji ze strony 
konsumentów – powinny być one podstawą przekazu marketingowego oraz jakie 
wykorzystywać kanały komunikacji z potencjalnymi klientami.  

W tym artykule zaprezentowano podstawową analizę wyników ankiet zebranych 
w Polsce w okresie styczeń–czerwiec 2015 r.. Wypełniło je 235 osób, z czego 201 za-
kwalifikowano do analizy, ponieważ pozostałe zostały wypełnione błędnie lub przez 
osoby powyżej 35 roku życia. W grupie osób biorących udział w badaniu dominowali 
respondenci poniżej 25 lat, odpowiadając na 70% uzyskanych odpowiedzi. Ponadto 
warto podkreślić, że były to przede wszystkim osoby mieszkające w dużych miastach 
(powyżej 100 tys. mieszkańców) – 56% uczestników. 

Pierwszą kwestią, która została poruszona w kwestionariuszu była ocena kluczo-
wych czynników, które są podstawą podejmowania decyzji wyjazdowych przez po-
tencjalnych turystów. Zagadnienie to należy uznać za kluczowe dla prowadzenia 
efektywnegp przekazu marketingowego, gdyż identyfikacja najważniejszych dla da-
nej grupy docelowej czynników jest podstawą dla przygotowywania treści przekazu 
marketingowego. Syntetyczne zestawienie odpowiedzi udzielonych w powyższej 
kwestii zostało zaprezentowane w tabeli 1. 

Analizując otrzymane odpowiedzi warto zwrócić uwagę na kilka wskazań. Przede 
wszystkim najważniejszym czynnikiem wyboru jest kalkulacja kosztu wyjazdu. Tak jak 
już wcześniej wskazywano ludzie młodzi są to osoby aktywne, które chcą dużo wyjeż-
dżać, ale jednocześnie, zwłaszcza ci, którzy studiują i zwykle nie ukończyli 25 roku 
życia, nie dysponują znaczącym budżetem na realizację celów turystycznych. W kon-
sekwencji kluczową kwestią nie jest dla nich komfort wyjazdu. Jak pokazuje tabela 1 
jakość (bazy noclegowej, gastronomicznej czy też sklepów) jest dość istotna, ale jed-
nocześnie istnieje szereg czynników ważniejszych. Należą do nich m.in. dostępność 
atrakcyjnych miejsc oraz różnorodność oferty wypoczynkowo-rekreacyjnej. Wskaza-
nia te potwierdzają, że dla młodych osób ważne jest „zobaczenie” oraz „aktywne spę-
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dzenie czasu”. Pewne wątpliwości może wzbudzać drugie miejsce czynnika jakim jest 
klimat, który nie wpisuje się bezpośrednio w zaprezentowaną powyżej logikę wyboru 
konsumenta. Wydaje się jednak, że można przyjąć go jako czynnik uniwersalny, ważny 
dla wszystkich grup wiekowych. Analizując czynniki wyboru konsumenta można dojść 
do wniosku, że przygotowując ofertę dla ludzi młodych przedsiębiorcy czy też osoby 
odpowiedzialne za zarządzanie regionem turystycznym powinny kłaść nacisk na ak-
tywny, dający możliwości różnej aktywności program, ale przy jednoczesnym podkre-
ślaniu jego dostępności cenowej. 

 
Tabela 1. Czynniki podejmowania decyzji wyjazdowych 

Czynnik Wskazanie Czynnik Wskazanie 
Koszt wyjazdu 4,42 Kluby, parki rozrywki 3,48 
Klimat 4,37 Jakość i efektywność lokalnego 

transportu 
3,46 

Dostępność atrakcyjnych miejsc 4,30 Specjalne wydarzenia, festiwale 3,23 
Różnorodność oferty wypoczyn-
kowo-rekreacyjnej (baseny, kino, 
parki, place zabaw) 

4,16 Obiekty architektoniczne, muzea  2,96 

Jakość bazy noclegowej 4,13 Możliwość uprawiania różnych 
dyscyplin sportu, infrastruktura  
z nimi związana 

2,93 

Jakość bazy gastronomicznej 4,06 Marka destynacji (znana, popularna) 2,77 
Łatwość dojazdu 3,98 Sztuka ludowa na danym obszarze 2,38 
Walory naturalne (przyroda) 3,91 Obecność miejsc kultu religijnego 2,04 
Jakość i dostępność sklepów 3,68   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie prowadzonego badania. 

Uwaga: Respondenci oceniali czynniki w skali 1–5, gdzie 5 oznaczało wysokie znaczenie przy podejmowa-
niu decyzji wyjazdowych. 

 
Jednym z pierwszych kroków menadżera planującego przekaz marketingowy po-

winno być poszukiwanie czynników decydujących o wyborze konsumenta, aby  
w miarę możliwości komunikować je wybranym grupom klientów. Kolejną kluczową 
kwestia powinna być z kolei identyfikacja kanałów porozumiewania się, z czym wiąże 
się poszukiwanie odpowiedzi na pytanie skąd potencjalni klienci czerpią informacje 
stanowiące podstawę decyzji nabywczych turysty. Poszukiwaniu odpowiedzi na to 
pytanie służyła dalsza część kwestionariusza. 

Tak jak zostało to pokazane w tabeli 2, co jest też zgodne z wcześniejszymi rozwa-
żaniami, najważniejszym źródłem informacji podczas wyboru konsumenta-turysty są 
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rekomendacje (znajomego 74% odpowiedzi, i znanej osoby 39%). Drugie miejsce  
z wyraźną przewagą nad innymi osiągnęła własna wiedza na temat kraju i świata. 
Dopiero na kolejnych miejscach znalazły się źródła takie jak portale społecznościowe 
oraz reklama w Internecie.   

 
Tabela 2. Źródła informacji, stające się impulsem do zastanawiania się nad wyjazdem do 
danej miejscowości (odsetek wskazań) 

Rekomendacja znajomego 74% Wydarzenie kulturalne odbywające 
się w danej miejscowości  

29% 

Własna wiedza na temat kraju i świata 64% Program telewizyjny o danym  
miejscu lub program telewizyjny 
nadawany z danego miejsca 

26% 

Wpis na portalu społecznościowym, 
lub forum dyskusyjnym,  

49% Artykuł w prasie turystycznej po-
święcony danemu miejscu 

25% 

Reklama miejscowości w Internecie 46% Wcześniejsza obecność w danej 
miejscowości w celach służbowych 

25% 

Rekomendacja wyjazdu w dane miej-
sce ze strony znanej osoby 

39% Wydarzenie sportowe odbywające 
się w danej miejscowości 

23% 

Obejrzany film, którego akcja rozgrywa 
się w danym miejscu 

38% Zauważony bilboard promujący 
dane miejsce 

22% 

Rekomendacja/informacja ze strony 
www innego przedsiębiorstwa 

38% Broszury, ulotki na temat danej 
miejscowości  

22% 

Działalność biur podróży (pośredników 
sprzedaży) 

33% Reklama miejscowości w prasie 15% 

Informacja w prasie na temat danego 
miejsca 

33% Działalność promocyjna przedsię-
biorstw działających w danej miej-
scowości 

11% 

Reklama miejscowości w telewizji 32% Uczestnictwo w targach turystycz-
nych 

4% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie prowadzonego badania.  

 
Wskazane źródła informacji na temat destynacji są impulsem generującym zainte-

resowanie produktem turystycznym, zakupy na omawianym rynku nie należą jednak 
do impulsowych, podejmowanych pod wpływem emocji. Wydaje się, że w przypadku 
omawianej branży można wyróżnić przynajmniej dwa etapy procesu decyzyjnego: 
impuls powodujący zainteresowanie destynacją (chyba że wynika ono z własnej wie-
dzy) oraz poszukiwanie dodatkowych informacji, potwierdzających słuszność wyboru. 
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Tabela 3. Metody poszukiwania szczegółowych informacji przed podjęciem decyzji  
wyjazdowej 

Szukając opinii na temat miejscowości 
w Internecie 

84% Czytając przewodniki turystyczne 20% 

Szukając opinii znajomych 69% W prasie turystycznej 13% 
Sprawdzając lokalne portale tury-
styczne 

38% Nie poszukuję szczegółowych in-
formacji, szybko podejmuję decyzje 
wyjazdowe 

7% 

Serwisy rezerwacyjne (np. booking) 35% W czasie targów turystycznych 3% 
Kontaktując się z pracownikami biur 
Podróży 

23%   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie prowadzonego badania.  

 
Konsekwencją tego podejścia była próba identyfikacji metod zbierania szczegó-

łowych informacji, służących podjęciu decyzji wyjazdowych. Tak jak zostało to zapre-
zentowane w tabeli 3 zdecydowanie najczęściej wykorzystywaną metodą było poszu-
kiwanie opinii, które odbywało się przede wszystkim przy wykorzystaniu Internetu,  
a ponadto poprzez kontakt ze znajomymi, którzy odwiedzili daną destynację. Dopiero 
na kolejnych miejscach, ale już ze zdecydowanie mniejszym odsetkiem wskazań zna-
lazły się te sposoby, które bezpośrednio wiążą się z przekazem marketingowym gene-
rowanym czy to przez biura podróży, czy też marketerów, działających na rzecz miej-
scowości, lub regionów turystycznych.  

 
Tabela 4. Wykorzystanie pośredników w wyjazdach turystycznych 

Czasami rezerwuję nocleg przez 
pośrednika 

43% Zawsze kupuje cały pakiet wyjazdowy 18% 

Czasami kupuje bilety lotnicze przez 
pośrednika 

38% Zawsze kupuje bilety lotnicze przez 
pośrednika  

13% 

Czasami kupuje cały pakiet wyjaz-
dowy 

28% Zawsze rezerwuję nocleg przez 
pośrednika 

13% 

Czasami kupuję bilety kolejowe lub 
autokarowe przez pośrednika 

19% Zawsze kupuję bilety kolejowe lub 
autokarowe przez pośrednika 

11% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie prowadzonego badania.  

 
Należy zwrócić uwagę, że zarówno informacje zawarte w tabeli 2 jak i w tabeli 3 

wskazują, że turyści w trakcie procesu podejmowania decyzji wyjazdowych wykazują 
brak zaufania do tradycyjnych form promocji, a zwłaszcza reklamy kierowanej ze stro-
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ny organizacji i przedsiębiorstw turystycznych. Dużo większe znaczenie niż treści 
zawarte w prasie, przewodnikach czy pozyskane od przedstawicieli wskazanych pod-
miotów mają opinie pozyskiwane z mniej formalnych źródeł. W rezultacie szczegól-
nego znaczenia nabiera zadowolenie turystów z produktu turystycznego, gdyż 
przede wszystkim jego konsekwencją są pozytywne opinie i rekomendacje udzielane 
czy to destynacji czy też przedsiębiorstwom, które funkcjonują na jej obszarze. 

Potencjalnie skuteczną formą dotarcia z przekazem promocyjnym do klienta może 
być wykorzystanie pośredników w kanałach dystrybucji produktów turystycznych. 
Biorąc pod uwagę, że adresatami badania byli ludzie młodzi można było przypusz-
czać, że preferują oni samodzielną organizację wyjazdów, która wiąże się zarówno  
z niższymi kosztami jak i większą niezależnością, swobodą w trakcie podróży. Wydaje 
się, ze zebrane dane potwierdziły to twierdzenie, aczkolwiek nie można lekceważyć 
dosyć wysokich wyników, związanych z wykorzystywaniem portali rezerwacji nocle-
gów jak i zakupem biletów lotniczych u dystrybutorów. Należy jednak brać pod uwa-
gę fakt, że zarówno nocleg jak i bilet lotniczy jest kupowany w momencie jak turysta 
podjął już decyzję dotyczącą miejsca wyjazdu. W związku z powyższym wykorzystanie 
pośredników generuje relatywnie mniejsze możliwości dotarcia z przekazem przez 
marketerów odpowiedzialnych za promocję destynacji. 

 
Tabela 5. Narzędzia internetowe wykorzystywane w procesie przygotowywania  
wyjazdów turystycznych 

Strona internetowa obiektu nocle-
gowego 

78% Kupuje bilety lotnicze on-line 32% 

Strona internetowa miejsca regionu 49% Blogi turystyczne 21% 
Fora dyskusyjne – poszukiwanie do-
datkowych informacji, rekomendacji 

48% Szukam informacji na portalach 
turystycznych np. globtroter 

21% 

Korzystam z profilu facebook obiektu 
noclegowego 

37% Korzystam z portali zakupów grupo-
wych 

16% 

Korzystam z profilu facebook regionu 
(miejscowości) turystycznego  

35% Poczta internetowa – komunikacja w 
celu zdobycia dodatkowych informacji  

15% 

Korzystam z usług pośredników 
rezerwacji np. booking.com 

33%   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie prowadzonego badania.  

 
Medium, które jest szczególnie często używane przez młodych ludzi jest Internet. 

W związku z powyższym w badaniu podjęto również próbę zdiagnozowania jego 
znaczenia w analizowanej grupie. W tabeli 5 zaprezentowano stopień wykorzystania 
przez respondentów wybranych narzędzi internetowych. Najwięcej osób, aż 78% 
wskazało, że odwiedza stronę internetową obiektu świadczącego usługi noclegowe. 

121__ 



Maciej Dębski, Wojciech Nasierowski 
 
 

Na kolejnych miejscach znalazła się strona internetowa regionu oraz poszukiwanie 
dodatkowych informacji, rekomendacji – odpowiednio 49% i 48%. Wydaje się, że 
sytuacja taka nie powinna stanowić zaskoczenia. Kluczowym czynnikiem decydują-
cym o komforcie pobytu, na którego wybór turysta ma również wpływ jest właśnie 
nocleg. W sytuacji tej naturalnym zachowaniem konsumenckim jest poszukiwanie 
informacji, które pozwolą dokonać racjonalnego (według kryteriów konsumenta) 
wyboru. Wskazania takie stanowią przesłankę dla osób odpowiedzialnych za zarzą-
dzanie przedsiębiorstwami składającymi się na bazę noclegową, aby szczególna uwa-
gę przywiązywać do wirtualnej prezentacji swojej oferty. Patrząc z perspektywy wcze-
śniejszych rozważań nie może zaskakiwać wykorzystywanie Internetu do poszukiwa-
nia dodatkowych informacji a zwłaszcza rekomendacji, pozwalających potwierdzić 
dokonywany wybór. Warto podkreślić, że wyniki te są spójne z rezultatami badania 
prowadzonego przez Deloitte LLP na znacznie większej próbie turystów, która wyno-
siła 40 509 osób. Najwięcej spośród nich – 72% wskazało, że poszukuje informacji na 
temat destynacji, a 46% (trzecie miejsce) poprzez Internet poszukiwało opinii innych 
turystów. Sugeruje to (w połączeniu z danymi z tabeli 3), że respondenci albo „coś 
wiedzą” i weryfikują wiedzę w tym zakresie w oparciu o rekomendacje i opinie, oraz 
dane z Internetu; albo uzyskują jakieś dane z Internetu, a następnie weryfikują je po-
przez tzw. rekomendacje. Należy również zauważyć, że w badaniu tym 59% badanych 
wskazało, zachowanie, którego wcześniej nie wskazywano – porównywanie cen ofe-
rowanych produktów [Travel… 2015, s. 6]. 

Wydaje się natomiast, że w grupie osób młodych zastanawiające może być mniej-
sze wykorzystanie Internetu w celu zakupu biletów lotniczych 32% wskazań. Wytłu-
maczeniem tego wyniku może być sytuacja, że duża część respondentów w ostatnim 
okresie nie korzystała z przewozów lotniczych, czego konsekwencją jest brak wskazań  
w tym zakresie. Wytłumaczenia powyższego nie można jednak zweryfikować, gdyż  
w badaniu nie pytano respondentów o wykorzystywane w podróżowaniu środki trans-
portu.  
 
Wnioski 
 
Tak jak wskazano w zaprezentowanych rozważaniach osoby młode są atrakcyjną 
grupą uczestników ruchu turystycznego. Wynika to z ich rosnącej aktywności oraz  
z kilku cech charakterystycznych takich jak: możliwość przeznaczenia często większej 
ilości czasu na podróże, ponadprzeciętną mobilnością, mniejszymi obawami, związa-
nymi z zagrożeniami czy też większa szansą na powrót do danej destynacji.  

Specyfika omawianej grupy nie ogranicza się jednak tylko do konsumpcji produk-
tu, wiąże się ona również z zarządzaniem przekazem marketingowym. Należy pamię-
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tać, że kwestią kluczową dla maksymalizacji jego efektywności jest właściwy wybór 
treści oraz instrumentów dotarcia do klienta. W pierwszym wypadku, do podjęcia 
właściwej decyzji niezbędna jest wiedza na temat czynników, będących podstawą 
decyzji wyjazdowych turystów. W przypadku osób młodych, co pokazało przeprowa-
dzone badanie najważniejszym ograniczeniem w uprawianiu turystyki jest koszt. Wy-
nik taki może oznaczać, że wbrew spotykanym opiniom osoby młode nie poszukują 
najtańszych rozwiązań, mając do dyspozycji np. środki zapewnione przez rodziców. 
Wnioski powyższe stanowią jedynie częściowe potwierdzenie postawionej hipotezy  
1: koszt jest istotny, ale jednocześnie należy pamiętać, że cena nie powinna być mini-
malizowana poprzez obniżanie standardu pobytu. 

Ponadto warto podkreślić, że dla badanych osób bardzo istotne znaczenie miała 
dostępność atrakcyjnych miejsc oraz różnorodność oferty w miejscu wyjazdu, co jest 
przejawem chęci maksymalizacji przeżyć, przez osoby w badanej grupie wiekowej  
i nie powinno stanowić zaskoczenia. 

Drugą ze wskazanych kluczowych kwestii zarządzania przekazem marketingowym 
jest dobór właściwych instrumentów dotarcia do klientów. Druga hipoteza badawcza, 
zaprezentowana na wstępie zakładała, kluczowe znaczenie rekomendacji w powyż-
szym zakresie. Zebrany materiał dostarczył argumentów na rzecz jej pozytywnej wery-
fikacji. Dla respondentów właśnie rekomendacje, opinie były najistotniejszymi stymu-
lantami zainteresowania destynacją jak i źródłami poszerzonych informacji. Działania, 
które można zaliczyć do instrumentów promotion-mix przedsiębiorstw czy też regio-
nów znalazły się na dalszych pozycjach. W związku z powyższym istotnego znaczenia 
dla rozwijania przewagi konkurencyjnej nabiera zadowolenie z pobytu, które jest 
warunkiem koniecznym rekomendowania zarówno destynacji, jak i konkretnych 
usług, świadczonych na jej obszarze. 

Wyniki przeprowadzonego badania, dostarczyły również argumentów przemawia-
jących za przyjęciem hipotezy 3. Respondenci potwierdzili, ze Internet jest nie tylko 
głównym źródłem poszukiwania opinii, rekomendacji, ale również służy do weryfikacji 
informacji na temat regionu czy podmiotu, świadczącego usługi noclegowe. Respon-
denci wskazali, że poprzez sieć weryfikują swoją wiedzę zarówno na temat destynacji 
jak i poszczególnych przedsiębiorców, operujących na jej obszarze.  

Podsumowując należy podkreślić, że przeprowadzone badanie doprowadziło do 
kilku interesujących wniosków. Jednocześnie jednak należy pamiętać, że do uogól-
nień z niego płynących należy podchodzić z dużą ostrożnością. Liczba osób biorących 
udział w badaniu była ograniczona, a ono miało charakter sondażowy. Warto konty-
nuować prace w powyższym zakresie, zwłaszcza porównując zwyczaje i preferencje 
konsumentów z różnych obszarów kulturowych, co jest celem autorów. 
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Planning and Curating Content of Digital Marketing 
Campaign Based on Display Advertising 
 
Abstract: Planning the online presence in advertising campaign allows for presentation of 
coherent content and establishes the basis for future effectiveness increase. The paper aims at 
presenting the general model of planning and curating content of an online advertising 
campaign. Particular emphasis will be put on display tools, as in Poland they generate 45% of 
all digital advertisement spending. Article will briefly present comprehensive knowledge of the 
preparation phases of digital advertising and campaign planning according to SMART, AIDA 
and 5000/5 models, through the preparation of media content as well as enumeration of 
important steps for each campaign to determine the model of campaign billing, issuing and 
efficiency settlement. 
Keywords: digital marketing, marketing campaign, display, online advertising. 

 
Introduction 
 
Planning the online presence in advertising campaign allows for presentation of 
coherent content and establishes basis for future effectiveness increase. The full 
measurability of the medium with simultaneous auditorium attractiveness cause the 
stable increase in popularity of Internet as the advertising medium [Tarabasz 2013]. 
According to Starcom Mediavest Group [2016] in Poland in the year 2015 from the 
total amount of PLN 7,647 million in advertising expenditure in all media up to 23.3% 
(ie. 1,781.7 million) was generated by the Internet. After IAB/PwC AdEx report [2015] 
almost half (45%) of this amount is created by expenses on display advertising, with 
increasing presence of video format and mobile advertising. for this reason 
assumptions and considerations in this paper focus mainly on display advertising, 
while describing models of campaign billing, issuing and efficiency settlement. At the 
same time assertions touching the problematics of creating the basis of the 
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campaign, planning the online presence and content curation have more utilitarian 
nature and can be easily applicable to other activities of digital marketing like 
landing/referral page, SEM (Search Engine Marketing), mailing, presence in social 
media, etc. 
 Even though by many CMOs (Chef Marketing Officers) each online marketing 
campaign is perceived separately, all online promotion activities shall be considered 
as the entire digital presence. For this particular reason, though each separately 
perceived campaign constitutes a closed chapter-entity, in overall such activities 
create a repetitive cycle and thus one influence another. 
 
Specificity of a deliberate e-marketing communication 
 

A digital marketer, while willing to establish and then launch an online campaign 
shall be aware of the fact, that this medium [Tarabasz 2012] refers to an above-the 
average and attractive auditorium, which users are more sensitive to e-advertisement, 
inclined to e-shopping and perceive the Internet as medium in indissolubility with 
promotion idea [Nicholas 2014; Know Online Advertising 2014]. 

At the same time they possess a real purchasing power and their number is 
steadily growing. On the other hand the potential advertiser shall be aware of the 
fact, that they do not consume other media at the same manner as other average 
bread eater. Moreover, the Internet as a medium is transparent, which favors and ease 
the use of comparison sites and search engines. Last, but not least, its nature supports 
the information longevity. 

Therefore the digital presence and especially the content of advertising 
campaigns shall be prepared in very careful and deliberate manner [Chaffey 2009]. 
What is more – positive Word of Mouth in buzz marketing will take place under 
condition of the best possible offer quality. In fact in vain will go multiplied efforts of 
e-marketing specialists, if the product offer itself is poor of quality and does not meet 
the real needs of customers. 

 
Phases of campaign planning  
 
 In order to prepare a coherent campaign, a digital marketer in majority (as the 
proposed solution does not reflect the approach of micro scale companies) follows 
the cycle of 9 steps (Cf. Fig. 1). Usually a business line declares a aim to be fulfilled (ie. 
sales increase, brand awareness etc.), that is consulted and treated with a multilevel 
approach during (numerous) metting(s) with the web marketing department.  
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A campaign budget is planned, if possible, indicated according to the Objective-Task-
Method described by Armstrong & Kotler [2012]. A campaign brief (including 
indicators for possible leading ideas, elements to be use, actions to avoid, budget, 
company PANTONE) is sent to an advertising agency, which as a result of the 
feedback, proposes a preliminary project. When such proposition is accepted, 
company contacts its media house (MH) by another brief or searches by itself 
publishing opportunity for own campaign. The MH offers for mentioned budget the 
best possible allocation for media tools and presents a media plan (see “media plan 
creation” section of this paper and cf. Tab. 1). If the advertiser (company) agrees on 
such allocation, advertising surface is acquired, campaign is launched and its 
effectiveness verification starts, in order to implement some improvements, which 
will be useful for further digital activities. 
 
Figure 1. Phases of digital campaign 

 

 
Source: own elaboration. 

 
 
Message development based on the e-communication 
decalogue 
 
The phase of media campaign forming is the first, when a potential recipient in fact 
deals with the message. For him, all the previous organization’s activities: 
determining the campaign aim, defining the budget and pattern of tools choosing 
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play indeed a secondary role. One might say that the consumer is indifferent where 
and how he/she has the first contact with the advertisement. Whether is it a website, 
social profile, direct mailing, display advertisement type or PPC activity. In fact, here 
only the message itself and the manner it is served, count. How, then build the 
message so it was interesting, stimulating and attractive? How to retain it in the 
memory of the audience for a longer period of time? What to do to sell, where 
competition is not successful? The answer to these questions seems to be the 
decalogue of e-communication [Tarabasz 2012]: 
1) a reference to the motto / claim, 
2) abbreviated password describing the offer, 
3) guiding idea, 
4) use of the image of famous people, 
5) humorous element, 
6) brick & mortar dichotomization vs click & mortar, 
7) selection of media and media plans exclusivity of internet, 
8) message tailored to the specifics of the media, 
9) visual and content coherence, 
10) substantive preparation. 
 Firstly the company always needs to have a guiding phrase that is inextricably 
linked with it (i.e. Nike - just do it, Coca-Cola – open happiness, Adidas – impossible is 
nothing, McDonald’s – I’m loving it – Advergize [2013]) and that unequivocally 
characterizes it. That phrase is in fact permanently inscribed in the company image 
and through clearly defines the way in which you can / are not allowed to advertise 
the brand. Secondly, starting work on an advertising campaign, the company should 
always consider the abbreviated password describing the offer, that will become  
a guiding idea for this particular campaign, forcing specific language, wording and 
the use of specific graphics. 
 If the company can afford it, especially when Internet campaign is a support for 
the TV campaign, the use of a celebrity's image is worth considering. It should be 
remembered that such be someone empowering positive feelings, best, when not 
related to another brand and image. An individual, which also is associated with  
a particular way of being, consistent with the brand image Such person should not 
also occur in other campaigns, in order not be "a specialist in everything". 

The use of humorous element is advised, in the form of verbal wit, sometimes 
even breaking the common stereotypes. Particularly in case of "serious institutions" 
with a "well-established reputation" such choice will be positive, as the brand 
approaches to the Average Joe/Joe Bloggs. 
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The specificity of the Internet and other media, and the resulting differences 
should also be considered while campaign design. The first here is dichotomization of 
brick & mortar vs click & mortar activities and undertakings (i.e. with lower 
distribution cost via the Internet, organization can offer lower prices, different 
conditions etc.). Secondly, the company needs to be aware of media selection and 
media plans exclusivity for the Internet, that some of the advertising forms requires 
specific behaviour. This problem may arise when, for example, organization decides 
to video display, which is the abbreviated version of TV campaign. It builds range and 
brand awareness, but at the same time does not always guarantee simple sale impact. 
As it is not always a clickable form, so changing it with the billboard could give 
sometimes better sales results. On the other hand, although the Internet site offers  
a much richer information about the offer than TV advertisement (accurate pricing 
conditions, offer variants, regulations, extended description etc.) the more simple the 
impression forms are, the more just a bit of the content under the fingertip of such  
a campaign they become. It is therefore necessary to plan well he content for the 
Internet message, taking always care to fit it into minimum form a maximum content, 
without sacrificing its readability. 

Each time, however, need to consider two major guidelines - firstly, the visual and 
content coherence and secondly - preciously mentioned - substantial preparation. 
The last factor in fact constitutes and defines the chance of success of all campaign. In 
vain creating best motto, inventing marvellous guiding idea, contracting a celebrity 
and using any other mentioned factor, if the offer itself is of poor quality. That is why 
it is said very often, that the offer itself constitutes the starting point for any 
marketing activity. 

The Decalogue described above applies to electronic communication as a whole, 
but of course it should be noted that the message structure shall be therefore 
adapted to the tools used and appropriately enrich it. Therefore, the easiest way is to 
start on the most descriptive form (like a website), then gradually reduce the capacity 
of marketing message. Unthinkable are multiline and without graphics Facebook 
entries. When choosing Twitter with its 140 characters, the message shall be more 
condensed and well balanced. Here literally „content is the king”, quality of tweets 
counts (that is why no more than 120 signs and no more than two #hashtags are 
welcomed and orthography and punctuation are “a must have”) and the rule “less is 
more” is a platinum one. If your company does not have any particular content to 
share on social media, it is better to wait for something worth posting or tweeting, 
instead of putting plenty of unimportant things that will be uninteresting for the 
users. Rather think of listening, interaction and serving instead of “one-way informing 
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and selling” if you want really to bring specific value and become an information 
leader worth retweeting or following. Even more strict rules are applied when 
thinking on Pinterest. Here not text counts, but photo and possibility of pinning and 
re-pining it. And what is the most important – all items [Shopify 2012] shall be done 
aesthetically, with tasteful links to products and not putting too much emphasis on 
own offer, rather redirecting to either interesting products/ideas. 

 
Planning the display content 
 
It should be emphasized, that even the most elaborate advertising forms, presented 
in the largest formats and combined options, will not provide a satisfactory campaign 
ROI, if they are not well thought out, perfectly prepared and rather "boring and trite". 
There is nothing to replace real ingenuity, efficiency, the "sixth sense" and "claw" that 
should characterize people involved in web marketing and eCommerce. It is therefore 
worth, drawing on the earlier-cited decalogue of electronic communication, consider 
the phases of display type creation: 
‒ Determining the most important of the campaign objectives (SMART principle) 
‒ Creating list of features / benefits of the promoted product / service; 
‒ Determining the leitmotif of the campaign (so-called story); 
‒ Creating the message according to AIDA principles; 
‒ Including graphic component; 
‒ Presenting the text in bullets; 
‒ Finishing with the CTA phrase; 
‒ Message counting no more than 5 faces; 
‒ The display loop is stopped after 3 repetitions; 
‒ Refreshing the creation after 3 weeks. 

These activities need to focus on one, the most important goal of the whole 
campaign. Then a list of the features and advantages of the promoted good shall be 
accurately specified. Then, unless it results from the leitmotif of throughout, a broader 
campaign (when display plays the minor role) establishing the leading topic is 
advised. The “true form building” begins only at the decomposition campaign aim 
moment, in order to transform it into a new message based on the AIDA principle. All 
this while in order to achieve its objective by focusing Attention, building Interest, 
enkindling Desire and encouraging the implementation of the purchasing Action. 

Another factor which particularly influences the message reception is the graphic 
component choice. Graphics are customarily possibly simple, transparent, and, which 
is very important, low weight. This is because they focus the audience's attention, and 
particularly important is their choice, attractiveness and location.  
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The content itself, in the form of the most important advantages is presented 
(enumerated) in bullets - short sentences equivalents, perfunctory ideas, which aim is 
to present the offer in the proverbial nutshell. Moreover, the beginning of each 
phrase usually matters, which is consistent with the F-shaped reading pattern 
[Nielsen Norman Group 2006] and the rule of 11 letters/2 first words. In both cases, it 
comes to such reading of the text, where the most important are the opening words 
(those 11 letters) and SERPs (Search Engine Result Pages list) content verification 
according to the shape of the F letter layout. The largest concentration of customers 
customer eye-sight reflects in results of the first results, then decreases, piling up in 
the shape of an inverted right-angled triangle, or just simply reminding the F letter. 

Another mentioned element is the CTA (Call to Action) phrase, which incites for 
the action implementation using simple phrases in the imperative: click, check, see, 
buy, compare, etc. It is a moment of tangency of the AIDA model with the SMART2 
rule implementation. A reference to the last A (action), ensuring the implementation 
of specific activity – visiting the site, and thus achieving the goal of traffic growth, 
purchasing and increasing online sales or finding out more and building awareness 
and positive brand image. This component, being very important, is customary 
presented in the last display face. Presentation of such text commences the complete 
new cycle of display advertising, which, according to the principles presented earlier, 
should be issued up to three times. After the final repetition, the message is stopped 
on the last face, where active (in the form of subtle animations) remains only the CTA 
button phrase. The last of the raised points is to refresh the campaign image. This is  
a slight modification of the content and what is frequently practiced, exchange of 
graphic components, what allows to give the impression of novelty, at the same time 
guarding the idea of campaign coherence. 

 
The three important campaign decisions 
 
Having already taken the decision about starting work on the online campaign, just 
after defining its objectives and outlining the available budget, it is the time for the 
next step. Organization at this stage has to decide on three important things. They 
concern the conditions for the purchase of advertising surface, the model of emitting 
and reporting campaign model to determine the effectiveness ratio verification 
method (Cf. Fig. 2). Obviously decisions are based on primarily defined aims, but they 
are not determined in isolation from the given budget. 

 
2 According to campaign aims, that shall be SMART: Specific, Measureable, Attainable, 

Realistic, Time-bounded. 
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Figure 2. Digital campaign important decisions 

 

Source: own elaboration. 

In the case of the first decision to make (the purchase of advertising surface) shall 
be considered whether creation should have an impressional character (CPM, paid for 
each thousands of impressions, used in 84% of all campaigns) or whether is based on 
the range and image building (FF – form contractually shown over a specific period of 
time – day, week, etc.; mainly in sponsorship activities, approximately in 12% of the 
campaign). It may also include decision whether the purchase is in the model-based 
payment: CPC (paid per each click, used only in 1% of campaigns, because clickability 
itself does not guarantee sales ratio), CPA – p ayment for implementation of particular 
action (the Internet user completes the form, buy a product) or RS (when organization 
divides profits of the campaigns in a specific ratio with the advertisement publisher). 
CPA and RS models are commonly used in approx. 3% of campaigns and selected 
because of their real sales nature. 
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The second type of decisions to make is the choice of emitting advertisement 
model, combined with selection of target group and networks. It is obvious that the 
more is convergent the auditorium, to which directed the message will be, with the 
target group, the higher return from the campaign can be expected. Therefore, it is 
worth before deciding on a particular site, its section, category, or network of sites, to 
verify its audience convergence with the target group. For this purpose affinity index 
(AI or AFI) is used, measuring attraction index of target group, counted as the ratio of 
audience composition in the given target group on the selected website to the 
audience composition in the given target group for the whole Internet. The higher 
the percentage rate (over 100%), the better is the matching between two groups. In 
other words – establishing online campaign and choosing as a target audience 
women aged 25-35 it is obvious, better AI will be obtained for sites concerning 
motherhood and parenting (AI=117) than for example automotive (AI=85, targeted 
for men). But this ratio may be higher, as i.e. choosing site dedicated to make-up and 
styling techniques we can reach better AI=134. Obviously the higher the index, the 
more expensive is advertising on it. 

Knowing the meaning of AI/AFI organization establishing online campaign shall 
focus on the best matching websites they may afford and decide whether advertise 
on section (small part of website/portal, usually monothematic – like lifestyle, 
parenting, sport, automotive, business, financial services etc. and allows more precise 
targeting), let campaign be spread on whole site (ROS, when stress is not put on topic, 
but campaign range), sites network (RON – to increase range, while distributing on 
websites represented by certain advertising network) or category (ROC - advertised 
only within certain topic category, without possibility of influencing subpages in this 
category, where ad is impressed). The last possibility is paquet (package) – 
combination of certain websites, represented by chosen advertising network (or in 
case of portal chosen categories), whit pre-defined campaign range and the display 
method. Choosing such emitting model we shall be aware, that the less attention is 
put to thematic convergence (model ROC or RON), the less we pay for each 
impression. 

Deciding on the emitting place of content, basing on presented opportunities, we 
always need to think of: campaign aim, target group, desired campaign range, 
demographic emission decision and type of used tool, that can automatically 
determine which methods will be most appropriate, and which, in order to achieve 
defined results, should be avoided 
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Media plan creation 
 
Media plan is a document presenting in a graphical manner proposition of activities 
meanwhile campaign that is offered by a Media House to the potential advertiser on 
the basis of previously presented brief. This statement (cf. Tab.1) presents amongst 
others: 
‒ list of advertising forms/tools; 
‒ date/period of presence; 
‒ number of impressions; 
‒ mailing dispatch date/period; 
‒ affinity index; 
‒ assumed/declared range of each tool; 
‒ previous effectiveness ratio (CTR, clicks, views, leads number etc.); 
‒ declared capping (maximum contact amount for particular advertising form); 
‒ market price of each tool; 
‒ price after discount; 
‒ subtotals for grouped advertising networks; 
‒ total campaign expenditure; 
‒ total campaign range. 
 With its use an advertising company will always be aware when, in such model 
and under which condition its marketing forms will occur. It also provides knowledge 
on costs and potential feedback. But the most important issue media plan organizes 
is matching aims assumed by the company with advertising forms characteristics. 
Other tools arrangement will be proposed in case of a sales campaign, a completely 
different layout will be proposed for image building. Usually in first case highly 
clickable, being a novelty on advertising market forms are used. In second case – 
maximum of advertising surface (surround, not always combined with high CTR (i.e. 
wallpaper, interstitial or other passive, non-clickable forms). 

 
Results tracking and monitoring 
 
Always management requires control, that is why the role of monitoring and tracking 
obtain results is so important with the whole campaign cycle. Firstly, because it 
closes-the whole cycle and thus allows results summarizing, obtained in relation to 
previously established objectives. Secondly, and sometimes more important, this 
verification provides a basis to take further actions in the future. Analysis of 
subsequent campaigns will allow expenditure optimization and will provide 
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invaluable knowledge for decision making concerning advertising forms to choose, to 
whom exactly target the message and what the activities yield the best results for 
your business. And although, of course, the environment is very variable, new types 
and forms of electronic communication tools occur as well as competitors and 
recipients are themselves subject of change, yet such knowledge constitute a crucial 
anchor point in such turbulent environment. 
 In order to verify campaign results we shall once again go back to juxtaposition 
concerning three important steps in campaign planning (Cf. Fig. 2) Two first describe 
models of buying advertising surface and its emission. The third is related to payment 
and effectiveness counting. 
 The most obvious campaign results are those connected with traffic analysis. Here 
the range of the campaign is taken into account, counted as the number of people to 
whom advertising forms were shown or those, that have received mailings. It is the 
total of all IP that viewed an advertising message. By definition, therefore, the higher 
the score is, the more people came into contact with the advertisement. But you 
should be aware, however, that the mere fact of display is not synonymous with the 
connotation of the communicate existence. It suffices, that for example an advertising 
form was displayed to the potential customer, but due to the phenomenon of the so-
called banner blindness, looking at it, in fact, he cannot it. 
 Totally different whereas should be approached statistics of redirecting to own 
landing page. This is really generated traffic and tangible visits to the site. But these 
statistics should be consciously analysed. What of the fact that traffic was generated 
and number of visits to the site was increased, if visit length (time spend while 
presence) and page views (total of pages seen meanwhile visit) are low and bounce 
rate (percentage of visitors leaving site) is high? This could mean generating traffic to 
the website by either false clicking in the advertising form (at high CTR) or the poor 
quality of the site itself. It all together shows that in order to obtain a complete 
picture based on traffic statistics, the parameters mentioned above should be 
considered together and not separately, so as not to have the wrong campaign 
image. 
 Another effectiveness assessment factor is the average frequency emission, 
showing the average number of contacts with a particular advertising form. As far as 
in advance capping was not specified, the higher the value, it means that the more 
often the recipient could come into contact with the message and thus the greater 
the chance that offer has been noticed and fell into memory. On the other hand, not 
specifying the capping at total number of the emission reduces the range of the 
campaign. It therefore may lead to a decision regarding the next campaign: building 
coverage, or rather choosing the contacts number? The answer, if there is no 
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maximum matching potential audience with the target group, is range. However, this 
is an individual decision of the organization. 

Other factors are associated with clickability of advertising forms. The UC (User 
Click) parameter shows the total number of clicks. More often, however, the CTR 
factor (Click Through Rate) is shown, counted as a percentage of emission ended with 
click. It measures though advertisement effectiveness and shows potential customers’ 
interest in emitted creation. Customarily the most recent advertising format has 
higher click-through from those that are present for a long time in the advertising 
market. Obviously, the higher the value, the better. It is estimated that if the entire 
campaign has CTR of 1.2% we can talk about a huge success. For example, in Poland 
the average CTR campaigns is 0.46% [Gemius 2014] and the majority of effective 
campaigns oscillates less than 1%. Varieties of CTR ratio are CTR-U and CTR-V 
indicators, understood analogous to the classical rate, but showing it in relation to 
cookies (indicating the number of users) or views, customarily given by up to 10 days 
from the advertising display. 

The last of the important indicators is the CR (Conversion Rate) parameter, which 
is the percentage of desired actions number, taken by the us er (i.e. registration, filling 
the contact form, sending a query, making a purchase) to the number of situations in 
which they could be potentially taken, usually to the number of impressions or page 
visits. Therefore it measures actual commitment and has the greatest efficiency ratio, 
as in fact may indicate the number of really acquired customers – so called leads 
(qualified queries) or actual sales, so important in eCommerce. 
 
