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Wstęp

Współczesny marketing to z jednej strony fascynujący, a z drugiej niezwykle trudny ob-
szar zarządzania organizacjami. Nieustannie się on zmienia, a w obszarze każdej branży, 
a czasem i marki, pojawiają się nowe trendy. Samo ich zaobserwowanie czy przewidzenie 
już nie wystarcza by osiągnąć sukces na rynku. Marketerzy muszą wyprzedzać trendy, 
kreować je i  aktywnie uczestniczyć w  odpowiadaniu na wyzwania, które niosą zacho-
dzące zmiany. Ich dynamika, szczególnie w obszarze nowych technologii, powoduje, że 
marketerzy muszą wychodzić poza utarte schematy realizowanych działań i budować 
wyjątkowe doświadczenia klientów, stosować hybrydowe strategie, a przede wszystkim 
rozumieć nabywców i poszukiwać insightów konsumenckich. 

Niniejsza publikacja wydana w  ramach czasopisma „Przedsiębiorczość i  Zarządzanie” 
zawiera opracowania 45 pracowników naukowych, koncentrujące się wokół szeroko rozu-
mianych zmian w myśleniu marketingowym. Składają się na nią trzy części. Pierwsza, po-
święcona „Badaniom w obszarze zachowań konsumentów i procesu podejmowania decy-
zji” obejmuje 10 artykułów, stanowiących efekt rozważań powstałych w  wyniku studiów 
literaturowych i prowadzonych badań empirycznych w tym obszarze. Część druga, zatytu-
łowana „Komunikacja marketingowa współczesnych organizacji”, stanowi zbiór 7 artykułów, 
prezentujących dyskusję naukową Autorów na temat współczesnych uwarunkowań i specy-
fiki komunikacji marketingowej organizacji funkcjonujących na rynku. Ważną część opraco-
wania stanowią artykuły ujęte w trzeciej części, zatytułowanej „Działania marketingowe na 
rynku przedsiębiorstw i innych podmiotów rynku”. Jest to 11 opracowań pokazujących aktu-
alną wiedzę w zakresie budowania satysfakcji i relacji z klientami nie tylko przez organizacje 
biznesowe, ale również inne podmioty rynku (np. JST) oraz wykorzystania platform interne-
towych w działalności marketingowej i najnowszych koncepcji działań B2B i B2C związanych 
z  design thinking czy zrównoważonym rozwojem. Opracowania autorskie we wszystkich 
trzech częściach nawiązują do najnowszych koncepcji zarządzania marketingowego, w któ-
rych przedsiębiorstwa i  inne podmioty rynku upatrują dzisiaj źródeł sukcesu rynkowego. 
Obejmują więc one szeroki przekrój tematyczny poszukiwań i refleksji naukowej. 

Pragnę podziękować wszystkim Autorom opracowań za podjęcie ciekawych proble-
mów z  obszaru zarządzania marketingowego. Wyrazy podziękowania składam również 
recenzentom wydawniczym za wnikliwą ocenę treści merytorycznych opublikowanych 
artykułów. 

Edyta Rudawska
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Neuro- And Psychophysiological Consumer Research 
Methods Overview and Research Hints

Abstract: Past few years of empirical research have brought an observable advancement 

and a veritable explosion of interest in the area of consumer neuroscience. It has already 

been established that biosignals such as electroencephalogram, electromyogram or galva-

nic skin response, and oculomotor moves constitute the valid measure of consumers’ atti-

tude towards products, and are more accurate than self-reports. Neuroscientific methods 

can be used to study consumer behavior and the decision-making processes in purchasing 

acts for the purpose of better understanding the psychological phenomena and emotions 

in purchase decisions. However, neuromarketing still lacks a solid theoretical framework, 

which creates the risk of confusing more fundamental scientific research with commercial 

applications. The article is aimed to describe the advantages, disadvantages, as well as the 

practical use opportunities and restrictions regarding the most commonly used neuro- and 

psychophysiological measurement methods in customer research.

Key words: neuromarketing, EEG, fEMG, EDA, ET

Introduction

The current emphasis on basic neuroscience research must be extended into marketing 
theory and practice. Neuroimaging tools can help validate, refine or extend existing marke-
ting theories by providing insights into the underlying mechanism. Because they provide 
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information about implicit processes that are typically difficult to access using other appro-
aches, they can overcome the biases inherent in self-reported data derived from surveys 
and qualitative methods [Plassmann et al. 2015]. Therefore, the neuromarketing methods 
can be leveraged to better understand individual differences and elucidate the sources of 
heterogeneity in consumer behavior [Venkatraman et al. 2012]. Although, there has been 
a burgeoning use of neurophysiological methods to understand consumer behavior in the 
past decade, a crucial next step for consumer neuroscience is the skillful integration and 
aggregation of previous work applying a multimethod approach for establishing meaning-
ful multilevel brain-behavior relationships [e.g. Kable 2011]. 