Conclusion 
 
Thesis presented in this article show only the proverbial tip of an iceberg. Shall be 
though treated as useful tips, especially while preparation of a display campaign. 
Nevertheless it always shall be remembered, that even with the best creation, 
excellent graphics selection and perfectly tailored message digital campaign will not 
give a positive feedback and satisfactory sales results, if the product offer itself is not 
attractive. 
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literatury – na podstawie kanonicznego„uniwersum 
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Fictional literature reverse product placement potential  – „witcher 
universe” canonical literature analysis 
 
Abstract: This paper presents the results of conducted analysis on the reverse product place-
ment potential of fictional literature from„witcher universe” and the techniques used to reliably 
them for the readers. During course of this study 7 main techniques for reliability were identi-
fied and over a 100 fictional literature cases were analysed. Results of this study showed that 
the Witcher universe has significant potential for reverse product placement usage. 
Keywords: reverse product placement, fictional universes, symulacrs, Witcher. 

 
Wstęp 
 
„Uniwersum wiedźmińskie” jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych, nawet w skali 
międzynarodowej, fikcyjnym uniwersum wywodzącym sie ̨ z Polski. Pomimo ogrom-
nej skali popularności, zarówno dzieł kanonicznych, jak również niektórych adaptacji 
(w szczególności ekranizacji w postaci trzech części gier komputerowych), podsta-
wowe gadżety, takie jak koszulki pojawiły się na rynku zaskakująco późno.  

Celem artykułu jest identyfikacja potencjału reverse placement w zakresie literatu-
ry, a także wykorzystywanych techniki uwiarygadniania tworzących wrażenie realno-
ści tego typu treści na podstawie analizy treści ośmiu tomów składających się na ka-
noniczne dzieła „uniwersum wiedźmińskiego” autorstwa Andrzeja Sapkowskiego.  
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Fikcyjne uniwersum opiera się na zagadnieniach fikcji literackiej, a w odniesieniu 
szerszym, psychologiczno-filozoficznym, na koncepcji symulakrów zaproponowanej 
przez Baudrillarda [2005, ss. 149–150]. Efektem oddziaływania symulakrów na umysł 
odbiorcy może być nadmierne utożsamianie aktora z odgrywaną przez niego posta-
ciom, ale również pozytywne nastawienie do różnego rodzaju realnych ofert rynko-
wych naśladujących obiekty wykreowane na potrzeby danego fikcyjnego uniwersum. 
Szersze omówienie marketingowego potencjału fikcyjnych uniwersów i symulakrów 
zostało przedstawione w artykule Michała Turniaka [Turniak 2014, ss. 105–129].  
 
Charakterystyka uniwersum wiedźmińskiego 
 
Obecnie na całość „uniwersum wiedźmińskiego” składają się elementy wykreowane 
dla potrzeb dzieł kanonicznych, a także pozakanonicznych. Kanonicznymi 
elementami uniwersum uznawane są jedynie opowiadania zebrane w dwóch tomach, 
pięcioczęściową powieść (tzw. sagę wiedźmińską) oraz powieść "Sezon burz”. Sprawia 
to, że kanoniczne elementy mają silnie tekstowy charakter i brakuje im jakiegokolwiek 
wymiaru wizualnego. Z kolei do dzieł pozakanonicznych są zaliczane:  
‒ opowiadania „Coś się kończy” oraz „Droga, z której się nie wraca”,  
‒ komiksy,  
‒ słuchowisko radiowe,  
‒ audiobooki,  
‒ adaptacja filmowa i telewizyjna,  
‒ gry komputerowe oraz planszowe. 

Chronologia tworzenia dzieł kanonicznych dla „uniwersum wiedźmińskiego”: 
‒ Miecz przeznaczenia, wyd. SuperNOWA, Warszawa 1992, 
‒ Ostatnie życzenie, wyd. superNOWA, Warszawa 1993, 
‒ Krew elfów, wyd. SuperNOWA, Warszawa 1994, 
‒ Czas pogardy, wyd. SuperNOWA, Warszawa 1995, 
‒ Chrzest ognia, wyd. SuperNOWA, Warszawa 1996, 
‒ Wieża Jaskółki, wyd. SuperNOWA, Warszawa 1997, 
‒ Pani Jeziora, wyd. superNOWA, Warszawa 1999, 
‒ Sezon burz, wyd. superNOWA, Warszawa 2013. 
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Analiza technik uwiarygadniania fikcyjnej literatury  
uniwersum wiedźmińskiego 
 
Zaprezentowana niżej analiza potencjału reverse placement „uniwersum wiedźmiń-
skiego” w zakresie literatury opiera się na identyfikacji rodzajów i częstotliwości wyko-
rzystywanej fikcyjnej literatury, a także technik ich uwiarygadniania. Techniki uwiary-
gadniania symulakrów opierają się na stworzeniu u odbiorcy wrażenia, że są one real-
ną i integralną częścią składową świata przedstawionego, a nie jedynie nieistotnym 
elementem sztafażu literackiego. W przypadku fikcyjnej literatury można wykorzystać 
trzy podstawowe elementy:  
‒ nazwisko autora, które może odnosić się do postaci biorącej czynny udział w akcji 

powieści, nadmienianej na kartach powieści lub odnosić się do postaci ze świata 
realnego; 

‒ tytuł (w którym mogą znaleźć się trzy typy odniesień – do postaci, do nazw geo-
graficznych lub do realiów), podobnie jak w przypadku nazwiska autora możliwe 
jest nawiązanie w tytule fikcyjnej pozycji do akcji powieści, do elementów jedynie 
nadmienianych w powieści lub do elementów znanych z realnego świata; 

‒ treść, czyli umieszczenie na kartach powieści fragmentów fikcyjnych dzieł, dopeł-
niając wrażenia ich realnego funkcjonowania w danym uniwersum (ich konkretna 
zawartość spełnia zazwyczaj rolę uzupełniania narracji, przez co w niniejszym 
opracowaniu ograniczono się jedynie do odnotowania, czy zostały umieszczone 
jakiekolwiek fragmenty lub nie). 
Na potrzeby przeprowadzonej analizy dokonano wyszczególnienia siedmiu rodza-

jów tego typu technik. Zastosowane zostały również dwa określenia przy braku wyko-
rzystywanych technik uwiarygadniania, zarówno dla zawartości treści, jak również 
braku jakichkolwiek nawiązań. Lista wyszczególnionych technik oraz przypisanych im 
skrótów wykorzystanych w zestawieniu wyników badań przedstawia się następująco: 

‒ geograficzna nazwa własna występująca w kanonicznych dziełach uniwersum 
wiedźmińskiego (GNW); 

‒ nazwisko autora lub tytuł jest nawiązaniem do postaci występującej w kanonicz-
nych dziełach uniwersum wiedźmińskiego (PW); 

‒ nazwisko autora lub tytuł jest nawiązaniem do postaci nadmienianej w kanonicz-
nych dziełach uniwersum wiedźmińskiego (PN); 

‒ odniesienia do realiów uniwersum wiedźmińskiego (RUW); 
‒ odniesienia do realiów świata rzeczywistego (RSR); 
‒ fragmenty zawartości danego dzieła występują w kanonicznych dziełach uniwer-

sum wiedźmińskiego pod postacią cytatów (ZW); 

 143__ 



Michał Turniak 
 
 

‒ zawartość danego dzieła jest nadmieniana w kanonicznych dziełach uniwersum 
wiedźmińskiego (ZN); 

‒ brak informacji o zawartość danego dziełach kanonicznych dziełach uniwersum 
wiedźmińskiego (ZB); 

‒ brak żadnych nawiązań i odniesień (BN). 
Zestawienie wyników badań analizy treści zostało przedstawione w poniższej Ta-

beli 1. Zawarte zostały informacje o przypisywanym autorze danej pozycji, jej tytule. 
skrótowej nazwie wykorzystanych technik uwiarygadniania (zgodnie z listą powyżej), 
a także odniesienia źródłowe do poszczególnych tomów dzieł autorstwa Andrzeja 
Sapkowskiego, gdzie zastosowane zostały następujące skróty: 

‒ OZ – Ostatnie życzenie; 
‒ MP – Miecz przeznaczenia; 
‒ KE – Krew elfów; 
‒ CzP – Czas pogardy; 
‒ ChO – Chrzest ognia; 
‒ WJ – Wieża jaskółki; 
‒ PJ – Pani jeziora; 
‒ SB – Sezon burz. 

 
Tabela 1. Zestawienie identyfikacji technik uwiarygadniania fikcyjnej literatury  
„uniwersum wiedźmińskiego” 

Autor Tytuł Rodzaj id. Źródło 

1 2 3 4 

Agnes z Gla-
nville „Tajemnica tajemnic” PN, ZB KE s280 

anonim legenda Zatreta Voruty PN, ZN OZ: s146, 154 

anonim baśń o Lorze Dorren (wersja ludzka i elfia) PN, ZW ChO s227 

anonim ballada „o drużynie Yarpena Zigrina i smoku 
Ocvistcie” PW, ZB MP s22 

anonim ballada miłosna „duet Cyntii i Vertverna” BN, ZW MP s51 

anonim „Monstrum albo wiedźmina opisanie” RUW, ZW 
SB:s127, KE: 
s43, 157, WJ 
s193 

anonim „Święta Księga” RSR, ZW MP s52 

anonim "Sianokosy" marsz mahakamskiej orkiestry 
górniczej GNW, ZW SB: s219 

anonim „Wilk” mahakamska przyśpiewka  GNW, ZW ChO s75 

anonim mahakamska pieśń bojowa GNW, ZW PJ s303 
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Tab. 1 (cd.) 

1 2 3 4 

anonim „Na wojence” pieśń żołnierska  BN, ZW WJ s126 

anonim „Jedzie wojak” pieśń żołnierska BN, ZW PJ s211 

anonim „Najemnicy” pieśń żołnierska BN, ZW PJ s218, 232 

anonim rycerska piosenka BN, ZW PJ s64 

anonim "Wesela w Bullerlyn" piosenka kawaleryjska RSR, ZN CzP s198 

anonim ballada żołnierska BN, ZW PJ s27 

anonim „hymn Wesołków” BN, ZW ChO s206 

anonim zbiór elfich baśni „Aen N'og Mab Taedh'morc” 
(ćwiczenia dla młodych bardów) RUW, ZW SB: s266, WJ 

s27 

anonim „kwiatuszek” (kołysanka i popularna dziecinna 
wyliczanka) 

BN, ZW KE: s2 

anonim „Antidotarius magnus”  RSR, ZB SB: s267 

anonim „Materia medica” RSR, ZB WJ s26 

anonim „Herbarius” RSR, ZB WJ s26 

anonim „Leczenie i uzdrawianie” BN, ZB KE s250 

anonim „Żywot i czyny wielkiego króla Radowida” PN, ZB KE s250 

anonim „Kodeks z Mirthe” GNW, ZB KE s280 

anonim „Ard Aercane” RUW, ZB KE s280 

anonim „Dhu Dwimmermorc” RUW, ZN KE s280, 294 

anonim „Traktat o życiu” BN, ZB KE s280 

anonim „Physiologus”  RSR, ZW 

CzP s57, 63, 
246, 261, ChO 
s140, WJ s227, 
PJ s108 

anonim „Księga mitów” BN, ZN CzP s261 

anonim „Speculum aureum” RSR, ZB PJ s34, 100 

anonim „Czarna Księga z Ellander” GNW, ZN PJ s53 

anonim „Opisanie świata” RSR, ZB PJ s100 

 anonim „Gesta Regum” RSR, ZB PJ s101 

anonim „Żywoty proroków” RSR, ZB PJ s102 

anonim „De haemorrhoidibus” RSR, ZB PJ s102 

anonim „Nauka sztuki położnej dla niewiast” RSR, ZB PJ s102 

anonim „O wodach gorących siarczanowych” BN, ZB PJ s102 

anonim „Uwagi o śmierci niechybnej” RSR, ZB PJ s102 

anonim „Prawo hipoteczne” RSR, ZB PJ s102 

anonim „Codex diplomaticus” RSR, ZB PJ s102 
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1 2 3 4 

anonim „Geometria wykreślna” RSR, ZB PJ s103 

anonim „Rys o gadach i płazach” RSR, ZB PJ s103 

anonim „Uwagi o śmierci niechybnej” RSR, ZB PJ s103 

anonim „Magazyn wszystkich nauk do szczęśliwego 
życia potrzebnych” RSR, ZB PJ s103 

anonim „ Rolnik doskonały” BN, ZB PJ s103 

anonim „ O sołtysach nieużytecznych i krnąbrnych” RSR, ZB PJ s103 

anonim „ Ekonomia albo proste wyłuszczenie, jak się 
tworzą, rozdzielają i spożywają bogactwa” RSR, ZB PJ s103 

anonim „ De larvis scenicis et figuris comicis” RSR, ZB PJ s103 

anonim „ Zbiór komend ogólnych dla jazdy” RSR, ZB PJ s103 

anonim „ Rozmyślania albo medytacje na dni wszystkie 
całego roku” BN, ZB PJ s103 

anonim „ Rozważania o naturze rzeczy” RSR, ZB PJ s104 

anonim 

„ Żywot Ś. Filipy Męczenniczki z Mons Calvus 
pisany z starodawna od pisarzów męczeńskich, 
w Tretogorskim Brewiarzu summowany, wyjęty 
z wielu Ojców ŚŚ., którzy ja w pismach sławią” 

GNW, PW, 
ZW PJ s447 

anonim „ Cud mniemany albo Głowa Meduzy” RSR, ZB PJ s488 

anonim „Ars Magica, Ed. LVIII: Prohibita” RUW, ZW CzP s150, WJ 
s299 

anonim z 
Krańca świata „Bestiariusz świata” GNW, ZW OZ: s186 –188, 

211 

Attre Jan „ Heraldyka” PN, ZB PJ s103 

Backhuysen 
Buyvid 

„Peregrynacje po szlakach i miejscach magicz-
nych” RUW, ZW WJ s299, 330 

Bekker Jan „Świat niewidzialny” RUW, PN, ZB KE s280 

de Boot Nici-
demus  „Medytacje o życiu, szczęściu i pomyślności” PN, ZW KE: s43, 199 

 Bronibor „Przewagi elearow redanskich” GNW, RSR, 
PW, ZB KE 249 

Bugiardo 
Silvester „Liber Tenebrarum” RSR, ZW ChO s140 

La Creahme 
markiz  „Igraszki”  BN, ZB KE s280 

Crest Carla 
Demetia 

„Próba Traw i inne tajne wiedźmińskie praktyki, 
własnymi oczyma oglądane” 

RUW, PN, ZW KE s75 
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1 2 3 4 

Daven Essi „Błękitna perła”  RUW, PW, ZN KE s280 

Delannoy 
Flourens „Bajki i klechdy” PN, ZW 

ChO: s5, WJ s5, 
266, 391, PJ 
s331, 484 

Effenberg i 
Talbot 

„ Encyclopaedia Maxima Mundi” (tomy: III, IV, V, 
VII, VIII, IX, X, XV) RSR, ZW 

PJ s395, WJ 
s266, CzP s195, 
WJ s112, SB: 
s19, ChO: s103, 
ChO: s275, CP 
s5,  

Eltibald „Przekleństwo czarnego Słońca” przepowiednia RSR, ZW OZ s86 

Forteguerra 
Pandolfo „Traktat o broni białej” RSR, ZW SB: s59, 87 

Giambattista „Mocarstwa żywiołów” PN, ZB KE s279 

Gedymdeith 
Hen „Elfy i ludzie” PN, ZW KE s108 

IthlinneAegli 
aep Aevenien 

„Aen Ithlinnespeath” przepowiednia PN, ZW 

KE: s5, 19, 232, 
CzP:  
s195, ChO: 
s229, 231, WJ 
s240–241, 246, 
PJ s171 

Jaskier ballada miłosna "Gwiazdy nad traktem" PW, ZB MP s36 

Jaskier ballada miłosna "Zima/Wieczny Ogień" PW, ZW MP: s121–122, 
163–164 

Jaskier ballada miłosna „Nieuchwytna” PW, ZW CzP s151 

Jaskier ballada "o mieście Ys" PW, ZW MP s206 

Jaskier ballada "Jak mija czas" PW, ZW SB: s394 

Jaskier ballada „o dziewczętach niezbyt ładnych, a 
pięknych” PW, ZB KE: s185 

Jaskier ballada „Lwiątko z Cintry” PW, ZN KE s14, 20, 35 

Jaskier ballada „Kwiat Ettariel” PW, ZW CzP: s203–204, 
206 

Jaskier przyśpiewka „o płci pięknej” PW, ZW ChO s134 

Jaskier „Niedole miłowania” zbiór poezji PW, ZB KE s280 

Jaskier „Czas księżyca” zbiór poezji PW, ZB KE s280 
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1 2 3 4 

Jaskier 
„Pół wieku poezji” (w tym wydanie uzupełnione 
i opatrzone posłowiem przez profesora Everetta 
Denhoffa Juniora) 

PW, ZW 

SB: s49, 87, CzP 
s50, 105, ChO 
s49, WJ s74, 
86–88, 92–93, 
94–95, 101–
102,  108–109, 
PJ s54, 56 

Lebioda 
prorok 

„Dobra Księga” (w tym rozdział "O nieczystym 
pożądaniu") PN, ZW 

SB: s52, WJ 
s278, 280, 288–
290, 293 

Lebioda 
prorok „Mądrości proroka Lebiody” PN, ZW PJ s14 

Lunini i Tyrss "Arkana magii i alchemii" RUW, ZB OZ s165 

Monck Go-
effrey 

„Teoria i praktyka użycia portali teleportacyj-
nych” RUW, PN, ZW SB:s149 

Monck Go-
effrey 

„Magia Starszego Ludu”  RUW, PN, ZB WJ s328 

de Montho-
lon Restif „ Wojny Północne, mity, kłamstwa i półprawdy” RUW, PN, ZW PJ s204, 315 

de Novembre 
Rodderic "Historia świata" tom I i II RSR, PN, ZW 

OZ s164, KE 
s280, CzP s277, 
WJ s26 

Pelligram „Historia wojen” RSR, ZB KE s249, PJ 
s103, 233, 276 

Ravix Andrej „Pani Jeziora” RSR, RUW, ZB PJ s35 

Reuven Ori-
basius Gian-
franco Paolo 

„ Ludzie cienia, czyli historia tajnych służb kró-
lewskich” 

PW, ZB PJ s443, 445 

Rhundurin-
Pigott Ele-
onora 

„Mahakamska kucharka doskonała, nauka do-
kładna sposobów warzenia i sporządzania po-
traw z mięsiwa, ryb i jarzyny, jako tez przypra-
wiania rozmaitych sosów, pieczenia ciast, sma-
żenia konfitur, przyrządzania wędlin, przetwo-
rów, win, wódek, oraz rożne pożyteczne sekreta 
kuchenne i spiżarniane, niezbędne każdej do-
brej i skrzętnej gospodyni.” 

GNW, PN, 
ZW SB: s206 

Richter i 
Monck „Magia naturalna” RUW, PN, ZB KE s279 

de Ruyter „Strategia” RSR, ZB KE 249 

Stammelford „Dialogi o naturze magii” RUW, PN, ZB KE s279 

Tiller Anna „Królewskie damy” BN, ZB KE s280 
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1 2 3 4 

Tiller Anna „Romans” BN, ZN PJ s185 

Trahe Elan „Za cesarza i ojczyznę. Chwalebny szlak bojowy 
VII Daeelanskiej Brygady Kawalerii”  

GNW, PN, 
ZW ChO s177 

de Vries Tis-
saia  „Zatrute źródło” RSR, PW, ZW KE s244 

Wielebny 
Jarre z Ellan-
der Starszy 

„ Annales seu Cronicae Incliti Regni Temeriae” GNW, RSR, 
PW, ZW 

PJ s281, 285–
287, 297–298, 
321–322, 326–
328 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Wyróżniono 103 pozycje fikcyjnej literatury umieszczone w 8. tomach kanonicz-

nych dzieł „uniwersum wiedźmińskiego” z czego aż 20 zostało wykorzystanych tylko 
w jednej scenie w tomie „Pani Jeziora” w charakterze sztafażu dla rozgrywającej się  
w bibliotece sceny miłosnej. Pozostałe pozycje wykorzystują bardzo zróżnicowane 
techniki lub ich kombinacje do uwiarygodnienia ich istnienia w oczach odbiorców. 
Można zatem stwierdzić, że zidentyfikowane w niniejszej analizie przypadki stworzo-
nej na potrzeby „uniwersum wiedźmińskiego” pozycji fikcyjnej literatury stwarzają 
bardzo bogaty i różnorodny potencjał w zakresie zastosowania techniki reverse pro-
duct placement. Dla czytelniejszego zobrazowania częstotliwości zastosowania przez 
Andrzeja Sapkowskiego poszczególnych technik lub ich kombinacji przygotowana 
została tabela 2. 

Należy zwrócić szczególną uwagę, że aż 45 spośród zidentyfikowanych pozycji fik-
cyjnej literatury korzysta z techniki uwiarygadniania ich realizmu za pomocą fragmen-
tów treści występujących na kartach powieści. Zatem zasób opcji wykorzystania fik-
cyjnej literatury z kanonicznych utworów „uniwersum wiedźmińskiego” w ramach 
reverse product placement należy uznać za bardzo bogaty. Przy tak dużej ilości pozy-
cji posiadających realnie opublikowane fragmenty, najtrudniejsze aspekty procesu 
koncepcyjnego zostały już określone, pozostawiając jedynie kwestie szczegółowego 
zakresu materiału w danej pozycji i odniesień do realiów świata „uniwersum wiedź-
mińskiego”. Niestety z powodu charakteru twórczości zastosowanej przez Andrzeja 
Sapkowskiego, gdzie elementy świata przedstawionego były kreowane jedynie jako 
tło dla narracji i nigdy nie zostały opracowane pełne i szczegółowe zasady nimi rzą-
dzące, generowanie treści w oparciu o zasady „dzielonego uniwersum” wydają się być 
znacząco utrudnione.  
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Tabela 2. Zestawienie ilości przypadków wykorzystania poszczególnych technik uwiary-
gadniania fikcyjnej literatury „uniwersum wiedźmińskiego” 

Rodzaj wykorzystywanych 
technik identyfikacji 

Ilość  
przypadków 

Rodzaj wykorzystywanych 
technik identyfikacji 

Ilość  
przypadków 

GNW, ZW 4 RSR, ZB 24 

GNW, ZN 1 BN, ZW 8 

GNW, ZB 1 BN, ZN 2 

PW, ZW 7 BN, ZB 7 

PW, ZN 1 GNW, PW, ZW 1 

PW, ZB 6 GNW, PN, ZW 2 

PN, ZW 7 RSR, PN, ZW 1 

PN, ZN 1 RSR, PW, ZW 1 

PN, ZB 4 RSR, RUW, ZB 1 

RUW, ZW 4 RUW, PW, ZN 1 

RUW, ZN 1 RUW, PN, ZW 3 

RUW, ZB 2 RUW, PN, ZB 4 

RSR, ZW 6 GNW, RSR, PW, ZW 1 

RSR, ZN 1 GNW, RSR, PW, ZB 1 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Ponadto jak można zauważyć z danych zawartych w powyższej tabeli 2 dominują-

cą techniką charakteryzującą pozycje fikcyjnej literatury umieszczonych na kartach 
kanonu „uniwersum wiedźmińskiego” jest odniesienie do realiów rzeczywistego świa-
ta przy jednoczesnym braku jakiejkolwiek zawartości treści. Jednakże na 24 przypad-
ków wykorzystania tego typu techniki, aż 17 przypada na wspomnianą już wyżej jed-
ną scenę, w której umieszczone pozycje fikcyjnej literatury spełniają zauważalnie 
odmienną i silnie instrumentalną rolę. Przy uwzględnieniu tego faktu częstotliwość 
zastosowania poszczególnych typów kombinacji technik uwiarygadniania wydaje się 
być wykorzystywana w sposób równomierny przy zauważalnej dysproporcji w zasto-
sowaniu nadmienianej treści (ZN). Jest to o tyle zaskakujące, gdyż mogłoby się wyda-
wać, że jest to technika znacznie łatwiejsza w zastosowaniu od treści występującej 
(ZW), a jednocześnie generującej większy efekt uwiarygadniający niż brak zamiesz-
czonej treści (ZB). Źródła takiego stanu rzeczy można doszukiwać się w trzech aspek-
tach procesu twórczego: 
‒ nakładu pracy koncepcyjnej, aby na kartach powieści mogło pojawić się odnie-

sienie do nadmienianej zawartości fikcyjnej pozycji literatury, autor musi przepro-
wadzić znaczącą część procesu twórczego, aby określić jej tematykę, stylistykę, 
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itp., aby możliwe było przedstawienie realistycznej i wiarygodnej reakcji elemen-
tów fikcyjnego uniwersum, chociażby postaci wykazujących się znajomością da-
nego dzieła. Po sprecyzowaniu tak kluczowych elementów stworzenie kilku linijek 
tekstu gotowego do wykorzystania w publikowanej powieści wydaje się być naj-
mniej pracochłonnym etapem,  

‒ realizmu i wiarygodności reakcji elementów fikcyjnego uniwersum, gdzie 
kontrolowanie tego procesu bez zdefiniowanej i sprecyzowanej zawartości fikcyj-
nej literatury może nastręczać wielu problemów, więc dla utrzymania spójności 
tworzonego uniwersum lepiej jest opierać się na realnie stworzonej treści, którą 
można w dowolnym miejscu wykorzystać w ramach treści występującej jako uzu-
pełnienie narracji,   

‒ życiowa twórczość autora, gdzie za treść przedstawioną jako zawartość fikcyjnej 
pozycji literatury służą teksty tworzone do innych celów (Andrzej Sapkowski  
w jednym z wywiadów przyznał, że teksty niektórych ballad układanych przez po-
stać barda Jaskra wykorzystują jego własną twórczość poetycką z czasów studenc-
kich, pisaną pod wpływem chwilowych emocji lub przeżyć i odłożonych ad acta). 
 

Podsumowanie 
 
Uznawane za kanoniczne elementy budujące „uniwersum wiedźmińskie”, pomimo 
posiadania wymiaru silnie tekstowego (brak oficjalnych grafik szczegółowo określają-
cych wygląd poszczególnych elementów świata przedstawionego, w tym postaci 
głównego bohatera), wykazują się jednak znaczącym potencjałem w zakresie wyko-
rzystania techniki reverse product placement. Jest on zapewniany przez elementy 
posiadające ten sam charakter, co dzieła składające się na „uniwersum wiedźmińskie”, 
czyli pozycje fikcyjnej literatury. W toku analizy przeprowadzonej w niniejszym opra-
cowaniu, zidentyfikowano ponad 100 takich elementów, dla których zastosowano 
bardzo różnorodne techniki uwiarygadniania ich realności w oczach odbiorców. Po-
nad 40 z nich zawiera na tyle szczegółowe informacje, że mogłyby stanowić podstawę 
do sprawnego wykorzystania techniki reverse product placement. Otwarty pytaniem 
pozostaje natomiast wpływ promocyjny zastosowanych technik uwiarygadniających. 
Dla określenia siły wpływu na postawę odbiorców kanonu „uniwersum wiedźmiń-
skiego” w zakresie motywacji do zapoznania się z pozycjami fikcyjnej literatury przy-
gotowanymi w ramach techniki reverse product placement niezbędne jest przepro-
wadzenie dodatkowych badań, dla których dane zebrane w niniejszym opracowaniu 
mogą stanowić materiał źródłowy.  
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Nowe trendy marketingowe usług logistycznych  
w handlu elektronicznym 
 
 
New marketing trends of logistics services on e-commerce 
 
Abstract: In the logistic services needed are incentives to raise their level. Hence the desire to 
significantly improve and extend the impact of marketing on customer service. Marketing 
approach is thus deemed essential element of projecting to improve the provision of logistics 
services in e-commerce. Electronic marketing logistics processes online trade boils down to 
action to support the logistical processes associated with the organization flows, handling and 
delivering products to the customer. The article is an introduction to the subject of the provi-
sion of logistics services in e-commerce, using modern marketing solutions. It presents and 
discusses the most important new trends in marketing logistics as part of doing business on the 
Internet. 
Keywords: e-commerce, online shop, e-logistics, e-marketing, mobile devices. 

 
 
Wstęp 
 
W usługach logistycznych potrzebne są środki stymulujące podniesienie ich poziomu. 
Stąd dążenie do znaczącego usprawnienia i rozszerzenia oddziaływania marketingo-
wego na obsługę klienta. Podejście marketingowe uznaje się więc za podstawowy 
element rzutujący na poprawę świadczenia usług logistycznych w handlu elektro-
nicznym. Elektroniczny marketing procesów logistycznych w handlu elektronicznym 
sprowadza się do działań ukierunkowanych na wsparcie procesów logistycznych, 
związanych z organizacją przepływów, manipulacji i dostarczaniem produktów do 
klienta. 
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Rozwój rynku elektronicznego, wzrost wymagań konsumentów, nasilenie konku-
rencji, wzmocnione wyzwaniami płynącymi z realiów wspólnego rynku, stawiają 
przedsiębiorstwa wobec nowych uwarunkowań, które prowadząc działalność gospo-
darczą muszą je uwzględniać w swoich założeniach. Jednym z istotnych elementów 
wpływających na możliwości konkurencyjne przedsiębiorstwa jest nowatorskie po-
dejście do działań z zakresu marketingu logistycznego. Klienci mają bowiem coraz 
wyższe potrzeby i wymagają stosownego do nich poziomu obsługi. Wobec tego 
przedsiębiorstwa, aby osiągnąć sukces, muszą dążyć do wyprzedzania rynku, uspraw-
nienia działalności, adaptowania i tworzenia innowacyjnych rozwiązań. 

Wymaga to podniesienia efektywności i udoskonalania jakości działań niezbęd-
nych dla utrzymania zdolności konkurencyjnej. Szczególnie wiele małych firm nie jest 
w stanie prowadzić w pełni profesjonalnego marketingu, zwłaszcza tych posunięć, 
które wymagają znacznych nakładów finansowych. Stanowi to niewątpliwie poważną 
przyczynę ich słabszej pozycji w rywalizacji rynkowej. 

Artykuł jest wprowadzeniem do tematyki świadczenia usług logistycznych w han-
dlu elektronicznym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań marketingowych. 
Przedstawia i omawia najważniejsze nowe trendy w marketingu logistycznym w ra-
mach prowadzenia działalności biznesowej w internecie. Celem opracowania jest 
ukazanie działań marketingowych prowadzonych przez pryzmat realizacji procesów 
logistycznych w sferze dystrybucji. Główną uwagę skoncentrowano na ogniwach 
przepływu i wsparcia marketingowego w działaniach logistycznych, ukierunko-
wanych na klienta. 

Przesłanką napisania artykułu była chęć sprawdzenia nowych trendów marketin-
gowych w świadczeniu usług logistycznych, wynikających z rozwoju handlu elektro-
nicznego. Przedmiotem badań są preferencje komunikacyjne Polaków w tym obsza-
rze, ze szczególnym uwzględnieniem użytkowników mobilnych urządzeń (smartfo-
nów i tabletów), wykorzystywanych w realizacji zakupów elektronicznych, których 
liczba według szacunkowych danych zbliża się do 60% Polaków.  

Celem badań jest przedstawienie trendów i preferencji komunikacyjnych Polaków 
związanych z handlem elektronicznym. Zważywszy na cel główny, cele cząstkowe 
zostały zdefiniowane jako sprawdzenie, weryfikacja i ocena: 
 trendów marketingowych w komunikacji elektronicznej pomiędzy potencjalnym 

klientem i właścicielem sklepu internetowego; 
 determinantów wpływających na rozwój usług marketingowych w handlu elek-

tronicznym; 
 wykorzystania internetu i systemów informatycznych w e-logistyce. 
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Realizacja tak zarysowanych celów pracy wymagała udzielenia odpowiedzi na na-
stępujące pytania badawcze: 
 Jaka jest rola mobilnych urządzeń elektronicznych, wykorzystywanych przez 

przedsiębiorstwa do kontaktu z klientami sklepów internetowych w ramach han-
dlu elektronicznego? 

 Jakie są podejmowane działania marketingowe przez sklepy internetowe? 
 Jakie zyski mogą osiągnąć sklepy internetowe, wynikające z podejmowanych dzia-

łań marketingowych? 
Z uwagi na sformułowane problemy badawcze, Autor zastosował następujące me-

tody badawcze: analizę literatury przedmiotu badań oraz analizę i interpretację rapor-
tów będących przedmiotem badań. 
 
Marketingowe uwarunkowania procesów logistycznych 
 
Potrzeba dostosowania się do realiów rynkowych dotyczy wszystkich sfer działalności 
przedsiębiorstw. Logistyka stanowi czynnik osiągania sukcesu rynkowego poprzez 
świadczenie klientom usługi dostarczania właściwego produktu we właściwym miej-
scu, czasie i za odpowiednią cenę. Marketing ściśle związany z tego typu działaniami 
jest ważnym instrumentem wsparcia procesów logistycznych, ułatwiającym utrzyma-
nie i poprawę pozycji rynkowej.  

W zasadzie każdy problem logistyczny łączy się z elementami marketingu. Istotne 
dla logistyki rozmiary, kształty, waga, opakowanie, możliwości formowania jednostek 
ładunkowych wiążą się z produktem, a z ceną – wpływ polityki cenowej. Wybór ła-
dunków logistycznych i organizowania częstotliwości dostaw są nierozerwalną czę-
ścią dystrybucji. Uwidacznia się to również w sposobach prezentacji produktów  
w sklepach, gdzie możliwość wykorzystania powierzchni wiąże się z zachęcaniem 
klienta do wzmożonych zakupów. Umieszczanie produktów nie jest już tylko czynno-
ścią fizyczną, „przemieszczeniem dóbr”, ale realizacją wcześniej sprecyzowanej kon-
cepcji marketingowej. 

Przepływ produktów do klienta opiera się na rozwiązaniach logistycznych w kana-
łach dystrybucji, wspartych instrumentami marketingowymi, które dostarczają korzy-
ści związanych z zakupem. W ten sposób prowadzone działania zwiększają atrakcyj-
ność oferty, dzięki odpowiedniemu udostępnieniu towarów, zapewnieniu możliwości 
wyboru spośród wielu produktów, przekazywaniu informacji, stosowaniu różnorod-
nych form sprzedaży wspartych dodatkowymi usługami. Pozwala to przezwyciężyć 
ograniczenia przestrzenne, czasowe i własnościowe w procesie przepływu produktu 
pomiędzy poszczególnymi podmiotami. 
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Kluczowym obszarem łączącym logistykę z marketingiem jest obsługa klienta 
[Coyle, Bardi, Langley 2010, s. 150]. Na rysunku 1 zostały przedstawione tradycyj-
ne związki logistyki i marketingu, z uwzględnieniem wszystkich elementów kon-
cepcji marketingu mix, opartych na podstawowych instrumentach marketingu, 
tzw.„czterech P”: cenie, produkcie, promocji i dystrybucji (price, product, promo-
tion, place). 
 
Rysunek 1. Tradycyjne związki logistyki i marketingu 

 

Produkt 

Cena Promocja 

Dystrybucja 
poziom obsługi klienta

Koszty 
utrzymania zapasów 

Koszty 
partii dostawy 

Koszty przetwarzania 
zamówień i informacji 

Koszty 
transportu 

Koszty 
magazynowania 

Marketing 

Logistyka 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: J.J Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley Jr., Zarządzanie logistyczne, 
PWE, Warszawa 2010, s. 151. 

 
Z biegiem lat menedżerowie ds. marketingu zaczęli dostrzegać strategiczną 

wartość dystrybucji wśród elementów marketingu-mix, w tym wyższe przychody 
firmy z jednoczesnym zadowoleniem klienta, wynikającym z wysokiej jakości ob-
sługi. W efekcie wiele firm uznało obsługę klienta za działalność na pograniczu 
marketingu i logistyki [Coyle i in. 2010, s. 67]. 

Podobne podejście do związku marketingu i logistyki prezentuje K. Ficoń 
[2008, ss. 191–192]. W jego ocenie podstawą działalności gospodarczej współcze-
snych przedsiębiorstw rynkowych są działania marketingowe, traktowane niekie-
dy jako marketingowa strategia przedsiębiorstwa. Problemy związane z fizycznym 
przemieszczaniem dóbr i towarów oraz organizacją dystrybucji są przedmiotem 
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zainteresowania logistyki marketingowej, zwanej też marketingiem logistycznym. 
W fazie dystrybucji istnieje ścisły związek logistyki z marketingiem, co znajduje 
swoje odzwierciedlenie w określeniu „logistyka marketingowa”. Na rysunku 2 
zostały przedstawione marketingowe uwarunkowania procesów logistycznych.  
 
Rysunek 2. Marketingowe uwarunkowania procesów logistycznych 
 

Logistyka Rynek Marketing 

Przepływy 
fizyczne

Prognozy 
rynkowe 

Minimalizacja 
kosztów 

logistycznych 

Maksymalizacja standardów 
obsługi klienta 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Ficoń, Logistyka ekonomiczna. Procesy logistyczne, Bel  
Studio, Warszawa 2008, s. 192. 

 
Z przedstawionego schematu wynika, że związek logistyki z marketingiem to 

przede wszystkim rynkowe uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa, 
związane z maksymalizacją standardów obsługi klienta oraz minimalizacją kosz-
tów logistycznych, a zwłaszcza takie jego obszary jak: analiza rynku, kształtowanie 
cen, czy zaspokajanie popytu [Ficoń 2008, ss. 191–192]. 

W XXI wieku szczególnego znaczenia nabiera zarządzanie logistyczne usługami 
logistycznymi, ze względu na fakt, że wzrasta ich rola i znaczenie w gospodarce [Go-
łembska 2010, s. 39]. Od kiedy gospodarki świata zmieniły swoje zainteresowania, 
przede wszystkim na orientację marketingową z rynku sprzedawcy na rynek nabywcy, 
liczy się nie tylko sam produkt, jego jakość i cena, ale również sposób dostawy i ob-
sługa logistyczna [Jeszka 2009, s. 57]. Czynnikiem bez wątpienia sprzyjającym integracji 
zarządzania logistycznego z działalnością marketingową jest możliwość wykorzystywa-
nia nowoczesnych osiągnięć technologicznych, co przyczyniło się do wypracowania 
koncepcji efektywnej obsługi klienta ECR (efficientconsumerresponse) [Ciesielski, Dłu-
gosz 2010, s. 80].  

Jest to strategia funkcjonowania łańcucha dostaw, polegająca na włączeniu się 
wszystkich uczestników łańcucha we współpracę na podstawie szybkiej i dokładnej 
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informacji z punktów sprzedaży, przesyłających dane w uzgodnionym standardzie elek-
tronicznym. Na bazie tych danych, analizuje się zjawiska rynkowe oraz planuje działal-
ność marketingową. Istota ECR bazuje na optymalnym połączeniu obszarów logistyki  
i marketingu, rozbudowanym o dostęp do informacji handlowych w ramach łańcucha 
dostaw. Schemat integracji elementów ECR został przedstawiony na rysunku 3. 
 
Rysunek 3. Integracja logistyki, marketingu i informacji w łańcuchu dostaw 

 

Efektywna obsługa klienta 

Marketing Logistyka Informacja

Wiedza o 
potrzebach klientów 

Zaspokajanie 
potrzeb 

Koordynacja 
działań 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: P. Blaik, Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, 
PWE, Warszawa 2010, ss. 326–329. 

 
Z przedstawionego rysunku wynika, że strategia ECR oparta została na zintegrowa-

niu trzech obszarów, które decydują o powodzeniu firmy na współczesnym rynku:  
 marketing – posiadanie wiedzy o potrzebach klientów; 
 logistyka – zapewnia sposoby zaspokojenia zdefiniowanych przez marketing po-

trzeb klienta; 
 informacja  stanowi czynnik integrujący obydwa obszary. 

Reasumując, integracja procesów marketingowych z logistycznymi umożliwia pełne 
zaspokojenie potrzeb klienta oraz stanowi istotne źródło uzyskania przewagi konkuren-
cyjnej na rynku.  
 
Nowe trendy w handlu elektronicznym 
 
W ostatnich latach rozwój technologiczny wniósł istotne zmiany w zachowaniach 
konsumentów, którzy poprzez wyszukiwanie informacji o produktach w internecie 
posiadają coraz większą wiedzę z zakresu podejmowania decyzji o zakupie. Porównu-
ją ceny produktów, czytają recenzje na ich temat oraz dokonują wyboru kiedy i gdzie 
chcą dokonać zakupu. W tabeli 1 zostały przedstawione wyniki badań na temat tren-
dów, które w największym stopniu mają lub będą miały największy wpływ na rozwój 
handlu elektronicznego i gospodarki internetowej w Polsce i na całym świecie.  
W kolumnie pierwszej przedstawiono wyniki raportu „Digital Trends 2013”, przygo-
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towanego z okazji konferencji „E-nnovation 2013” przez ekspertów firmy doradczej 
Deloitte [Raport 2013b]. Kolumna druga zawiera wyniki badań opracowane przez 
analityków platformy e-płatności Payu [Raport 2015a], którzy zapoznali się z opiniami 
ponad 100 ekspertów branży e-gospodarki (e-biznesu) oraz dokonali analizy ponad 
150 publikacji poświęconych trendom, jakie w 2015 roku czekają rynek e-handlu  
(e-commerce). W efekcie powstał raport, który pozwala udzielić odpowiedzi na pytanie, 
które zjawiska w sprzedaży elektronicznej będą odgrywać wkrótce największą rolę. 
 
Tabela 1. Trendy wpływające na handel elektroniczny i gospodarkę internetową 
 

Raport  
„Digital Trends 2013” 

Raport 
platformy „e-Payu 2015” 

1. Big Data 1. Urządzenia mobilne 
2. Urządzenia mobilne 2. Sprzedaż wielokanałowa 
3. Cloudcomputing 3. Precyzyjne kierowane oferty 
4. Media społecznościowe 4. Darmowe dostawy i zwroty 
5. Doświadczenia użytkowników 5. Skuteczny marketing 
6. Płatności mobilne 6. Wygodne płatności 
7. Internet rzeczy 7. Personalizacja oferty 
8. Bezpieczeństwo systemów teleinforma-

tycznych 
8. Wykorzystanie mediów społecznościo-

wych 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: opracowanie własne na podstawie: Firma Deloitte, Raport 

Trends in digital „E-nnovation 2013”, dostępny: www2.deloitte.com/content/dam/ Deloitte/pl/Documents/ 

Reports/pl, PDF, [dostęp: 20.10.2015]. Raport platformy „Payu”, dostępny: www.payu.pl/10-trend% 

C3%B3w-ecommerce-w-2015-roku, [dostęp: 20.10.2015]. 

 
W roku 2014 sprzedaż na rynku e-commerce w Polsce wzrosła o 21%, natomiast 

off line spadła o niecały 1%. Ogółem w Polsce sprzedaż on line obejmuje 2,8% rynku, 
co w stosunku do wyników całej Europy (średnia 7,2%), oznacza spory potencjał wzro-
stu. Jak wykorzystać ten potencjał, aby zdobyć dużą część rynku przed konkurencją? 
Chcąc skonfrontować obserwacje i wyniki badań firm analitycznych z opiniami eks-
pertów na polskim rynku, w dniu 21 maja 2015 roku w siedzibie firmy IDG odbyło się 
spotkanie pt. Trendy, perspektywy, wyzwania e-commerce 2015 [Raport 2015b]. 

Rynek e-commerce w naszym kraju rośnie z roku na rok, obecnie przekroczył licz-
bę 20 milionów użytkowników, stanowiąc tym samym 51% populacji Polski. Wartość 
ta zwiększy się, gdyż coraz więcej czynników sprzyja rozwojowi cyfryzacji. Między 
innymi program państwa pt. „Polska Cyfrowa”, zakłada do 2020 roku wyeliminowanie 
wykluczenia cyfrowego, co niewątpliwie przełoży się również na rozwój rynku  
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e-commerce. Pozwala to prognozować wzrost liczby użytkowników, a wraz z tym roli 
handlu elektronicznego na rynku sprzedaży.  

W 2015 roku w sektorze handlu internetowego właściciele biznesu poszukiwać 
będą odpowiedzi co zrobić, aby ich firmy na globalnym rynku mogły rozwijać się 
szybciej niż konkurencja? Eksperci jako istotny i znaczący trend dla przyszłości handlu 
elektronicznego według częstotliwości ich wystąpień wskazywali: urządzenia mobil-
ne; sprzedaż wielokanałową; precyzyjne kierowane oferty; darmowe dostawy i zwroty; 
skuteczny marketing; wygodne płatności; personalizacja oferty i wykorzystanie me-
diów społecznościowych. 
 
Działania marketingowe prowadzone w handlu  
elektronicznym 
 
Z każdym rokiem przybywa nowych sklepów internetowych, przez co zaostrza się 
konkurencja panująca w tym segmencie rynku. W tym miejscu warto zwrócić uwagę 
na trendy, które ostatnio pojawiają się coraz częściej. Pierwszy z nich nazywany jest 
rozwarstwianiem. Ma ono miejsce w sytuacji, w której pojawiają się na rynku „gwiaz-
dy” dominujące w wyspecjalizowanych kategoriach oraz „długi ogon”, czyli szereg 
mniejszych sklepów, które nastawione są na obsługę pozostałych nisz. Zaletą starych 
sklepów jest mocne zdywersyfikowanie kanału marketingowego i idące w parze jego 
dobre wykorzystanie. Jeżeli sklep nie jest w posiadaniu pokaźnego budżetu nie ma 
szansy, aby stanąć z nimi do równej i sprawnej walki o swój kawałek udziału w rynku. 
Ma to związek z pojawieniem się drugiego trendu – indywidualizacji. Coraz częściej 
klienci zwracają uwagę również na wartość dodaną towarzyszącą obsłudze zamówie-
nia i dostarczenia towaru. Firmy sprawnie obsługujące nisze oferując przy tym usługi 
na najwyższym poziomie są na idealnej drodze do zdobycia nowych klientów. Przy-
kładowe działania marketingowe przedstawiono na rysunku 4.  

Podejmowane przez sklepy internetowe działania marketingowe mają na celu  
z jednej strony poprawę wyników sprzedaży, a z drugiej – postrzeganie marki firmy.  
Z zaprezentowanych na rysunku 4 badań wynika, że spośród badanych firm zaledwie 
1,3% stwierdziła, że nie stosuje żadnych działań marketingowych. Nie wynika to jed-
nak z dojrzałości sklepu, ponieważ tak twierdzą zarówno właściciele nowo otwartych 
sklepów, istniejących nie dłużej rok jak i tych, które prowadzą sklep internetowy od  
2 do 5 lat. Jednakże większość e-sklepów, z uwagi na korzyści jakie przynoszą działa-
nia marketingowe, stosuje i nie wyobraża sobie funkcjonowania firmy bez stosowania 
marketingu. Ma to swoje odzwierciedlenie w zyskach ze sprzedaży internetowej 
przedsiębiorstw, wynikających z tytułu działań marketingowych. Zostało to pokazane 
na rysunku 5. 
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Rysunek 4. Działania marketingowe prowadzone przez sklepy internetowe 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raport E-handel Polska 2013, dostępny: www.sklepy24.pl/ 
download/raport-ehandel-polska-2013, PDF, dostęp: [20.10.2015]. 

 
Rysunek 5. Zyski ze sprzedaży internetowej na podstawie działań marketingowych 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raport E-handel Polska 2013, dostępny: www.sklepy24.pl/ 
download/ raport-ehandel-polska-2013, PDF, dostęp: [20.10.2015]. 

 
W związku ze sposobem reklamowania się przedsiębiorstw w sieci, trzeba wspo-

mnieć o dwóch najpopularniejszych metodach. Numerem jeden, który znalazł zasto-
sowanie u 74% ankietowanych jest obecność firmy w katalogu sklepów. Drugim 
sposobem, podzielanym przez 71% ankietowanych jest pozycjonowanie w wyszu-
kiwarkach internetowych. Porównując dostępne dane można zaobserwować zary-
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sowujący się trend, który wskazuje że firmy nadal wolą stawiać na marketing indywi-
dualny niż masowy. Ma to miejsce z uwagina swoisty „tłok” w niektórych kategoriach 
handlowych. Przedsiębiorcy zaczynają także zwracać uwagę na to, że inwestując  
w marketing dbają jednocześnie o reklamę towaru oraz towarzyszące im usługi  
[Raport 2013a]. 

Istnieją wyraźne dowody dające powód do stwierdzenia, że im starszy sklep tym 
stosuje większą liczbę kanałów marketingowych. Pomiędzy przedsiębiorstwami  
z dłuższym doświadczeniem oraz wchodzącymi na rynek widać różnice w nacisku na 
poszczególne kanały. Powyższy wniosek został oparty badaniach z których wynika, że 
dojrzałe sklepy prowadzą programy afiliacyjne (ponad 16%), podczas gdy wśród 
nowych sklepów stanowi jest to jedynie 3%. Jednocześnie sklepy internetowe o krót-
szym stażu nie doceniają też wydajnego narzędzia jakim są newslettery, czyli maso-
wo wysyłanych wiadomości tekstowych lub obrazkowych, prezentujące klientom 
specjalne oferty, nowe produkty oraz inne produkty z asortymentu firmy. Jedynie 22% 
nowych sklepów dokonuje regularnych mailingów, w porównaniu do aż 66% pośród 
sklepów z większym stażem. Natomiast różnicę w wykorzystaniu serwisów zakupów 
grupowych (22% dojrzałych i tylko 7% nowych) można próbować wyjaśnić tym, że 
często nowopowstałe sklepy nie mają zasobów potrzebnych do realizacji przedsię-
wzięcia na taką skalę. Innymi słowami, firma nie jest w stanie pokryć 100% popytu, 
który mógłby zostać wygenerowany w razie podjęcia się tego typu współpracy. 
 
Wykorzystanie mediów społecznościowych w działaniach 
marketingowych na rzecz handlu elektronicznego 
 
W dzisiejszym e-commerce niewątpliwie istotnym kanałem marketingowym są media 
społecznościowe(social media). Wśród najważniejszych zalet eksperci doceniają ich 
ogromny zasięg i możliwość precyzyjnego dotarcia z przekazami marketingowymi.  
W ostatnich latach media społecznościowe stały się prawdziwą potęgą. W Polsce  
w 2013 roku Facebook posiadał 8,78 mln aktywnych użytkowników, co oznacza, że ok. 
40 proc. polskich internautów jest obecnych na którymś z portali społecznościowych. 
Natomiast w skali globalnej około 50 proc. światowych użytkowników Internetu ma 
konto na Facebooku [Raport 2013b]. Ciekawe jest jednak to, że posiadanie konta, do 
którego przyznaje się zdecydowana większość właścicieli sklepów, w tymże serwisie 
nie jest przez wszystkich uznawane za marketing czy formę reklamy. Jedynie 62% 
ankietowanych jest w stanie uznać media społecznościowe za przydatne w działalno-
ści marketingowej, wspierającej działalność sklepów internetowych w poprawie  
wyników sprzedaży. Podział portali społecznościowych wraz ze wskaźnikiem ich wy-
korzystania został przedstawiony na rysunku 6. 
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Rysunek6. Serwisy społecznościowe wykorzystywane przez sklepy internetowe 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raport E-handel Polska 2012, dostępny: www.sklepy24.pl/ 
download/raport-ehandel-polska-2012, PDF, dostęp: [20.10.2015]. 

 
Na podstawie przedstawionych danych można stwierdzić, że najchętniej wykorzy-

stywanym serwisem społecznościowym jest Facebook. Jest on niekwestionowanym 
liderem zostawiając Twittera oraz NK daleko w tyle z ponad pięćdziesięcioma punk-
tami przewagi. Wyniki badań na temat jakie działania marketingowe są podejmowane 
przez właścicieli sklepów internetowych za pośrednictwem portali społecznościo-
wych przedstawia rysunek 7. 
 
Rysunek 7. Działania podejmowane przez właścicieli sklepów za pośrednictwem mediów 
społecznościowych 

 
 
Źródło: Raport E-handel Polska 2012, dostępny: www.sklepy24.pl/download/raport-ehandel-polska-2012, 
PDF, dostęp: [20.10.2015]. 
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Z przedstawionego na rysunku zestawienia wynika, że wśród respondentów po-
wstało przekonanie, iż media społecznościowe służą przede wszystkim do informo-
wania klientów o nowych produktach (ok. 87% ankietowanych). Na drugim i trzecim 
miejscu znalazło się organizowanie specjalnych promocji i konkursów dostępnych dla 
użytkowników serwisów oraz stały przepływ informacji pomiędzy przedsiębiorstwem, 
a klientem wraz z chęcią poznania ich opinii (odpowiednio 57% i 62% ogółu). 

Z przedstawionych wyników badań zaobserwować można jednak istotną różnicę 
pomiędzy nowymi i doświadczonymi sklepami. Te pierwsze nie są chętne do organi-
zacji promocji i konkursów, ponieważ decyduje się na nie jedynie 58,3% mniej do-
świadczonych sklepów w porównaniu 76,8% firm działających już ponad 3 lata. Może 
się tak dziać w związku z tym samym powodem, dla którego mniejsze sklepy nie 
przodują we współpracy z serwisami zakupów grupowych, czyli ograniczoną ilością 
środków. Rzadziej dochodzi także do komunikacji pomiędzy mniej doświadczonymi 
sklepami i ich klientami (53,7%), niż ma to miejsce w przypadku sklepów działających 
dłużej na rynku (68,1%).  

Istotnym problemem, z którym boryka się właściciele sklepów internetowych jest 
również to, jaką część przychodów mają przeznaczyć na marketing w internecie. Wy-
niki w tym przedmiocie badań zostały przedstawione na rysunku 8. 
 
Rysunek 8. Procent przychodów firm przeznaczany na cele marketingowe w Internecie 
 

 
 

Źródło: Raport E-handel Polska 2012, dostępny: www.sklepy24.pl/download/raport-ehandel-polska-2012, 

PDF, dostęp: [20.10.2015]. 
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Mogłoby się wydawać, że określenie kwot przeznaczanych na marketing jest za-
daniem łatwym i nieprzysparzającym większych trudności. Jednakże aż 15% sklepów 
nie jest w stanie określić ile wydają na promowanie swojej działalności. Najliczniejszy 
jest przedział wskazujący na przeznaczenie jedynie 5% i 10% swoich przychodów. 

Podsumowując, w związku z coraz tłoczniejszą atmosferą na rynkach sprzedaży in-
ternetowej, e-commerce zaczyna być domeną wysoko wyspecjalizowanych profesjo-
nalistów, którzy dostrzegli w internecie szanse na łatwy zarobek. Powoli tworzy się 
przekonanie, że nie należy wyrzucać pieniędzy w błoto na ostrożne i drobne przed-
sięwzięcia, ponieważ dzisiejszy klient jest bardzo wybredny i oczekuje od firm obsługi 
zamówienia i akcji marketingowych na najwyższym poziomie. 
 
Zakończenie 
 
W ostatnich latach rozwój technologiczny wniósł istotne zmiany w zachowaniach 
konsumentów, którzy poprzez wyszukiwanie informacji o produktach w internecie 
posiadają coraz większą wiedzę z zakresu podejmowania decyzji o zakupie. Przepro-
wadzone badania potwierdziły, że zastosowanie e-logistyki w handlu elektronicznym 
zarówno dla firm internetowych, jak i klientów wnosi ze sobą szereg dodatkowych 
zalet. Największą z nich jest znaczne obniżenie kosztów dystrybucji towarów pomię-
dzy sprzedawcą a jego klientami. Poprzez nawiązanie umów z np. firmami spedycyj-
nymi sklepy internetowe mogą zautomatyzować procesy dostawy.  

Zebrane fakty pozwalają stwierdzić, że za dostawę towaru odpowiada firma spe-
dycyjna, a sam sprzedawca nie musi mieć z nim natomiast fizycznego kontaktu, nie 
musi także magazynować towaru, wystarczy umowa pomiędzy spedytorem oraz hur-
towniami. E-logistyka zapewnia także większą szybkość dystrybucji towarów.  

Wniosek 1. Zapotrzebowanie na zaawansowane technologie teleinformatyczne, 
wspomagające procesy logistyczne jako podstawowe elementy e-logistyki będzie  
w dalszym ciągu wzrastało, ponieważ sklepy internetowe są zainteresowane opty-
malnym wykorzystywaniem swoich zasobów dla osiągnięcia maksymalnych korzyści  
z zainwestowanego kapitału.  

Wniosek 2. Coraz bogatsza oferta rozwiązań technologii informatycznych na pol-
skim rynku internetowym pozwala organizacjom dokonywać wyborów w zależności 
od potrzeb biznesowych i zasobności finansowej, a informatyczne wspomaganie 
całych łańcuchów dostaw staje się już nie tylko wyzwaniem konkurującego rynku, ale 
wręcz koniecznością sprostania coraz wyższym wymaganiom klientów w efektywnej 
ich obsłudze.  
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Wniosek 3. Przy porównywalnych technologiach produkcyjnych i informacyjnych 
źródeł przewagi konkurencyjnej należy szukać w sprawnie zaprojektowanych i efek-
tywnych łańcuchach e-logistyki z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań marke-
tingowych, co nabiera szczególnego znaczenia przy zwiększających się wymaganiach 
mechanizmów rynkowych doby gospodarki elektronicznej. 

Wniosek 4. Współcześnie mamy mnóstwo produktów na rynku, preferencje klien-
tów są jednak wyjątkowo zróżnicowane, a temu wszystkiemu towarzyszy olbrzymia 
konkurencja. W nowoczesnym marketingu najważniejsze jest szybkie dostosowywa-
nie się do potrzeb rynkowych i reagowanie na zmiany rynkowe oraz gospodarcze.  
W działaniach marketingowych na potrzeby handlu elektronicznego szczególnie 
przydatne okazały się nowe trendy w zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań w in-
ternecie takie jak: urządzenia mobilne, sprzedaż wielokanałowa, darmowe dostawy  
i zwroty, portale społecznościowe, e-mailing, mobilne płatności, itp. Te narzędzia 
pozwalają na dotarcie do dokładnie obranego klienta, przedstawienie mu spersonali-
zowanej oferty i sprzedaż. 

W ostatnich latach rozwój technologiczny wniósł istotne zmiany w zachowaniach 
konsumentów, którzy poprzez wyszukiwanie informacji o produktach w internecie 
posiadają coraz większą wiedzę z zakresu podejmowania decyzji o zakupie. Porównu-
ją ceny produktów, czytają recenzje na ich temat oraz dokonują wyboru kiedy i gdzie 
chcą dokonać zakupu. W tabeli 1 zostały przedstawione wyniki badań na temat tren-
dów, które w największym stopniu mają lub będą miały największy wpływ na rozwój 
handlu elektronicznego i gospodarki internetowej w Polsce i na całym świecie. Nowo-
czesny marketing pozwala na łatwe i szybkie doskonalenie produktów, na zdobywa-
nie i poszerzanie informacji o nich, a do tego przynosi korzyści konsumentom oraz 
dodaje prestiżu firmie. 
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Wstęp 
 
W warunkach rozwiniętej konkurencji na większości rynków przemysłowych sprze-
dawca ma do czynienia z wieloma różnymi typami organizacji  klientów kierujących 
się różnymi potrzebami, motywami zakupu i głównymi kryteriami wyboru propono-
wanych towarów i usług. Organizacje  klienci żądają od dostawców indywidualnego 
podejścia oraz dostosowania do konkretnych potrzeb ich działalności. Z tego powodu 
dostawcy odchodzą od masowych strategii marketingowych, tworząc unikalne pro-
porcje wartości dla każdego docelowego segmentu rynku, a nawet każdego klienta 
indywidualnie. 
 Producenci coraz częściej wprowadzają pewne szczególne korekty do strategii 
marketingowej, by ją dopasować do niepowtarzalnych potrzeb każdego docelowego 
segmentu, a nawet każdej organizacji  klienta. Wtedy segmentacja rynku nie jest już 
tylko tradycyjnym narzędziem marketingowym, ale staje się bardzo ważną strategią 
dla osiągnięcia sukcesu. Menedżerowie mogą uznać za pożyteczne podzielenie kon-
sumentów, produktów, kanałów dystrybucji, obszaru geograficznego itp. Zidentyfi-
kowani w szczególny sposób konsumenci, mający pewne wspólne cechy, tworzą 
segmenty. 
 Szczególnie aktualne jest wprowadzanie segmentacji na rynkach przemysłowych 
lub rynkach business-to-business (B2B), gdzie odbiorcami są nie tylko firmy przemy-
słowe czy przedsiębiorstwa działające na zasadach handlowych, ale i organizacje 
rządowe, instytucje. Konsumenci na rynku B2B, np. firmy państwowe oraz instytucje 
nienastawione na przynoszenie zysku, kupują towary i usługi w celu wytworzenia 
innych dóbr i usług dla swoich klientów. Każda organizacja ma z natury charakter 
indywidualny. Ważne jest, aby zbadać rynek, zidentyfikować najważniejszą i najwięk-
szą grupę, która może stać się potencjalnym, a późnej nawet faktycznym nabywcą.   
 Zróżnicowane podejście do poszczególnych grup konsumentów, a w niektórych 
sferach gospodarki nawet do każdego klienta, pozwala zdobyć tego klienta i długo go 
utrzymywać. Takie podejście zapewnia konkurencyjność oferty rynkowej oraz trwa-
łość pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego. 
 Niniejszy referat ma na celu omówienie proponowanej procedury segmentacji 
rynku business-to-business. Przedmiotem rozważań danej pracy będą sposoby połą-
czenia najważnejszych zasad segmentacji rynków dóbr i usług przemysłowych, które 
będą realizowane przez kształtowanie ”unikalnej propozycji wartości” dla klientów 
zinstytucjonalizawanych na rynku dóbr przemysłowych. 
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Teoretyczne podstawy segmentacji rynków towarów i usług 
przemysłowych 
 
W badania rozwijające teorię i praktykę marketingu dóbr i usług przemysłowych za-
angażowane jest duże i ciągle rosnące grono uczonych na całym świecie, zwłaszcza  
w USA oraz Europie. Książka amerykańskich autorów M. Hutta i T. Speha [1995], która 
była przetłumaczona oraz wydana w Polsce, stała się ważnym źródłem informacji dla 
badaczy i praktyków na rynku dóbr i usług przemysłowych. W ciągu ubiegłego dzie-
sięciolecia nastąpił wzrost zarówno zasięgu, jak i jakości tych badań w Polsce. Waż-
nym bodźcem rozwoju badań w tej dziedzinie w Polsce stało się czasopismo „Marke-
ting i rynek”, odgrywające aktywną rolę w stymulowaniu i wspieraniu badań nad pro-
blemami marketingu dóbr i usług przemysłowych.  
 Marketing dóbr przemysłowych jest niewątpliwie integralną częścią marketingu, 
jednakże może być traktowany jako wyodrębniona z niego dziedzina. Opis procesów, 
jakie zachodzą, pokazany został przez M. Urbaniaka [1999, s. 58], który zaznaczył, że 
przedsiębiorstwa na rynku nie tylko sprzedają wytworzone przez siebie dobra i usługi, 
ale również skupują surowce, maszyny, urządzenia, środki wyposażenia pomocnicze-
go, artykuły biurowe oraz inne specjalistyczne wyroby i usługi. Tworzy się więc szcze-
gólny rodzaj rynku, który nazywany jest rynkiem przedsiębiorstw dla przedsiębiorstw 
(ang. business-to-business rynek, B2B). Rynek ten jest również często określany jako 
rynek przemysłowy (ang. – industrial marketing) lub rynek jednostek zinstytucjonali-
zowanych (ang. – organizational market).   
 W odróżnieniu od marketingu dóbr konsumpcyjnych, rynek B2B charakteryzuje się 
odmiennymi czynnikami mającymi wpływ na procesy podejmowania decyzji 
o zakupie przez nabywców, wybór nośników informacji rynkowej, budowę kanałów 
dystrybucyjnych, kształtowanie cen oraz zagwarantowanie poziomu jakościowego 
produktów [Urbaniak 1999, s. 59].  
 Biorąc powyższe pod uwagę, zagadnienia segmentacji rynków przemysłowych nie 
są w wystarczającym stopniu uwzględnione w literaturze naukowej. Powstała niewielka 
liczba materiałów naukowych lub analitycznych w powyższych zagadnieniach. Znany 
amerykański specjalista Theodore Levitt [1983] zwracał uwagę na kluczowe znaczenie 
segmentacji stwierdzając, że jeżeli ”... nie myślisz segmentami, nie myślisz w ogóle...". 
Segmentacja jest podziałem rynku na względnie jednorodne grupy nabywców 
o podobnych cechach i preferencjach, które wyznaczają firmie obszar ekspansji oraz 
stanowią punkt odniesienia dla formułowania celów rynkowych. Polski prof. T. Kramer 
[1996] twierdził, że umożliwia ona dostosowanie produktów i usług do oczekiwań na-
bywców, co przyczynia się do zwiększenia sprzedaży i konkurencyjności na rynku. 
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 W krajach rozwiniętych segmentacja pozostaje kluczową kwestią marketingu. 
Wybitni znawcy zagadnień marketingu, a właściwie jego twórcy, jak: Philip Kotler, 
Peter Fisk i inni uznają problemy segmentacji za bardzo ważne w dziedzinie marke-
tingu. Nieprawidłowa lub niewystarczająca segmentacja, "... niewystarczające skupie-
nie się na rynkach klientów...", jest podstawą pierwszego z dziesięciu najczęściej po-
pełnianych błędów w marketingu, które to „guru” współczesnego marketingu Philip 
Kotler [2005] nazwał śmiertelnymi grzechami marketingu.  
 Tradycyjnie w podręczniku „Podstawy marketingu” pod redakcją Anny Czubały 
Autorzy opisują regułę: S-T-P, której nazwę utworzono od angielskich nazw: 
S (Segmenting) – segmentacja, czyli podział nabywców tworzących dany rynek na 

grupy względnie jednorodne; 
T (Targeting) – ukierunkowanie, czyli wybór i wskazanie jako obiektu marketingowe-

go oddziaływania tego segmentu rynku, który stwarza firmie największą szansę 
osiągnięcia przewagi konkurencyjnej; 

P (Positioning) – pozycjonowanie, czyli ustalenie ofert pozwalających z punktu wi-
dzenia strategii firmy  umiejscowić się (uplasować) w świadomości nabywcy. 

 Cele i zakres odpowiedzialności marketingu przemieszczają się z marketingu ma-
sowego w kierunku precyzyjnego dopasowania instrumentów marketingowych do 
preferencji, możliwości i oczekiwań potencjalnych klientów. To wymaga ograniczenia 
pola oddziaływania na wybrane, względnie jednorodne segmenty rynku, a także sta-
rannego pozycjonowania oferty rynkowej względem ważnych dla nabywcy cech 
produktu [Czubała (red.) 2012, s. 32]. 
 Coraz częściej pojawiają się głosy o konieczności i celowości zajmowania się za-
gadnieniami marketingu przemysłowego. Mimo, że odbiorcami na rynku przemysło-
wym są podmioty gospodarcze, które kierują się innymi niż konsumenci czynnikami 
podczas procesu zakupu, rola procesu segmentacji jest równie ważna jak na pozosta-
łych rynkach. Ponadto, rynek towarów i usług przemysłowych lub rynek jednostek 
zinstytucjonowanych może być dzielony na segmenty według różnych kryteriów, 
które ogólnie można podzielić na dwe główne kategorie: makrosegmentacji i mikro-
segmentacji. M.D. Hutt, T.W. Speh [1997] oraz Y. Wind i R. Cardozo [1986, s. 155] zale-
cają dwuszeblowe podejście do segmentacji rynku dóbr i usług przemysłowych:  
‒ identyfikacja istotnych makrosegmentów; 
‒ podział makrosegmentów na mikrosegmenty. 
 Niektóre dobrze znane w świecie agencje i instytucje marketingowe oferują wła-
sne metody rozwiązania tego problemu. Należy tu przypomnieć praktyczne podejście 
brytyjskiej firmy Market Segmentation Company, która zaproponowała metodę MSC 
Framework [http://www.marketsegmentation.co.uk/ segmentation_alt_tmsc.htm]. 
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Autorkami tej metody są Judy Bayer i Marie Taillard2 [2013] MSC Framework obejmuje  
zasadnicze etapy:   
‒ definiowanie rynku (podobnie do procesu kreowania misji firmy); 
‒ projektowanie „mapy rynku”  opis struktury rynku w zakresie łańcucha wartości 

(stąd pojęcie market mapping). „Mapa rynku” określa dystrybucję i konfigurację 
łańcucha wartości dodanej pomiędzy użytkownikami końcowymi i dostawcami, 
które biorą pod uwagę różne mechanizmy zakupowe znalezione na rynku;  

‒ tworzenie odpowiednich segmentów (grupowanie wg różnic w zachowaniu 
nabywcy). Ostatni etap również nazywany ”profilowanie” jest uważany przez au-
torki za najważniejszy  oraz najtrudniejszy w segmentacji rynku przemysłowego. 

 
Rysunek 1.   Ścieżka MSC Framework 

Początek 

Krok 1 ‐ Identyfikuj “rynek” 

Zakres projektu 

Krok 2 ‐ Projektowanie "mapy 

rynku"  

Krok 3 – Kto określa, co kupować? 

Decydenci oraz ich konsultanci   

 
Źródło: MSC Framework [online], http://www.marketsegmentation.co.uk/segmentation_alt_tmsc.htm. 
 
 

 
2 Judy Bayer jest dyrektorem Strategic Analytics dla Teradata International. Marie Taillard jest 

profesorem marketingu i dyrektorem Creativity Marketing Centre w ESCP Europe Business School  
w Londynie, Wielka Brytania. 

Struktura i decydenci 

Krok 5 – Tworzenie 

odpowiednich segmentów  

Krokp 4 – Dla czego kupują? 

Potrzeby decydentów 

Koniec 
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 Segmentacja nie będzie skuteczna, jeśli identyfikacja segmentów docelowych nie 
będzie związana z opracowaniem wyjątkowej wartości lub tzw. ”unikalnej propozycji 
wartości (sprzedaży)” (UPW) z angielskiego  Unique Selling Proposition, Unique Sel-
ling Point, USP). Autorem teorii UPW jest amerykański specjalista w dziedzinie reklamy 
Rosser Reeves [1961]. Termin ”unikalna propozycja wartości (sprzedaży)” oznacza unikalną 
cechę produktu, marki lub całego przedsiębiorstwa, która wyróżnia je spomiędzy 
propozycji oferowanych przez konkurencję i przesądza o ich wyjątkowości 
[http://wiki.innowacyjny-dizajn.pl/index.php/Unikalna_propozycja_ sprzeda% C5%BCy]. 
Zgodnie z podejściem R. Reevesa,, każde przedsiębiorstwo, chcąc osiągnąć sukces na 
rynku, powinno oferować klientom pewną wartość, która nie jest proponowana przez 
jego konkurentów. Odpowiednie zarządzanie posiadanymi USP skutkować powinno 
uzyskaniem przez przedsiębiorstwo przewagi konkurencyjnej. Co istotne, USP musi 
zostać odpowiednio zidentyfikowane  najlepsze z nich zbudowane są na tzw. klu-
czowych kompetencjach oraz podstawowych cechach sprzedawcy, ”sercu” jego dzia-
łalności. Pojęcie unikalnej propozycji sprzedaży odnosić się może zarówno do samej 
wyjątkowej cechy stanowiącej wyróżnik oferty danego przedsiębiorstwa, jak i do 
samej deklaracji, komunikatu wysyłanego potencjalnym klientom, zawierającego 
kluczową informację o owej cesze. Jednymi z USP wykorzystywanych przez przedsię-
biorstwa działające na rynku są:  
‒ bycie największym podmiotem w branży; 
‒ bycie pierwszym podmiotem, który funkcjonował w danej branży; 
‒ wyjątkowa technologia stosowana do produkcji; 
‒ unikalny design; 
‒ wysoki poziom satysfakcji dotychczasowych klientów [http://wiki.innowacyjny-

dizajn.pl/index.php/Unikalna_propozycja_sprzeda%C5%BCy]. 
 W niniejszym opracowaniu podjęto próbę połączenia najważniejszej zasady seg-
mentacji rynków dóbr i usług przemysłowych, które będą realizowane przez kształto-
wanie ”unikalnej propozycji wartości” dla klientów zinstytucjonalizawanych na ryn-
kach B2B. 
 
Procedura segmentacji rynku przemysłowego w oparciu  
o koncepcje UPW 
 
Biorąc pod uwagę charakter rynków przemysłowych, należy zgodzić się z opiniami 
ekspertów, którzy twierdzą, że nie istnieje jeden punktu widzenia i ”norma” najbar-
dziej skutecznej metody segmentacji rynku B2B. Na podstawie badań literatury za-
granicznej i krajowej, empirycznych doświadczeń autora  (jako trenera i konsultanta  
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w zakresie marketingu w Biznes-Szkołach w czasie wymiany poglądów ze słuchaczami 
studiów podyplomowych oraz MBA, którzy byli związani z tą sferą gospodarki), zosta-
ło opracowane metodyczne podejście do segmentacji rynków przemysłowych  
w oparciu o koncepcje UPW.  
 Pięcioetapowy model procesu segmentacji, pokazany na rysunku 2, łączy główne 
podstawy segmentacji z koncepcją UPW i ukazuje zarys etapów niezbędnych dla 
skutecznej segmentacji rynków B2B oraz ramy zarządzania stosunkami nabywca  
sprzedawca na rynku B2B. 
 Etap I. Badanie rynku i grupowanie potencjalnych nabywców (organizacji kupują-
cych). W odniesieniu do rynku B2B nie można wykorzystać takich samych kryteriów 
segmentacji rynku, jakie znajdują zastosowanie do rynku konsumpcyjnego. Segmenty 
rynku przemysłowego ustalane są z reguły na podstawie więcej niż jednego kryte-
rium, czyli stosujemy najczęściej segmentację wieloczynnikową. Wyżej wymienione 
dwuszczeblowe podejście do segmentacji rynku dóbr i usług przemysłowych Y.Winda 
i R. Cardozo [1986] zaleca na początku identyfikacjię istotnych makrosegmentów. Do 
wybranych podstaw segmentacji na poziomie makro można zaliczyć: cechy organiza-
cji dokonujących zakupu (sfera działalności, skala operacji organizacji, położenie geo-
graficzne itp.), zastosowanie produktu/usługi, cechy sytuacji nabywczej. Podstawy 
segmentacji dotyczą cech ogólnych organizacji dokonującej zakupu oraz dobra 
przemysłowego.  
 Po zidentyfikowaniu makrosegmentów, menadżerowie często uznają za przydat-
ne podzielenie każdego makrosegmentu na mniejsze mikrosegmenty, na podstawie 
podobieństw i różnic dzielących jednostki podejmujące decyzje [Wind, Cardozo 
1986]. Na przykład, ze względu na sposób podejmowania decyzji zakupu produktu, 
nabywców produktów przemysłowych możemy podzielić na potencjalnych nabyw-
ców, nowych nabywców i doświadczonych nabywców. Biorąc pod uwagę kryterium 
sposobu realizacji zakupów, wyróżniamy: zakupy rutynowe, zakupy realizowane przez 
stałych klientów i zakupy realizowane przez nabywców okazjonalnych. Rekomendo-
wane jest także takie kryterium, jak podział rynku B2B według potrzeb klientów. 
Przedsiębiorstwa muszą ocenić występujące różnice w preferencjach nabywców i na 
tej podstawie pojąć decyzję o segmentacji rynku B2B.  
 Kluczowe znaczenie ma wybór właściwej w konkretnej sytuacji kombinacji kryte-
riów segmentacji. Wyodrębniane segmenty stanową potencjalne obiekty działań 
marketingowych, charakteryzujące się określonym poziomem atrakcyjności z punktu 
widzenia całego przedsiębiorstwa.  
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Rysunek 2. Model procesu segmentacji, która opiera się na tworzeniu USPC dla nabywcy 
 

 

Etap I. Badanie rynku B2B i grupowanie potencjalnych nabywców  

(organizacji kupujących) 

Segmentacja rynku B2B: 
Segmentacja na poziomie makro: 

- rodzaj działalności; 
- położenie geograficzne, 
- zastosowanie produktu/ usługi etc. 

Segmentacja na poziomie mikro: 
- prognozowana kwota zamówień, 
- znaczenie zakupu, 
-  potrzeba w zintegrowanych rozwiązaniach 

etc.

Badanie motywacji jednostek 
zinstytucjonalizowanych: 

 

- Kto kupuje? 
 

- Co kupiuje? 
 

- W jaki sposób kupuje? 

Etap II. 

Wybór docelowych segmentów działalności na rynku B2B 

Segment 1  Segment 1 Segment 1 

Etap III. 
Modelowanie struktury centrów zakupowych (CZ)  

w docelowym segmencie rynku B2B 

Struktura CZ 1  Struktura CZ 2 Struktura CZ 3 

Etap IV. 
Identyfikacja oczekiwanej unikalnej propozycji wartości (UPW) 

przezuczestników CZ na różnych szczeblach podejmowania decyzji dotyczących 
zakupu 

Piramida USP dla 

segmentu 1 
Piramida USP dla 

segmentu 2 
Piramida USP dla 

segmentu 3 

Etap V. Tworzenie i dostarczanie UPW dla każdego klienta  

(jednostki zinstytucjonalizowanej) 
 

Źródło: opracowanie własne autora. 
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 Etap II. Wybór docelowych segmentów działalności na rynku B2B. Ważnym pyta-
niem wynikającym z segmentacji jest wybór segmentów docelowych. Istnieją granice 
opłacalności i celowości segmentacji rynku B2B. Przedsiębiorstwo może zdecydować 
się na działania w jednym lub kilku segmentach. Ten proces nazywa się w marketingu 
wyborem rynku docelowego, który składa się z pewnej grupy nabywców o podob-
nych potrzebach lub cechach charakterystycznych, na obsługę których przedsiębior-
stwo się decyduje. 
 Naukowcy wskazują, że przedsiębiorstwa bardzo rzadko stosują koncentrację 
jednosegmentową. Według Bogdana Pilarczyka [1999] większość badanych przedsię-
biorstw wybiera 23 segmenty rynku stosując specjalizację selektywną, wybierając 
niekiedy dodatkowo specjalizację produktową (koncentracja na wytwarzaniu pewne-
go produktu, który sprzedaje w kilku segmentach) lub rynkową (specjalizacja w ob-
szarze określonej grupy nabywców). 
 W praktyce wybór segmentów docelowych dla dostawców integrowanego roz-
wiązania problemów klientów jest znacznie węższy niż dla dostawców materiałów lub 
składników. Poważny dostawca np. średniego rozmiaru przedsiębiorstwo nie może 
wybierać jako pola działań marketingowych więcej niż 35 segmentów docelowych, 
dla każdego z których jest swoją klasą rozwiązań. Na przykład, firma inżynierska ”Per-
spektywa” ma klientów w sektorze energetycznym, produkcji celulozy i papieru, hut-
nictwie oraz zaopatrzeniu w wodę. Jednak większą część jej dochodów generuje roz-
wiązanie określające automatykę tylko w jednym sektorze i jego dwóch podgrupach 
 elektrownie cieplne i elektrownie wodne. Zintegrowane rozwiązania dla tych seg-
mentów biznesowych odpracowano do standardów, które w tym sektorze są wskaź-
nikiem najwyższej klasy.   
 Przed ostatecznym wyborem rynku docelowego powinno się ocenić wybrane 
segmenty rynku pod względem wielkości, dynamiki rozwoju i atrakcyjności. 
 Etap III. Modelowanie struktury centrów zakupowych (CZ) w docelowym segmen-
cie rynku B2B. W praktyce decyzje o zakupie danego produktu podejmują nie abs-
trakcyjne przedsiębiorstwa, lecz jego pracownicy, zwłaszcza członkowie tak zwanego 
Centrum Zakupów (CZ). Zrozumienie procesu zakupów w jednostkach zinstytucjona-
lizawanych ma podstawowe znaczenie dla wypracowania skutecznej strategii seg-
mentacji rynku B2B i ścisłych roboczych stosunków z klientami.  
 Centrum Zakupów (CZ) w danej organizacji obejmuje osoby uczestniczące w de-
cyzjach dotyczących zakupów i wykonujące wspólne zadania, a także  podejmujące 
wspólnie ryzyko wynikające z tych decyzji, a rodzaj konkretnych zakupów dyktuje 
jego skład [Hutt, Speh 1997, s. 98]. Według Roberta Spekmana i Louisa Sterna [1979, 
s. 56]. Centrum Zakupów jest „nieformalną, międzywydziałową jednostką decyzyjną, 
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której naczelnym celem jest pozyskiwanie, dzielenie się i przetwarzanie informacji 
dotyczących danego zakupu”. Niektóre badania sugerują, że skład CZ może być 
zmienny i zależy od złożoności sytuacji zakupu. Przeciętne Centrum obejmuje więcej 
niż cztery osoby do zakupu, a liczba osób zaangażowanych na wszystkich etapach 
jednego zakupu może dochodzić nawet do dwudziestu. 
 Koncepcja Centrum Zakupu w przedsiębiorstwie dostarcza szerokiego wglądu 
w rolę sił grupowych w zachowaniu nabywczym organizacji oraz w modelowaniu 
struktury oddziaływania między jego członkami  w  docelowym segmencie rynku B2B.  
Kształtowanie oraz funkcjonowanie CZ zależy od rodzaju dobra nabywanego, sytuacji 
zakupu, relacji zachodzących pomiędzy podmiotami działającymi na omawianym 
rynku B2B, złożoności problemów związanych z podejmowaniem decyzji zakupu, 
poziomem ryzyka i powiązaniem go z zakupem na danym etapie. 
 Menedżer marketingu podczas nawiązywania relacji oraz kształtowania więzi 
partnerskich z konkretną jednostką zinstytucjonizowaną, musi odpowiedzieć na trzy 
pytania [Hutt, Speh 1997, s. 135]: 
1. Którzy członkowie organizacji uczestniczą w procesie zakupu? 
2. Jaki jest wpływ każdego z nich na decyzję? 
3. Jakie kryteria mają znaczenie dla poszczególnych członków w ich ocenie perspek-

tywicznych dostawców? 
 Na rysunku 3 schematycznie przedstawiono prawdopodobną strukturę Centrów 
Zakupów oraz piramidy UPS dla różnych biznesowych segmentów na rynku syste-
mów magazynowania. Struktura CZ wraz z rolą uczestników Centrum Zakupu w pro-
cesie decyzyjnym dla różnych biznesowych segmentów w przedsiębiorstwach z róż-
nych sektorów różnią się zasadniczo.  
 W takim segmencie, jak przedsiębiorstwa przemysłowe, które dostarczają produk-
ty finalne, wpływowymi wśród pracowników będą ci członkowie organizacji, którzy są 
osobiście zainteresowani decyzją zakupu i bardziej aktywni. Na przykład u producenta 
wyrobów mlecznych "Danone-Polska"3, który jest jednym z trzech największych pro-
ducentów wyrobów mleczarskich w Polsce, wśród uczestników CZ przy zakupie sys-
temów magazynowania na różnych etapach podejmowania decyzji o zakupie syste-
mów magazynowania mogą być zaangażowani: Kierownik magazynu, Kierownik 
Działu logistyki, Dyrektor operacyjny (COO) oraz Dyrektor generalny (CEO).  
 