The objective of this research is to present not only theoretical grounds but also 
useful guidelines on how different neuromarketing techniques work. Electroencepha-
lography (EEG), facial electromyography (fEMG), electrodermal activity (EDA) and eye 
tracking (ET) were chosen as most widely applied neuromarketing research methods. 
Considering that the required equipment has become easily accessible and affordable, 
an understanding of neuromarketing tools and its application in the field of marketing 
seems to deserve readers’ attention. Especially as the scientific literature on those new 
research methodologies is not abundant.

The article aims to contribute to the discussion about practical issues for the implemen-
tation of consumer neuroscience into marketing research – enabling deeper insights into the 
consumer behavior and decision making particularly. Nowadays, neuroscientists are able to 
directly study the frequency, location, and timing of neuronal activity in an unprecedented 
degree [Lee, Broderick, Chamberlain 2007]. As explained by Morin [2011], since emotions 
are strong mediators of how consumers process messages, “understanding and modeling 
cognitive responses to selling messages has always been a  methodological challenge”. 
Apart from the need of training in cognitive neuroscience, the long public fear outcry aga-
inst potential ethical and privacy issues of using modern medical apparatus for commercial 
purposes were two main inhibiting factors. However, recent years have seen advances in 
neuromarketing and the idea of evaluating the neurobiological correlates of consumer be-
havior has caused considerable excitement within the marketing profession, meanwhile the 
application of neuromarketing is broader than the response to products, brands and adver-
tising, and even consumer behavior in general [Lee, Broderick, Chamberlain 2007], in terms 
of trying to develop and derive recommendations for practical marketing.

Electroencephalography (EEG)

One of the basic class of mapping technique is localizing the underlying electrical activity 
of the brain directly through scalp-surface detection of electrical signals emitted by the 
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brain, with the help of metal electrodes (in form of a traditional electrode cap or modern 
wireless headset) and a conducting medium. A local current is generated when neurons 
in the brain are activated during synaptic excitations of the dendrites [Abhang, Gawali, 
Mehrotra 2016]. The change in the human brain signal, denoted as electroencephalogram, 
and its main spectral bands (depending on the purpose – Delta, Theta, Alpha, Beta and 
Gamma) is observed to examine consumers’ cognitive or affective processes in response 
to prefabricated marketing stimuli [Kawasaki, Yamaguchi 2012]. Using electrophysiological 
responses in the form of EEG is a noninvasive, efficient and relatively inexpensive method 
(compared to metabolic activities in brain recording, e.g. fMRI), enabling to gather imme-
diate feedback to presented stimuli as fluctuations in brain signal frequencies [Brown, Ran-
dolph, Burkhalter 2012], with the extremely wide-reaching applications. 

Generally, two main methods are used in EEG marketing research: evoked potentials 
recording and calculating asymmetries. In the former case there is a need to apply re-
peated stimuli, since the waveform is extracted by averaging across all trials of the same 
stimulus, which may be tedious for the participant. Therefore, a user-friendly solution 
is to focus on the degree of emotional engagement measurement by the frontal asym-
metry (the frontal lobe is the emotional control center, responsible for problem solving, 
judgment and motor functions), computed from raw EEG data. Human behavior can be 
generally divided into approach tendencies evoked by potentially desirable results and 
withdrawal tendencies caused by potentially aversive results. Neuropsychologists found 
that higher engagement of the left – relative to the right frontal brain – is related to po-
sitive feelings and higher engagement that is called as an index of approach motivation. 
Conversely, relatively increased right-frontal activity may serve as an index of withdra-
wal motivation [Davidson, Rickman 1999]. Frontal asymmetry index can be considered 
as a reliable diagnostic tool for assessing ad effectiveness, even if it does not seem to 
evoke strong emotions. 