 
3 Danone – (W USA znane jako Dannon) francuski koncern spożywczy, produkujący przede wszystkim 

produkty mleczne (m.in. jogurty, serki homogenizowane). Działalność w Polsce rozpoczął w roku 1990. 
W 2009 roku Danone Polska był czwartym największym producentem wyrobów mleczarskich w Polsce. 
W roku 2012 uzyskał już 3 miejsce w rankingu z obrotem rzędu 1 564,397 mln zł. 
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 W przedsiębiorstwie handlowym (np. Dystrybutor części zamiennych “Autodistri-
bution Cargo Parts”) pomiędzy uczestnikami CZ, którzy mogą znacząco wpływać na 
decyzję o zakupie systemów magazynowania, mogą być: Kierownik magazynu,  
Kierownik regionalny, Dyrektor Sprzedaży oraz Dyrektor Wykonawczy (CEO). 
 Kryteria oceny systemów dla magazynowania i wymogi w zakresie tworzenia zin-
tegrowanych rozwiązań od dostawcy różnią się nie tylko w różnych segmentach biz-
nesowych, ale nawet w jednej organizacji na różnych poziomach zarządzania i odpo-
wiedzialności w odniesieniu do zakupu tych systemów. 
 Etap IV. Identyfikacja oczekiwanej unikalnej propozycji wartości (UPW) przez 
uczestników CZ na różnych szczeblach podejmowania decyzji dotyczących zakupu.  
W procesie segmentacji jest ważne, aby nie tylko dobrze zrozumieć potrzeby docelo-
wego segmentu, ale również zdefiniować unikalną propozycję wartości dla jednostek  
zinstytucjonalizowanych w tym segmencie. Proces decyzyjny, stosowany w organiza-
cjach kupujących w obliczu różnych sytuacji i wynikające stąd strategiczne implikacje 
dla menagera z marketingu przemysłowego, jest z reguły bardzo skomplikowany. 
Zwykle uczestnicy CZ mają listę potencjalnych dostawców, która plasuje się w zależ-
ności od ich zdolności do zaspokojenia potrzeb nabywcy. W szczególności należy 
wziąć pod uwagę takie kryteria oceny potencjalnego dostawcy, jak jakość nabywają-
cego dobra, konkurencyjność ceny, szybkość dostawy, zdolność do szybkiej reakcji na 
zmieniające się potrzeby klientów, reputację dostawcy, poziom oraz jakość obsługi 
klienta, czas udzielanego kredytu, relacje osobiste pomiędzy partnerami, dostępność 
dobra, gwarancje etp.   
 Menedżer marketingu musi ostatecznie skupić swą uwagę na indywidualnych 
członkach CZ; każdy z nich ma szczególny zestaw doświadczeń i niepowtarzalne oso-
biste i organizacyjne ramy odniesienia, które będą oddziaływać na decyzję zakupu. 
W rzeczywistości, wśród głównych motywów członków CZ można wymienić przy-
najmniej 6 kryteriów wartości: 
‒ kryterium techniczne (linia produktów z jego funkcją, jakości produktów i stabil-

ności jakości); 
‒ kryterium ekonomiczne (konkurencyjna cena, koszty transportu, koszty instalacji  

i konserwacji, warunki płatności, niezawodność dostaw, itp.); 
‒ kryterium obsługi klienta (poziom i jakość usług); 
‒ kryterium informacji (komunikacja między partnerami, umiejętności sprzedaw-

ców, kwalifikacje oraz szkolenie personelu itp.) ; 
‒ kryterium społeczno-psychologiczne (dobre stosunki ludzkie, kompatybilność 

personelu, reputacja marki); 
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‒ kryterium osobisto-psychologiczne (stosunek do zakupu z pozycji osobistego 
zainteresowania uczestnika CZ). 

Po pierwsze, przy podejmowaniu decyzji o zakupie każdy uczestnik CZ warunko-
wo ocenia dobro na podstawie multi-atrybutywnego podejścia, a mianowicie położe-
nie różnych elementów  narzędzie, cena, niezawodność, trwałość produktu i tak 
dalej. 
 Po drugie, członkowie CZ rozpatrują potencjalną użyteczność dobra w różnych 
kategoriach: finansowej, usługi, informacji technicznej i innych. Użytkownicy produk-
tów przemysłowych ogólnie cenią szybką dostawę i sprawny serwis, dział techniczny 
ceni jakość produktu, standaryzację i jego wypróbowanie; natomiast dział zakupów 
przypisuje największą wagę do jak najkorzystniejszej ceny i oszczędności w wysyłce  
i spedycji [Hutt, Speh 1997, s. 145]. 
 Po trzecie, członkowie CZ nie zawsze są pewni, czy zakup przyniesie oczekiwane 
korzyści z punktu widzenia ich osobistego zainteresowania oraz organizacji, którą 
reprezentują. Więc kupujący różnych segmentów biznesowych i różni członkowie CZ 
zaangażowani na różnych etapach w procesie podejmowania decyzji o zakupie towa-
rów przemysłowych mają różne wizje oczekiwanych wartości (UPW) przy zakupie 
tego samego produktu. 
 Zgodnie z podejściem R. Reevesa, każde przedsiębiorstwo chcące osiągnąć sukces 
na rynku, powinno oferować klientom pewną wartość, która będzie skutkować uzy-
skaniem przez przedsiębiorstwo przewagi konkurencyjnej. Co istotne, UPW musi zo-
stać odpowiednio zidentyfikowane  najlepsze z nich zbudowane są na tzw „kluczo-
wych kompetencjach” oraz podstawowych cechach sprzedawcy, "sercu" jego działal-
ności. Pojęcie unikalnej propozycji sprzedaży odnosić się może zarówno do samej 
wyjątkowej cechy stanowiącej wyróżnik oferty danego przedsiębiorstwa, jak i do 
samej deklaracji, komunikatu wysyłanego potencjalnym klientom, zawierającego 
kluczową informację o owej cesze. 
 Zazwyczaj UPC wyróżnia firmy dostarczające na rynku od innych ofert dostępnych 
na rynku B2B, a tym samym musi pomóc nabywcom wybrać najkorzystniejszą dla nich 
ofertę. Ponieważ PCM jest ważną częścią różnicowania produktów producenta. Profe-
sor Harvard Business School, Theodore Levitt twierdził, że "... zróżnicowanie jest jed-
nym z najważniejszych działań strategicznych i taktycznych, w które firmy muszą stale 
się angażować" [Livitt 1983]. 
 Dodatkowym postulatem wysuwanym wobec unikalnych propozycji wartości jest 
ich stabilność w czasie - nie powinny one zmieniać się sezonowo, lecz być niezmienne 
w okresie strategicznym, zachowując spójność z realizowaną strategią przedsiębior-
stwa. Biorąc pod uwagę powyższe, tworzenie podaży na rynku powinno rozważać 
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różnice w motywach zakupu i zachowań nabywczych klientów według  różnych seg-
mentów B2B. Różnice w postrzeganiu produktu i kryteriach oceny przez poszczegól-
nych decydentów w organizacji nabywczej są wynikiem różnic w poziomie wykształ-
cenia, a także źródeł i trybu pozyskiwania informacji, interpretacji i przyswajania sobie 
odpowiedniej informacji (zniekształcenie percepcji), a także stopnia zadowolenia  
z dotychczasowych zakupów [Hutt, Speh 1997, s. 145]. 
 Biorąc pod uwagę złożoność wspomnianych procesów nabywczych w jednost-
kach zinstytucjonalizowanych, proponujemy budować hierarchię oczekiwanych uni-
kalnych propozycji wartości (UPW) przez uczestników CZ na różnych szczeblach po-
dejmowania decyzji dotyczących zakupu produktu, wykorzystując metodą budowa-
nia "piramidy UPW" (patrz rys. 3). Istota tej metody polega na odrzuceniu jednego, 
uniwersalnego wyboru UPW dla poszczególnych segmentów biznesowych i stworze-
niu dla każdego nabywcy wielu unikalnych propozycji wartości. Na przykład, w sprze-
daż systemów regałowych dla magazynowania na różnych etapach decyzji o zakupie 
tych systemów mogą być zaangażowani przedstawiciele różnych szczebli kierownic-
twa, w tym Kierownik magazynu, Szef działu logistyki, COO i nawet CEO. By zrozumieć 
dokonującą zakupu organizację, menedżer powinien być świadomy indywidualnego 
odbioru w sytuacji oczekiwania unikalnej propozycji wartości zakupu na różnych 
szczeblach zarządzania. Proponujemy zaczynać budować piramidę UPW "z góry na 
dół". Tak więc, na szczycie piramidy może znaleźć się kryterium oceny dostawcy 
z pozycji "wysokiego zwrotu z kapitału", który jest szczególnie ważnym wskaźnikiem 
dla kadry kierowniczej  Właścicieli oraz CEO. Następnie, odpowiadając na pytanie 
niższego szczeblu "W jaki sposób osiągnąć ten wyższy zwrot?" menedżer, modelując 
sytuację zakupu,  powinien przejść na niższy poziom piramidy - do następnego, niż-
szego poziomu zarządzania organizacją.  
 Kryterium "Niestandardowe rozwiązania dla logistyki magazynowej” i “Wyższa wydaj-
ność systemów magazynowania", poparte odpowiednimi właściwościami systemów 
regałowych, stanowią odpowiednią wartość (zysk) dla dyrektora operacyjnego i główne-
go technologa. I tak dalej  należy przechodzić do "dołu" piramidy według konkretnych 
parametrów technicznych systemów regałowych, jak pokazano na rysunku 3. 
 Zauważmy, że na złożoność budowy skutecznej piramidy UPW wpływają następu-
jące czynniki, które są związane z dwiema głównymi cechami rynków B2B: 
‒ im wyższy szczebel wartości zakupu, tym trudniej dostępny dla klientów oraz 

budzący mniejsze zaufanie, 
‒ poszczególni członkowie centrum zakupów posługują się różnymi kryteriami 

oceny i wystawieni są na oddziaływanie różnych źródeł informacji, mają różne in-
teresy i oczekują różnych korzyści od zakupu. 
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 Etap V. Tworzenie i dostarczanie UPW dla każdego klienta (jednostki zinstytucjona-
lizowanej). Główne czynniki, które charakteryzują relację " dostawca  nabywca" 
obejmują ścisłe relacje pomiędzy wykonawcami i ich wiedzą techniczną, możliwo-
ściami sprzedaży, elastycznością i zdolnościami adaptacyjnymi, niezawodnością do-
staw, konkurencyjnością cenową, efektywnością organizacyjnego, poziomu integracji 
itp. Nawiązywanie bliskich stosunków "dostawca  nabywca" i dostosowanie podaży 
do indywidualnych potrzeb klientów biznesowych i cech procesu ich nabycia mogą 
być źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej oraz istotną barierą wejścia nowych 
konkurentów. 
 
Wnioski 
 
Na podstawie prowadzonych rozwiązań można stwierdzić, że zaproponowana meto-
da tworzenia "piramidy UPW" jest właściwą odpowiedzią na cechy rynków B2B oraz 
rosnących rynkowych wymagań. Korzystanie z tej metody pozwala firmom budować 
strategię komunikacji marketingowej z klientami i dopasować ją do polityki sprzedaży 
na rynku B2B w różnych segmentach biznesowych. W związku z tym musimy pamię-
tać o niżej wymienionych aspektach marketingu na rynku B2B. 
  Ważnym zadaniem strategicznym, przed którym staje każdy producent jest okre-
ślenie rynku docelowego, na którym planuje się utrzymać i sprostać konkurencji. Jest 
to wiedza obowiązkowa dla każdej firmy, która chce utrzymać konkurencyjność na 
rynku stawiającym coraz większe wymagania, zwłaszcza rynku B2B. Jak wskazują ba-
dania rynku B2B, jego segmentacja jest najbardziej krytycznym elementem w strategii 
marketingowej producenta, staje się podstawą do rozwoju modelu biznesowego 
i marketingu mix, a także służy jako jedna z głównych metod konkurencji na rynku 
B2B. Jednakże segmentacja tylko teoretyczna  na papierze  niezorientowana na 
oczekiwania konkretnych nabywców w każdym docelowym segmencie, nie przyniesie 
dobrych efektów. Z kolei skuteczna segmentacja i zarządzanie segmentami docelo-
wymi w oparciu o unikalną propozycję wartości (UPW) może zagwarantować udaną 
realizację szeroko reklamowanej zasady krajowych producentów, "zorientowanych na 
klienta".  
 Odpowiednią jednostką analizy dla menedżera prowadzącego wybór rynku doce-
lowego jest Centrum Zakupu, którego skład kształtuje się w toku zakupu dobra prze-
mysłowego, zmienia się w zależności od firmy oraz konkretnej sytuacji nabywczej. 
Menedżer  marketingu, który potrafi poprawnie odpowiedzieć na pytania, kto i jak 
podejmuje decyzje zakupu, oraz jakie kryteria i oczekiwana unikalna propozycja war-
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tości mają znaczenie dla poszczególnych członków w ich ocenie perspektywicznych 
dostawców, ma szanse na sukces segmentacji. 
 Należy podkreślić, że tworzenie unikalnej propozycji wartości (UPW) przez uczest-
ników CZ dla klientów zinstytucjonalizawanych na rynku dóbr przemysłowych po-
winno być punktem wyjścia do przeprowadzenia analizy sposobów dostarczania tej 
propozycji do konkretnych odbiorców. Będzie to przedmiot dalszych badań autorki. 
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Strategie produktowe w kontekście marek własnych  
na przykładzie koncernu Metro AG  
 
 
Product Strategies of Trade Brands – Metro AG Case Study 
 
Abstract: The aim of this study was to present product strategy in relation to trade brands of 
Metro Group AG. The special attention was given to description of products and brands strate-
gies of analyzed trade with specification related to main brands, sources of competitive advan-
tages and types of strategies. The following strategies were analyzed: assortment decision, 
brand architecture strategies, strategies of new product development, image strategies as well 
as strategies concerned product – price and product – market relations.  
Keywords: trade brands, product strategy, brand strategy 

 
Wprowadzenie 
 
Rozwój handlu detalicznego na świecie i w Polsce cechują dynamiczne zmiany wyni-
kające z nasilenia rywalizacji konkurencyjnej oraz postępującej konsolidacji przedsię-
biorstw handlowych. Jednocześnie występuje chęć wyróżnienia się bazująca na do-
stosowaniu oferty handlowej do potrzeb określonych grup odbiorców indywidual-
nych i instytucjonalnych. Przedsiębiorstwa handlowe rozszerzają ofertę produktów 
dostępnych pod markami handlowymi, co determinuje ilościowy wzrost udziałów 
rynkowych. Wynika to z jednej strony z przyjętych przez sieci detaliczne strategii 
funkcjonowania, z drugiej – zaś jest konsekwencją sytuacji społeczno-ekonomicznej 
konsumentów oraz zmiany percepcji produktów oznaczonych markami handlowymi. 
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Jednocześnie należy wskazać na postępujące zróżnicowanie marek handlowych, co 
związane jest z koniecznością podjęcia walki konkurencyjnej w segmencie pozycjo-
nowanym powyżej segmentu ekonomicznego. Jest to również konsekwencją rozwoju 
innych – niż hipermarkety i dyskonty – formatów sprzedaży detalicznej, włączając 
sieci supermarketów osiedlowych funkcjonujące pod logo znanych sieci detalicznych.  

Należy również zwrócić uwagę na fakt, że produkty oferowane pod markami han-
dlowymi zdobyły uznanie polskich konsumentów, którzy zaczęli je postrzegać nie 
tylko przez pryzmat korzystnej ceny. Dostrzegają oni korzystne zmiany w jakości ofe-
rowanych produktów oraz szerokości asortymentu w zwiększającej się liczbie katego-
rii produktowych.  

Celem niniejszego opracowania było przedstawienie strategii produktowych kon-
cernu Metro AG w kontekście marek własnych uwzględniając cztery obszary bizneso-
we, a wśród nich m.in. strategie asortymentowe, architektury marek, strategie doty-
czące relacji produkt – cena, produkt – rynek, strategie wizerunkowe, strategie doty-
czące rozwoju nowych produktów i dotyczące kształtowania roli produktów.  

 
Strategie produktowe w świetle przeglądu literatury 

 
W literaturze funkcjonuje wiele definicji precyzujących istotę strategii. Samo słowo 
„strategia” pochodzi od greckiego słowa strategos, otrzymanego z połączenia dwóch 
słów strateos i agein. Wyraz „stratos” oznacza armię rozłożoną obozem, a wyraz „age-
in” przywództwo. Słowo strategos określa kogoś, kto przewodził armii i był twórcą 
strategii walki [Obłój 2001, s. 13]. 

Analizując strategie przedsiębiorstw należy przytoczyć najbardziej klasyczne defi-
nicje odnoszące się do istoty badanego zagadnienia. Jako jedną z pierwszych definicji 
strategii przyjmuje się definicję A.D. Chandlera [1962, cyt. za Obłój i Trybuchowski 
2006, s. 131–132], według którego „strategia to proces określenia podstawowych, 
długoterminowych celów firmy i przyjęcie określonych kierunków działania oraz alo-
kacja zasobów koniecznych do realizowania tych celów”. S. Tilles [1963, cyt. za Obłoój 
2006, s. 132–133] określił strategię jako „zbiór celów oraz głównych przedsięwzięć 
organizacyjnych”. Inni autorzy brali pod uwagę otoczenie przedsiębiorstwa. Takie 
podejście ukazał H. Mintzberg [1988, s. 13], według którego „strategia jest sposobem 
kształtowania relacji między organizacją i jej otoczeniem”. Sformułował pojęcie stra-
tegii jako 5P, według którego strategię można rozumieć jako Plan – świadome i za-
mierzone działanie, Pattern – model sformalizowanego działania, Play – działanie 
sterowane zmierzające do realizacji określonego celu, Position – działanie mające na 
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celu osiągnięcie korzystnej pozycji w otoczeniu i Perspective – postrzeganie pozycji 
organizacji w dającej się przewidzieć przyszłości. 

Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwach produkujących żywność lub 
zajmujących się handlem żywnością wymaga wielu decyzji o charakterze strategicz-
nym z zakresu technologii żywności, marketingu i zarządzania.  

Wymienić należy: decyzje technologiczne, strategie asortymentowe, strategie do-
tyczące relacji produkt – marka, produkt – cena, produkt – rynek, produkt/rynek – 
konkurencja, strategie kształtowania roli produktu oraz strategie w zależności od 
cyklu życia produktu. W odniesieniu do marki istotne są strategie architektury marek 
oraz strategie wizerunkowe [Górska-Warsewicz, Świątkowska, Krajewski 2013, s. 136–
138, 227]. Spośród cytowanych w literaturze strategii odnoszących się do produktów  
i marek, w przedsiębiorstwach handlowych należy zwrócić szczególną uwagę na: 
1) strategie asortymentowe; 
2) strategie architektury marek, czyli relacji produkt – marka;  
3) strategie dotyczące relacji produkt – cena;  
4) strategie kształtowania roli produktu; 
5) strategie rozwoju nowych produktów; 
6) strategie dotyczące relacji produkt – rynek;  
7) strategie wizerunkowe. 

Strategie asortymentowe. Decyzje podejmowanie w obszarze strategii asorty-
mentowych dotyczą określenia wielkości i struktury asortymentu z uwzględnieniem 
podstawowej jednostki asortymentu, jaką jest pozycja asortymentowa. Stanowi ją 
określony produkt z opisem wielkości i rodzaju opakowania, marki, smaku i innych 
parametrów właściwych dla danej kategorii produktowej. Produkty i pozycje asorty-
mentowe tworzą linie produktowe, cechujące się zbliżoną technologią produkcji  
i zastosowaniem. 

W zakresie zarządzania marketingowego uszczegółowienia wymagają trzy para-
metry: szerokość asortymentu (liczba linii produktowych), głębokość asortymentu 
(liczba pozycji asortymentowych w ramach poszczególnych linii produktowych) oraz 
długość asortymentu (ogólna liczba produktów oferowanych przez przedsiębior-
stwo). 

Strategie architektury marek. Strategie marketingowe wymagają zastosowania 
odpowiedniej strategii architektury marek, uwzględniającej wzajemne relacje między 
produktami. Architektura marki (brand architecture) definiowana jest jako struktura 
portfela marek określająca role poszczególnych marek i ich wzajemne relacje [Devlin 
2003, ss. 1043–1065, Aaker i Joachimsthaler 2000, ss. 8–23]. Jedną z ciekawszych, zara-
zem uważaną za prototyp innych teorii architektury marki jest koncepcja W. Olinsa 
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[1989] proponująca strukturę identyfikacji firmy. W literaturze przedmiotu – ze wzglę-
du na ważność tego zjawiska – cytowanych jest wiele koncepcji opisujących strategie 
architektury marek włączając model hierarchii marek S. LaForet i J. Saundersa [1994, 
ss. 64–76], model J.N. Kapferera [2008, ss. 356–372] oraz koncepcję D.A. Aakera i E.A. 
Joachimsthalera [2000, ss. 97–104]. 

Syntetyzując wymienione koncepcje i dostosowując je do specyfiki przedsię-
biorstw detalicznych wymienić należy strategie marek zbiorowych, często korpora-
cyjnych oraz strategie marek podwójnych tzw. submarek. Wśród zalet strategii marek 
zbiorowych uwzględnić należy aspekty ekonomiczne wynikające z niższych kosztów 
działań promocyjnych oraz możliwości kształtowania jednolitego wizerunku [Urbanek 
2002, s. 27, Witek-Hajduk 2001, s. 197, Altkorn 1999, s. 58]. W przypadku marki korpo-
racyjnej pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa rozciąga się na produkty i usługi 
oferowane pod marką firmową, istniejące i nowo wprowadzane [Aaker 1996, ss. 102–120].  

Strategie dotyczące relacji produkt – cena. Ten obszar decyzji zarządczych  
w obszarze marketingu odnosi się do zastosowania określonej strategii cenowo-
jakościowej. Niższy segment obejmuje produkty podstawowe, najczęściej wybierane, 
bez dodatkowych korzyści i unikatowych właściwości. Do wyższego segmentu ceno-
wego należą produkty z wyższą wartością dodaną, w postaci dodatkowych korzyści  
i specyficznych cech. 

Strategie kształtowania roli produktu. W obrębie zarządzania marketingowego 
należy także zwrócić uwagę na rolę produktów. Uwzględnić należy – z jednej strony – 
udział przychodów ze sprzedaży danego produktu lub linii produktów w strukturze 
przychodów ze sprzedaży wszystkich pozycji asortymentowych. Z drugiej strony 
istotne jest znaczenie produktu z punktu widzenia jego postrzegania przez konsu-
mentów, czynników wyboru i kształtowania grup lojalnych konsumentów.  

Analizując rolę poszczególnych produktów, linii produktów należy uwzględnić: 
(1) produkty będące liderami, co związane jest z najwyższą opłacalnością; (2) produkty 
zwracające uwagę i zainteresowanie konsumentów, o znaczącej perspektywie rozwo-
ju; (3) produkty pełniącą funkcję regulacyjną, związaną z zapewnieniem finansowania 
na poziomie pokrycia kosztów stałych; oraz (4) produkty realizujące funkcję taktyczną, 
czyli posiadające zdolność konkurowania z wyrobami innych przedsiębiorstw [Do-
mański i Kowalski 2000, ss. 175–192]. 

Strategie rozwoju nowych produktów. Strategie dotyczące rozwoju nowych 
produktów zakładają uwzględnienie perspektywy przedsiębiorstwa i konsumenta. 
Pierwsza perspektywa odnosi się do technologii produkcji i cech techniczno-
użytkowych, druga analizuje korzyści funkcjonalne, psychologiczne, społeczne i roz-
patrywane w kontekście usług towarzyszących [Haffer 2000, s. 92]. Uwzględniając te 
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uwarunkowania wyróżnić można: strategię technologicznej modyfikacji wytwarzane-
go produktu, strategię modernizacji wytwarzanego produktu, strategię imitacji pro-
duktu konkurentów oraz strategię bezwzględnie nowego produktu. [Haffer 2000,  
s. 91–96]. 

Strategie dotyczące relacji produkt-rynek. Zależności między portfelem pro-
duktowym a rynkiem odnoszą się do funkcjonowania na dotychczas obsługiwanych 
rynkach i wchodzenia na rynki nowe. Te strategie opisuje macierz produkt- rynek 
H.I. Ansoffa [Pierścionek 1996, s. 39; Obłój i Trybuchowski 2006, s. 142–143, Górska-
Warsewicz 2010, s. 100–101], co determinuje cztery strategie. Pierwsza dotyczy pene-
tracji rynku i polega na zwiększeniu sprzedaży dotychczasowych produktów na do-
tychczasowym rynku obecnym klientom. Druga zakłada rozwój rynku przez kierowa-
nie istniejących produktów na nowe rynki zbytu (nowy obszar geograficzny, nowy 
segment lub nowe zastosowanie dla produktów istniejących). Strategia rozwoju pro-
duktu dotyczy z kolei oferowania na istniejącym rynku produktów nowych lub zmo-
dernizowanych. Ostatnia jest najbardziej skomplikowana przez wchodzenie na nowe 
rynki z nowymi produktami. 

Strategie wizerunkowe. Strategie przedsiębiorstw wobec marek można również 
analizować w aspekcie źródła przekazu komunikacyjnego, są one wówczas określane 
jako strategie wizerunkowe. Uwzględniają trzy płaszczyzny, włączając markę, konsu-
menta oraz kategorię produktową, do której należy marka. W tym kontekście wyróż-
nić należy strategie [Śledański 2002, s. 16–18]: 
‒ sektorowe, występujące na rynkach produktów o niewielkim stopniu zmarkowa-

nia, przy konieczności wypromowania nowej marki; 
‒ konkurencyjne, stosowane w przypadku porównywania danej marki z markami 

konkurencyjnymi przy zastosowaniu efektu wartościowania marek; 
‒ osobowościowe, wykorzystywane na rynkach posiadających dobrze rozpozna-

walne marki, gdy marka jest odzwierciedleniem osobowości konsumentów i użyt-
kowników. 

 
Marki własne – przegląd literaturowy 
 
Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketingu marka to nazwa, termin, sym-
bol, wzór lub ich kombinacja stworzona celem identyfikacji dóbr lub usług sprzedaw-
cy oraz ich wyróżnienia spośród ofert konkurencji [Kotler i Keller 2012]. Marka została 
stworzona w celu odróżnienia produktów danego przedsiębiorstwa od produktów 
przedsiębiorstw konkurencyjnych. Definicja ta nie uwzględnia jednak pozostałych 
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elementów materialnych i niematerialnych przypisywanych marce [Górska-Warsewicz 
2002]. 

Marki handlowe należą do przedsiębiorstw handlowych, ich klasyfikacja obejmuje 
pięć kategorii: (1) produkty flagowe w prostych opakowaniach z nazwą produktu,  
z rozpoznawalnym symbolem graficznym bez sygnatury sieci; (2) marki wyłączne 
dyskontowe upodobnione do marek producentów; bez odwoływania się do nazwy 
sieci; (3) marki własne, odnoszące się do produktów pierwszej dostępnej ceny;  
(4) marki własne, zwane markami wyłącznymi sieci dla produktów o porównywalnej 
jakości do marek wiodących producentów, oferowane po niższej cenie oraz (5) marki 
sieciowe, cechujące się jednością nazwy marki i nazwy sieci sklepów, dla produktów  
o wysokiej jakości [Domański 2001]. 

Marka własna spełnia różne funkcje, włączając funkcję wyróżniającą spośród ma-
rek konkurencyjnych, gwarantującą taką samą jakość i standard produktu, ułatwiającą 
podejmowanie decyzji dotyczących zakupu oraz dostarczającą satysfakcji [Kłosiewicz 
1998, s. 42–45]. 

Marki własne stały się w ostatnich latach ważnym składnikiem asortymentu detali-
stów sieciowych. Pierwsze w Polsce pojawiły się w połowie lat 90. XX wieku, zdobywa-
jąc z uznanie wśród konsumentów oraz wysoki udział w rynku. Obecnie, jest to naj-
częstszy wybór produktów podczas zakupów w sieciach dyskontowych i w handlu 
hurtowym. Detalistami wykorzystującymi marki własne na największą skalę są sklepy 
dyskontowe, hipermarkety oraz hurtowa forma sprzedaży typu Cash&Carry, które 
opierają swoją strategię na niskiej cenie oraz braku działań nastawionych na ogólno-
polską znajomość marki i tym samym budowę wizerunku [Stopczyński 2010, s. 22–28].  

Głównymi czynnikami warunkującymi wybór produktów przez konsumentów są: 
fizyczna dostępność produktu, a więc jego dystrybucja i uwarunkowania cenowe. 
Wynika to z faktu, że jednym z czynników sukcesu sieci detalicznych na polskim rynku 
są niższe ceny w porównaniu z innymi placówkami sprzedaży detalicznej [Górska-
Warsewicz 2005, s. 41–43].  

Początkowo produkty oferowane pod markami handlowymi nie były postrzegane 
na takim samym poziomie jakościowym jak produkty marek producenta. Wprowa-
dzenie i realizacja przez sieci detaliczne, strategii projakościowych przyczyniła się do 
korzystniejszych ocen marek handlowych. Wynika to m.in. z wprowadzania nowych 
kategorii marek handlowych, konkurujących na rynku z produktami marek producen-
ta ceną i jakością produktów. Dzięki temu marka handlowa stała się jednym z ważniej-
szych czynników wyróżnienia jakościowego sklepu na rynku [Stopczyński 2010, s. 22–28]  
i jednocześnie ważnym narzędziem konkurencyjnym o wielowymiarowym znaczeniu 
[Pepe, Abratt i Dion 2012, ss. 154–172]. Znaczenie marek handlowych w rywalizacji 
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konkurencyjnej jest wielowymiarowe. W największym stopniu są wykorzystywane do 
poprawienia wyników finansowych detalistów oraz w celu obniżenia ceny. Dzięki nim 
detaliści nie tylko mają możliwość oferowania klientom tanich produktów opatrzo-
nych marką własną, mogą również obniżyć ceny produktów sprzedawanych pod 
markami krajowymi. Wzrost liczby marek własnych w różnych kategoriach produkto-
wych, zwłaszcza produktów spożywczych, spowodowało istotne zmiany w asorty-
mencie oferowanym przez detalistów, co w efekcie pozwala na zwiększenie obrotów  
i poprawę pozycji na rynku [Pepe, Abratt i Dion 2012, ss. 154–172].  

Niższe ceny osiąga się przez niższe koszty produkcji, marketingu i reklamy. Firmy 
oszczędzają na seryjnej produkcji, lepszej logistyce oraz ograniczeniu wydatków na 
reklamę. Producenci produkujący marki własne mają zapewnioną ciągłość produkcji, 
nie ponoszą kosztów na promocję swoich wyrobów. Klient płaci przede wszystkim za 
produkt, a nie za markę, marketing, co ma miejsce w przypadku produktów pod mar-
kami producentów [Stopczyński 2010, s. 22–28]. 

Marki handlowe są szansą dla lokalnych producentów, bez silnej pozycji na rynku. 
Muszą sprostać wymaganiom jakościowym. Dzięki współpracy z detalistami wytwórcy 
mają zapewniony zbyt, mogą sprawniej zaplanować i zoptymalizować produkcję, 
utylizując niewykorzystywane moce produkcyjne [Stopczyński 2010, s. 22–28]. 

Stosowanie marek handlowych dla detalisty przynosi różne korzyści, głównie to, 
że produkty pod marką własną:  
a) przynoszą korzyść własnemu przedsiębiorstwo handlowemu oraz konsumentowi, 

który otrzymuje poszerzone możliwości wyboru; 
b) różnicują ofertę asortymentową i sprzyjają utrzymywaniu specjalnego stylu oferty; 
c) ułatwiają wprowadzenie do sprzedaży nowych artykułów; 
d) są środkiem komunikacji, który oddziałuje silnie na konsumenta głównie poprzez 

cenę; 
e) mają większy wpływ na realizację określonej strategii cenowej obiektu handlowego; 
f) przyczyniają się do osiągnięcia korzystnej wielkości sprzedaży [Kłosiewicz 2000,  

s. 42–45].  
Do głównych czynników determinujących wprowadzanie marek handlowych na-

leżą: budowanie lojalności nabywców wobec sklepu, chęć poszerzenia oferty handlo-
wej sklepu oraz możliwość wynegocjowania niższych cen [Waśkowski 2000, s. 2–7]. 
Korzyściami dla konsumentów są m.in. możliwość wyboru między tańszymi lub droż-
szymi produktami oraz próba zmiany przekonania, że marka handlowa jest synoni-
mem towaru gorszej jakości [Górska-Warsewicz 2005, s. 41–43]. 
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Tabela 1: Porównanie marki producenta i marki handlowej 
 
 Marki producenta Marki handlowe 

Cele marki – zyskowny rozwój 
–wysoka znajomość marki 
–znaczący udział w rynku 
– mniejsze koszty jednost-

kowe 
–wzrost wielkości obrotów i 

zysków 

– wyróżnienie oferty jednostki handlowej 
– stworzenie profili sieci 
– utrzymanie cen na założonym niskim poziomie 
– uzyskanie korzystniejszych marż przez sieć 
– budowanie lojalności klientów wobec sieci 

Miejsce 
powstawa-
nia produktu 

–produkcja z reguły w 
zakładach produkcyjnych 
właściciela marki 

–producent ponosi wysokie 
koszty rozwoju innowacji 
produktowych 

– wytwarzanie na zlecenie firmy handlowej i pod 
jej  nadzorem 

– firma handlowa korzysta z nakładów na badania 
i rozwój finansowanych przez producenta 

Nazwa marki –nazwę ustala wytwórca 
 
 

– nazwę ustala przedsiębiorstwo handlowe, może 
być jedna nazwa dla wszystkich produktów toż-
sama lub nie z nazwą sieci lub utworzona dla 
określonej kategorii produktowej 

Strategia 
asortymen-
towa 

–strategia marki indywidu-
alnej 

– strategia marki  rodzinnej 
– strategia marki łączonej 
 

– łączenie sprzedaży marek producentów i marek 
handlowych 

– kreowanie jednaj marki i nadanie jej wszystkim 
sprzedawanym w danej sieci towarom oznaczo-
nym marką handlową 

– tworzenie kilka rodzajów marek handlowych 
dla poszczególnych grup produktów 

Strategia 
cenowa 

–cena obejmuje koszty 
dystrybucji, promocji i 
reklamy 

–stosowane są różne stra-
tegie pozycjonowania 

– nadanie produktom ceny istotnie niższej niż 
występująca w przypadku podobnych wyrobów 
oznaczonych marką producenta 

– stosowanie strategii Premium private labels 

Reklama 
i promocja 

– różne narzędzia składają-
ce się na promotion- mix 

–działania wspomagające 
sprzedaż w tym mer-
chandising producenta 

– staranna ekspozycja w Sali sprzedażowej, połą-
czona z dobrą informacją o produktach marki 
handlowej 

– degustacje i konkursy 
– gazetki firmowe 

Źródło: Kłosiewicz U, Słomińska B., Marki producenta i marki handlowe jako narzędzie konkurencji, IRWIK, 
Warszawa 2000, s. 40–43 
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Dla producenta wytwarzającego produkty pod marką handlową ważne są niższe 
koszty rozwoju produktu, marketingu i sprzedaży, skala i pewność zbytu oraz lepsze 
wykorzystanie mocy produkcyjnych [Kłosiewicz 2000, s. 42–45]. 

 
Metro Group AG – prezentacja grupy i marki korporacyjnej  
 
Grupa Metro AG3 jest niemieckim koncernem handlowym obecny w 2015 roku w 30 
krajach. Roczne obroty wynoszą około 60 mld euro (wg szacunku na 2015 rok), co 
plasuje koncern na 3 miejscu w kategorii największych detalistów na rynku świato-
wym za Wal-Martem (450 mld euro), Carrefourem (75 mld euro). Ponad 62% obrotów 
koncernu generuje rynek niemiecki, co powoduje, że Metro jest jednym z najbardziej 
umiędzynarodowionych detalistów spożywczych na świecie. Metro zatrudnia łącznie 
około 290 tysięcy pracowników.  

Czołowymi konkurentami Metro/Makro Cash&Carry w handlu hurtowym są: Wal-
Mart Stores, Inc., Aldi Group oraz Lidl, natomiast w kategorii supermarketow spożyw-
czych działających głównie na terenie Niemiec i Austrii: Rewe Group, Maxeda, Markt-
kauf Holding GmbH oraz Tengelmann Warenhan-delsgesellschaft KG 

Początki firmy sięgają końca XIX wieku, w 1879 roku powstała firma Kaufhof AG, 
założona przez Leonharda Tietz’a, który otworzył pasmanterię w Stralsund w Niem-
czech. Asko Deutsche Kaufhaus AG, funkcjonująca jako spółdzielnia kolejowa od 1880 
roku, została zakupiona w 1996 roku tworząc Metro AG. 

Natomiast historia Metro Group rozpoczęła się wraz z wprowadzeniem nowej 
koncepcji dystrybucji przez Otto Beisheima, jaką była samoobsługowa sprzedaż hur-
towa w formule Cash & Carry, czy „płać i bierz”. Początki firmy datowane są na 1964 
rok, w zagłębiu Ruhry w Niemczech. W tym samym roku otwarto drugi sklep w Essen. 

Polityka wewnętrzna Metro Group opiera się na generowaniu długofalowego, 
zrównoważonego wzrostu. Celem jest wzrost sprzedaży i zysku przez optymalizację 
kosztów własnych oraz odpowiednie zarządzanie kapitałem własnym i obcym.  

Cel długotrwałego wzrostu realizowany jest przez nacisk na wartość, jaką odzwier-
ciedla klient, stopniowe oddzielenie usługi dostaw od hurtowni i wdrożenie profesjo-
nalnego konceptu dystrybucji żywności w przypadku Makro Cash&Carry. 

Analizując strategie architektury marek Metro jest marką korporacyjną, której mi-
sja odnosi się do pięciu głównych założeń: rozwój, przekształcanie, poprawa, innowa-
cja oraz wzrost. Są to strategiczne ramy działalności grupy, które determinują zrów-

                                                            
3 Annual Report 2014/15 – Consolidated Financial Statements of Metro AG, 

www.metrogroup.de; FY 2014/15 Results Presentation 15 December 2015, Metro Group AG, 
2015, www.metrogroup.de 

 197__ 



Hanna Górska-Warsewicz, Maksymilian Czeczotko 
 
 

noważony rozwój firmy oraz spełniają założony cel dotyczący klienta. Marka korpora-
cyjna zapewnia realizację podstawowego celu w procesie internacjonalizacji, jakim 
jest osiągnięcie i utrzymanie pozycji lidera swojej kategorii w Europie Wschodniej  
i Zachodniej. 

Rozwój i transformację grupy odzwierciedla wielkość i zasięg działania, szczegól-
nie pod względem międzynarodowej ekspansji także poza Europą (tabela 1). 

 
Tabela 1. Lokalizacja sklepów Grupy Metro AG oraz Makro Cash&Carry  

Wyszczególnienie Metro AG Makro Cash&Carry 
Europa, w tym: 1927 627 
Niemcy 817 107 
Polska 120 41 
Azja, w tym 137 137 
Chiny 82 82 
Razem: 2064 764 

Żródło: Annual Report 2014/15 – Consolidated Financial Statements of Metro AG, , www.metrogroup.de; FY 

2014/15 Results Presentation 15 December 2015, Metro Group AG, 2015, www.metrogroup.de 

 
 

Strategie produktowe Metro Group AG 
 
Dzisiejsza grupa Metro AG jest obecna w 26 krajach przez 4 główne działy sprzedaży 
mające 2064 lokalizacje na całym świecie. Determinuje to architekturę marek obejmu-
jącą: 
a) Cash&Carry – sklepy specjalizujące się w samoobsługowej sprzedaży hurtowej. 

Wyróżnić można dwie marki, których zróżnicowanie geograficzne odzwierciedlają 
strategie produkt – rynek, które można ogólnie scharakteryzować jako szeroki 
asortyment dostosowany do lokalizacji obiektu w zakresie 764 placówek w 26 krajach; 

b) Media Markt i Saturn – marka sklepów ze sprzętem elektronicznym w Europie, 
prowadzące działalność jako niezależne firmy konkurujące między sobą. Strategie 
produktowe Media Markt odnoszą się do szerokiego zakresu produktów w takich 
kategoriach jak: elektronika, fotografia, rozrywka, telekomunikacja, komputery, 
oprogramowanie i sprzęt gospodarstwa domowego. Strategie w zakresie produkt 
– rynek realizowane są w kontekście zróżnicowanej lokalizacji ponad 1000 placó-
wek w 15 krajach, włączając 807 placówek Media Markt w 14 krajach oraz 198 Sa-
turn w 5 krajach o średniej powierzchni sprzedaży do 10.000 m2. Obydwie sieci po-
siadają w sprzedaży średnio 45.000 artykułów. Jednocześnie w ramach tych stra-
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tegii wprowadzono markę Redcoon.com dla grupy sklepów funkcjonujących od 
2011 roku zajmujących się sprzedażą internetową sprzętu elektronicznego  
w 8 krajach europejskich, w tym w Polsce; 

c) Real – marka sieci hipermarketów spożywczo-przemysłowych, obejmująca tylko 
na terenie Niemiec 293 placówki. W roku 2014 nastąpiła sprzedaż sklepów Real 
francuskiej grupie Auchan m.in. w Polsce, Rumunii i Rosji, a w 2012 roku na Ukra-
inie. W roku 2015 nastąpiło ukończenie procesu przejęcia.  

d) Galeria Kaufhof – marka sieć domów towarowych, działająca głównie w Niem-
czech i licząca 141 placówek w 2 krajach.  
Poszczególne sieci handlowe działają niezależnie od siebie, pod wymienionymi 

powyżej markami, wspierane z zewnątrz w niewielkim zakresie. Strategie asortymen-
towe, wizerunkowe oraz dotyczące produkt – cena realizowane są przez zasadę Cash 
& Carry w sklepach Makro, odnoszącą się do samodzielnego wyboru i transportu pro-
duktów do miejsca przeznaczenia. Koncepcja Cash & Carry jest w istocie skierowana 
do firm (B2B), mając na celu spełnienie potrzeb profesjonalnych klientów, czyli na-
bywców z innych organizacji i instytucji, takich jak detaliści, właściciele restauracji, 
firm usługowych czy stołówek, kawiarni i hoteli. 

Strategie wizerunkowe marki Makro odnoszą się do celu Cash & Carry, jakim jest 
sprzedaż produktów wysokiej jakości, wymaganych przez profesjonalnych klientów 
w dużych ilościach w korzystniej cenie hurtowej. Do realizacji zakupów uprawnia 
karta członkowska, wyrabiana po odpowiedniej weryfikacji, dla każdej osoby fizycznej 
lub prawnej, prowadzącej działalność gospodarczą, urzędu państwowego lub insty-
tucji użyteczności publicznej (np. szkoła, kościół, fundacja). 

Mocne strony Metro Group AG widoczne są w realizacji strategii kształtowania roli 
produktu oraz dotyczącej relacji produkt – rynek i odnoszą się do silnej pozycji  
w działalności hurtowej prowadzonej przez Metro Cash & Carry oraz obecności Media 
Markt i Saturn w segmencie elektronicznym. Strategicznemu rozwojowi nowych pro-
duktów i form sprzedaży sprzyjają m.in. korzystne tendencje sprzedaży detalicznej 
on-line, rosnący popyt na produkty oferowane pod markami handlowymi w Unii  
Europejskiej oraz rozszerzenie działalności na szybko rozwijających się rynkach np. 
chiński sektor detaliczny.  

 
Strategie produktowe w kontekście marek własnych sieci 
Makro 
 
Według danych na 2015 rok, sieć Makro Cash&Carry posiada w asortymencie ponad 
5500 produktów marek własnych, w tym 2800 artykułów spożywczych i 2700 artyku-
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łów przemysłowych. Obrazuje to długość asortymentu w ramach strategii asortymen-
towych. Wśród strategii kształtowania roli produktu wytypowano kategorie: będące 
liderami cechujące się najwyższą opłacalnością, pełniące funkcję finansowania kosz-
tów stałych oraz posiadające zdolność konkurowania na rynkach z kategoriami i pro-
duktami innych przedsiębiorstw handlowych. Kluczowe grupy produktowe obejmują: 
artykuły spożywcze, świeże owoce i warzywa, mrożonki, ryby, mięso, nabiał i jego 
przetwory, sprzęt AGD, czy elektronika użytkowa.  

Strategie rozwoju produktów odnoszą się do corocznego rozszerzania oferty asor-
tymentowej i wprowadzania nowych artykułów. W roku 2015 oferta zwiększyła się  
o 414 artykuły, np. pod marką Horeca Select wprowadzono 130 nowych produktów,  
a pod marką FineLIfe – 49. Realizowano m.in. strategie technologicznej modyfikacji 
wytwarzanych produktów oraz strategie bezwzględnie nowych produktów.  

Sieć Makro posiada 6 marek własnych, które stanowią główną ofertę sklepu, poza 
sprzedażą produktów pod marką producenta. Są to Aro, FineLife, Horeca Select, Rio-
ba, Sigma i H-line. 

Aro to marka z segmentu ekonomicznego uwzględniając strategie dotyczące rela-
cji produkt – marka. Skierowana została głównie do mniejszych sklepów i małej ga-
stronomii. W stałej ofercie – z punktu widzenia strategii asortymentowych – znajduje 
się ponad 1100 artykułów spożywczych i przemysłowych z większości kategorii  
tj. nabiał, owoce, warzywa, artykuły jednorazowe czy biurowe. Hasłem przewodnim 
marki jest „Aro-zawsze najtaniej”, co odzwierciedla stosowanie strategii wizerunko-
wych w odniesieniu do konkurencji cenowej oraz pozycjonowania w niższych seg-
mentach cenowych.  

FineLIfe stanowi połączenie wysokiej jakości oraz przystępnej ceny dla około 550 
produktów odzwierciedlając to strategię dotyczącą relacje produkt – cena. W sprze-
daży dostępne są także produkty Bio, pochodzące z upraw ekologicznych oraz Fine-
FOOD FineSTRO dla wyselekcjonowanych produktów o najwyższej jakości i opako-
waniu, np. ryby wędzone w kawałkach, steki wołowe oraz Carpaccio argentyńskie. 
Wskazuje to na stosowanie strategii koncentracji na produktach zwracających uwagę  
i zainteresowanie konsumentów, o znaczących perspektywach rozwoju jako jednej ze 
strategii kształtowania roli produktów. 

Horeca Select to marka skierowana głównie dla klientów z sektora gastronomicz-
no- hotelarskiego. W obszarze strategii asortymentowych należy wskazać na długość 
asortymentu przejawiającą się w dostępności ponad 1000 produktów. Strategie wize-
runkowe przejawiają się w głównych zasadach mieszczących się w trzech pojęciach: 
wysoka jakość, szeroki wybór i dobra cena. Natomiast strategie kształtowania roli 
produktów realizowane są przez koncentrację na takich kategoriach produktowych 

 __200 



Strategie produktowe w kontekście marek własnych... 
 
 

jak: urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne. Z kolei strategie dotyczące rela-
cji produkt – cena dotyczą produktów oferowanych w większych opakowaniach np. 
ser żółty (2,5 kg) lub mięso paczkowane.  

Rioba to marka charakteryzowana przez długość asortymentu wynoszącą 90 po-
zycji asortymentowych skierowanych do kawiarni, restauracji, barów i innych lokali 
gastronomicznych. Oferta obejmuje m. in. jednorazowe opakowania cukru, śmietankę 
UHT, kawę, herbatę, syropy barmańskie, soki, wodę oraz akcesoria tj. kubki czy ser-
wetki. Wskazuje to na realizację strategii produkt – rynek w obszarach biznesowych 
związanych z sektorem usług gastronomicznych. Inny obszar biznesowy w kontekście 
tych strategii odnaleźć można w odniesieniu do marki Sigma. Długość asortymentu  
w ramach strategii asortymentowych dotyczy 380 artykułów biurowych, papierni-
czych, akcesoriów komputerowych oraz mebli i urządzeń biurowych. Strategie wize-
runkowe dotyczą komunikacji marketingowej i strategii pozycjonowania marki odno-
szącej się do konkurencyjnych cen oraz wysokiej jakości. 

W architekturze marek ostatnią omawianą marką jest H-line dla produktów z bran-
ży HoReCa. Strategie asortymentowe cechują się dostępnością 300 produktów,  
tj. tekstylia, kosmetyki łazienkowe, porcelana, sztućce oraz wyposażenie bufetu. 

Reasumując strategie Makro Cash&Carry należy wskazać na wzajemne przenikanie 
się strategii, co determinowane jest funkcjonowaniem w różnych obszarach bizneso-
wych, kierowaniem oferty produktowej dla różnych grup odbiorców i pozycjonowa-
nych w odniesieniu do specyficznych determinantów. Strategie architektury marek 
przenikają się ze strategiami asortymentowymi w zakresie długości i szerokości asor-
tymentu przy współistnieniu strategii produkt – rynek i produkt – cena. Jednocześnie 
następujący rozwój nowych sieci determinuje stosowanie strategii rozwoju nowych 
produktów w odniesieniu do modyfikacji cech technologicznych i użytkowych.  

 
Zakończenie 
 
Funkcjonowanie przedsiębiorstw sektora handlowego determinowane jest koniecz-
nością stosowania rozbudowanych strategii produktowych w kontekście marek han-
dlowych z uwzględnieniem marki korporacyjnej oraz zróżnicowanych obszarów biz-
nesowych.  

Przykładem takiego koncernu jest Metro Group AG działające w czterech obsza-
rach biznesowych w ponad2 tysiącach lokalizacji na całym świecie. Strategia architek-
tury marek obejmuje markę korporacyjna, markę sieci sklepów sprzedaży detalicznej  
i hurtowej oraz marki handlowe. Dla wymienionych marek analizować należy współ-
istnienie strategii produktowych takich jak: strategie asortymentowe, strategie doty-
czące relacji produkt – cena, produkt – rynek, strategie rozwoju nowych produktów, 
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strategie wizerunkowe oraz strategie kształtowania roli produktów. Wzajemne prze-
nikanie się opisanych strategii wymaga spójnej misji koncernu, co w przypadku Metro 
Group AG odnosi się do następujących założeń: rozwój, przekształcenie, poprawa, 
innowacja oraz wzrost. Zapewnia to zrównoważony wzrost koncernu przy jednocze-
snej minimalizacji negatywnych zjawisk rynkowych. To należy przyjąć jako imperatyw 
rozwoju przedsiębiorstw handlu hurtowego i detalicznego w dobie dzisiejszej zwraca-
jąc uwagę na dynamiczne zmiany mikro- i makrootoczenia.  
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Polityka społeczna w roli instrumentu rywalizacji  
stosowanego w kampanii wyborczej 

 
„Obietnica jest czymś niepewnym, odnosi się do przyszłości  

i do niewielu stosunkowo ludzi; natomiast odmowa zraża  
na pewno, zaraz, i to większą ilość osób (...) ludzie o wiele  

bardziej gniewają się na tych, którzy im odmawiają, niż na tego,  
kto z wiadomej im przyczyny nie dotrzymuje obietnicy”. 

Kwintus Tulliusz Cyceron 
 

Social Policy as a Device of Rivalry Applied in a Political Campaign 
 
Abstract: The main purpose of the article is to expose the propaganda usage of ideas related to 
social policy in a modern political campaign. This aim is fulfilled by the analysis of selected 
visual materials distributed by the electoral committee of Andrzej Duda – a candidate in Polish 
presidential election 2015.  Therefore, the result of the aforementioned analysis provides an 
insight into the process of creating common notions of means and aims of social policy, which - 
in turn - tends to shape their practical implementation due to necessity of congruity of 
the politicians' proposals with popular knowledge of their electorate. Selecting presidential 
campaign content for the analysis is to highlight the feature peculiar to contemporary politics, 
which is the leading role of narrative in persuasion process (due to the fact that Polish constitu-
tion of 1997 provides the President with modest possibilities in the field of social policy, which, 
however, does not prevent the candidates from raising votes through promises situated in this 
domain). The theoretical model chosen for the analysis is the set of propaganda techniques 
isolated by the Institute of Propaganda Analysis based in Columbia University. 
Keywords: propaganda, political marketing, social policy, politics, presidential campaign,  
Andrzej Duda. 

 

                                                 
1 E-mail: mskorzycki@spoleczna.pl 



Michał Skorzycki 
 
 

Wprowadzenie 
 

Wnioski wyciągnięte przez europejskie klasy rządzące z rewolucji październikowej  
w Rosji, wielkiego kryzysu lat 30. XX w. i II wojny światowej na stałe wpisały politykę 
społeczną do programów wyborczych partii głównego nurtu funkcjonujących w de-
mokratycznych państwach europejskich. Przyczyny miały charakter zarówno ideolo-
giczny (szczególnie w przypadku ugrupowań lewicowych), jak i instrumentalny. Ten 
drugi motyw wynikał głównie z obawy tradycyjnych partii przed radykalizacją poli-
tyczną mas, grożącą komunizmem – dobitnie obrazowanej już w przedwojennej 
Wielkiej Brytanii programem konserwatystów Stanleya Baldwina i Neville'a Chamber-
laina kryjącym się pod hasłem „welfare without socialism” [Guide 2009, s. 7] – jak rów-
nież z prostej kalkulacji politycznej, z której wynikało, że głosy licznego wyemancy-
powanego już politycznie elektoratu pracobiorców są nie do pogardzenia w obliczu 
znacznie mniejszej grupy pracodawców, zwłaszcza że finansowanie partii z budżetów 
i składek członkowskich w znacznym stopniu uniezależniło je od zamożnych sympa-
tyków. Skutkiem tego było zwiększanie się uprawnień państwa w zakresie redystrybu-
cji dochodów, a co za tym idzie także oczekiwań elektoratu w odniesieniu do kształ-
towania jego bytu przez instytucje państwowe i samorządowe. Celnie opisane przez 
Anthony'ego Giddensa [1998, s. 39] wzajemne zapożyczanie skutecznych haseł i pro-
pozycji programowych przez ugrupowania polityczne sprawiło, że w kwestii celów, 
instrumentów i sposobów finansowania polityki społecznej zapanował swoisty kon-
sensus, którego uczestnikami stały się przede wszystkim partie socjaldemokratyczne 
i konserwatywne (stronnictwa liberalne w powojennej Europie zazwyczaj miały cha-
rakter mniejszościowy, który ograniczał pułap ich politycznego znaczenia do wystę-
powania w charakterze słabszych partnerów koalicyjnych). 
 Neoliberalna moda ekonomiczna z lat 80. i 90. oraz dezindustrializacja gospodarek 
połączona z delokalizacją jeszcze bardziej pogłębiły proces programowego zbliżania 
się do siebie głównych sił politycznych, skutkując zmianą kursu ideowego wielu partii 
socjaldemokratycznych w kierunku liberalizmu, bliższego ich nowej średniozamożnej 
klienteli [Europe Wheels..., s. 29]. Umiarkowana lewica zmniejszyła też nacisk kładzio-
ny wcześniej na rozwiązania mieszczące się w ramach tradycyjnej polityki społecznej, 
tworząc tym samym przestrzeń polityczną dla ugrupowań radykalnych (zazwyczaj 
autoramentu prawicowego, acz skutkiem kryzysu z 2008 r. było również pojawienie 
się ruchów zorientowanych lewicowo w rodzaju hiszpańskiego Podemos czy greckiej 
Syrizy). Kłopoty gospodarek kapitalistycznych rozpoczęte przez kryzys na amerykań-
skim rynku nieruchomości zakończyły jednak modę na neoliberalizm, przywracając do 
łask wyszydzaną wcześniej myśl keynesowską, bliską prowadzeniu przez państwo 
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aktywnej polityki społecznej, i zwiększając jednocześnie polityczny popyt na związaną 
z nią frazeologię i obietnice. Spowolnienie wzrostu gospodarczego w połączeniu 
z bezrobociem technologicznym i prorynkowymi reformami (sygnowanymi także 
przez partie socjaldemokratyczne, czego przykładem osławiona Agenda 2010 Ger-
harda Schrödera) wywołały wzrost politycznej opłacalności propozycji wyborczych 
związanych z polityką społeczną, którą łatwiej obecnie oczyścić z etykiet „rozdawnic-
twa” i „braku finansowej odpowiedzialności”, a co za tym idzie wykorzystać w roli 
narzędzia walki politycznej. 
 Zapotrzebowanie to nie mogło zostać przeoczone przez specjalistów od politycz-
nego marketingu, wizerunku i PR, zwłaszcza tych, którzy pracują dla sztabów partii 
i kandydatów stanowiących polityczny produkt kierowany do grup docelowych 
o niższej zamożności oraz o niskim poczuciu bezpieczeństwa (zbiorowości te nie zaw-
sze oczywiście się ze sobą pokrywają). Jedną z takich kategorii jest pierwsza grupa 
prekariatu (według kategoryzacji G. Standinga) [Żakowski 2015, s. 18], czyli dawna 
klasa robotnicza, pozbawiona nie tylko pewności zatrudnienia, ale także zintegrowa-
nej społecznej tożsamości i oczekująca od państwa ochrony przed zagrożeniami ze-
wnętrznymi, mogącymi znajdować ucieleśnienie zarówno w postaci innych grup 
etnicznych, jak i choćby organizacji międzynarodowych czy ponadnarodowych korpo-
racji. Doradcy kandydatów i szefowie sztabów wyborczych czynią niejednokrotnie  
z elementów polityki społecznej składniki oferowanego przez siebie produktu pod-
stawowego, obejmującego: korzyści płynące z poparcia promowanego polityka (czyli 
produktu właściwego), potrzeby, jakie może on zaspokoić, oraz problemy, które jest  
w stanie rozwiązać. W praktyce sprowadza się to często do budowania konglomeratu 
złożonego z idei politycznej, określonych stanowisk wobec najistotniejszych proble-
mów [Maliszewski 2008, s. 30] (wybieranych na bazie wiedzy zaczerpniętej z badań 
społecznych skorelowanej z ideologią i wizerunkiem partii bądź kandydata) oraz 
obietnic o charakterze racjonalnym i emocjonalnym [Maliszewski 2008, s. 38].  
 Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka wykorzystania propozycji 
mieszczących się w zakresie polityki społecznej przez sztaby prowadzące współczesne 
kampanie wyborcze do uzyskania przewagi w rywalizacji politycznej, ze szczególnym 
uwzględnieniem zastosowania w tym procesie środków propagandowych. Jego osią-
gnięciu posłużyła analiza przypadku kandydata biorącego udział w polskich wyborach 
prezydenckich z 2015 r. Andrzeja Dudy, której efektem jest również zarysowanie kon-
cepcji tejże polityki, wyłaniającej się z przekazów medialnych kreowanych przez kan-
dydata i jego współpracowników (przede wszystkim w zakresie doboru i sposobów 
wykorzystania jej instrumentów). Realizacja postawionego wyżej celu ma w zamyśle 
zapewnić wgląd w polityczne wykorzystanie instrumentów polityki społecznej, rzuca-
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jąc tym samym światło na kształtowanie obiegowych opinii dotyczących ich form 
i funkcji, które zachodzi między innymi w czasie kampanii wyborczych prowadzonych 
na konkurencyjnym rynku politycznym, wymuszającym na politykach zajmowanie 
stanowisk dotyczących sposobu realizacji polityki społecznej (kandydaci negujący 
potrzebę jej prowadzenia znajdują się zazwyczaj na marginesie). Proces wyborczy 
zachodzący w systemie demokratycznym uzależnia z kolei ów sposób od wyobrażeń 
zbiorowych, które udało się wytworzyć dzięki wykorzystanym środkom z zakresu 
marketingu politycznego i propagandy. Mamy zatem do czynienia ze sprzężeniem 
zwrotnym, które sprawia, że nie wszystkie pomysły ekspertów (nawet te najbardziej 
racjonalne) dotyczące instrumentów polityki społecznej mogą doczekać się pełnej 
realizacji, a nie wszystkie ich opinie – uznania, na jakie zasługują. Niniejsze opracowa-
nie zawiera analizę jednego z etapów opisanego wyżej procesu politycznego, którym 
to etapem jest propagandowe wykorzystanie polityki społecznej i jej instrumentów. 
 Poza tym śledzenie posługiwania się polityką społeczną w kampaniach prezy-
denckich może dostarczyć szczególnie ciekawej wiedzy o dzisiejszej polityce ze 
względu na fakt, że Konstytucja RP z 1997 roku wyposaża głowę państwa w nader 
skromne instrumentarium do wywierania wpływu na jej kształt i realizację, ograniczo-
ne właściwie do inicjatywy ustawodawczej (art. 118), wstrzymania procesu legislacyj-
nego (art. 122) oraz (pośrednio) uprawnień w zakresie powoływania członków Rady 
Ministrów (art. 145) [Konstytucja...] (formowanie gabinetu pod kierunkiem premier 
Ewy Kopacz w 2014 r. wykazało, że prezydent może mieć realny wpływ na skład RM 
[patrz Pawlicka 2014; Miller: Rząd Kopacz...]). Sprzeczność między tymi ograniczeniami 
a istotnością roli polityki społecznej w programie zwycięskiego kandydata może bo-
wiem dać wgląd w rolę narracji w procesie perswazyjnym, opartym wyraźnie na 
przewadze pathosu nad logosem. Celem opracowania nie jest ani weryfikacja realno-
ści składanych przez kandydata obietnic, ani krytyka jego programu (zwłaszcza że 
sztab Andrzeja Dudy sięgnął po rozwiązania propagandowe nieobce części jego poli-
tycznych konkurentów). Decyzja o wyborze kampanii tego akurat polityka była spo-
wodowana, potwierdzoną zwycięstwem, skutecznością w stosowaniu przez niego 
propozycji z zakresu polityki społecznej, wpisanych w opowieść o dzisiejszej Polsce, 
zaakceptowaną przez większość aktywnych wyborców.   

 
Materiał analityczny 

 
Przegląd treści kampanii Andrzeja Dudy został dokonany na podstawie drugiej z tele-
wizyjnych debat wyborczych, w których adwersarzem kandydata był urzędujący pre-
zydent Bronisław Komorowski, oraz wybranych pseudowydarzeń, zarejestrowanych 
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iumieszczonych przez sztab Dudy w serwisie społecznościowym youtube.com. Przy-
pomnieć w tym miejscu należy, że pseudowydarzenia mają charakter zaaranżowa-
nych happeningów imitujących spontaniczność i obliczonych na wywołanie zaintere-
sowania mediów, które może zaowocować kolejnymi, zwracającymi uwagę na kan-
dydata i zapewniającymi mu medialną obecność [Węgrzyn 2013, s. 12–13]. O wyborze 
materiałów audiowizualnych zadecydował fakt, że internet i telewizja są głównymi 
źródłami wiedzy dotyczącej polityków i ich programów, zaś stosunkowo niski poziom 
czytelnictwa opiniotwórczych czasopism społeczno-politycznych w Polsce [patrz 
„Przegląd Sportowy”...; „Tele Tydzień”...] i słaba zapamiętywalność treści przekazywa-
nych przez media audytywne [patrz Nowacki 2005, s. 101] sprawiają, że sztaby wybor-
cze kładą akcent na udostępnianie odbiorcom materiałów łączących dźwięk z obra-
zem, najbardziej sugestywnych i pozwalających widzom na ekonomizację poznania. 
Poza tym do analizy wybrane zostały zarówno wypowiedzi o szerokiej tematyce, jak  
i te poświęcone zagadnieniom związanym wyłącznie z polityką społeczną. Pierwsze  
z nich zapewniają wgląd w miejsce polityki społecznej w całym przekazie kampanijnym, 
zaś drugie – dostęp do szczegółów propozycji kandydata w zakresie tej dziedziny. 
 Trzeba zaznaczyć, że przeanalizowane zostały przekazy stosunkowo długie, które 
cieszyły sie mniejszą popularnością niż spoty, ale zapewniły za to szerszy wgląd 
w narracje wyborcze. Niższa popularność nie odebrała im przy tym waloru reprezen-
tatywności, bowiem występujące w nich treści były wielokrotnie powielane w rekla-
mach politycznych i w czasie spotkań kandydata z potencjalnymi wyborcami.   
 Najpełniejszą syntezą jego przekazu wyborczego jest „Prezentacja umowy pro-
gramowej Andrzeja Dudy z Polakami” z 28 lutego 2015 r. Już w tytule materiału widać 
wyraźnie zabieg językowy, mający angażować widza, który staje się symboliczną stro-
ną dialogu. W rzeczywistości mamy do czynienia z telewizyjnym pseudowydarzeniem, 
w trakcie którego kandydat prezentuje swój program wyborczy przed prominentnymi 
działaczami partii Prawo i Sprawiedliwość oraz wyraźnie animowaną publicznością; 
inscenizowany charakter wydarzenia widać choćby na początku pierwszej części wy-
stąpienia, zatytułowanej „rodzina”, gdy na gest mówcy publiczność pokazuje kartki  
z tymże tytułem [Prezentacja..., 12:27]. Pozostałe części tego długiego (1 godz. 42 min 
16 sek.) wystąpienia noszą nazwy: praca, dialog oraz bezpieczeństwo i są oddzielane 
materiałami filmowymi, zawierającymi wypowiedzi niewymienionych z nazwisk osób, 
identyfikowanych za pomocą ról społecznych i przedstawiających skargi dotyczące 
własnej sytuacji. Warto zauważyć, że trzy z wymienionych części nawiązują bezpo-
średnio do kwestii mieszczących się w zakresie polityki społecznej, a tytuł czwartej  
z nich (bezpieczeństwo) jest interpretowany przez kandydata na tyle szeroko, że wątki 
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należące do wspomnianej dziedziny też się w niej znajdują2. Kolejny z analizowanych 
materiałów nosi tytuł „Spotkanie Andrzeja Dudy z rodzinami" (27 kwietnia 2015 r.,  
44 min. 29 sek.). W przeciwieństwie do „prezentacji” wydarzenie to nie odbywa się  
w studiu, lecz w kawiarni. Kandydat siedzi przy stoliku w otoczeniu sześciu kobiet, 
dwóch mężczyzn oraz dzieci w różnym wieku, biegających dookoła lub siedzących na 
kolanach dorosłych. Stawia diagnozy problemów dotyczących rodzin, spotykające się 
z aprobatą zebranych, proponuje rozwiązania, wysłuchuje uwag uczestników spotka-
nia, z którymi się zgadza i na które swobodnie odpowiada. Trzecie z analizowanych 
pseudowydarzeń to zapis fragmentu "Spotkania Andrzeja Dudy z seniorami w Mięt-
nem" (26 kwietnia 2015 r., 18 min 52 sek.), a w rzeczywistości wystąpienia kandydata 
na tym spotkaniu. Różni się ono od poprzednich mniejszym zakresem inscenizacji. Już 
tytuł konkretyzuje miejsce spotkania, zatem odbiorca zyskuje przekonanie, że dostał 
autentyczny wgląd w bezpośredni kontakt Dudy z wyborcami. Kandydat mówi o ko-
nieczności prowadzenia tzw. „polityki senioralnej”, zakładającej opiekę państwa nad 
emerytami poprzez ich społeczną aktywizację, podniesienie uposażeń (bez konkret-
nych obietnic) oraz obniżenie cen lekarstw refundowanych. Poza tym poddaje krytyce 
system opieki zdrowotnej i obiecuje zmianę polityki wobec emerytów, która ma zo-
stać osiągnięta dzięki funkcjonowaniu „narodowej rady rozwoju”, której stworzenie 
zapowiada (nie podając szczegółów dotyczących jej kompetencji czy instrumentów 
działania). Następnym z materiałów wybranych do analizy jest konferencja prasowa 
ze służbą zdrowia w Grójcu z 7 kwietnia 2015 r. (14 min 31 sek.), zorganizowana  
w szpitalnym korytarzu, podczas której kandydatowi towarzyszy Grzegorz Religa, 
założycielka Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Bożena Banachowicz, 
Adam Sandauer – założyciel i honorowy przewodniczący Stowarzyszenia Pacjentów 
„Primum Non Nocere”, dwaj młodzi lekarze w trakcie specjalizacji oraz mężczyzna  
w uniformie ratownika medycznego, którego prowadzący konferencję nie przedsta-
wia [Andrzej Duda na konferencji...]). Kandydat poddaje krytyce stan służby zdrowia  
i politykę rządu wobec kwestii ochrony zdrowia (zarzucając mu indolencję organiza-
cyjną oraz dążenie do komercjalizacji i biurokratyzacji tego sektora), zaznaczając jed-
nocześnie potrzebę upowszechnienia dostępu do bezpłatnej opieki lekarskiej. Odrzu-
ca przy tym pomysły na reformę proponowane przez aktualny gabinet, zaś towarzy-

 
2 Taka interpretacja zagadnienia bezpieczeństwa występuje także w innych materiałach wy-

korzystanych w kampanii Andrzeja Dudy. Przykładem może być choćby fragment wystąpienia 
na konwencji [07:46] „(o partii aktualnie rządzącej, M.S.) (...) oni (...) nie potrafią zapewnić ani 
rozwoju gospodarczego, ani bezpieczeństwa, i tego zwykłego, na co dzień potrzebnego, jak 
bezpieczeństwo energetyczne i bezpieczeństwo socjalne (...)”. Tak rozpoczęte zdanie sugero-
wałoby, że mówca wymieni jeszcze jeden rodzaj bezpieczeństwa, ale to nie następuje. Kwestia 
bezpieczeństwa militarnego odgrywała zresztą w jego kampanii rolę drugoplanową. 
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szące mu osoby zgłaszają postulaty związane przede wszystkim z koniecznością 
zwiększenia nakładów na służbę zdrowia (padają też postulaty płacowe dotyczące 
podniesienia wysokości zarobków pielęgniarek i młodych lekarzy). Ostatnim z anali-
zowanych pseudowydarzeń jest „Wystąpienie na konwencji »Dobra Zmiana«” (32 min 
57 sek.) opublikowane 20 maja 2015 r. Andrzej Duda wygłasza wspomniane przemó-
wienie w studiu, stojąc na okrągłej scenie otoczonej przez słuchaczy. Większość wi-
downi usytuowanej za jego plecami stanowią ludzie młodzi (jest też kilkoro niepełno-
sprawnych). Bohaterami zbliżeń są prominentni działacze PiS Jarosław Kaczyński, 
Mariusz Błaszczak, Mariusz Kamiński, Ryszard Czarnecki i Beata Szydło, a także prze-
wodniczący sojuszniczych partii Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro. Kamery wyraźnie 
eksponują też aktora Janusza Rewińskiego. Na treść przemówienia składa się przede 
wszystkim szereg zarzutów wobec ugrupowania aktualnie sprawującego władzę. 
Podstawowe zarzuty wymieniane przez kandydata to: nieuczciwość, niespełnianie 
obietnic wyborczych, brak dialogu z obywatelami, zgoda na „dekarbonizację” gospo-
darki, stosowanie przemocy wobec górników i posłanie sześciolatków do szkół. Kan-
dydat powtarza też szereg obietnic wymienionych we wspomnianej wyżej „prezenta-
cji”: wprowadzenie świadczenia w wysokości 500 zł na dziecko w rodzinie ubogiej  
i o średnim dochodzie, podniesienie kwoty wolnej od podatku do 8000 zł, obniżenie 
wieku emerytalnego (bez podawania skali tej redukcji). Deklaruje też wsparcie dla 
popularyzacji polskich marek za granicą i pomoc rodzimym przedsiębiorcom w po-
staci obniżania restrykcyjności fiskalnej państwa i „uproszczenia podatków”. Wystą-
pieniu kandydata towarzyszą tym razem wypowiedzi jego żony i córki, deklarujących 
pełne poparcie dla niego oraz odporność na niesprecyzowane bliżej ataki ze strony 
nieokreślonych osób. Żona kandydata wplotła też w swoją wypowiedź żart, twierdząc, 
że za jej mężem stoi tylko ona z córką, a nie prezes PiS Jarosław Kaczyński, którego 
osobiście się nie boi. Na koniec kandydat wraz z rodziną krzyczy „Polska potrzebuje 
dobrej zmiany!”. Publiczność odpowiada, skandując „dobra zmiana”, pojawia się pod-
niosła muzyka, sypią się konfetti i baloniki, a część widowni wchodzi na scenę i zaczy-
na robić sobie zdjęcia z żoną i córką kandydata. Głos zabiera moderator, wykrzykując 
hasła wyborcze (m.in. „zwyciężymy!” podjęte przez większość zebranych i skandowa-
ne z dłońmi uniesionymi w geście Churchilla) i zachęcając do oddania głosu na kan-
dydata w drugiej turze wyborów prezydenckich 24 maja 2015 r. 
 Wspomniana wyżej debata prezydencka (1 godz. 11 min 11 sek.) [Czas decyzji...] 
została przygotowana i wyemitowana przez ogólnopolską stację telewizyjną TVN 24 
dnia 21 maja 2015 r. W jej trakcie dziennikarze Monika Olejnik, Bogdan Rymanowski i 
Justyna Pochanke zadawali każdemu z kandydatów po cztery pytania wspólne  
z dziedzin: polityki krajowej, gospodarczej, społecznej i zagranicznej, dając na każdą 
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odpowiedź 90 sekund. Po każdej z „rund” kandydaci otrzymywali 30 sekund na zada-
nie własnego pytania, po czym zapytany – 60 sekund na udzielenie odpowiedzi, na-
stępnie autor pytania – 30 sekund na polemikę i znów jego adwersarz taki sam czas 
na odniesienie się do niej. Na koniec kandydaci dostali po 2 minuty na swobodne 
wypowiedzi perswazyjne. 

 
Ocena stanu państwa 

 
Zgodnie z naczelnym prawidłem marketingu politycznego, Andrzej Duda jako kandy-
dat opozycyjny przedstawił w wymienionych materiałach diagnozę aktualnego stanu 
państwa opartą na eksponowaniu jego problemów, zarzucając przy tym rządzącemu 
ugrupowaniu brak umiejętności ich rozwiązania. Zastosował tym samym dwa z na-
rzędzi perswazyjnych wymienionych przez Pratkanisa i Aronsona [2008, s. 48–49],  
tj. perswazję wstępną polegającą na zdefiniowaniu sytuacji wyjściowej interpretowa-
nej zgodnie z interesem autora przekazu, ale przy zachowaniu wrażenia jej oczywisto-
ści, oraz kontrolowanie uczuć odbiorców, którym następnie podsuwa się metody 
wyrażenia tych emocji w postaci działań, do których nadawca komunikatu usiłuje ich 
nakłonić. Dodać przy tym należy, że przedmiot krytyki prowadzonej przez kandydata 
zdaje się wykraczać poza sprawy aktualne, a także okres rządów jego politycznych 
adwersarzy. Właściwie tylko jedno z wielokrotnie wskazywanych zjawisk czy posunięć 
z okresu po 1989 r. jest w treści badanych wypowiedzi wartościowane jednoznacznie 
pozytywnie3. W tej roli występuje odrzucenie systemu realnego socjalizmu etykietowa-
nego mianem „ustroju słusznie minionego” [Spotkanie Andrzeja Dudy z seniorami..., 
01:09] bądź „komuny” [Spotkanie Andrzeja Dudy z rodzinami, 39:31].  
 Przede wszystkim kandydat przedstawia Polskę jako kraj o ograniczonej suweren-
ności4. Zakres tej suwerenności jest w opinii Andrzeja Dudy redukowany skutkiem 
błędnych decyzji władz oraz działań sił zewnętrznych, które kandydat nie zawsze 
określa, zostawiając tym samym słuchaczom pole do domysłów. Zabieg ten jest wy-
raźnie widoczny choćby w „prezentacji umowy programowej z Polakami” [27:09]5.  

 
3 W debacie z Bronisławem Komorowskim jednym z sukcesów określa również przystąpie-

nie Polski do Unii Europejskiej, ale trzeba zauważyć, że przekonanie to służy mu do odparcia 
zarzutu adwersarza o tolerowanie w swoim środowisku posłanki Pawłowicz, która określiła 
flagę unijną mianem „szmaty” [Czas decyzji..., 01:04:37].  

4 W czasie spotkania z rodzinami [39:35] pojawia się wypowiedź: „(...) dzisiejsza Polska, która 
mieni się suwerenną, niepodległą, wolną (...)”. 

5 „Proszę państwa. To także kwestia programów szkolnych. Tego, że rodzice mają się rów-
nież w kwestii programów wypowiedzieć. Tego, żeby nie narzucano nam, a zwłaszcza po cichu, 
kuchennymi drzwiami, edukowano nasze dzieci według obcych wzorców kulturowych, niszcząc 
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W roli nazwanego zewnętrznego czynnika zagrożenia wystąpiły natomiast międzyna-
rodowe korporacje, które kandydat oskarżył o stosowanie nieuczciwej konkurencji 
wobec mniejszych przedsiębiorstw polskich6. Postawił przy tym swoich słuchaczy 
przed dylematem polegającym na pokazaniu, „(podniesionym głosem, M.S.) czy Pol-
ska jest państwem silnym, czy Polska jest państwem słabym, którym rządzą wielkie 
instytucje finansowe, które mogą robić co chcą, tak jak dzisiaj robią z tymi, którzy 
wzięli kredyty we frankach szwajcarskich (...)” [Prezentacja..., 44:13].  
 Podmiotem zewnętrznym, na który kandydat wielokrotnie zwraca uwagę, jest 
także Unia Europejska, wobec której przyjmuje on jednak mniej jednoznaczne stano-
wisko; obsadza ją w potrójnej roli: źródła zagrożeń, źródła funduszy oraz pola rozgrywki 
interesów państw narodowych, na którym prowadzi się grę o sumie zerowej7. Stąd 
obecna w wypowiedziach kandydata retoryka walki, dla której alternatywą może być 
tylko słabość (wariant współpracy jest wyraźnie pomijany)8. Przykładem tej retoryki 
jest zapowiedź „Ja nie będę się bał pojechać do Brukseli, walczyć o interesy polskich 

 
przy okazji te nasze wzorce tradycyjne, wyrosłe z naszej tysiącletniej ponad historii, wyrosłe  
z naszej kultury, wyrosłe z wiary większości Polaków. Takiej polityki prowadzić nie można, bo 
ona prowadzi do wykorzenienia, ona prowadzi do tego, że znikną postawy patriotyczne, bo ona 
prowadzi do tego właśnie, że ludzie nie będą czuli związku ze swoim państwem (oklaski, M.S.).  
I kiedy ja to obserwuję, kiedy słucham tych głosów rodziców, kiedy patrzę na moją córkę, to 
myślę sobie, że może ktoś chce to zrobić specjalnie, może specjalnie wpycha do naszego kraju 
te właśnie lewackie ideologie, po to żeby nas osłabić, po to żeby państwo polskie nie było silne, 
po to żeby Polacy nie stanowili konkurencji dla innych narodów, a ja mówię, to tylko oznacza, 
że my jesteśmy naprawdę wielką wartością, i że naprawdę jesteśmy dobrzy, i przed tymi wpły-
wami musimy się bronić, i to także jest zadanie prezydenta Rzeczypospolitej (skandowanie 
»Andrzej Duda«, M.S.)”. 