Facial Electromyography (fEMG)

A wide battery of test exists to study biological reactions to the stimuli of interest [Zurawicki 
2010]. Among them, studying contractions of the facial muscles (fEMG) informs the resear-
cher of the emotional state of the participants. Previous psychophysiological studies using 
facial EMG have empirically supported the existence of facial mimicry as a natural and vi-
sible result of experienced emotions [Sato et al. 2013]. This method is based on detecting 
and amplifying the tiny electrical impulses generated by the activity of facial muscles aro-
und the eyebrows, cheekbones, and the mouth [Van Boxtel 2010]. Usually fEMG research 
focuses on two muscles: zygomaticus major (responsible for smiles) and corrugator supercilii 
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(responsible for frowns). The former seems to be more specific as its activity is related rather 
to positive emotions, while the activity of the latter is more reciprocal – stronger for negative 
emotions and weaker for positive [Larsen, Norris, Cacioppo 2003]. Neta, Norris and Whalen 
[2009] considered the corrugator supercilii muscle activity as an objective measure of valence 
because it increases in response to negatively valenced facial expressions (angry) and dec-
reases to positive expressions (happy). According to Hazlett and Hazlett [1999], EMG signal 
appeared to be a more sensitive and accurate measure of emotional response to an adverti-
sement (and it was also a better predictor of ad recall after a few days).

fEMG is a precise and highly sensitive method to continuously collect even very sub-
tle facial muscle activity (measure emotional expression) that does not require cognitive 
effort or memory, and is less intrusive than other physiological measures. However, the-
re may be some discomfort with insertion of the electrodes (cables and amplifiers) and 
this technique may alter natural expression (by raising the respondents’ awareness of 
the measurement and probably the level of uneasiness). And nowadays, there are many 
technologies available that capture video and then analyze it for facial movements that 
correspond to emotions (fully automated and computer-based systems can instanta-
neously detect faces, code facial expressions, and recognize emotional states without 
electrodes, cables, or amplifiers, providing naturalistic environmental settings).

Electrodermal Activity (EDA)

The electrical conductance of the skin is used as a sign of physiological arousal, that is not 
under conscious subjects’ control and therefore offers direct insights into autonomous 
emotional regulation. Galvanic skin response is being used as an indirect measure of 
attention, cognitive effort or emotional arousal [Critchley et al. 2000]. However, the GSR 
is an old, often misleading term that has been used to refer to a variety of electrodermal 
phenomena (i.e. resistance, conductance, phasic responses, general electrodermal phe-
nomena, etc.). EDA modulates the amount of sweat secretion from sweat glands – so it 
is the degree to which an electric current can pass through the skin [Genco, Pohlmann, 
Steidl 2013]. Most marketing studies that use EDA recordings do so from the hands (two 
electrodes are placed on the subject’s non-dominant hand – on the base of the thumb 
and the palm, or on the midpoint of two fingers [Bridger 2015]. According to Imotions 
[2017], the amount of sweat glands varies across the human body, being highest in hand 
and foot regions (200–600 sweat glands per cm2). Skin conductance responses occur 
with a delay following exposure to an arousal-inducing stimulus from 3 to 5 seconds, 
so this method is not a good measure for pinpointing moment-to-moment sources of 
arousal, and the lag must be included in the analysis. Moreover, EDA needs an exciting 
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stimulus enough to result in relevant data (low engagement products packaging will not 
be interesting enough), so it needs highly emotive imagery to cause visceral emotional 
reactions [Bridger 2015]. 

Boucsein [2012] explains that while sweat secretion plays a major role for thermoregu-
lation and sensory discrimination, changes in skin conductance are also triggered quite 
impressively by emotional stimulation. The higher the arousal, the higher the skin conduc-
tance. But both positive and negative stimuli can result in an increase in arousal – and thus 
in an increase in skin conductance. Damasio’s [1994] “somatic marker hypothesis” suggests 
that the feedback of arousal, in addition to generating feeling states, may bias social be-
havior and decision making. In marketing context, a negative response registers as a lack 
of motivation to the appeals and benefits of the product that is being promoted. Hopkins 
[1987] proved that the GSR measure treats negative reactions (i.e., boredom, confusion, 
offense, disbelief) as passivity or no reaction. 

Nowadays, wireless EDA bands allow for any type of study design, including additio-
nal continuous heart rate measurement. The beating speed of the heart can be an in-
dicator of various physiological reactions, such as attention, arousal, and cognitive or 
physical effort, emotional valence and predictor or recall [Genco, Pohlmann, Steidl 2013]. 
Heart rate, measured in terms of time between beats, is found to slow down in the short 
term when attention increases and to speed up in the long term when experiencing 
emotional arousal.