6 Żeby nie było takich sytuacji, że wielkie sieci marketów, że wielkie instytucje finansowe 
mają w nie wiadomo jaki sposób potworzone rozwiązania, które pomagają im unikać podatku. 
Że polski przedsiębiorca konkurować nie da rady. Że na starcie ma gorszą sytuację, bo tak na-
prawdę nie jest szanowany przez swoje państwo [Prezentacja..., 50:29].  

7 Nawet wspomniana wyżej wypowiedź wskazująca na interpretowanie wejścia Polski do 
Unii w kategoriach sukcesu jest otoczona przez zdania: „Dzisiaj przede wszystkim trzeba reali-
zować polskie interesy” [Czas decyzji..., 01:04:33] i „(...) trzeba sobie też powiedzieć jasno, tak jak 
już mówiłem wcześniej, tam trzeba się cały czas ubiegać o nasze interesy, być bez kompleksów, 
(...)” [Czas decyzji..., 01:04:44]. Kilka minut wcześniej Duda wyraża przy tym następującą opinię 
„My przede wszystkim musimy realizować nasze interesy. To jest sprawa zupełnie zasadnicza 
i podstawowa. Polska powinna realizować w Unii Europejskiej swoje interesy i na te interesy 
powinna być nastawiona. Oczywiście w ramach takiej struktury jak Unia Europejska realizuje się 
te interesy po partnersku, ale też chciałbym, żebyśmy byli tak traktowani” [Czas decyzji...,, 
54:47].  

8 Państwa Europy Zachodniej zostały też przez kandydata obsadzone w roli konkurentów 
gospodarczych (innych nie wymienia). Przykładem jest wypowiedź ze „spotkania z rodzinami” 
[04:13]: „Jeżeli gospodarka nie będzie innowacyjna, to nie mamy szans w konkurencji z gospo-
darkami zachodnimi (…)”. 
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rolników” [Prezentacja..., 52:12], uzupełniona zaraz później o opinię, że prezydent  
w czasie kontaktowania się z każdym piastującym „(...) ważną funkcję, również w insty-
tucjach europejskich (…) ma prawo, więcej, obowiązek, występować w obronie pol-
skiego społeczeństwa” [Prezentacja..., 52:49].  
 Poza tym według diagnozy kandydata państwo polskie pod rządzami koalicji PO-
PSL ma charakter opresyjny, czego przykłady rozciągają się na kontinuum od decyzji 
o przesunięciu wieku rozpoczęcia edukacji szkolnej na szósty rok życia do strzelania 
do robotników. Tym ostatnim z przykładów kandydat posłużył się do retorycznego 
zrównania swoich oponentów politycznych z ekipą wprowadzającą stan wojenny 
w grudniu 1981 r.9, którego to zrównania dokonał w oparciu o wyprowadzoną przez 
Ernsta Cassirera zasadę mitycznego myślenia, automatycznie wiążącą ze sobą ele-
menty podobne [Bal-Nowak 1996, s. 84]. Co więcej, zdaniem Andrzeja Dudy: obecny 
rząd nie chroni rodzin i nie rozumie ich potrzeb (szerzej, nie zauważa „spraw ludzkich” 
[Wystąpienie na konwencji..., 02:53]), państwo przeszkadza polskim przedsiębiorcom, 
faworyzując zagranicznych, a poziom bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego 
jest niezadowalający. Poza tym jego zdaniem polska prowincja pogrąża się w stagna-
cji, wyludniana przez fale emigracyjne, system ubezpieczeń społecznych działa wa-
dliwie, wypłacając zbyt niskie emerytury i zbyt późno zezwalając na ich pobieranie, 
zaś szkolnictwo jest dotknięte kryzysem („Starając się odpowiedzieć na tę kwestię, 
zacznę może od tej edukacji. Cały ten system właśnie jest chory. Na tym to polega. On 
jest chory od strony programowej, od strony przygotowania szkół” [Spotkanie An-
drzeja Dudy z rodzinami, 24:55]), podobnie jak służba zdrowia, niezdolna do zapew-
nienia gwarantowanego (w opinii kandydata) przez konstytucję prawa do opieki me-
dycznej. Nie inaczej przedstawiony jest również stan gospodarki, którą kandydat wy-
raźnie utożsamia ze „zniszczonym” [Prezentacja..., 38:00] jego zdaniem przemysłem. 
Teza o jego zniszczeniu jest w prezentowanych materiałach dodatkowo wzmacniana 
poprzez wielokrotnie ponawiane zapewnienie o konieczności dokonania jego „odbu-
dowy” [Prezentacja..., 42:17; 01:20:13], której wymaga w opinii Andrzeja Dudy także 

 
9 „Nie jest odpowiedzialny rząd, który polskich policjantów wysyła, żeby strzelali do robot-

ników. Proszę państwa, to nie jest żart. Górnicy z Jastrzębia, kiedy się z nimi spotkałem, poka-
zywali mi gumowe kule. To nie byli chuligani. To byli prawdziwi robotnicy, ludzie, którzy pra-
cowali w kopalniach i pracują na dole, o poszarzałych od ciemności twarzach. To do nich strze-
lano gumowymi pociskami. (podniesionym głosem, M.S.) Jaką oni Polskę dzisiaj postrzegają? To 
przecież tam też strzelano do ludzi w latach 80. To tam, na Śląsku w czasie stanu wojennego 
zamordowała władza górników. Dzisiaj strzela do nich znów. Nie z ostrej broni. Ale jakie to 
budzi skojarzenie? I jaką pokazuje jakość tej władzy (okrzyki: »hańba«, M.S.). Ludziom, którzy 
bronią swoich miejsc pracy. Ludziom, którzy bronią polskiego przemysłu. Ludziom, którzy bro-
nią swoich interesów. Ludziom, którzy po prostu bronią zwykłej uczciwości” [Prezentacja..., 
01:20:13] [por. Wystąpienie na konwencji..., 08:27].  
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„Polska powiatowa” [Wystąpienie na konwencji..., 09:38], „wspólnota” [Wystąpienie na 
konwencji..., 18:19], „polski dobrobyt” [Prezentacja..., 01:09:09], „potencjał polskiej 
armii” [Czas decyzji..., 49:28], „obrona terytorialna” [Czas decyzji..., 49:38] i w końcu 
cała Rzeczpospolita [Prezentacja..., 08:50]. Kandydat sugeruje przy tym, że owo „nisz-
czenie” miało miejsce także w pierwszym okresie transformacji, zaś jego przedmiotem 
był przemysł zbudowany przed 1989 r. [Spotkanie Andrzeja Dudy z seniorami..., 01:52; 
Wystąpienie na konwencji..., 17:16].  

 
Propozycje Andrzeja Dudy w zakresie polityki społecznej 

 
Zasadniczym kryterium, na którym oparto wybór treści uznanych za propozycje  
w zakresie polityki społecznej, była jej definicja, każąca rozumieć desygnat tego poję-
cia szerzej niż tylko samą politykę socjalną. Zgodnie z nią jest nim „(...) działalność 
państwa, rządu i organizacji pozarządowych zmierzająca do kształtowania ogólnych 
warunków pracy i bytu ludności, prorozwojowych struktur społecznych oraz stosun-
ków społecznych opartych na równości i sprawiedliwości społecznej, sprzyjającej 
zaspokajaniu potrzeb społecznych na dostępnym poziomie” [Kurzynowski 2006,  
s. 11]. W badanym materialne Andrzej Duda wielokrotnie odnosi się do większości  
z podstawowych działów tak rozumianej polityki społecznej: polityki zabezpieczenia 
społecznego i opieki społecznej, polityki rodzinnej, polityki demograficznej, polityki 
zatrudnienia, płac, warunków i ochrony pracy, polityki mieszkaniowej, polityki ochro-
ny zdrowia i polityki kształtowania kultury [patrz Polak 2009 a, s. 22–23]. 
 Większość jego propozycji w tym zakresie dotyczy wykorzystania jej klasycznych 
instrumentów, ze szczególnym uwzględnieniem ekonomicznych, występujących 
głównie pod postacią polityki konsumpcyjnej (znacznie mniej miejsca poświęca infor-
macyjnym, kadrowym i przestrzenno-czasowym) [patrz Polak 2009 a, s. 43–48]. Kan-
dydat zapowiada wprowadzenie nowych świadczeń społecznych w wysokości 500 zł 
na każde dziecko w rodzinach o najniższych dochodach oraz na każde począwszy od 
drugiego w rodzinach o dochodach średnich. Kwota ta powtarza się we wszystkich 
przypadkach omawiania tej propozycji, ale pojawiają się między nimi różnice w zakre-
sie precyzji określenia kategorii przyszłych odbiorców świadczenia; w czasie „spotka-
nia z rodzinami” [06:11] posługuje się ogólnikami10, zaś w wystąpieniu na konwencji 
[12:06] dokonuje pewnego doprecyzowania, kierując świadczenie do rodzin, w któ-

 
10 „Przy czym 500 zł na każde dziecko w rodzinach tych, no, którym żyje się najtrudniej,  

w rodzinach najbiedniejszych. Natomiast w rodzinach, powiedzmy, średnio zarabiających, to 
też wcale nie jest w polskiej skali dzisiaj, to nie są wielkie pieniądze, to powinna, to powinna być 
kwota 500 zł, poczynając od drugiego dziecka”. 
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rych żyje „co najmniej” 750 tys. niedojadających dzieci znajdujących się na „krawędzi 
nędzy” (mówca nie podaje źródła tych danych, co jest zabiegiem często stosowanym 
przez większość polityków) i ograniczając świadczenie obiecywane rodzinom o śred-
nim dochodzie tylko do tych, które są w „trudniej sytuacji” [Wystąpienie na konwen-
cji..., 10:23]. Kandydat podkreśla także konieczność zredukowania kosztu uzyskania 
świadczenia w postaci leków refundowanych poprzez obniżenie ich ceny do 8–9 zł [An-
drzej Duda na konferencji..., 10:20], nie precyzując, kto będzie uprawniony do ich 
zakupu za tę kwotę. W czasie wypowiedzi na „konferencji ze służbą zdrowia” buduje 
kontekst rzeczonej obietnicy, poprzedzając ją wskazaniem na rzekome trudności 
emerytów z finansowaniem lekarstw, co może być odczytane jako sugestia, że tylko oni 
znajdą się w kategorii beneficjentów zapowiadanej zmiany, jednak wymieniając wspo-
mnianą cenę, nie ogranicza jej wyraźnie tylko do nich, puentując „(...) państwo polskie  
w takim kierunku powinno zmierzać, żeby każdego pacjenta było stać na to, aby zapewnić 
sobie tą.., tą podstawową ochronę zdrowa” [Andrzej Duda na konferencji..., 10:21]. 
 Zapowiada też zmianę opodatkowania dochodów w postaci podniesienia kwoty 
wolnej od podatku do 8000 zł [Andrzej Duda na konferencji..., 15:14], dodając, że na-
stępnie powinna być podwyższana dalej, a także obniżenie cen ubrań dziecięcych 
poprzez wyłączenie ich z listy towarów objętych podatkiem od wartości dodanej (lub 
radykalną redukcję stawki; kandydat tego nie precyzuje)11. 
 W materiałach filmowych Andrzeja Dudy pojawia się też postulat zmiany zasad 
kredytowania, polegającej na połączeniu „przewalutowania” kredytów hipotecznych 
zaciągniętych we frankach szwajcarskich12 z ogólnie zarysowanym pomysłem pro-
gramu preferencyjnych kredytów gwarantowanych przez państwo13. Zapowiedział on 
tam również przywrócenie wieku emerytalnego do wysokości sprzed wejścia w życie 
ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, tj. do 60. lat dla kobiet i 65. 

 
11 „Na każdym kroku taka młoda rodzina jest ciemiężona, bo w Polsce wciąż jest bardzo ni-

ska płaca, jeżeli w ogóle jest praca, bo w Polsce są wysokie koszty utrzymania dzieci, choćby  
z tej przyczyny, że trzeba płacić VAT od artykułów dziecięcych, od ubranek, od budzików. Ro-
dzice nie powinni tego kosztu ponosić i to także jest dla Polski kolejne zadanie” [Prezentacja...., 
23:13].  

12 „A dzisiaj trzeba te kredyty... powrócić do rozliczenia złotówkowego tych kredytów. Tak 
jakby nigdy nie były we frankach (...)” [Czas decyzji..., 30:42].  

13 „Bo to rząd powinien współdziałać w tym zakresie z bankami i wierzę w to, że banki rów-
nież będą zainteresowane stworzeniem swoistego programu kredytowego, atrakcyjnego dla 
młodych ludzi i bezpiecznego, bo gwarantowanego przez państwo i w ramach tego programu 
kredytowego młodzi ludzie będą mogli uzyskać własne mieszkanie i spokojnie je spłacając, na 
pewno nie płacąc więcej niż za wynajem, uzyskać w perspektywie jego własność” [Prezenta-
cja..., 30:31].  

 __216 



Polityka społeczna w roli instrumentu rywalizacji stosowanego w kampanii wyborczej  
 
 

                                                

lat dla mężczyzn [Prezentacja..., 33:12], chociaż w analizowanej debacie prezydenckiej 
już o tym nie wspomniał. Na pytanie o możliwość realizacji swojej propozycji bez 
konieczności podnoszenia podatków czy składek emerytalnych odpowiedział, że 
podobne pomysły zostały mu przedstawione przez związki zawodowe i jest społeczne 
zapotrzebowanie na ich realizację [Czas decyzji..., 23:45], co zostało mu wytknięte 
przez Bronisława Komorowskiego, którego zdaniem powodem takiej zmiany musiała 
być spóźniona reakcja na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego uniemożliwiającego 
powrót do poprzedniego rozwiązania [Czas decyzji..., 25:21]. Andrzej Duda wskazał 
też na pilną konieczność podniesienia wysokości emerytur14 i przedstawił postulat 
wypłacania ich rodzicom, którzy zrezygnowali z pracy zawodowej i zajęli się wycho-
waniem dzieci, motywując swój pomysł za pomocą argumentacji etycznej15. 
 W analizowanych materiałach kandydat podkreśla również konieczność popra-
wienia warunków funkcjonowania jednego z kadrowych instrumentów polityki spo-
łecznej, tj. zasobów ludzkich służby zdrowia [Andrzej Duda na konferencji..., 03:46]  
i oświaty. Proponuje zrealizowanie pierwszego z tych zamierzeń drogą podniesienia 
dochodów pielęgniarek – celem powstrzymania ich od wyjazdów za granicę (zdaniem 
kandydata decyzję taką podejmuje większość absolwentek szkół pielęgniarskich) – 
oraz poprawienia atrakcyjności finansowej zawodu, co ma prowadzić do podniesienia 
liczby jego adeptek i tym samym zapobiec ich przemęczeniu poprzez skrócenie czasu 
pracy. Zapowiada też odciążenie lekarzy od obowiązków sprawozdawczych, których 
znów nie precyzuje, ograniczając opis do zwrotu „liczyć cyferki i wypełniać tabelki” 

 
14 Naświetlając sytuację finansową polskich emerytów, mówca stosuje zabieg dramatyzują-

cy w postaci dwóch krótkich narracji: o starszych ludziach, którym nie udaje się zrealizować 
recept w aptece i o emerytach popełniających samobójstwa spowodowane wysokością uposa-
żeń. W obydwu wypadkach nie wskazuje konkretnych przypadków, potwierdzając te obserwacje 
danymi tylko w jednym z wystąpień [Andrzej Duda na konferencji..., 04:16], tyle że podany 
odsetek (33%) ma dotyczyć wszystkich pacjentów – oraz niesprecyzowanych „podstawowych 
recept” – a nie tylko emerytów. Mówca nie podaje też źródła pochodzenia przytaczanych da-
nych. („Ile razy, proszę państwa, widzieliśmy w aptekach tych starszych ludzi ze spuszczoną 
głową odchodzących od okienka z receptami w ręku. To oznacza, że te recepty nie zostały  
w aptece. To oznacza, że się tych recept nie dało zrealizować, najczęściej przez to, że nie wy-
starczyło pieniędzy” [Prezentacja ..., 31:32]. „Zdarzają się samobójstwa ludzi, którzy byli aktywni 
zawodowo, a po przejściu na emeryturę, kiedy tą swoją emeryturę zobaczyli, kiedy im przyszło 
za nią żyć, to im się żyć po prostu odechciało” [Prezentacja..., 31:57]).  

15 „To także opracowanie systemu emerytalnego dla osób, które zajmują się, czy całe swoje 
życie, które mogło być życiem zawodowym, poświęciły wychowaniu dzieci i opiece nad rodzi-
ną. Coś, czego państwo polskie do tej pory nie zrealizowało, a co, uważam, powinno być zdecy-
dowanie wprowadzone, bo jest obraźliwe, jeżeli ktoś mówi, że taka osoba nie pracowała. No, ona 
pracowała, bo ona, wychowując swoje dzieci, budowała społeczeństwo, czyli tak de facto ona 
przepracowała całe swoje życie dla swojej rodziny, ale także i dla państwa polskiego” [Spotka-
nie Andrzeja Dudy z rodzinami, 07:10; por. Prezentacja..., 21:43].  
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[Andrzej Duda na konferencji..., 07:18]. Poprawie warunków pracy lekarzy i pielęgnia-
rek oraz efektywności dystrybucji środków przekazywanych na służbę zdrowia ma 
służyć także likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia, którego dotychczasowe za-
dania proponuje powierzyć wojewodom [Andrzej Duda na konferencji..., 07:53]. Kan-
dydat zapowiada też „programy zachęt dla dobrych nauczycieli” [Spotkanie Andrzeja 
Dudy z rodzinami, 13:23], mające skłonić ich do podejmowania pracy „poza wielkimi 
miastami” [Spotkanie Andrzeja Dudy z rodzinami, 13:34]. Postulat ten jest określany 
mianem powrotu do wcześniejszych rozwiązań, spośród których mówca wymienia 
jedynie zapewnianie nauczycielom mieszkań [Spotkanie Andrzeja Dudy z rodzinami, 
13:38]. Warto zauważyć, że kandydat nie precyzuje owego wzorcotwórczego okresu, 
oznaczając go jedynie zaimkiem „kiedyś” [Spotkanie Andrzeja Dudy z rodzinami, 
13:38] (kwestia wątków mitycznych obecnych w badanym materiale znajduje rozwi-
nięcie w dalszej części tekstu). 
 Przestrzenno-czasowe instrumenty polityki społecznej zajmują niewiele miejsca 
w treści badanych materiałów. Kandydat wskazuje jedynie na niedostateczny jego 
zdaniem stopień przygotowania szkół do przyjęcia dzieci sześcioletnich, wykorzystu-
jąc tym samym bieżący protest rodziców i obecność sprawy w mass mediach. Swoją 
argumentację podpiera anegdotą dotyczącą problemów organizacyjnych wynikają-
cych z niedostatecznej liczby toalet dla dzieci [Spotkanie Andrzeja Dudy z rodzinami, 
25:20]. W „prezentacji umowy programowej z Polakami” proponuje też program bu-
dowy tanich mieszkań przeznaczonych dla młodych ludzi. Postuluje wznoszenie ich 
na „gruntach należących do Skarbu Państwa przez polskie firmy budowlane” w opar-
ciu o „niedrogie” technologie tworzone przez polskich naukowców. Zapowiadany 
program miałby być prowadzony przez rząd przy wsparciu prezydenta16. 
 Wśród zapowiedzi kandydata znalazło się również wykorzystanie dodatkowych 
aktywnych form wspierania wzrostu zatrudnienia, ale nie sformułował on konkret-
nych obietnic w tym zakresie. Pojawił się jedynie pomysł opracowania programu pod 
nazwą „Polska mój dom”, w ramach którego przedsiębiorcy zatrudniający młodych 

 
16 „(...) polskie państwo powinno uruchomić program mieszkaniowy dla młodych ludzi, pro-

gram mieszkaniowy dla młodych małżeństw pod auspicjami państwa, w ramach programu 
przez rząd opracowanego przy współpracy z prezydentem. Ja taki program będę proponował 
(...). To powinny być mieszkania, które będą realizowane na gruntach Skarbu Państwa. To po-
winny być mieszkania realizowane według niedrogiej, ale starannie opracowanej przez polskich 
naukowców technologii. My mamy takie mieszkania (prawdopodobnie doszło tu do przejęzycze-
nia, M.S.) takich naukowców. My na pewno jesteśmy w stanie takie mieszkania budować. To 
wszystko powinno się dziać pod auspicjami rządu, być realizowane w sensie nadzorczym, za-
rządczym przez instytucję, która zostanie przez rząd utworzona, a realizować te zadania powinny 
firmy, polskie firmy budowlane, te które jeszcze przetrwały niezniszczone budową autostrad  
w Polsce (...)” [Prezentacja..., 29:15].  
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ludzi oraz sami młodzi decydujący się na rozpoczęcie działalności gospodarczej mieli-
by otrzymywać nieokreślone przez kandydata „preferencje” [Prezentacja..., 39:57] 
(zasugerował, że działania te będą wiązały się z udzielaniem beneficjentom wsparcia 
finansowego17). Znacznie więcej czasu poświęcił za to omawianiu postulatu ograni-
czania bezrobocia poprzez tworzenie pracodawcom warunków do rozwoju, ale kwe-
stia ta odnosi się już do polityki gospodarczej, tym samym nie mieszcząc się w tema-
tyce tego opracowania.  
 Najrzadziej sięgał kandydat po zapowiedzi dotyczące stosowania instrumentów 
informacyjnych. W wybranych do przeglądu materiałach wyborczych pojawiło się 
odniesienie tylko do jednego z nich, w postaci treści programów nauczania realizo-
wanych w szkołach, które Andrzej Duda proponuje zmienić w dwóch kierunkach. 
Pierwszym jest przekonanie, że „(...) program edukacyjny powinien budować postawy 
patriotyczne, budować postawy obywatelskie, wychowywać społeczeństwo, żeby 
wychować społeczeństwo, żeby budować zaufanie wewnętrzne, żeby budować więzi 
pomiędzy ludźmi. Tego programy edukacyjne dzisiaj kompletnie nie realizują” [Pre-
zentacja..., 13:05]. Drugim natomiast – usuwanie z niego treści uznawanych przez 
kandydata za niezgodne ze światopoglądem rodziców. Należy stwierdzić, że Andrzej 
Duda dokonuje tym samym pewnego rodzaju obiektywizacji konieczności nadania 
programom pewnego kierunku ideologicznego, pod pozorem stosowania zasady 
subsydiarności. Ciężar zdefiniowania rodzajów treści przeznaczonych do wyelimino-
wania przenosi bowiem na swoich rozmówców przedstawiających się jako 
„rodzice”18, samemu ograniczając się do gwarantowania realizacji ich postulatów19, 
zaś wspomniani interlokutorzy powołują się na pojęcia w rodzaju tradycji, czy 

 
17 „To konieczność tworzenia funduszy, choćby konieczność wsparcia zatrudnienia i fundu-

szy wsparcia młodych pracodawców. To wielkie zadanie” [Prezentacja...,, 43:53].  
18 Jedna z rozmówczyń Andrzeja Dudy powiedziała na „spotkaniu z rodzinami": „Ja tutaj repre-

zentuję rodzinę, która..., żeby w jakiś sposób ochronić swoje dzieci przed tym poziomem edu-
kacji, który jest i przed również czasami jakimiś ideowymi rzeczami, które się w tej szkole pań-
stwowej pojawiają i które mi się nie podobają i nie są zgodne z wartościami, które chcę razem  
z mężem przekazywać swoim dzieciom, wybrałam szkołę prywatną, (...)” [Spotkanie Andrzeja 
Dudy z rodzinami, 21:27], sugerując następnie, że jest to katolicka placówka edukacyjna [Spo-
tkanie Andrzeja Dudy z rodzinami, 22:07].  

19 „Natomiast..., to co pani mówiła w kwestii edukacji. No ja przede wszystkim uważam, że to 
są programy. No to, co pani powiedziała, że pani nie chce, żeby... dzieci w szkole..., żeby były im 
sączone jakieś treści, które są dla pani od tej strony światopoglądowej, etycznej, ideologicznej 
obce..., bo państwo chcecie korzystać ze swojego prawa jako rodzice do tego, żeby wychowy-
wać dzieci według własnego światopoglądu. Tak? Prawa konstytucyjnego zresztą. Więc ja 
przede wszystkim chciałbym, żeby się..., żeby w tym zakresie programy szkolne zostały zweryfi-
kowane, żeby takich treści w tych programach po prostu nie było, tych o których pani mówi” 
[Spotkanie Andrzeja Dudy z rodzinami, 29:26; por. Prezentacja ..., 13:02].  
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chrześcijańskich, wyraźnie wskazujące na ich konserwatywny światopogląd religijny, 
mający być tym samym punktem odniesienia dla programów szkolnych, skarżąc się 
zarazem, że przekaz współczesnej szkoły zagraża ich systemowi wartości. W cytowa-
nym już wyżej fragmencie „umowy programowej z Polakami” [27:09] Andrzej Duda 
wyraża zresztą jasno swoje poparcie dla pewnej wizji światopoglądu opartej na ha-
słach bliskich etnicznej wersji polskiej ideologii narodowej, czyli jak to ujmuje kandy-
dat, na „tradycyjnych” wzorcach wyrosłych „z naszej tysiącletniej ponad historii, (...) z 
naszej kultury, (...) z wiary większości Polak
 Z analizowanych materiałów nie wyłania się spójny program polityki społecznej, 
co nie może budzić zdziwienia ze względu na ich kampanijną specyfikę i związaną  
z nią perswazyjną funkcję przekładającą się na uproszczenie argumentacji. Trudno im 
jednak odmówić zwartości treściowej, dzięki której tworzy się jej wizerunek bliski 
założeniom instytycjonalno-redystrybucyjnego modelu polityki społecznej [patrz Księ-
żopolski 2008, s. 153–155], w ramach którego mają być prowadzone programy reali-
zowane w stylu wyzwalającym (usuwającym bariery z dróg rozwojowych zmotywo-
wanych i kompetentnych obywateli) oraz opiekuńczym (wspierającym osoby znajdu-
jące się w trudnej sytuacji) [Polak 2009 b, s. 40–41]. Odrzucenie stylów bodźcowego  
i rygorystycznego współgra z marketingową filozofią działania, zakładającą zależność 
produktu od odbiorcy; ich użycie mogłoby sugerować (kolejno) niedoskonałość od-
biorców przekazu oraz apodyktyczność kandydata. Andrzej Duda uwydatnia wspo-
mnianą decyzję odpowiednim doborem słownictwa, niejednokrotnie wspominając  
o konieczności wykazywania przez państwo „siły” oraz troski, czy wręcz sprawowania 
opieki nad obywatelem20 i ostrzegając, że jej brak może skłonić młodszą część społe-
czeństwa do emigracji. Duda reprezentuje też pogląd o konieczności bezpośredniego 
i permanentnego angażowania się prezydenta w prowadzenie polityki społecznej, co 
przejawia się zapewnieniami o nieodzowności zajmowania się przez głowę państwa 
jej poszczególnymi dziedzinami (jak choćby zapewnieniem Polakom dostępu do 
opieki lekarskiej [Andrzej Duda na konferencji..., 10:46]), a także doborem zarzutów 
stawianych głównemu oponentowi, którego prezydentura zdaniem kandydata  
„niczego istotnego nie zrobiła w sprawach społecznych” [Wystąpienie na konwencji..., 
07:00].  

 
 

 
20 „To jest kwestia budowy silnego państwa, silnego państwa, czyli takiego, które dba o swoich 

obywateli, czyli takiego, w którym obywatele czują się bezpieczni” [Andrzej Duda na konferencji..., 
11:22].  
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Propagandowa prezentacja propozycji dotyczących polityki 
społecznej 
 
Propozycje dotyczące polityki społecznej zostały zaprezentowane w analizowanym 
materiale z wykorzystaniem szeregu technik propagandowych. Kandydat sięgał 
szczególnie często po większość z chwytów obecnych na klasycznej liście zestawionej 
już w latach 30. XX w. przez Instytut Analiz Propagandy Uniwersytetu Columbia. Nale-
żą do nich [za Szalkiewicz 2006, s. 172–174]: 
– piękne ogólniki – stosowanie określeń odwołujących się do powszechnie uznawa-

nych wartości celem ukrycia istoty rzeczy lub zwiększenia wiarygodności kandydata, 
które osiąga się dzięki trudnościom, jakie niesie z sobą zaprzeczanie ich istotności, 

– ludowość – wykazanie związków z przeciętnym odbiorcą przekazu i troski o niego, 
– powoływanie się na autorytety – cytowanie wypowiedzi lub inny sposób retorycz-

nego budowania relacji z osobami ogólnie szanowanymi, odbywającego się po-
przez przeniesienie działające na zasadzie pokrewnej – wyodrębnionej przez Ernsta 
Cassirera – pozalogicznej regule koincydencji opartej na łączeniu ze sobą elemen-
tów współwystępujących [Bal-Nowak 1996, s. 84], 

– owczy pęd – forsowanie poglądu, że większość danej zbiorowości zgadza się 
z programem kandydata i jego ocenami (wykorzystana zostaje tutaj heurystyka 
społecznego dowodu słuszności), 

– tasowanie kart – dobór i interpretacja argumentów według klucza odpowiadają-
cego zamierzeniom perswazyjnym nadawcy, oparty na podawaniu naprzemiennie 
informacji prawdziwych i nieprawdziwych oraz argumentów logicznych i nielo-
gicznych, 

– stosowanie epitetów – obliczone na wywołanie negatywnych skojarzeń z oponen-
tem bez obiektywnej oceny jego cech czy działań i utrudnienie mu przy tym 
ewentualnej obrony przed atakiem, 

– aksjomatyczność dowodów – podawanie informacji i ocen jako niepodważalnych 
faktów z założeniem przyjęcia ich przez słuchacza bez weryfikacji. 

 Analizowane materiały filmowe zawierają liczne przykłady stosowania techniki 
pięknych ogólników do aksjologicznego uzasadniania propozycji mieszczących się  
w ramach polityki społecznej. Andrzej Duda wykorzystuje ją w dwóch wariantach: 
posługuje się samym terminem „wartości” bądź też wartościami nazwanymi. 
 W pierwszym wariancie mówca wyraźnie dba o wysoki poziom ogólności wspo-
mnianego kluczowego pojęcia lub kojarzy je z innymi ogólnikami, jak w przypadku 
(pochodzącej z debaty prezydenckiej) wypowiedzi krytycznej wobec ratyfikowania 
przez prezydenta Komorowskiego konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalcza-
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niu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej: „(…) ta ustawa jest antyrodzinna. 
Ona zawiera w sobie rozwiązania podkopujące nasze podstawowe wartości. Ona 
nakazuje zwalczać rodzinę. Ona nakazuje zwalczać tradycję. Ona nakazuje zwalczać 
zwyczaj” [Czas decyzji..., 39:53]. Nie jest jasne, czy rodzina, zwyczaj i tradycja należą do 
wspomnianych „podstawowych” wartości, czy też funkcjonują obok nich. Autor  
wypowiedzi nie rozwiewa tej wątpliwości, nie wyjaśniając przy tym, o jakie zwyczaje 
lub tradycje mu chodzi, które przepisy w nie godzą i w jaki sposób. Wypowiedź jest 
wyraźnie obliczona na wywołanie efektu retoryczno-propagandowego, któremu służy 
ogólnikowość (zwłaszcza w obliczu ograniczeń czasowych wynikających z reguł pro-
wadzenia debaty). Podobne ogólniki stosują inne osoby występujące w przegląda-
nych materiałach. Mężczyźni przedstawiani jako ojcowie wielodzietnych rodzin 
wspominają o wartościach” (...) patriotycznych typu Bóg, honor, ojczyzna, (...)” [Spo-
tkanie Andrzeja Dudy z rodzinami, 35:04], „polskich” oraz „chrześcijańskich”21, którymi 
motywują swoje propozycje weryfikacji programów nauczania realizowanych w szko-
łach publicznych. W jednym ze swoich wypowiedzi kandydat zdaje się zapędzać 
w korzystaniu z dekoracyjnej funkcji wartości tak daleko, że łączy je z określonym 
typem działalności przemysłowej. Odnosząc się do koncepcji gospodarki niskoemi-
syjnej, mówi: „(...) my mamy nasz przemysł oparty na węglu i powinniśmy bronić tych 
naszych wartości” [Czas decyzji..., 55:42]. Oczywiście nie można wykluczyć, że miał na 
myśli wartości ekonomiczne lub też doszło do przejęzyczenia. Nie zmienia to jednak 
faktu, że posłużył się tutaj aksjologicznym ozdobnikiem. 
 Korzystając z drugiego z wymienionych wariantów techniki pięknych ogólników, 
kandydat używa w swoich wypowiedziach: sprawiedliwości, uczciwości i wolności. 
Szczególnie często sięga po pierwszą z tych wartości; jest wykorzystywana do uza-
sadniania propozycji przywrócenia wieku emerytalnego do wysokości obowiązującej 
przed wejściem w życie wspomnianej już ustawy z dnia 11 maja 2012 r. [Ustawa...]22. 
O jego podniesieniu mówi w następujący sposób: „Kto wpadł na ten pomysł i po co? 
Proszę państwa, ja chcę głośno wszystkim Polakom powiedzieć, wszystkim moim 
rodakom, (podniesionym głosem, M.S.) to była wielka niesprawiedliwość, wielka nie-
sprawiedliwość, która nigdy nie powinna być zaakceptowana przez prezydenta” [Pre-
zentacja..., 32:53]. Drugim z ogólników jest uczciwość, którą zdaniem kandydata wła-

 
21 „Jesteśmy rodziną chrześcijańską i rodziną polską i staramy się tych dwóch busoli trzy-

mać. Znaleźliśmy się w sytuacji frontalnego ataku na te wartości i na rodzinę jako taką. Mamy 
takie poczucie, że ministerstwo edukacji toczy swoistą wojnę podjazdową z rodzicami. Jest to 
odbieranie dzieci przez ich deprawację i poprowadzenie ich wychowania w kierunku absolutnie 
niezgodnym z tym, w jakim chcieliby je poprowadzić rodzice” [Prezentacja..., 13:02]. 

22 Oznacza to rezygnację z postanowień Ustawy z dnia 11 maja 2012 r. [Ustawa...], podnoszą-
cej docelowo wiek emerytalny do 67 roku życia dla kobiet (do 2040 r.) i mężczyzn (do 2020 r.). 
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dze powinny kierować się choćby przy prowadzeniu polityki wobec niepełnospraw-
nych. Odnosząc się do uczestników akcji protestacyjnej zorganizowanej przez rodzi-
ców niepełnosprawnych dzieci, sformułował następującą wypowiedź: „Ja rozmawia-
łem tam ostatnio z jedną z tych mam, które tam protestowały, kobietą mieszkającą 
w Rzeszowie z trudem wiążącą koniec z końcem. (podniesionym głosem, M.S.) Pytam 
się jej, czy dotrzymano tych obietnic, które wtedy złożył im premier. Powiedziała 
twardo Powiedziała twardo »Nie. Nie dotrzymano, przecież znów protestujemy. My 
byśmy chcieli dostawać chociaż tyle, co najniższa płaca, ale gdzie tam«. Niepełno-
sprawnych w Polsce tak się traktuje. Ich rodziny. (podniesionym głosem, M.S). Ludzi, 
których dotknął los. Ale ludzi, którzy chcą normalnie żyć, którym państwo powinno 
w tym pomóc ze zwykłej przyzwoitości i uczciwości. Jeżeli (...) rzeczywiście opiera się 
na jakichś uczciwych wartościach. A przede wszystkim, jeżeli miałoby uczciwą władzę. 
Powiedzmy sobie, proszę państwa, otwarcie, ta władza uczciwa nie jest i od samego 
początku nie była (aplauz, skandowanie »Andrzej Duda«, M.S.)” [Wystąpienie na kon-
wencji..., 04:59]23. Słuchacz nie dowiaduje się, jakie obietnice wystosował premier 
i kiedy to zrobił, otrzymuje jedynie informacje o zaistnieniu takiego faktu oraz o ko-
nieczności uczciwego traktowania niepełnosprawnych, które to stwierdzenie wymu-
sza na nim akceptację przez swoją etyczną jednoznaczność. Podobnie wykorzystywa-
ną wartością jest wolność, której kandydat używa przy krytykowaniu decyzji o podnie-
sieniu wieku emerytalnego oraz wieku rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. 
Argumentując na rzecz obniżenia pierwszego z nich, wyraża taką oto opinię: „Istota 
rzeczy polega na tym, ludzie powinni mieć wolność w naszym kraju. Powinni mieć 
wolność także korzystania z możliwości pracy. Jeżeli ktoś chce pracować dłużej, (...), to 
może pracować dłużej. To jest jego wybór. Jeżeli ktoś chce przejść wcześniej na eme-
ryturę, być może będzie miał mniejszą, bo mógłby sobie wypracować, dalej pracując, 
większą, ale obywatel musi mieć wybór, (...)” [Czas decyzji..., 24:52]. Trudny do podwa-
żenia ogólnik w postaci wolności wyraźnie zostaje tu użyty jako powszechnie akcep-
towalny argument za zmianą proponowaną przez dyskutanta. Już w „prezentacji 
umowy programowej” z lutego 2015 kandydat wskazuje, że „dzisiaj zmusza się rodzi-
ców do tego, aby do szkoły posłali sześciolatków” [Prezentacja..., 24:17], przechodząc 
następnie na poziom bardziej ogólny („Władza nie musi wszystkiego regulować. Wła-
dza nie powinna zmuszać obywateli do tego, co powinno być sprawą decyzji rodzin-
nej” [Prezentacja..., 25:05]). W innym z materiałów, zarejestrowanych dwa miesiące 

 
23 Podobną argumentacją kandydat posłużył się trzy miesiące wcześniej: (o rodzicach dzieci 

niepełnosprawnych, M.S.) „Oni potrzebują wsparcia ze strony państwa, ale nie powinni się tego 
wsparcia ani domagać, ani o nie prosić. Uczciwi politycy sami powinni im to wsparcie dać” 
[Prezentacja..., 20:43].  
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później [Spotkanie Andrzeja Dudy z rodzinami, 09:36], Andrzej Duda mówi nawet 
o „ciosie w rodzinę” w postaci „wymuszenia wysłania sześcioletnich dzieci do szkoły”, 
po czym zadaje „(…) dramatyczne pytanie, dlaczego państwo stosuje taką opresję, 
taki przymus wobec rodziców, wobec rodziny. Przecież to rodzice powinni tutaj mieć 
ten głos absolutnie przeważający i decydujący” [Spotkanie Andrzeja Dudy z rodzina-
mi, 09:55]. Ogólnik pełni tutaj nie tylko rolę uzasadniającą, stanowi też rodzaj dowodu 
powszechności oporu rodziców przeciwko wspomnianej zmianie, którego skuteczno-
ści nie zakłóca podawanie przez kandydata żadnych wyników badań poświęconych 
tej kwestii24, co pokazuje efektywność propagandowego środka zdolnego do wytwo-
rzenia przekonania o prawdziwości dyskusyjnego przeświadczenia bez konieczności 
posługiwania się kłamstwem. 
 Następną z technik, po które sięga bohater analizowanych filmów, jest ludowość 
Wykorzystuje ją nagminnie ze względu na dokonany przez jego sztab wybór grupy 
docelowej dla przekazu kampanijnego. W materiałach stale pojawiają się bezpośred-
nie odniesienia do kilku kategorii wyodrębnionych w oparciu o geograficzny (miesz-
kańcy małych miejscowości) oraz demograficzny model segmentacji [patrz Cwalina, 
Falkowski 2005, s. 107]. Korzystając z tego drugiego, sztab kandydata posłużył się 
przede wszystkim kryterium dochodu (osoby o zarobkach niskich i średnich), zawodu 
(drobni i średni przedsiębiorcy, robotnicy, rolnicy) oraz wieku (kandydat wyraźnie 
dzieli swój elektorat na młodych planujących małżeństwo, rodziny oraz osoby w wie-
ku emerytalnym lub przedemerytalnym). To właśnie do tych zbiorowości Andrzej 
Duda skierował większość swoich obietnic dotyczących wykorzystania instrumentów 
polityki społecznej: obniżenie wieku emerytalnego, zapewnienie emerytur wychowu-
jącym dzieci osobom nieaktywnym zawodowo, podniesienie wysokości emerytur, 
wprowadzenie świadczeń dla rodzin o niskich i średnich dochodach, podniesienie kwo-
ty wolnej od podatku, redukcja stawki VAT na ubrania dziecięce, rezygnacja z po-
wszechnego obniżenia wieku rozpoczęcia edukacji szkolnej do 6 roku życia, ułatwie-
nie młodym rodzinom wejście w posiadanie mieszkań. 
 Kandydat stara się przede wszystkim przekonać słuchaczy, że jest w bezpośrednim 
kontakcie ze zwykłym człowiekiem, a swoje propozycje wywodzi niejako od potrzeb 
zgłaszanych mu przez tego ostatniego, przyznając się pośrednio, że hołduje naczelnej 
zasadzie marketingu politycznego, nakazującej rozpoczynanie kształtowania oferty 
politycznej od ustalenia potrzeb i oczekiwań wyborców [Mazur 2006, s. 15–16]. Na-
stępujący fragment wypowiedzi kończącej ostatnią debatę prezydencką przed wybo-

 
24 W trakcie badań Marii Nowak i Jacka Krawczyka [2014, s. 13], których wyniki zostały opu-

blikowane w 2014 r., 79% rodziców, którzy posłali sześcioletnie dzieci do szkół, odpowiedziało 
twierdząco na pytanie, czy ponownie podjęliby tę decyzję. 
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rami może być interpretowany jako kulminacja tych starań wizerunkowych: „(...) przede 
wszystkim słucham, co mówią do mnie moi rodacy. (...) To oni w dużym stopniu są 
moimi ekspertami, bo to oni mówią, jakie są dzisiaj rzeczywiste potrzeby” [Czas decy-
zji..., 01:07:32].  
 Ten prosty zabieg ingracjacyjny, podnoszący wyborcę do rangi eksperta, jest po-
przedzony licznymi przykładami rzekomego inspirowania propozycji kandydata przez 
uczestników jego spotkań, wzmacniającymi wrażenie jego szacunku dla podmioto-
wości wyborcy oraz przekonanie o reprezentatywności własnego elektoratu dla cało-
ści lub przynajmniej większości społeczeństwa, uwydatniane przez fakt pochodzenia 
rozmówców z różnych kategorii społecznych. Wybór kategorii, do których przynależą 
te abstrakcyjne osoby, jest spójny z artykułowanymi przez nie oczekiwaniami. Zgodnie 
z tą zasadą skargi dotyczące zbyt wysokiego wieku emerytalnego wnoszą głównie 
kobiety, ze względu na stereotypowe przekonanie o większym zaangażowaniu 
w opiekę nad wnukami, stanowiącym odpowiedź Dudy na problemy młodych rodzi-
ców, a także fakt docelowego doświadczania przez nie proporcjonalnie większego 
opóźnienia w kończeniu aktywności zawodowej25. Na tej samej zasadzie dobrani 
zostali także bohaterowie zbiorowi tego typu opowieści, określani za pomocą liczby 
mnogiej, jak choćby „seniorzy” wskazujący na niedostateczną wysokość emerytur26, 
„młodzi” skarżący się na brak pracy czy niskie wynagrodzenia27, „lekarze” narzekający 
na zmuszanie ich do oszczędności ograniczających efektywność leczenia28 czy „rodzi-
ce sześciolatków” zwracający uwagę na to, że obniżenie wieku rozpoczęcia edukacji 
szkolnej oznacza w wielu przypadkach wysyłanie do szkół dzieci pięcioletnich (warto 

 
25 „Kobieta do mnie podchodzi i mówi:  » Proszę pana. Ja pracuję w szkole. Już mi się w tej 

chwili wydłuża wiek emerytalny. Muszę pracować ponad rok dłużej, niż powinnam była, gdy-
bym, gdyby to było w starym systemie«. Mówi: »A ja bym chciała zwolnić moje miejsce pracy, ja 
bym się chciała zająć moimi wnukami«” [Spotkanie Andrzeja Dudy z rodzinami, 09:00]. „Wiele 
razy spotkałem ludzi, którzy podchodzili do mnie, zwłaszcza kobiety, i mówili: »Proszę pana. Ja 
bym chętnie już przeszła na emeryturę. Ja bym chciała się zająć wnukami, ale nie mogę, bo 
jeszczepółtora roku muszę pracować, bo wie pan, ten wiek emerytalny podnieśli«” [Prezenta-
cja..., 32:37].  