Eye Tracking (ET)

According to Susac et al. [2014] the measurement of eye movements provided insights 
into the unavailable cognitive processes and can be used for exploring problem diffi-
culty, student expertise, and metacognitive processes. The non-intrusive and commonly 
used eye tracking technique is pupil centre corneal reflection. In brief, when the eye is 
illuminated by near infrared light, the pupil becomes bright, and there is a small bright 
spot that is called the corneal reflection. The pupil and the corneal reflection are located 
by the camera which enables to calculate the point-of-gaze [Asp, Olofsson, Berninger 
2016]. The eye-movement recordings can provide a dynamic trace of where a person’s 
attention is being directed in relation to a visual display [Just, Carpenter 1976]. However, 
eye tracking data is critically dependent on the task that the subject is performing, me-
aning that the proper instructions (i.e. find the product on the shelf ) are crucial to obtain 
meaningful and informative results [Genco, Pohlmann, Steidl 2013]. 

The most commonly used metrics include: fixation (also referred to as a visual inta-
ke) count, fixation frequency and average fixation duration [Jacob, Karn 2003]. Previous 
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studies have given a lot of attention on total fixation duration, reported as a predictor 
of participants’ choice [Glaholt, Wu, Reingold 2009]. Isham and Geng [2013] proved that 
fixation durations and final fixation corresponded to the subsequent explicit choice 
(there was a significant main effect of choice). Furthermore, some studies suggest that 
that consumer’s gaze is actively involved in preference formation [Simion, Shimojo 2006, 
2007]. For Goyal, Miyapuram and Lahiri [2015], other measures of eye tracking data like 
fixation count and time to first fixation have not been investigated much for their role in 
consumer decision, and various other measures still need to be studied for their role in 
predicting consumer’s choice (but they have already found that that fixation counts and 
total fixation duration predict consumer’s decision to a large extent).

Eye tracking can be split into two distinct categories: screen-based eye tracking 
(stationary) and head-mounted (mobile). In a first option, the ET is positioned near the 
object to be tracked, usually a computer screen. This setup is particularly practical and 
precise for observations of two-dimensional structures. In a second version, where par-
ticipant has to move around to capture things from different angles, eye movements 
are tracked with ET glasses. It is especially helpful when the object to be observed has 
a three-dimensional structure, or respondents need to be able to move freely as in the 
cases for product testing or shopping behavior studies [Imotions 2017].

Research Procedure – the preparation of the experiment

Conducting a  neuromarketing experiments has a  number of stages, especially when 
combining different research methods. In case of complex tasks all parameters and the 
structure of the experiment must be clear, so it is advisable to prepare and follow the 
rigorous scientific protocols. Details for the basic research steps given in the table 1, are 
aimed to help to generate valid results and probably remove some of the doubts identi-
fied in the decisions to initiate a formal research procedure.

Table 1. Steps to consider before running a neuromarketing study

No. Step Description

1
Research 
objectives

The research objectives may be linked to the hypothesis or used as the 
research questions.
In both vases they should be valid and testable. Every term needs to be 
operationalized.  
The choice of research method should be carefully thought based on their 
utility (i.e. while eye tracking can tell us what people look at and what they 
see, it can’t tell us what people perceive).
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No. Step Description

2
Experiment 
design

Version 1: using the display monitor to present the participant with the 
stimulus image (static – i.e. product packaging/label/etc. or dynamic – video) 
and proper task (i.e. make an assessment of several aspects, such as: color, 
shape, label, etc.).
Version 2: using real environment – for example store shelf and proper task 
(i.e. decide which product will you buy for yourself/for your family/etc.).

3 Ethics

The study must be approved by the Ethics Committee of University or other 
competent authority, where the study is conducted. All documentations 
should be stored by the researcher (and thereby prevented against third 
parties).

4
Sample 
selection

•	 The sample size usually ranges between 20 to 40 participants; while the 
possible data loss up to 25% should be taken into consideration (due to 
unexpected system errors, discharged batteries, signal interference, signal 
loss, calibration difficulties, artifacts, etc.).
•	 The more homogenous the sample is, the better in terms of possibly 
distorting variables (like age or monthly income).
•	 The recruitment announcement should contain: explanation of the 
research method, estimated time, form of the remuneration and the health 
contraindications: no prior history of neurological or psychiatric conditions, 
normal or corrected-to-normal vision, only right handed subjects (the 
handedness relates to a dominant hemisphere; because left-handed people 
are just 10% of the population, researchers have a larger recruiting pool 
with right-handed individuals; handedness does not affect lead placement 
but could potentially affect the interpretation). Respondents are also asked 
to sleep eight hours at night before the experiment, do not drink alcoholic 
beverages and do not smoke.
•	 It is recommended to ask participants to bring their cosmetics (since it will 
be cleaned from their eyes and face muscles). To ensure that respondents 
remember about the research it is useful to get the telephone confirmation.

5
Experiment 
instruction and 
written consent

•	 Subjects should receive printed instructions in comprehensible 
nomenclature and have time to read it before running the experiment. 
•	 Participants gave their informed written consent after the nature of the 
study was briefly explained to them by the researcher and all potential 
concerns must be clarified.
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No. Step Description

6
Lab 
requirements

•	 Standardized experimental conditions should be ensured for each 
participant (neutral room in which the temperature and the brightness – 
artificial lighting are kept constant). 
•	 Noise from the surrounding environment (rooms, corridors, streets) should 
be reduced, as it could distract the respondent and affect measurement 
validity.
•	 Respondent should be positioned properly and adjusted to each 
participant (e.g. the height of both a chair – without wheels, leaning or 
swivel capability, and a monitor).

7 Protocols

All instructions and documentation that are associated with setting up and/
or running a study must be available readily at the lab in writing (it is really 
helpful not only at the beginning of the research, but also when scientist just 
starting to settle info the routines, or is simple tired).

8
Common 
problems

•	 Glasses are normally not a problem, but bifocal or varifocal glasses 
(similarly dirty or scratched glasses) may cause some problems with 
reflections (contact lenses are usually all right).
•	 Mascara can make the eye tracking calibration impossible, as the software 
may interpret the black regions in the picture (the eyelashes) as the pupil. 
•	 Earrings should be removed before EEG research, as the referral electrodes 
may be mounted on earlobes. 
•	 Drooping eyelids can be a problem, as they can partly obscure the pupil 
(sometimes moving the camera to a lower position can solve this problem).

9 Disinfection

Pre-moistened cosmetic wipes should be used to the clean respondent’s 
head skin, face muscles, palm skin (in all electrodes attachment points) and 
the use of disposable gloves is recommended to guarantee the hygienic 
conditions.

10 Calibration

Before an eye tracking recording is started, the user should be taken through 
a calibration procedure. Calibration is the process whereby the geometric 
characteristics of a subject’s eyes are estimated as the basis for a fully-
customized and accurate gaze point calculation. 
* Be aware that it often takes a long time to connect a subject to an EEG, 
since gel application and waiting period (at least 5 minutes) prior to 
recording is recommended to improve the conduction of impulses to 
electrodes.

11 The trail
Prior to the experiment, participants should go through a training session 
on a separate set of stimuli to help them to familiarize with the task and the 
recording environment. 

12
Procedure 
application

During the whole experiment the researcher should be located behind the 
second monitor to control the roust study (and the data acquisition) without 
interfering with the participants’ field of vision (participant’s attention 
distraction avoiding).
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No. Step Description

13
Closing 
experiment

Switching off equipment and saving results (the same encryption codes 
should be granted to each respondent and backup should be generated in 
case of equipment emergency).

14
Data 
preparation

Data coming from different sensors must be synchronized using time 
stamps.

Source: own elaboration.

Data analysis 

According to Imotions [2017] advice, it is ideal when researchers have drawn up a ge-
neral research approach back when they designed their study, phrased hypothesis and 
selected the sensors, stimuli and respondent groups of interest. After collecting all data, 
it is recommended to put them in the statistical program. There are dozens of statistical 
software solutions available to analyze data, however only a few live up to the standards 
of human behavior research (SPSS, R or MATLAB are the most noteworthy). In general, 
the software for the data analysis should allow the following actions:

 · selecting respondents and creating groups for analysis (and excluding or at least 
flagging missing data);
 · pre-processing data – to filter outliers, generate aggregates and averages (over sti-

muli, groups, sensors, etc.);
 · computing descriptive statistics – measures of central tendency and dispersion;
 · running statistical tests – such t-tests, ANOVA’s, variance analyses, regressions and 

correlations as well as non-parametric procedures;
 · plotting data - i.e. histograms or scatter plots [Imotions 2017].