26 „(...) druga strona problemu to są seniorzy (...). Przychodzą do mnie i mówią: »Proszę pana. 
Ja przepracowałem, czy przepracowałam, całe swoje życie i dostaję dzisiaj głodową emerytu-
rę«” [Spotkanie Andrzeja Dudy z seniorami ..., 03:47]. 

27 „Młodzi przychodzą, mówią: »Proszę pana, tutaj nie da się żyć, tu nie ma żadnej perspekty-
wy. Tutaj nie ma pracy, a nawet jak jest, to na takiej umowie, że nie jesteśmy prawem pracy chro-
nieni,nie mamy żadnej pewności wynagrodzenia«” [Spotkanie Andrzeja Dudy z seniorami..., 
02:38].  

28 „Mi lekarze mówią: »Jest prosta procedura, którą zawsze leczyliśmy, ale jest droższa niż inna, 
więc nam karzą kombinować, jak to zrobić tak, żeby obejść tamte koszty i dać inną procedurę, 
oczywiście mniej skuteczną (...)«” [Spotkanie Andrzeja Dudy z seniorami..., 14:59].  
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zauważyć, że dwa miesiące później kandydat podaje jako źródło ostatniej z tych in-
formacji konkretne osoby: Karolinę i Tomasza Elbanowskich – założycieli Stowarzy-
szenia i Fundacji „Rzecznik Praw Rodziców” [Spotkanie Andrzeja Dudy z rodzinami, 
09:42])29. Stosowanie mowy niezależnej ma tu prowadzić do obiektywizacji porusza-
nych problemów, zaś umieszczenie tych przykładów w środku dłuższych wypowiedzi 
odbiera słuchaczowi czas, który mógłby wykorzystać na zastanawianie się nad wiary-
godnością czy nawet kwestią istnienia enigmatycznie określanych źródeł. Mówca 
w niektórych przypadkach stwierdza też, że jego rozmówcy sami do niego „podcho-
dzą” bądź „przychodzą”, budując w ten sposób swój wizerunek polityka potrafiącego 
słuchać, budzącego zaufanie i wrażliwego na troski zwykłego wyborcy. 
 Opisany tu konglomerat zabiegów propagandowych miał już oczywiście prece-
densy. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że ma historię tak długą jak sam mar-
keting polityczny, bowiem wykorzystany został podczas pierwszej kampanii politycz-
nej opartej na tym modelu działania oraz przekazie telewizyjnym [Jurkiewicz 2007, 
s. 216], którą przeprowadził w 1952 r. sztab Dwighta Eisenhowera, korzystający 
z usług agencji reklamowej BBDO30. W trakcie jej trwania wyemitowano serię spotów, 
w których kandydat odpowiadał na skargi i pytania formułowane przez zwykłych 
Amerykanów należących do różnych społecznych kategorii [Eisenhower], zgadzając 
się z nimi, podsuwając rozwiązania i wykorzystując w ten sposób technikę ludowości, 
stosowanie której ułatwiało mu dodatkowo jego prowincjonalne i skromne pocho-
dzenie. Urodzony w inteligenckiej rodzinie Andrzej Duda był pozbawiony drugiego 
z tych atutów, co jednak nie uniemożliwiło mu stosowania wspomnianego chwytu, 
dzięki wyeksponowaniu procesu gromadzenia wiedzy o troskach przeciętnych oby-
wateli podczas spotkań i podróży związanych z kampanią, których wysoką liczbę i za-
sięg często podkreśla w analizowanych materiałach filmowych31. Szczególnie jasno 

 
29 „Ja się wczoraj spotkałem z rodzicami tych przysłowiowych sześciolatków. Oni mi powie-

dzieli: »Proszę pana. Sześciolatki? Rocznikowo. W tym roku chcą wysłać do szkoły dzieci w prak-
tyce pięcioletnie, bo wszystkie te, które do pierwszego września sześciu lat nie ukończą, będą 
miały jeszcze wciąż pięć lat, a szkoła nie jest na to przygotowana«” [Prezentacja..., 24:25].  

30 Wspomniany chwyt był już wcześniej stosowany w materiałach wyborczych Prawa i Spra-
wiedliwości. Opierała się na nim konstrukcja spotów emitowanych przed wyborami parlamen-
tarnymi w 2005 r. [patrz Jóźwiak 2006, s. 77].  

31 „Bo kiedy się rzetelnie odwiedza wszystkie zakątki kraju, tak jak ja to czynię (...)” [Prezenta-
cja..., 37:53]. „Ja rozmawiam z Polakami, z moimi rodakami na tych spotkaniach, które teraz 
odbywają się we wszystkich powiatach. Tych spotkań było już ponad sto dwadzieścia” [Prezen-
tacja..., 32:22]. „(...) jak wiecie państwo doskonale już, wielu z was mnie spotkało już na tej mojej 
drodze po Polsce” [Wystąpienie na konwencji..., 00:43]. „Bo ja odbyłem spotkania w całej Polsce. 
Spotkałem się z tysiącami ludzi (...)” [Czas decyzji..., 24:13]. „Ja spotkałem się z moimi rodakami 
we wszystkich zakątkach Polski” [Czas decyzji...,, 01:07:34].  
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wyraża to pod koniec „prezentacji umowy programowej” [01:36:36], mówiąc „(...) 
wierzę w to, że ta umowa będzie się rozwijała w oparciu o ten zarys, który państwu 
dzisiaj przedstawiłem. Wierzę w to, że ona będzie się rozwijała także w drodze mojej 
dalszej podróży po Polsce i moich spotkań z Polakami, bo ten program, o którym 
przed chwilą mówiłem, to on powstaje także w wyniku tych spotkań. To głos ludzi, 
który do mnie dociera, a ja wchodzę między nich i pytam, jaka powinna być dzisiaj 
Polska, a oni mówią i ja już wiem, jaka powinna być”. 
 Relacja ze zwykłym wyborcą nakreślana w ten sposób przez kandydata stawia go 
nie tylko w roli jego słuchacza, ale także obrońcy w zarysowanym konflikcie między 
nim a państwem kierowanym przez aktualnie urzędującego prezydenta i rząd oraz 
wielkie instytucje finansowe. Wykorzystywany jest tutaj znany z tabloidów model 
skrzywdzonej niewinności, zjednujący sympatię dla ofiary opresyjnego podmiotu czy 
systemu (często biurokracji), wzmacnianą przez niechęć wobec tego drugiego [Tumi-
łowicz 2014]. Przykładem takiego określenia relacji między elitami władzy a rządzo-
nymi jest następujący fragment wystąpienia na konwencji „Dobra zmiana” [07:29]: 
„Chyba wszyscy już się zdążyli przekonać, że nie ma na co liczyć i że to oni dzisiaj sta-
nowią tak naprawdę zagrożenie dla tych właśnie ludzi, którzy tak bardzo potrzebują 
dzisiaj wsparcia (...) i pomocy (oklaski, M.S.), że oni stanowią zagrożenie dla tej zwykłej 
Polski”, po którym kandydat wymienia posunięcia rządu, prowadzące jego zdaniem 
do ograniczenia liczby miejsc pracy dla robotników przemysłowych (przede wszyst-
kim górników). Kandydat zapowiada także obronę zwykłego wyborcy przed nie-
uczciwą w jego opinii polityką banków, które oskarża o namawianie klientów do za-
ciągania kredytów we frankach szwajcarskich ze szkodą dla nich32. Wyraźnie zaznacza, 
że są oni stroną słabszą w relacji z instytucjami finansowymi, których pracownikom 
zarzuca bezwzględne wykorzystywanie tej przewagi33. 
 Podkreśla też konieczność wzięcia w obronę ubogich rodzin, zmuszanych jego 
zdaniem do zaciągania pożyczek na wyprawki dla dzieci posyłane do szkół, sugerując 
(poprzez zastosowanie przymiotnika „lichwiarski”), że dochodzi do celowego wyko-
rzystywania ich trudniej sytuacji przez kredytodawców. Charakterystyczne, że nie 
podaje, jak wiele rodzin sięga po takie środki, ani ile banków oferuje tego rodzaju 

 
32 W prezentacji „umowy programowej z Polakami” [18:39] Andrzej Duda wspomina o ko-

nieczności pomocy tym „(...) którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, choćby tylko dlatego, że 
spłacają te kredyty, o których była mowa, kredyty we frankach szwajcarskich, bo namówili ich 
do tego bankierzy, bo ich przekonali, a oni uwierzyli i pomylili się i zostali oszukani”. 

33 „(...) bo nie każdy musi się znać na bankowości, a państwo powinno go chronić, aby nie 
został oszukany, także przez tych, którzy są chciwi i tych, którzy są wyszkoleni do tego, aby 
niestety często nabierać innych” [Prezentacja..., 44:21]. 
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pożyczki, jako dowód powszechności zjawiska podając jedynie fakt emisji odnośnych 
reklam, które widział osobiście34. 
 Przejawem ludowości par excellence jest natomiast wyrażana przez kandydata 
troska o mieszkańców prowincji, określanej przez niego zazwyczaj mianem „Polski 
powiatowej”, która jego zdaniem nie interesuje aktualnie rządzących. Diagnoza An-
drzeja Dudy zamyka się w powtarzanym wielokroć haśle „zwijania się Polski powiato-
wej”, które wykazuje wysoką pojemność znaczeniową. Mówca albo nie tłumaczy go 
wcale, licząc prawdopodobnie na oddziaływanie aksjomatyczne, albo kojarzy z różno-
rodnymi kwestiami; w jednym z wystąpień zjawisko to przejawia się niskimi płacami 
i niestabilnością zatrudnienia oraz wysokim wskaźnikiem ubóstwa35, w innym – po-
zbawianiem samorządów środków, utrudnieniami komunikacyjnymi i likwidowaniem 
lokalnych instytucji36, a w jeszcze innym – „odbieraniem szans życiowych” [Spotkanie 
Andrzeja Dudy z rodzinami, 02:11]. 
 Należy jeszcze raz podkreślić, że stosując technikę ludowości, kandydat wybrał 
wariant uwydatnienia troski o zwykłych współobywateli, a nie przynależności do ich 
grona. Wspomina o spotkaniach, w czasie których do nich przybywa lub oni podcho-
dzą do niego ze swoimi problemami. Nie decyduje się natomiast na stwierdzenie, że 
problemy te zna z autopsji, ani na wykorzystanie kolokwialnego słownictwa charakte-

 
34 „To, proszę państwa, właśnie dla tych setek tysięcy rodzin banki i inne instytucje finanso-

we, niestety bardzo często lichwiarskie, dają pożyczki, dają, proszę państwa, kredyty na wy-
prawkę, żeby można było dzieci do szkoły wysłać. Ja osobiście te reklamy widziałem w telewizji. 
Jeżeli opłaca się te reklamy dawać, to znaczy, że jest wielki rynek i statystyki tylko to potwier-
dzają, że ci ludzie nie mają pieniędzy, żeby normalnie dzieci wyposażyć do szkoły (oklaski, M.S.) 
„[Wystąpienie na konwencji ..., 11:17]. „(...) kiedyś na początku kolejnego roku szkolnego nagle 
zobaczyłem, że pojawia się zupełnie nowy rodzaj reklam bankowych, zupełnie nowy rodzaj 
oferty bankowej dla Polaków, w telewizji, czyli kredyty na wyprawkę. (...) kiedy zacząłem się nad 
tym zastanawiać, uświadomiłem sobie tak, no banki są gotowe wydać setki tysięcy czy nawet 
miliony złotych na reklamę. (...) to oznacza, że w Polsce jest bardzo wiele rodzin, których nie stać 
na to, żeby wyposażyć swoje dzieci z bieżących pieniędzy, żeby wyposażyć dzieci do szkoły” 
[Spotkanie Andrzeja Dudy z rodzinami, 02:11].  

35 „Dziś, proszę państwa, no to jest zastraszające, ale badania pokazują, że w Polsce jest 750 
tysięcy dzieci zagrożonych skrajną nędzą. One przede wszystkim żyją dzisiaj ze swoimi rodzi-
cami poza wielkimi miastami, bo ta Polska powiatowa faktycznie jest dzisiaj w najtrudniejszej 
sytuacji. To tam głównie nie ma pracy, to tam głównie jest niska płaca, niepewność, te tak zwa-
ne umowy śmieciowe i generalnie absolutna stagnacja, coś co nazywane jest zwijaniem Polski 
powiatowej, czyli odbieranie szans życiowych w tych miejscach i to stamtąd najwięcej ludzi 
dzisiaj wyjeżdża” [Spotkanie Andrzeja Dudy z rodzinami, 13:57].  

36 „To odbudowa, proszę państwa, Polski powiatowej, w której ja byłem i która dzisiaj mówi: 
(podniesionym głosem, M.S.) »Zwija się nasz świat, to władza go zwija, to władza centralna, 
tonawet nie nasze samorządy, ci starają się robić, co mogą. Władza centralna nie daje im środ-
ków,zabiera wszystko. Znikają połączenia kolejowe, znikają posterunki policji, znikają urzędy 
pocztowe«” [Wystąpienie na konwencji..., 09:36].  
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rystycznego dla części polityków, podkreślających swoje relacje z prostym wyborcą. 
Niekiedy sięga wprawdzie po sformułowania kwalifikujące się do tej kategorii, jak np. 
„komuna” [Spotkanie Andrzeja Dudy z rodzinami, 39:31]. „draństwo” [Wystąpienie na 
konwencji..., 12:43], „tyrać” [Spotkanie Andrzeja Dudy z seniorami..., 04:02], „Nagle 
kilka dni temu. Pyk. Jak z kapelusika okazało się (...)” [Wystąpienie na konwencji..., 
15:48], ale robi to dość rzadko. Takie zastosowanie techniki ludowości jest oczywiście 
związane z biograficznym elementem wizerunku kandydata. Inny rodzaj uwypuklania 
ludowości polityka wywodzącego się z rodziny wykładowców akademickich mógłby 
zagrozić spoistości jego wizerunku. 
 Technika autorytetu jest dosyć często stosowana przez kandydata do wspierania 
propozycji w zakresie stosowania, a nawet konstruowania instrumentów polityki spo-
łecznej, ale przegląd wybranych materiałów wyborczych wykazał niską różnorodność 
w zakresie wariantów jej wykorzystywania. Andrzej Duda zdecydowanie najchętniej 
sięga po abstrakcyjną postać anonimowego eksperta, z którym obiecuje konsultować 
posunięcia we wspomnianym zakresie, posługując się zatem zabiegiem przypomina-
jącym nieco błyskotliwy ogólnik, wykorzystujący konotację słowa „ekspert” kojarzące-
go się z profesjonalizmem i bezstronnością. W „prezentacji umowy programowej” 
kandydat nakreśla ogólną rolę ekspertów w swojej prezydenturze przy okazji defi-
niowania miejsca jej samej w porządku konstytucyjnym państwa37. Właśnie autoryte-
tem abstrakcyjnych znawców afirmuje „narodową radę rozwoju”, której powołanie 
zapowiada „(...) po to żeby wraz ze mną byli eksperci, po to żebyśmy pracowali nad 
rozwiązaniami w zakresie ważnych dziedzin społecznych, jak polski przemysł, polska 
gospodarka, system podatkowy, polska służba zdrowia, którą trzeba pilnie naprawić, 
jak sytuacja systemu emerytalnego i konieczne, niezbędne tam zmiany. To wymaga 
długofalowych strategii, te strategie muszą być przygotowane przez ekspertów, (...)” 
[Prezentacja..., 01:34:13]. Zaraz potem dodaje też, że „trzeba rozmawiać z ekspertami 
o różnych poglądach” [Prezentacja..., 01:34:55], wyraźnie dbając o to, żeby to słowo 
ciągle towarzyszyło nazwie nowej instytucji i uzasadniając tym samym jej powołanie 
za pomocą przeniesienia. Wiedzą ekspertów obiecuje posiłkować się także w czasie 
przygotowywania ustawy przywracającej wiek emerytalny do dawnej wysokości38. 

 
37 „(...) rządzący w Polsce to nie tylko rząd, bo konstytucja mówi, że władza wykonawcza jest 

współdzielona pomiędzy Prezydenta Rzeczypospolitej i Radę Ministrów i Prezydent Rzeczypo-
spolitej ma tutaj także wielkie zadanie do wykonania i ja się tego zadania podejmuję, współpra-
cując z ekspertami i współpracując z rządem, (...)” [Prezentacja..., 41:39]. 

38 „I ja jako, mam nadzieję, prezydent Rzeczypospolitej taki projekt ustawy przygotuję 
wspólnie z ekspertami i będę walczył o to ze wszystkich sił, żeby poprzedni wiek emerytalny, 
ten który był, sześćdziesiąt lat dla kobiet, sześćdziesiąt pięć lat dla mężczyzn, był Polkom i Pola-
kom przywrócony (...)” [Prezentacja..., 33:41].  
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Wspomina również, że debatował z nimi o stanie służby zdrowia zaraz po tym, jak 
zgłosił pomysł jej naprawy, ponownie starając się uzyskać efekt przeniesienia zastępu-
jący zapewnienie, że uzyskał ich poparcie [Andrzej Duda na konferencji..., 08:21]. 
W jednym z przeglądanych filmów pojawia się też wątek rozmowy z ekspertami pro-
ponującymi konkretne zmiany ustawowe reformujące wspomnianą dziedzinę. Autor 
nie informuje przy tym słuchaczy ani o składzie zespołu, ani o założeniach projektu, za 
to wyraźnie konfrontuje wspomnianych specjalistów z często krytykowanym przez 
siebie ad personam ministrem Bartoszem Arłukowiczem39. Anonimowość tych auto-
rytetów jest zachowywana nie tylko poprzez unikanie podawania konkretnych na-
zwisk, ale też instytucji, z których mieliby pochodzić (kandydat odżegnuje się jedynie 
wyraźnie od ekspertów „prorządowych”) [Wystąpienie na konwencji..., 15:43]. Warto 
wspomnieć, że ich autorytet został wykorzystany przez niego w jednej z debat do 
deprecjonowania opinii przeciwnika (w sprawie wspomnianej wyżej konwencji Rady 
Europy). Popierającego jej ratyfikację Bronisława Komorowskiego oskarżył o to, że 
owych ekspertów nie słuchał, podejmując decyzję o jej podpis
 Przykłady zastosowania omawianej techniki z użyciem nazwisk koncentrują się  
w jednym z materiałów, tj. konferencji ze służbą zdrowia w Grójcu. W czasie nagrania 
kandydat wyraźnie korzysta z obecności doktorów Sandauera i Religi, starając się 
wesprzeć ich autorytetem własne propozycje i uwiarygodnić swoją krytykę rządu. 
Wyraźnie zaznacza, że znajdowali się oni wśród ekspertów, z którymi wcześniej deba-
tował w sprawie reformy systemu ochrony zdrowia [Andrzej Duda na konferencji..., 
08:28]. Najważniejszym autorytetem, na który powołuje się Andrzej Duda, jest jednak 
osoba nieobecna bezpośrednio w wydarzeniu – nieżyjący już znany chirurg Zbigniew 
Religa. Kandydat powołuje się na niego zarówno na początku, jak i na końcu swojej 
wypowiedzi (zajmującej około 1/3 materiału filmowego), legitymizując jego autoryte-
tem postulaty upowszechnienia i dekomercjalizacji służby zdrowia, tym samym stosu-
jąc bezpośrednio chwyt erystyczny zwany argumentem z autorytetu [Lakomy 2007, 
s. 491]. Ową klamrę stanowią następujące wypowiedzi: „(...) z całą pewnością naprawa 
w zakresie dostępu do ochrony zdrowia, w zakresie korzystania z usług medycznych, 
powszechnego korzystania, co bardzo mocno chcę podkreślić, czyli realizacja tej wiel-
kiej idei, która przyświecała przez całe życie panu profesorowi Zbigniewowi Relidze, 
jest dzisiaj ważnym zadaniem (...)” [Andrzej Duda na konferencji..., 01:17] oraz „Czas, 

 
39 „(...) ja już się spotkałem z ekspertami z zakresu ochrony zdrowia. Oni powiedzieli, że w części 

już mają przygotowane ustawowe rozwiązania, które na pewno wspomogą służbę zdrowia, 
o które zresztą kłócili się z panem ministrem Arłukowiczem, jak twierdzą, (...)” [Spotkanie Andrzeja 
Dudy z seniorami..., 13:31].  

40 „Szkoda, że pan nie słuchał ekspertów. Szkoda, że pan podejmuje takie decyzje pod pu-
bliczkę polityczną” [Czas decyzji..., 39:44].  
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aby służba zdrowia była prawdziwą służbą, aby testament świętej pamięci pana pro-
fesora Zbigniewa Religi wreszcie był realizowany” [Andrzej Duda na konferencji..., 
11:40]. Mówca konfrontuje wykorzystywany autorytet ze swoimi rywalami politycz-
nymi. Wskazuje na to, że biurokratyzacja służby zdrowia, o której postępy oskarża 
ministra Bartosza Arłukowicza i premier Ewę Kopacz, utrudnia lekarzom realizację 
postawy wobec pracy, którą Zbigniew Religa rzekomo krzewił41. Podkreśla również 
zasadność realizacji koncepcji „sieci szpitali”, której nie rozwija, podając jedynie na-
zwisko jej autora, właśnie wspomnianego znanego chirurga [Spotkanie Andrzeja  
Dudy z seniorami..., 14:38]. Jego użyteczność propagandowa jest tym większa, że 
pełnił funkcję ministra zdrowia w gabinetach kierowanych przez Kazimierza Marcin-
kiewicza i Jarosława Kaczyńskiego (chociaż kandydat o tym nie wspomina, prawdo-
podobnie z obawy przez poruszaniem tematu różnorakich powiązań politycznych 
Zbigniewa Religi, który poparł Donalda Tuska w wyborach prezydenckich w 2005 r. 
[Religa: rezygnuję..., 2005]), a poza tym kampania wyborcza Andrzeja Dudy rozpoczęła 
się niedługo po premierze poświęconego tej postaci filmu biograficznego pt. „Bogo-
wie”, cieszącego się dużą popularnością wśród widzów [patrz Kasperski 2014]. Trzeba 
zauważyć, że dokonanie wspomnianego przeniesienia zostało dodatkowo uspraw-
nione dzięki obecności na wspomnianej konferencji syna Zbigniewa Religi Grzegorza, 
który ten zabieg ułatwił, wyrażając expresis verbis poparcie diagnoz kandydata doty-
czących problemów polskiej służby zdrowia42. Podobną pomoc ten ostatni otrzymał 
również od Bożeny Banachowicz, która zadeklarowała przy tym jednoznacznie wiarę 
w jego sukces wyborczy43. Przeniesienie zostało tym samym uzupełnione zastosowa-
niem techniki świadectwa [Antoszewski, Herbut 2006, s. 320]. Kandydat posłużył się 
również autorytetem byłego przewodniczącego Trybunału Konstytucyjnego, prze-
wodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej i rzecznika praw obywatelskich prof. 
Andrzeja Zolla dla wzmocnienia swojej argumentacji przeciwko podpisaniu wspo-
mnianej już konwencji Rady Europy, traktując fakt wyrażenia tej opinii przez autorytet 
jako argument sam w sobie. Użył tego zabiegu w czasie debaty prezydenckiej [Czas 

 
41 „To, o czym zawsze mówił, co powtarzał pan profesor Zbigniew Religa, że lekarz ma 

przede wszystkim służyć i na tą służbę ma być nastawiony, a nie na to, żeby patrzeć, ile minut 
jest w stanie według współczynnika poświęcić pacjentowi, żeby wypełniać tabelki” [Andrzej 
Duda na konferencji ze służbą zdrowia, 04:44].  

42 „Szanowni państwo. Ja jestem w trudnej sytuacji, bo pan (wskazuje ręką na Andrzeja Du-
dę, M.S.) już wszystko powiedział, co jest ważne” [Andrzej Duda na konferencji ze służbą zdro-
wia, 12:00]. 

43 „(...) ja chciałam potwierdzić to wszystko, co przyszły prezydent Polski powiedział odno-
śnie ochrony zdrowia” [Andrzej Duda na konferencji ze służbą zdrowia, 13:06].  
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decyzji..., 41:00] do zanegowania opinii Bronisława Komorowskiego o nieszkodliwości 
tego aktu prawnego dla polskich rodzin i zasadności jego przyjęcia44. 
 Kilka przykładów zastosowania „owczego pędu”, czyli kolejnej z technik użytych 
przez Andrzeja Dudę i jego sztab do propagowania swoich definicji potrzeb społecz-
nych i sposobów ich zaspokajania, zostało już tutaj wymienionych, szczególnie przy 
okazji omawiania swoistej metody korzystania przez kandydata z „ludowości”. Celuje 
on przede wszystkim w powoływaniu się na rzekome spotkania z przedstawicielami 
kategorii społecznych mających korzystać na zapowiadanym przez niego stosowaniu 
instrumentów polityki społecznej. Osoby te funkcjonują w jego wypowiedziach na 
zasadzie pars pro toto [patrz Bal-Nowak 1996, s. 84], reprezentując swoje kategorie 
bez żadnych dowodów, że ich bolączki i oczekiwania są rzeczywiście powszechne. 
Oczywiście brak tego rodzaju potwierdzenia nie wyklucza ich powszechności, ale 
celem tego zabiegu jest nie tylko udowodnienie, że kandydat rozumie oczekiwania 
poszczególnych segmentów swojej grupy docelowej, lecz także wywołanie prze-
świadczenia o ich podzielaniu przez większość lub wszystkich należących do danej 
kategorii, obliczonego na faktyczne doprowadzenie do tej sytuacji drogą społecznego 
dowodu słuszności. Ciekawym przykładem zastosowania tego manewru jest sam tytuł 
pseudowydarzenia „Andrzej Duda na konferencji ze służbą zdrowia w Grójcu”, który 
w zestawieniu z doborem uczestników (czterej lekarze w różnym wieku, pielęgniarka 
i ratownik medyczny) mają wytworzyć wrażenie reprezentowania całego środowiska 
i udzielenia przez nie gremialnego poparcia kandydatowi. Korzystał on również z szer-
szych uogólnień tego typu w rodzaju stwierdzenia „Polacy dzisiaj tego oczekują” [Pre-
zentacja..., 09:20] (o postulacie zwiększenia autonomii rodziny w kwestii wychowania 
dzieci) czy „Polacy dzisiaj potrzebują przede wszystkim pokoju i spokoju i o tym mi 
mówili na wszystkich właściwie moich spotkaniach, na których byłem” [Czas decyzji..., 
46:55]. Jeszcze bardziej jaskrawy przykład posługiwania się wspomnianą techniką 
pojawił się w debacie prezydenckiej, podczas której Andrzej Duda powiedział (w kon-
tekście krytyki wspominanej już wielokrotnie konwencji Rady Europy): „Ja się nie go-
dzę z tym i Polacy też się nie godzą z tym, żeby by ich obyczaje były zwalczane, żeby 
one mogły być wykorzeniane, (...)” [Czas decyzji..., 40:05].  
 Wskazywanie na korzystanie z techniki tasowania kart niesie ze sobą pewne zagro-
żenie dla obiektywności analizy. Przypomnieć bowiem należy, że jednym z wariantów 
tego chwytu jest łączne podawanie informacji prawdziwych z nieprawdziwymi, co 
wymusza na badaczu określenie ich prawdziwości. Jak już zostało wspomniane we 

 
44 "Widocznie ja czytałem tę samą konwencję, którą czytał pan profesor Andrzej Zoll, były 

prezes Trybunału Konstytucyjnego, bo dokładnie takie właśnie zarzuty wobec tej konwencji 
podniósł, zarzuty także konstytucyjne, jasno je zresztą wskazał". 
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wstępie, celem tego tekstu nie jest ocena jakości argumentacji stosowanej przez kan-
dydata, jednak dążenie do zachowania ścisłości analizy nie pozwala na pominięcie 
wykorzystywania określonej interpretacji faktów korzystnej dla mówcy, wpisującej się 
w definicję wyżej wymienionej techniki. Trzeba zatem zauważyć, że zastosował ją 
w „prezentacji umowy programowej z Polakami” [31:18–34:07] celem dokonania kry-
tyki stanu systemu emerytalnego oraz uzasadnienia konieczności wprowadzenia do 
niego zmian. Omawiany fragment zaczyna od powtórzenia obiegowej opinii o zbyt 
niskiej wysokości emerytur, które jego zdaniem „(...) w wielu przypadkach (...) nie wy-
starczają na (...) godziwe życie” [Prezentacja..., 31:45]. Stwierdzenie to nosi znamiona 
wspomnianej już perswazji wstępnej, czyli ustalenia tego „co każdy wie” i co „wszyscy 
uważają za oczywiste” [Pratkanis, Aronson 2008, s. 48]. Następnie pojawiają się: cyto-
wany już wyżej argument aksjologiczny przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego 
do 67. roku życia w postaci powołania się na sprawiedliwość, obietnica przywrócenia 
poprzedniego rozwiązania i dwie informacje o dyskusyjnej ścisłości. Pierwsza z nich 
zawarta jest w następującym stwierdzeniu: (o podniesieniu wieku emerytalnego). „To 
nie jest droga do tego, żeby naprawiać finanse publiczne, żeby wymuszać na Pola-
kach pracę ponad siły, niektórzy mówią, pracę aż do śmierci” [Prezentacja..., 33:15]. 
Pojawia się tu wyraźna sugestia, że wspomniana zmiana radykalnie skróci czas pobie-
rania świadczeń, co jest stwierdzeniem mocno dyskusyjnym w zestawieniu z danymi 
opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny, zgodnie z którymi średnie dalsze 
trwanie życia osób kończących 67. rok życia w 2013 r. wynosiło ponad 16 lat [Komuni-
kat...]. Sposób nawiązywania przez kandydata, w tym i innych przypadkach, do zagro-
żenia „pracą aż do śmierci” wskazuje na to, że zdawał on sobie sprawę z omawianej 
nieścisłości, bowiem we wszystkich przeglądanych materiałach przypisywał tę opinię 
osobom niezidentyfikowanym, dystansując się od jej ewentualnego autorstwa, mo-
gącego narażać go na zarzut usiłowania wprowadzenia słuchaczy w błąd45. Samo 
powtarzanie tego udramatyzowanego sformułowania wystarczyło jednak do wywo-
łania pożądanego efektu retorycznego. Druga ze wspomnianych kontrowersyjnych 
informacji dotyczy wysokości i zakresu podniesienia wieku emerytalnego. Jedna 
z wypowiedzi kandydata w tej sprawie „(...) to była wielka niesprawiedliwość, zwłaszcza 
wobec kobiet, bo im aż o 7 lat podniesiono wiek emerytalny, a kobietom z terenów 
wiejskich aż o 12 lat” [Prezentacja..., 34:00]) może być interpretowana jako przykład 

 
45 Ludzie mówią tak »No to będziemy musieli pracować aż do śmierci«” [Spotkanie Andrzeja 

Dudy z rodzinami, 08:41]. „A nie żeby ludzie mówili, że pod tymi rządzami będziemy musieli 
pracować aż do śmierci” [Wystąpienie na konwencji ..., 13:50]. „Bo ja odbyłem spotkania w całej 
Polsce. Spotkałem się z tysiącami ludzi i na każdym z tych spotkań to była jedna z podstawo-
wych kwestii. Ludzie mówili, że nie chcą pracować aż do śmierci” [Czas decyzji..., 24:13].  
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zastosowania pominięcia – bowiem nie wspomniał on, że podwyższenie wieku eme-
rytalnego o 7 lat dotyczy jedynie kobiet urodzonych po 30 września 1973 r. (art. 1, 
p. 5) –połączonego z przeinaczeniem treści przepisu, który opóźnił o 12 lat możliwość 
przejścia na emeryturę tylko kobietom zatrudnionym w rolnictwie, a nie wszystkim 
zamieszkałym na terenach wiejskich (art. 3) [Ustawa...]. Ponieważ druga z tych katego-
rii socjologicznych jest liczniejsza, mamy do czynienia z wyolbrzymieniem skali kryty-
kowanej przez kandydata operacji i trudno tu mówić o przejęzyczeniu, bowiem po-
dobny zabieg stosował on również podczas spotkań z wyborcami [patrz Duda zawal-
czy..., Mocne słowa].  
 Mówca „tasuje karty” również przy okazji próby rozwiązania problemu źródeł  
finansowania swoich propozycji z zakresu polityki społecznej. W wystąpieniu na kon-
wencji po opartym na logicznej argumentacji wyjaśnieniu konieczności podniesienia 
kwoty wolnej od podatku [Wystąpienie na konwencji..., 14:48], następuje wspomnia-
na już krytyka opinii „prorządowych” [Wystąpienie na konwencji..., 15:43] ekspertów 
i dziennikarzy dotyczącej braku środków budżetowych na realizację obietnic kandy-
data, po czym podany zostaje pozalogiczny dowód obecności tych środków w postaci 
zapowiedzi uruchomienia przez rząd (pod patronatem prezydenta Bronisława Komo-
rowskiego) programu wsparcia zatrudnienia, z którego kandydat wyraźnie szydzi, 
omawiając go zwięźle, podniesionym głosem, przy użyciu kilku haseł mieszczących się 
w równoważnikach zdań46. Uznaje zapowiedź sfinansowania projektu sumą 2,5 mld zł 
za potwierdzenie przypuszczenia, że w budżecie państwa są środki, które można by 
przeznaczyć na pokrycie kosztów jego własnych propozycji, nie wspominając jednak 
o tym, że mogę one zdecydowanie przewyższać tę kwotę47. Przede wszystkim jednak 
dzięki temu zabiegowi odwraca uwagę słuchaczy od omawianego problemu, negując 
wiarygodność oponentów podających w wątpliwość ekonomiczną realność jego 
pomysłów. 

 
46 „Nie jest, proszę państwa, sztuką powiedzieć z dnia na dzień, tak ja mówię o moim pro-

gramie naprawy państwa, jak ja mówię o moim programie odbudowy polskiej gospodarki. 
Mówią mi prorządowi eksperci, dziennikarze: „Proszę pana, nie ma pieniędzy. Skąd pan weźmie 
pieniądze?”. Nagle. Kilka dni temu Pyk. Jak z kapelusika okazało się. Dwa i pół miliarda. Już. Sto 
tysięcy miejsc pracy dla młodych. Po dwa tysiące sto złotych dla przedsiębiorcy, żeby zatrudnił 
młodego. Szanowni państwo. Dobrze. Jednak pieniądze są. To mnie cieszy, bo podobno ich nie 
ma. Jednak się znajdują (oklaski, M.S.)” [15:29].  