However, graphical data presentation should be treated as additional to the reliable 
statistical data. The sample formats of the EEG, fEMG, EDA and eye tracking data are 
shown in the Picture 1. Note that various measures appear in different time windows. For 
example, EDA shall be recorded somewhere between first and fifth second after the sti-
mulus presentation, as it has a relatively big latency. On the other hand, EEG activity oc-
curs milliseconds after the stimulus exposure and hence can reflect dynamic responses 
in real time. Those psychophysiological characteristics shall be taken into consideration 
while designing the study procedure and stimulus presentation.
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Picture 1. Sample data visualization formats

EEG - Brain signal in the alpha band (1 sec) ET - Heat map

fEMG - Corrugator muscle signal (5 sec) ET - Focus map

EDA - EDA signal smoothed (4 sec)
ET - KPI (Key Performance 

Indicators)

Source: own elaboration.
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Conclusion

Application of neuroscience methods to analyze and understand human behavior has 
recently gained research attention [Khushaba et al. 2013]. The market research industry 
is undergoing drastic shifts in terms of global trends – there is growing interest and ad-
option of research tools that utilize methods from the cognitive and neurosciences [Plas-
smann et al. 2015]. Quite a few research has already proved the validity and reliability of 
psychophysiological measures in consumer research [i.e. Ohme et al. 2010]. However, 
until now, there has been no study incorporating a holistic approach to psychophysiolo-
gical underpinnings of purchase decision making. 

This review briefly describes the methods (including their benefits and potential 
difficulties) and some recent findings pertaining to basic issues in neuromarketing and 
physiological measures. Our aim was to give a glimpse on how to prepare for this type of 
studies and what one may expect to achieve that way. In view of different benefits and 
disadvantages of various presented methods, combining at least some of them can, de-
pending on the nature of the research task, produce superior results than using specific 
technology alone [Zurawicki 2010]. The simultaneous recording and analysis of electro-
encephalography and physiological responses in marketing research is rapidly evolving 
and has received substantial attention. By combining different biometric sensors resear-
cher can reveal exactly what a person is looking at (attention), whether participant is fe-
eling a positive or negative sentiment (valence), the intensity of that sentiment (arousal) 
and the emotions expressing at that specific point in time [Imotions 2017]. Essential ad-
vantages and drawbacks are provided in the table 2.

Table 2. Steps to consider before running a neuromarketing study

Method Advantages Disadvantages

EEG

•	 excellent temporal resolution (detects 
very rapid changes in electrical activity 
allowing analysis of stages of cognitive 
activity), 
•	 a very safe procedure with a very low 
risk of possible complications because no 
amount of electrical current will enter the 
body during the procedure,

•	 poor spatial resolution,
•	 the raw signal must undergo various 
processes, including filtering and 
smoothing,
•	 the recorded activity may be 
contaminated by both electrical and 
physiological artifacts,
•	 the results may be influenced by the state 
of alertness, hypoglycemia, drugs, etc.,
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Method Advantages Disadvantages

fEMG

•	 precise and sensitive emotional 
expression measurement,
•	 does not depend upon language and 
does not require cognitive effort or 
memory,
•	 it is able to measure facial muscle 
activities to even weakly evocative 
emotional stimuli,

•	 unnatural feeling on the face may 
interfere with spontaneous mimicry, 
•	  facial muscle activity is influenced by the 
social context in which it is measured,

EDA
•	 continuous measure of autonomic 
physiological response,
•	 sensitive to minor changes in arousal,
•	 informs order of magnitude, 

•	 does not measure emotional valence,
•	 the slowness and time lag of its signal,
•	 sometimes it is difficult to collect data 
(some people show EDA in the absence of 
external stimuli – associated with anxiety 
and neuroticism),

ET

•	 offers a visual representation of actual 
movements,
•	 provides a high level of detail,
•	 adds value to other biometric data,
•	 no training or particular coordination is 
required of normal users,

•	 contact lenses, glasses, and pupil color 
can all impact the eye-tracking camera’s 
ability to record eye movements,
•	 eye-tracking technology only records eye 
movements, so eye-tracking technology 
needs to be paired with an additional data 
collection method to accurately interpret 
the recordings,

Source: own elaboration.

In conclusion, due to recent developments in technical and algorithmic instrumen-
tation, the neuromarketing research methods evolve and the equipment become more 
convenient and easier to use (with a more favorable price). What is more, the wearable 
and mobile systems open up entirely new opportunities for behavioral studies, enab-
ling to capture natural viewing behavior in any real-world environment. If possible, the 
reduction of instrumentation cables (especially while combining different methods) is 
highly desirable for the purpose of increasing the comfort of respondents. 

Acknowledgements 

The article was written as a part of a research project no 2014/15/N/HS4/01425 funded 
by the National Science Centre in Poland.



21

Neuro- And Psychophysiological Consumer Research Methods Overview and Research Hints

References

Abhang P.A., Gawali B.W., Mehrotra S.C. (2016), Introduction to EEG-and Speech-based Emotion 

Recognition, Academic Press, Cambridge, MA.

Asp F., Olofsson Å., Berninger E. (2016), Corneal-Reflection Eye-Tracking Technique for the As-

sessment of Horizontal Sound Localization Accuracy from 6 Months of Age, “Ear and hearing”, 

No. 37(2), pp. e104–e118.

Boucsein W. (2012), Electrodermal activity, Springer Science & Business Media, Berlin.

Bridger D. (2015), Decoding the irrational consumer, Kogan Page, London.

Brown C., Randolph A.B., Burkhalter J.N. (2012), The story of taste: Using EEGs and self-

reports to understand consumer choice, “The Kennesaw Journal of Undergraduate Research”, 

No. 2(1), p. 5.

Critchley H.D., Elliott R., Mathias C.J., Dolan R.J. (2000), Neural activity relating to generation 

and representation of galvanic skin conductance responses: a functional magnetic resonance ima-

ging study, “Journal of Neuroscience”, No. 20(8), pp. 3033–3040.

Damasio A.R. (1994), Descartes’ error, Putnam, New York.

Davidson R.J., Rickman M. (1999), Behavioral inhibition and the emotional circuitry of the bra-

in: Stability and plasticity during the early childhood years [in:] L. A. Schmidt, J. Schulkin (eds.), 

Extreme fear, shyness, and social phobia: Origins, biological mechanisms, and clinical outcomes 

pp. 67–87, Oxford University Press, New York.

Genco S.J., Pohlmann A., Steidl P. (2013), Neuromarketing for dummies, John Wiley & Sons Ca-

nada Ltd., Hoboken, NJ.

Glaholt M.G., Wu M.C., Reingold E.M. (2009), Predicting preference from fixations, “PsychNology 

Journal”, No. 7(2), pp. 141–158.

Goyal S., Miyapuram K.P., Lahiri U. (2015), Predicting consumer’s behavior using eye tracking 

data [in:] “Soft Computing and Machine Intelligence (ISCMI), 2015 Second International Confe-

rence”, pp. 126–129. 



22

Urszula Garczarek-Bąk, Aneta Disterheft

Hazlett R.L., Hazlett S.Y. (1999), Emotional response to television commercials: Facial EMG vs. self-

report, “Journal of Advertising Research”, No. 39, pp. 7–24.

Hopkins R. (1987), Consumer act-good responses in pre-tests and subsequent sales, “Current Issu-

es and Research in Advertising”, No. 10(1–2), pp. 1–38. 

Imotions (2017), The iMotions Blog [online], https://imotions.com/blog, access: 25.06.2018.

Isham E.A., Geng J.J. (2013), Looking time predicts choice but not aesthetic value, “PloS One”, 

No. 8(8), e71698.

Jacob R.J., Karn K.S. (2003), Eye tracking in human-computer interaction and usability research: 

Ready to deliver the promises, “Mind”, No. 2(3), pp. 4.

Just M.A., Carpenter P.A. (1976), Eye fixations and cognitive processes, “Cognitive Psychology”, 

No. 8, pp. 441–480.

Kable J.W. (2011), The cognitive neuroscience toolkit for the neuroeconomist: A functional over-

view, “Journal of Neuroscience, Psychology, and Economics”, No. 4(2), pp. 63–84.

Kawasaki M., Yamaguchi Y. (2012), Effects of subjective preference of colors on attention-related 

occipital theta oscillations, “NeuroImage”, No. 59(1), pp. 808–814.

Khushaba, R.N., Wise C., Kodagoda S., Louviere J., Kahn B.E., Townsend C. (2013), Consumer 

neuroscience: Assessing the brain response to marketing stimuli using electroencephalogram (EEG) 

and eye tracking, “Expert Systems with Applications”, No. 40(9), 3803–3812.

Larsen J.T., Norris C.J., Cacioppo J.T. (2003), Effects of positive and negative affect on electromy-

ographic activity over zygomaticus major and corrugator supercilia, “Psychophysiology”, No. 40(5), 

pp. 776–785.