47 Według autorów uzasadnienia projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, zawarta w niej propozycja 
podwyższenia wieku emerytalnego miała poprawić saldo funduszu emerytalnego o 4,3 mld zł. 
w roku 2016 i o 7,9 mld w roku następnym [Projekt..., s. 41], zaś skumulowane oszczędności 
osiągnięte dzięki temu miały wynieść 600 mld zł do 2060 r. [Projekt..., s. 37].  
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Kandydat niemal zrezygnował (jeśli nie liczyć stygmatyzującego użycia przy-
miotnika „prorządowy”) za to ze stosowania techniki epitetów, charakterystycznej dla 
retoryki stosowanej w poprzednich kampaniach jego macierzystej partii, w odniesie-
niu do jej politycznych konkurentów czy środowisk konfrontowanych z własną grupą 
docelową [Wojtkowski 2012, s. 193]. W analizowanych materiałach zastosowano jed-
nak inny rodzaj konwencjonalizacji języka w postaci prób tworzenia rodzaju propa-
gandowych frazeologizmów, czyli łatwych do zapamiętania i użycia stałych związków 
wyrazowych używanych w zideologizowanym języku politycznym [Bralczyk 2001, 
s. 50–61]. W przeglądanych materiałach wyborczych Andrzeja Dudy wykorzystano nie 
tyle ich funkcję rytualną, eksponowaną przez Bralczyka [2011, s. 50–61], co tkwiący 
w nich potencjał etykietyzacyjny, dzięki któremu zwiększa się zapamiętywalność ich 
desygnatów, zaś niektóre z tych ostatnich mogą zacząć funkcjonować w języku pu-
blicznej debaty głównie (lub wyłącznie) pod postacią omówionych związków, zmu-
szając przeciwników politycznych do posługiwania się nimi i zapewniając tym samym 
przewagę ich autorom [Bralczyk 2001, s. 59–60]. Przykładem takiej frazeologizacji jest 
korzystanie ze wspomnianych już zwrotów „praca aż do śmierci” oraz „zwijanie Polski 
powiatowej”. Należą one do grupy wyrażeń szczególnie poręcznych przy prowadze-
niu manipulacji językowej ze względu na to, że są nowe, ograniczając odbiorcom 
możliwość zauważenia ewentualnych zmian w swoim znaczeniu oraz na to, że dla 
posługującego się nimi mówcy ich znaczenie jest zbiorem konkretnych zastosowań, 
który można dowolnie poszerzać [Pawełczyk 2000, s. 173]. Podobnym przykładem 
etykietyzacji jest nazywanie obecnych emerytur „zasiłkiem przedśmiertnym”, towa-
rzyszące zazwyczaj wskazywaniu na przymus „pracy aż do śmierci”. Ten „początkują-
cy” frazeologizm jest obliczony na dosyć przewrotne oddziaływanie znaczeniowe, ze 
względu na to, że jego pierwotne znaczenie w sposób dosyć celny i bezstronny odda-
je istotę emerytury. Wyraźnym zamierzeniem towarzyszącym jego wykorzystaniu jest 
jednak przekonanie słuchaczy o złym stanie finansowym obecnych i przyszłych eme-
rytów, co osiągane jest poprzez negatywne konotacje słów „zasiłek” i „śmierć” oraz 
opisane wyżej możliwości manipulacyjne związane z wieloznacznością terminu. 
Mówca używa określeń opisanego wyżej typu głównie w celu wzmocnienia perswazji 
wstępnej, czyli w tym przypadku wykreowania negatywnego obrazu aktualnej polity-
ki społecznej i przekonania odbiorcy o niewłaściwym wykorzystaniu jej instrumentów 
przez władze, które ma się skończyć po wyborze Andrzeja Dudy na urząd prezydenta. 
 Warto w tym miejscu przypomnieć jeszcze o dwóch wyrazach stosowanych przez 
kandydata z częstotliwością rytuału: „niszczeniu” oraz „odbudowie”. Ich połączenie 
służy mu do nakreślenia pewnej wersji niedawnej przeszłości, wpisanej w model prze-
rywanej narracji charakterystycznej dla mitu. Korzystny bieg zdarzeń zostaje w niej 
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zakłócony przez działanie wrogich sił, ale na koniec zapowiada się powrót historii na 
jej właściwy tor, który to zabieg przypomina przypisane mitom przez Eliadego [1970, 
s. 68] dążenie do odwzorowywania kosmogonii przez eschatologię. Wnioskiem takiej 
opowieści jest konieczność powrotu do dawnych form, a to niesie ze sobą możliwości 
perswazyjne, bowiem to od autorów i propagatorów tego rodzaju opowieści zależy 
wizja i zakres czasowy owego wzorcotwórczego okresu tworzenia rzeczywistości, 
poprzedzającego czas stagnacji, zaś zakorzenienie tego rodzaju struktury narracyjnej 
w kulturze zwiększa wiarygodność i siłę perswazyjną wpisanych w nią treści. 
 Wspomniany zabieg stosowany przez kandydata zastępuje stosowany wcześniej 
w podobny sposób termin „układ” [Wojtkowski 2012, s. 194] służący za wyraz odejścia 
od definiowanego metafizycznie porządku rzeczywistości, który może zostać przy-
wrócony jedynie przez wybrane grono dysponentów wiedzy o prawdziwej naturze 
owego ładu. Tym razem we wspomniany okres przerwy zostało wpisane „niszczenie”, 
przy czym czas ten (podobnie jak wcześniej układ) nie został dokładnie określony. 
Domyślać się jedynie można, że chodzi tu o okres VI i VII kadencji Sejmu (2007–2015), 
ale niejednoznaczność pozwala na jego szerszą interpretację, choćby na rozciągnięcie 
go do początku lat 90., czego przykładem jest wypowiedź Andrzeja Dudy z początku 
spotkania z seniorami w Miętnem [01:46], w której po odcięciu się od realnego socjali-
zmu odniósł się pozytywnie do części jego osiągnięć przemysłowych, krytykując jed-
nocześnie ich „zmarnowanie” w pierwszych latach transformacji48. Motyw „niszczenia” 
posłużył tym samym do wykorzystania obecnych wśród dawnych robotników senty-
mentów w stosunku do społeczeństwa przemysłowego i pełnego zatrudnienia na 
rzecz zwiększenia poparcia dla kandydata49. W ten sposób została zdefiniowana ko-
smogoniczna strona mitu, tworząc wzór dla eschatologicznej – określonej hasłem 
odbudowy, która dotyczyć ma między innymi” (...) Polski, tej przede wszystkim go-
spodarczej właśnie, tej przemysłowej (...)” [Prezentacja..., 46:12], w której powstać 
mają znowu „wielkie zakłady polskie” [48:21]. Warto dodać, że przywołanie owej pol-
skości ma tutaj funkcję argumentu ostatecznego, zabezpieczającego przed krytyką, 
przypominając tym samym niegdysiejsze wykorzystywanie przymiotnika „socjali-

 
48 „Niemniej nie można odmówić również tego, że wiele wtedy stworzono. Niestety też wie-

le z tego, co stworzono wtedy po osiemdziesiątym dziewiątym roku, zostało zwyczajnie zmar-
nowane. Myślę, że pewnie były rzeczy przestarzałe, pewnie były takie, które i tak by się nie 
udało ich zachować, uratować, ale myślę, że wiele straciliśmy bezpodstawnie, a w związku z tym 
także zniknęły miejsca pracy, w związku z tym także zniknął publiczny majątek (...)”. 

49 „Bo kiedy się rzetelnie odwiedza wszystkie zakątki kraju, tak jak ja to czynię, to widzi się te 
zniszczone zakłady pracy, to słyszy się od ludzi: »Proszę pana, tu był przemysł , tu tysiące ludzi 
miało pracę , ale tego przemysłu dawno już nie ma, ale ludzie wyjechali, bo został zniszczony, 
bozostał rozkradziony (...)«”  [Prezentacja..., 37:53]. 
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styczny” opisane przez Bralczyka [2001, s. 57]. Stosowanie stwierdzeń o rzekomej 
oczywistości bez wsparcia argumentacji jest podstawą ostatniej z przywołanych tutaj 
technik, czyli „aksjomatyczności dowodów”. 
 Kandydat sięga po nią dosyć rzadko. Została zastosowana przy prowadzeniu per-
swazji wstępnej do proponowania widzom diagnoz dotyczących rozmiarów 
i przyczyn problemów, które miały być rozwiązywane poprzez wykorzystanie wska-
zywanych przez niego instrumentów polityki społecznej. W ten sposób tłumaczy przy-
czynę wartościowanej jednoznacznie negatywnie emigracji młodych ludzi, którym 
przypisuje kierowanie się wyłącznie motywami ekonomicznymi, interpretowanymi 
w kategorii przymusu, stwierdzając tym samym generalną niechęć nowych pokoleń 
do wyprowadzania się z Polski50. Potrafi posługiwać się tym narzędziem także do 
uzasadniania wykorzystania instrumentów polityki społecznej, czego przykładem jest 
obecne w dwóch przeglądanych materiałach stwierdzenie, że dodatkowe kwoty, 
które pojawią się w budżetach domowych polskich rodzin w wyniku postulowanego 
podniesienia kwoty wolnej od podatku czy świadczenia w wysokości 500 zł na dziec-
ko, zostaną szybko wydane, zasilając budżet państwa oraz wzmacniając popyt krajo-
wy i napędzając tym samym koniunkturę gospodarczą (ułatwia przy tym słuchaczom 
zapamiętanie tej tezy poprzez zastosowanie frazeologizmu „zaszywać w sienni-
kach”)51. Wyklucza przy tym możliwość zaoszczędzenia tych pieniędzy przez benefi-
cjentów, nie ujawniając przy tym żadnych prognoz dotyczących skali wsparcia dla 
Skarbu Państwa i gospodarki, zapowiadanego jako rezultat proponowanego kroku. 
W obydwu przypadkach mówca podnosi obiegowe przekonania o motywach działań 
i zachowań ludzi do rangi aksjomatu. 
 
 

 
50 „Ten pierwszy wielki filar naszego polskiego domu, (…), do którego mają wrócić wszyscy 

ci, którzy stąd wyjechali, a wyjechali z przyczyn ekonomicznych, a nie dlatego, że chcieli opuścić 
swoją ojczyznę” [Prezentacja..., 12:07]. „Gdzie myśl o przyszłych pokoleniach? Gdzie myśli o tym, 
żeby nasz kraj był przyjazny dla swoich obywateli. Żeby ludzie mogli mieszkać tam, gdzie chcą, 
a nie tam, gdzie się ich zmusza. Żeby nie musieli wyjeżdżać ze swoich małych miejscowości, 
które kochają. Nazywają je czasem naszymi małymi ojczyznami” [Wystąpienie na konwencji..., 
10:08].  

51 „Po drugie, przecież rodzina nie zaszyje tych pieniędzy w sienniku, tylko pójdzie i je wyda” 
[Spotkanie Andrzeja Dudy z rodzinami..., 06:48]. „To nie jest tak. Bo przecież jak ludzie będą 
mieli więcej pieniędzy, to co z nimi zrobią? W siennikach je zaszyją? Nie, wezmą, pójdą i zrobią 
zakupy. Kupią sobie coś, czego do tej pory kupić nie mogli, tak? Podniosą sobie jakość życia. 
Czyli wydadzą te pieniądze. Zapłacą ten przysłowiowy VAT przy tej okazji, który zostanie od-
prowadzony do Skarbu Państwa. Będą nowe miejsca pracy, jeżeli więcej towarów i usług będzie 
sprzedawanych, bo będzie większy popyt” [Spotkanie Andrzeja Dudy z seniorami..., 10:05].  
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Podsumowanie 
 
Kampania wyborcza Andrzeja Dudy, podobnie jak inne organizowane przez zamożne 
współczesne organizacje polityczne, została przeprowadzona w sposób profesjonal-
ny, z podręcznikowym wręcz zastosowaniem podstawowych zasad marketingu poli-
tycznego i kreowania wizerunku. Jest jednak przy tym dowodem, że nawet w tak 
nowoczesnych działaniach komunikacyjnych nadal wykorzystywane są starsze i zda-
wałoby się przebrzmiałe techniki propagandowe. Sam ten termin rzadko jest obecnie 
stosowany, padając ofiarą skojarzeń z autorytarnymi reżimami politycznymi czasów 
społeczeństwa przemysłowego, co może utrudniać prawidłowe rozumienie niektó-
rych aspektów współczesnych działań politycznych. Wyparcie zintensyfikowanej, 
otwartej i jednoznacznej perswazji przez bardziej finezyjną metodę marketingową 
zorientowaną na potrzeby odbiorcy nie oznacza bowiem porzucenia wszystkich tech-
nik składających się na oddziaływane propagandowe, choćby dlatego, że proces mar-
ketingowy nie wyklucza opierania się na potrzebach o nieuświadomionym charakte-
rze, których „uświadamianie” może być skutecznie prowadzone z użyciem propagan-
dy właśnie. Nadal znakomicie sprawdza się ona także przy prowadzeniu kampanii 
negatywnych. 
 W kampanii Andrzeja Dudy środki propagandowe zostały wykorzystane m.in. do 
propagowania pewnych rozwiązań z zakresu polityki społecznej, ale przede wszyst-
kim polityka społeczna została użyta jako narzędzie kandydata mające zapewnić mu 
polityczne zwycięstwo. Jej przebieg i wynik świadczy o ciągłej skuteczności połączenia 
marketingu politycznego ze starszymi technikami perswazyjnymi, a także o tym, że 
kluczem do wyborczego sukcesu jest przemyślana i koherentna narracja, tworzona 
przez sztab, który potrafi trafnie określić jej słabe miejsca i nie obawia się wypełniania 
ich argumentami pozalogicznymi. Jest ona też dowodem na to, że w Polsce drugiej 
dekady XXI w. spada popyt na liberalną frazeologię, a rośnie na propozycje z zakresu 
polityki społecznej, co wpisuje nasz kraj w europejski nurt przemian politycznych. 
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Wstęp 
 

Pojawienie się mediów społecznościowych zmieniło Internet oraz sposób komunikacji organi-

zacji z otoczeniem. Bardzo szybko stały się one jednym z najpopularniejszych miejsc, które 

odwiedzają internauci. Internet uległ przekształceniu w swoją interaktywną formę Internetu 2.0, 

w której na pierwszy plan wysunięto interaktywność, a jego zawartość w dużej mierze powsta-

wała dzięki zwykłym użytkownikom. Stał się też zdecydowanie bardziej popularny. Przedsię-

biorstwa zostały zmuszone do działalności w cyberprzestrzeni. W nowych warunkach doszło do 

modyfikacji perspektywy poznawczej zarówno produkującego jak i konsumującego. W efekcie 

niezbędne są modyfikacje strategii oraz narzędzi marketingowych by dopasować się do hiper-

rzeczywistości i sieciowych produktów oraz usług [Sułkowski 2014, s. 278]. Skutkuje to między 

innymi zmianami w strategii komunikacji organizacji. By sprostać nowym wyzwaniom, zmuszo-

ne one zostały do aktywnego włączenia mediów społecznościowych w swoją działalność.  

W efekcie już w 2011 około 83% przedsiębiorstw znajdujących się w rankingu „Fortune 500” 

wykorzystywało media społecznościowe  w komunikacji z klientami [Naylor, Lamberton, West 

2012, p. 105]. Dziś ten odsetek jest jeszcze wyższy.  

 
1 E-mail: bartek.stopczynski@gmail.com  
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Równolegle następuje gwałtowny rozwój technologii informacyjnych i informa-
tycznych. W efekcie dokonuje się kolejna transformacja Internetu, który przekształca 
się w model Internetu Wszechrzeczy (Internet of Everything), określany mianem In-
ternetu 3.0. Jest to sieć ludzi, procesów, danych, urządzeń, aplikacji i rzeczy podłączo-
na do Internetu. Dzięki tym powiązaniom połączone ze sobą elementy materialne  
i społeczne Internetu Wszechrzeczy tworzą sieć tradycyjną i społeczną, gromadząc 
oraz wymieniając ze sobą dane. Dzięki temu jednostki mają dostęp do olbrzymiej 
ilości informacji, a rzeczy do danych pozwalających im na lepsze, a często również  
w części autonomiczne działanie. Internet 3.0 zmienia narzędzia marketingowe, w tym 
produkty.  

Powyższe dwie zmiany w otoczeniu muszą na siebie wzajemnie oddziaływać. Inte-
resującym jest pytanie, jak media społecznościowe wpływają na politykę produktową, 
jaką prowadzą organizację. Celem artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania 
mediów społecznościowych w polityce związanej z wprowadzaniem innowacji pro-
duktowych. Rozważania autora są teoretyczne i bazują na analizie aktualnej literatury 
przedmiotu. 

 
Charakterystyka mediów społecznościowych 
 
Media społecznościowe to grupa dostępnych w środowisku Internetu aplikacji, które 
są fundamentalną i ideologiczną podstawą Internetu 2.0, które też pozwalają użyt-
kownikom na tworzenie i wymianę generowanej przez użytkowników zawartości 
[Kaplan, Haenlein 2011, p. 255]. Aplikacje te mogą być rozumiane jako zestaw narzę-
dzi dostępnych online, otwartych dla publicznego członkowstwa, które wspierają idee 
dzielenia się, tworzenia i edytowania treści oraz budowania relacji poprzez interakcję  
i współpracę [Mount, Martinez 2014, p. 126]. W efekcie powstaje luźna, nie kontrolo-
wana przez nikogo sieć członków dobrowolnie wymieniających się informacjami. 
Robią to głównie dla wymiany tych informacji. W pełni kontrolują i kreują je. Ze-
wnętrzne instytucje, w tym komercyjne przedsiębiorstwa tracą kontrolę nad tym, co 
będzie i w jaki sposób poprzez te media przekazywane [Stopczyński 2012, s. 113]. 
 Serwisy społecznościowe i blogi internetowe angażują przynajmniej 60% inter-
nautów w skali globalnej. Sieci społecznościowe, to także najpopularniejsza kategoria 
w świecie angażująca aż 19% czasu spędzanego przez internautów w sieci [Verunccio 
2014, p. 217]. Jest to dużo, biorąc pod uwagę niewielki czas, jaki upłynął od ich poja-
wienia się. W Polsce najpopularniejszy jest Facebook i YouTube. Google+ ma coraz 
więcej użytkowników, niemniej jednak aktywność internautów na nim jest, w porów-
naniu do Facebook’a, niewielka. Niewielką popularność ma popularny na zachodzie 
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portal Twitter, Pinterest jest praktycznie nie znany [Buchnowska 2013, s. 36–49]. 
Atrakcyjność mediów społecznościowych zwiększa obraz internautów z nich korzysta-
jących. Postrzegają oni siebie jako jednostki myślące niezależnie (85%), często próbu-
jące nowości (41%), które często udzielają rad i zaleceń innym (54%) [Przewuska 
2011]. 
 Popularność mediów społecznościowych wśród internautów skutkuje ich popu-
larnością wśród firm. Na rynku polskim, według badań GUS, co piąte przedsiębiorstwo 
wykorzystuje je w komunikacji z klientami. Popularność ta rośnie wraz z wielkością 
firmy. Media społecznościowe wykorzystuje ponad 35% przedsiębiorstw dużych, 
około 24% średnich i około 17% małych. Główny cel wykorzystywania tych mediów to 
budowanie wizerunku, komunikacja poprzez komentarze oraz współpraca z partne-
rami biznesowymi [GUS 2013, s.7]. Wykorzystuje się je również z powodzeniem do 
kampanii społecznych [Proszowska 2013, s. 62–64]. Najbardziej dominującym serwi-
sem społecznościowym jest Facebook. Wskazało go aż 84% firm jako kluczowy kanał 
komunikacji w badaniu przeprowadzonym na zlecenie www.internetstandard.pl. Istot-
ne znaczenie ma również Youtube (33%) oraz blogi firmowe (29%) [Grabiec 2013]. 
 
Rysunek 1. Powody korzystania z portali społecznościowych 

 
Źródło: [Stopczyński, 2014, s. 139]. 

 
 Media społecznościowe charakteryzują się czterema właściwościami: mają cyfrowy 
profil, relacyjne powiązania, przejrzystość sieci, prywatność oraz możliwość wyszuki-
wania informacji. Te cztery właściwości nie są dostępne dla tradycyjnego Internetu 
czy społeczności działających poza Internetem. To w dużej mierze z nich wynikają 
nowe możliwości jakie dają media społecznościowe w polityce komunikacji organiza-
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cji [Kane, Alavi 2014, p. 276]. Media społecznościowe, w przeciwieństwie do mediów 
tradycyjnych (wliczając również tradycyjny Internet jako medium) służą nie tylko do 
komunikowania się, ale również do łączenia ze sobą ludzi. Widać to chociażby po 
zastosowaniach mediów społecznościowych wśród internautów. Wykorzystywane 
one są przede wszystkim do zbierania informacji, kontaktów ze znajomymi i rozrywki 
(rys. 1). W efekcie sposób ich wykorzystania przez organizacje powinien być dopaso-
wany do ich specyfiki. 
 Media te powinny być, w przeciwieństwie do mediów tradycyjnych, wykorzysty-
wane do budowania długotrwałych relacji. Relacji zarówno pomiędzy klientami jak  
i firmą, jak również pomiędzy samymi klientami jak również pomiędzy klientami  
a pracownikami firmy. Podstawą budowy tych relacji powinna być interaktywność 
tych mediów. Z praktycznego punktu widzenia media społecznościowe w budowaniu 
relacji można wykorzystać na trzy sposoby [Vernuccio 2014, p. 215]:  
‒ użyć ich w strategii public relation, 
‒ wykorzystać media społecznościowe do wsłuchiwania się w informacje z otoczenia, 
‒ stworzyć przy ich pomocy bezpośrednie interaktywne platformy, poprzez które 

pracownicy i menedżerowie dzięki komunikacji jeden-do-jednego oraz wielu-do 
–wielu będzie możliwe stworzenie, utrzymanie i wzmacnianie reputacji i wizerun-
ku firmy oraz jej marek.  

 Dopiero zbudowanie tych relacji może stać się podstawą do realizacji celów finan-
sowych, sprzedażowych, wizerunkowych itp. Dzięki bliższym relacjom z klientami 
organizacja zdobywa wiedzę o klientach i łatwiej zyskuje ich lojalność. A to pozwala 
miedzy innymi na [Piskorski 2011, p. 118]: 
‒ redukcję kosztów obsługi klienta,  
‒ zwiększenie ceny, jaką są skłonni płacić klienci dzięki lepszemu dopasowaniu do 

potrzeb i większej lojalności, 
‒ zredukowanie kosztów  dzięki pomocy ludziom w budowaniu relacji. 
 Kolejną korzyścią wynikającą z wykorzystywania mediów społecznościowych jest 
możliwość biernej i aktywnej partycypacji w tam prowadzonych dyskusjach. Daje to  
możliwość wglądu w życie i opinie klientów [Barwise, Meehan 2010, p. 82]. Dyskusje 
te są również bardzo dobrym narzędziem do edukowania pracowników firmy i ich 
właścicieli [Dunn, 2010, p. 45]. Kluczowym w wykorzystaniu potencjału informacyjne-
go mediów społecznościowych jest umiejętność wyodrębnienia oraz posortowania 
użytecznych informacji. A także dopasowanie do poszczególnych społeczności od-
powiedniej polityki i nadanie im właściwego znaczenia dla organizacji [Kane, Fich-
man, Gallaugher, Glaser 2009, p. 46].  
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 Media te mogą pełnić także rolę promocyjną. Obecnie potencjalni klienci w zbie-
raniu informacji nie ograniczają się jedynie do reklam, ale aktywnie poszukują ich na 
portalach społecznościowych czy wśród rodziny [Flatters, Willmott 2009, p. 111]. Jed-
nak w działaniu tym należy uwzględnić ich specyfikę, pamiętając że tworzone, oce-
niane i wykorzystywane one są przez finalnych użytkowników. Brak zrozumienia tego 
i traktowanie ich jako kolejnego narzędzia promocji bardzo często prowadzi do pora-
żek programów związanych z wdrażaniem mediów społecznościowych do polityki 
komunikacyjnej przedsiębiorstw. [Fournier, Lee 2009, p. 109]. Jest to obecnie najwięk-
szy problem związany z ich wykorzystaniem. Większość polskich przedsiębiorstw ma 
wysoką świadomość znaczenia mediów społecznościowych, jednak nie przekłada się 
to na umiejętność ich wykorzystania w codziennej działalności. Nawet gdy przedsię-
biorstwom udaje się uzyskać duże zaangażowanie fanów, nie przekłada się ono  
w realne działania w formie np. produktów inspirowanych informacjami z tych me-
diów. Również zakres narzędzi IT wykorzystywanych przez polskie firmy nie jest dosta-
teczny [Kubisiak i inni 2012].  
 
Użyteczność mediów społecznościowych w wprowadzaniu 
innowacji produktowych 
 
Rozwój technologii informacyjnych i informatycznych oraz pojawienie się Internetu 
Wszechrzeczy skutkuje istotnymi zmianami w produktach. Dotyczy to w szczególności 
produktów użytkowych. Już obecnie część, a z czasem prawdopodobnie większość  
z nich otrzyma moduł elektroniczny pozwalający na skomunikowanie się z Interne-
tem. W efekcie taki tradycyjny produkt zostanie przekształcony w inteligentny pro-
dukt sieciowy (Smart Connected Product). Składać się on będzie z produktu material-
nego (tzw. hardware), oprogramowania (systemu operacyjnego) łączącego produkt  
z Internetem oraz chmury produktowej, czyli platformy działania, aplikacji, informacji  
i tym podobnych elementów dostępnych poprzez sieć w miarę bieżących potrzeb, 
dzięki którym produkt uzyska dodatkowe użyteczności [Porter, Heppelmann 2014, 
p. 69].  
 Chmura ta okaże się jednym z najważniejszych elementów produktu decydującym 
o jego atrakcyjności. Już obecnie można to zaobserwować na rynku telefonów ko-
mórkowych, gdzie producenci urządzeń wyposażonych w platformę Android (np. 
Samsung, LG, Sony) zdeklasowali producentów mających silną w przeszłości pozycję 
na rynku wynikającą z jakości produktu materialnego i siły marki (Nokia, Motorola). 
Elementy tej chmury produktowej (np. aplikacje) będą tworzone nie tylko przez pro-
ducenta produktu, ale także przez użytkowników jak i zewnętrze firmy. Ma to już 
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miejsce na wskazanym wcześniej rynku telefonów komórkowych. Część tych aplikacji 
będzie tworzona celowo, tzn. dla osiągnięcia zysków przez ich twórców. Wiele innych 
będzie powstawać w wyniku używania produktu przez ich użytkowników. Będą oni 
tworzyć informacje, a nawet aplikacje, w celu lepszego zaspokojenia potrzeb swoich  
i innych użytkowników. 
  Media społecznościowe można wykorzystać do tworzenia aplikacji wykorzystywa-
nych w chmurze produktowej. Dzięki uczestnictwu w dyskusjach, obserwacji informa-
cji pojawiających się w mediach społecznościowych firma może zebrać dane bezcen-
ne do tworzenia aplikacji uatrakcyjniających produkt. Przykład telefonów komórko-
wych pokazuje, że aplikacji tych może być tysiące, a nawet dziesiątki tysięcy. Stąd 
ważne jest, by tych informacji zebrać odpowiednią ilość odpowiednio wcześnie, za-
nim to zrobi konkurencja i wyprzedzi swoją aplikacją firmę. Wcześniej przytoczona 
specyfika mediów społecznościowych, w tym możliwość wglądu z życie codzienne  
i postawy konsumentów predysponuje je do bycia ważnym źródłem informacji przy 
tworzeniu tych aplikacji. 
 Jako że część, a w wielu przypadkach większość aplikacji (np. telefony komórko-
we), będzie tworzona przez zewnętrzne firmy, konieczna będzie komunikacja produ-
centa produktu z twórcami aplikacji. Dzięki temu zaistnieje możliwość lepszego dopa-
sowania zarówno produktu materialnego, platformy systemu operacyjnego jak i sa-
mej aplikacji do siebie. Dopasowanie to będzie miało wpływ na jakość produktu.  
Rynek telefonów komórkowych pokazuje, że dostępność i działanie aplikacji ma 
wpływ na ocenę tych telefonów. W opiniach klientów na temat produktów istotna 
role odgrywa możliwość instalowania i działania aplikacji na nich. Media społeczno-
ściowe ze względu na swoją cechę interakcyjności oraz dobrowolności wymiany in-
formacji mogą być wykorzystane do komunikacji z twórcami zewnętrznymi takich 
aplikacji w sytuacjach, gdy nie będą oni wykazywali woli do komunikacji formalnej. 
Większa powinna być też swoboda wymiany informacji w takich mediach ze względu 
na nieformalny ich charakter, więc komunikacja w mediach społecznościowych może 
być wartościowym uzupełnieniem komunikacji z twórcami, którzy zdecydują się na 
kontakty formalne. Wreszcie w mediach tych w jednym miejscu stykać mogą się pro-
ducenci, twórcy aplikacji i finalni użytkownicy. Stymulować to powinno powstawanie 
informacji, które da się potem wykorzystać do udoskonalania zarówno produktów jak 
i aplikacji. 
 Media społecznościowe mogą być również użyteczne w stymulowaniu powsta-
wania aplikacji tworzonych spontanicznie przez ich użytkowników. Fora internetowe 
związane z marką czy produktami, profile firmowe i produktowe na popularnych por-
talach społecznościowych mogą służyć komunikacji z użytkownikami. Aby zachęcić 
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ich to tworzenia aplikacji, można w tych miejscach organizować konkursy, dostarczać 
niezbędnych informacji i porad, ułatwiających tworzenie aplikacji a przede wszystkim 
być w stałym z użytkownikami kontakcie, dzięki któremu mogą oni otrzymać pomoc  
i poradę.  Podobnie jak w przypadku kontaktów z twórcami komercyjnymi aplikacji, 
stały kontakt poprzez media społecznościowe z użytkownikami tworzącymi aplikacje 
pozwoli także na lepsze dopasowanie produktu i aplikacji do siebie. 
 W dzisiejszych warunkach hiperrzeczywistości powiązania pomiędzy nabywcami  
i klientami stają się bliższe niż kiedykolwiek. Klienci stają się współtwórcami wartości. 
Źródłem przewagi konkurencyjnej staje się zarządzanie infrastrukturą sieci, w skład 
której wchodzą zarówno nabywcy, jak i konkurujące ze sobą firmy, gdzie występują 
ciągłe tarcia między współpracą a konkurencją, między tworzeniem wartości a jej 
pozyskiwaniem [Prahalad, Ramaswamy 2005, s. 151]. Jednocześnie odchodzi się  
w strategii od skupiania się na transakcji, na rzecz maksymalizowania wartości dla 
klienta [Rust, Moorman, Bhalla 2010, p. 96]. W tej nowej sytuacji popularności nabiera 
koncepcja współtworzenia wartości. Zakłada ona, że występują trzy podstawowe 
obszary, w obrębie których może dochodzić do budowania relacji pomiędzy organi-
zacją i nabywcami, w wyniku których może dochodzić do współtworzenia wartości. 
Zalicza się do nich [Baran 2014, s. 121–149]: 
‒ tworzenie wartości dodanej poprzez współdzielenie zasobów, 
‒ zaangażowanie klientów we współtworzenie doświadczeń, 
‒ współtworzenie rozwiązań jako źródło innowacji. 
 W koncepcji tej media społecznościowe są istotnie użyteczne w dwu z trzech po-
wyższych obszarów. Po pierwsze w sytuacji gdy dochodzi do zaangażowania klientów 
we współtworzenie doświadczeń. Polega ono na urzeczywistnianiu wartości przez 
zaangażowanie klientów w zdarzenia będące podstawą ich doświadczeń (np. udział  
w imprezie sportowej, oglądanie filmu w kinie, kurs języka obcego, nauka jazdy na 
nartach, doświadczenia z użytkowaniem produktów) [Baran 2014, s. 129]. Media spo-
łecznościowe, w tym przede wszystkim profile produktowe i firmowe na popularnych 
portalach społecznościowych oraz fora skupiające użytkowników danej marki mogą 
być wykorzystane do komunikowania klientom o planowanych wydarzeniach. Dzięki 
nim można dotrzeć z informacjami do nich, co skutkować będzie większą popularno-
ścią. Co istotne, już po wydarzeniu można stymulować użytkowników do dzielenia się 
wrażeniami i doświadczeniami na profilu. Zdjęcia, filmy, wrażenia, opinie, to wszystko, 
umieszczane przez organizacje i użytkowników będzie stymulować dzielenie się do-
świadczeniami z innymi. Wydaje się że nie ma bardziej dopasowanego narzędzia do 
dyspozycji do tego celu.  
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 Traktowanie profili na portalach społecznościowych i forach skupiających użyt-
kowników danej marki jako miejsca do wymiany doświadczeń nie musi ograniczać się 
do imprez i wydarzeń. Również profile te mogą być wykorzystywane dla współdziele-
nia doświadczeń związanych z użytkowaniem produktów czy usług. Informacje i wie-
dza w ten sposób współtworzone będą do dyspozycji każdego z użytkowników od-
wiedzających profil lub forum, przyczyniając się w ten sposób do pogłębiania do-
świadczeń związanych z użytkowaniem produktu. Co równie istotne sama organiza-
cja, dzięki uzyskanemu w ten sposób zaangażowaniu klientów we współtworzenie 
doświadczeń może zebrać dodatkową wiedzę pozwalającą na lepsze dopasowanie 
oferty do wymogów rynku. Przykładem takiej społeczności są fora internetowe sku-
piające użytkowników danego produktu danej marki lub klientów danego detalisty. 
Uczestnicy takiego społeczności mogą się wymieniać informacjami na temat używa-
nia nowych produktów i pomysłami, jak je udoskonalać [Fuller, Jawecki, Muhlbacher 
2007, p. 60–71]. Większość z nich z reguły jest pozytywna, ponieważ ludzie cztery razy 
częściej rozmawiają o rzeczach pozytywnych niż negatywnych. Opinie zadowolonych 
klientów zatem stają bezpłatną formą skutecznej reklamy produktów. 
 Badanie Marketing 2020 Study pokazało, że jednym z czynników wpływających na 
sukces przedsiębiorstwa jest umiejętność nie tylko zbierania dużej ilości informacji, 
ale przede wszystkim jej wykorzystania. Skuteczne organizacje charakteryzowały się 
umiejętnością integrowania informacji na temat tego, co konsumenci robią z wiedzą, 
dlaczego to robią, co przekłada się na lepsze zrozumienie ich potrzeb i wyjście im 
naprzeciw [Swaan Arons, Driest, Weed 2014, p. 57]. Media społecznościowe ze wzglę-
du na swoją specyfikę nadają się do tego idealnie. 
 Współtworzenie rozwiązań jako źródło innowacji jest drugim obszarem w koncep-
cji współtworzenia wartości, w którym media społecznościowe są szczególnie po-
mocne. Przejawia się ono w zaangażowanie klientów w działania zmierzające do 
stworzenia koncepcji nowych produktów, nowych rozwiązań dla klientów lub no-
wych sposobów wykorzystania już istniejących produktów [Baran 2014, s. 138]. Włą-
czanie klientów w współtworzenie produktów jest właściwą strategią, ponieważ to 
oni używają produkty firmy, to ich potrzeby są zaspokajane, zatem są oni w stanie 
lepiej je wyczuć. Pozwala to na lepsze dopasowanie produktów do oczekiwań klien-
tów. Włączanie klientów (crowdsourcing)  wpisuje się w coraz popularniejszą koncep-
cję otwartych innowacji (open innovation),  w której innowacje są tworzone przy 
udziale zewnętrznych podmiotów. Należą do nich przede wszystkim klienci, którzy 
stają się aktywnymi konsumentami i pro konsumentami [Radziszewska 2013, s. 187]. 
Znaczenie klientów w tworzeniu innowacji otwartych będzie rosło. Wynika to z tego, 
że młodsze pokolenia są przyzwyczajone do nowych technologii, nowych kanałów 
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komunikacji i do dzielenia się informacjami z wszystkimi dookoła. W efekcie pokolenie 
Y bardziej sprzyja pojawianiu się otwartych innowacji niż pokolenie baby boomers czy 
pokolenie X [Rynkiewicz 2014, s. 134]. Organizacje, które w swojej strategii nie włączą 
klientów w tworzenie nowych rozwiązań dużo stracą, ponieważ wiele problemów 
pojawiających się przy ich wdrożeniu może być lepiej i skuteczniej rozwiązanych przy 
wsparciu klientów. Rozwiązanie problemów jakie napotka organizacja poprzez włą-
czanie klientów może być realizowane na cztery sposoby [Boudrean 2013, p. 63–69]:  
‒ konkurs – by zaangażować klientów w współtworzenie wartości organizacja ogła-

sza konkurs wśród klientów na rozwiązanie problemu, 
‒ współpraca z społecznościami – zaangażowanie społeczności (najczęściej inter-

netowych) by w ten sposób zebrać wiele informacji z wielu źródeł, 
‒ uzupełnianie tłumem – tworzenie platform produktowych, które mogą być uzu-

pełniane przez innowacje i rozwiązania tworzone przez nabywców, 
‒ zatrudnianie tłumu –  w celu rozwiązania konkretnych problemów wyszukuje się 

wśród nabywców jednostki mające odpowiednią wiedzę i umiejętności, które się 
zatrudnia. 

 W każdym z nich media społecznościowe mogą okazać się pomocnym narzę-
dziem. Konkursy, w tym konkursy z nagrodami, są jednym z najskuteczniejszych na-
rzędzi wykorzystywanych do zwiększania popularności profili w portalach społeczno-
ściowych. Powiązanie konkursu na nowy produkt, albo na udoskonalenie istniejącego 
produktu z działaniami zwiększającymi popularność profilu firmy czy produktu wyda-
je się idealnym połączeniem. Z jednej strony sam konkurs nie jest tylko wydatkiem, 
którego jedynym efektem będzie mniejsze lub większe zwiększenie profilu firmy. 
Staje się jednocześnie źródłem pomysłu na udoskonalenie produktu. Z drugiej jako 
miejsce konkursu wykorzystuje się sieci społecznościowe, a więc miejsce angażujące 
najwięcej czasu internautów, co przekłada się na jego popularność. 
 Współpraca z społecznościami jest najbardziej naturalnym sposobem na zaanga-
żowanie klientów uzyskane poprzez media społecznościowe. Media te już z definicji 
są wirtualnymi społecznościami. Aby w pełni wykorzystać potencjał wynikający  
z wykorzystania społeczności należy spełnić kilka wymogów. Przede wszystkim proces 
współpracy musi być dobrze zaplanowany i kontrolowany. Należy odpowiednio za-
rządzać stworzonymi przez organizację społecznościami i we właściwy sposób wyko-
rzystać kolektywną inteligencję tłumu. Społeczność ta powinna być wyprofilowana  
i wymoderowana. Również wielkość grupy musi być optymalna. Za duża da zbyt wiele 
chaotycznych wyników, zbyt mała blokować będzie spontaniczne idee i pomysły 
[Radziszewska 2013, s. 184–185]. Ważnym warunkiem tworzenia społeczności jest 
silna współpraca pomiędzy członkami społeczności, strategicznymi partnerami  
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i organizacjami [Kodama 2007, p. 115–132]. Dzięki niej klienci współtworzą wartość 
dla przedsiębiorstwa (rys. 2). Przedsiębiorstwo nie tylko zdobywa lojalnych klientów, 
ale przede wszystkim dzięki nim wie, jak stworzyć lepszą ofertę. 
 
Rysunek 2. Marketing współtworzenia wartości 
 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Lusch, Vargo, O’Brien 2007, p. 7]. 

 
 Tworzenie platform produktowych to kolejny obszar współpracy z klientami, 
w którym włączenie mediów społecznościowych może być niezwykle skuteczne. Plat-
formą taką może być opisana we wcześniejszej części chmura produktowa będąca 
częścią inteligentnego produktu sieciowego. Tworzone przez klientów aplikacje sta-
wałyby się nowymi rozwiązaniami oferowanymi przez klientów. Platformą może być 
też sam produkt. Przedsiębiorstwo daje bazę, natomiast klienci współuczestniczą 
w tworzeniu projektu finalnego.  Produktami, w których udział  użytkowników w two-
rzeniu udoskonaleń produktu dzięki platformie produktowej są gry komputerowe. 
Najpopularniejsze gry często są modyfikowane przez użytkowników, dzięki czemu ich 
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atrakcyjność wzrasta. Znaczenie platform produktowych rozwijanych przez klientów 
powinno w przyszłości rosnąć. Sprzyja temu rozwój mediów społecznościowych uła-
twiający współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami i klientami oraz rozwój technolo-
gii drukowania 3D, która w przyszłości prawdopodobnie będzie pozwalała klientom 
na „drukowanie” elementów produktu uzupełniających bazowy produkt. 
 Ostatnim sposobem wykorzystania tłumy do współtworzenia innowacji produk-
towych jest zatrudnianie go. Rozwój portali społecznościowych specjalizujących się  
w kontaktach zawodowo-biznesowych (np. LinkedIn) powoduje, że coraz częściej 
właśnie tam poszukuje się pracowników. Dotyczyć to może także poszukiwania osób 
potrzebnych do rozwiązywania konkretnych problemów związanych z innowacjami 
produktowymi. Jednocześnie w sieci tworzą się wirtualne wspólnoty praktyków 
(communities of practice) posiadających fachową wiedzę i doświadczenie w wybranej 
dziedzinie. W wspólnotach tych wiedza jest kluczowym czynnikiem konstytuującym 
obecność w niej. Proces akumulowania i jej przyrost odbywa się poprzez relacje  
w grupie [Radziszewska 2013, s. 186].  Jest ona dostępna zarówno dla członków we-
wnątrz takiej wspólnoty, jak i zewnętrznych podmiotów pod warunkiem zatrudnienia 
jej członków. A jej wykorzystanie może być bardzo efektywnym sposobem na rozwią-
zywanie problemów z jakimi może napotkać się organizacja podczas wdrażania in-
nowacji produktowych. 
 
Zakończenie 
 
W artykule dokonano przeglądu wybranych zastosowań mediów społecznościowych 
przy wdrażaniu innowacji produktowych. Media te w wskazanych przez autora przy-
padkach mogą być bardzo pomocne i mieć istotny wpływ na sukces wdrażanych 
rozwiązań. Warunkiem sukcesu jest zrozumienie samych mediów i wykorzystywanie 
ich charakterystycznych cech. Celem w zastosowaniu mediów społecznościowych 
powinno być przede wszystkim budowanie relacji z społecznościami. Relacje te są 
warunkiem koniecznym do skutecznego wdrażania tych mediów w polityce organiza-
cji związanej z innowacjami produktowymi. Zaangażowani użytkownicy mediów 
społecznościowych mogą być zarówno źródłem informacji pomocnych w opracowy-
waniu nowych i udoskonalaniu istniejących produktów, jak również sami mogą te 
produkty współtworzyć. Rozwój technologii informacyjnych i informatycznych będzie 
jeszcze ten udział klientów zwiększać. 
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