Lee N. Broderick A.J., Chamberlain L. (2007), What is ‘neuromarketing? A discussion and agenda 

for future research, “International Journal of Psychophysiology”, No. 63(2), pp. 199–204.

Morin C. (2011), Neuromarketing: the new science of consumer behavior,  “Society”, No.  48(2), 

pp. 131–135.



23

Neuro- And Psychophysiological Consumer Research Methods Overview and Research Hints

Neta M., Norris C.J., Whalen P.J. (2009), Corrugator muscle responses are associated with indivi-

dual differences in positivity-negativity bias, “Emotion”, No. 9(5), pp. 640. 

Ohme R., Reykowska D., Wiener D., Choromanska A. (2010), Application of frontal EEG asym-

metry to advertising research, “Journal of Economic Psychology”, No. 31(5), pp. 785–793.

Plassmann H., Venkatraman V., Huettel S., Yoon C. (2015), Consumer Neuroscience: Applica-

tions, Challenges, and Possible Solutions, “Journal of Marketing Research”, No. 52(4), pp. 427–435. 

Sato W., Fujimura T., Kochiyama T., Suzuki N. (2013), Relationships among facial mimicry, emo-

tional experience, and emotion recognition, “PloS One”, No. 8(3), e57889.

Simion C., Shimojo S. (2006), Early interactions between orienting, visual sampling and decision 

making in facial preference, “Vision Research”, No. 46(20), pp. 3331–3335. 

Simion C., Shimojo S. (2007), Interrupting the cascade: Orienting contributes to decision making 

even in the absence of visual stimulation, “Perception & Psychophysics”, No. 69(4), pp. 591–595. 

Susac A., Bubic A., Kaponja J., Planinic M., Palmovic M. (2014), Eye movements reveal students’ 

strategies in simple equation solving, “International Journal of Science and Mathematics Educa-

tion”, No. 12, pp. 555–577.

Van Boxtel A. (2010), Facial EMG as a tool for inferring affective states [in:] “Proceedings of measu-

ring behavior”, Noldus Information Technology, Wageningen, pp. 104–108.

Venkatraman V., Clithero J.A., Fitzsimons G.J., Huettel S. (2012), New scanner data for brand 

marketers: how neuroscience can help better understand differences in brand preferences, “Journal 

of Consumer Psychology”, No. 22(1), pp. 143–53.

Zurawicki L. (2010), Neuromarketing. Exploring the Brain of the Consumer, Springer Science & 

Business Media, Berlin.





Liwia Delińska | liwia.delinska@ug.edu.pl

University of Gdansk, Faculty of Management, Department of Marketing

ORCID ID: 0000-0002-1183-6247

Piotr Sliż | piotr.sliz@ug.edu.pl

University of Gdansk, Faculty of Management, Department of Management Systems, 

Institute of Organization and Management

ORCID ID: 0000-0001-6776-3369

Customer Satisfaction with After-Sales Services 
in the Automotive Sector in Relation to the Level 
of Process Maturity of the Organization

Abstract: The main goal of the article is to present the results of the customer satisfaction 

evaluation study of after-sales services in the automotive sector and to compare them with 

the results of the organization’s process maturity assessment. The first part of the article 

presents the overview of the current literature and the results of the bibliometric analysis. 

Based on the literature analysis, the research gap was defined, consisting of the lack of pub-

lications regarding the relationship between the level of implementation of process solu-

tions in the organization and customer satisfaction in the automotive sector. Then, the state 

of current research on customer satisfaction was presented. The following part presents the 

methodology of empirical proceedings and conclusions. The research applied the following 

methods: bibliometric analysis, opinion poll and text analysis (based on the Google Review 

tool). As a  result of the conducted research, it was verified that there are strong positive 

correlations between the implementation of elements of the process approach in manage-

ment and the satisfaction of the external customer. 
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Introduction

The dynamic market environment of modern organizations determines the design of 
highly flexible organizational systems oriented towards a rapid impact on both external 
and internal impulses [Grajewski, Rybicki 2016, p. 282]. The redefining of the concept of the 
client towards the prosumer, identified as a participant in the modelling of business pro-
cesses in the organization is not without significance [Czubasiewicz, Grajewski, Sliż 2018, 
p. 244], as well as situating the contemporary buyer as the originator and designer [Lush, 
Nambisan 2015, pp. 155–176]. As a result, the subject scope of involvement of contem-
porary buyers is significantly larger than in traditional terms [Baruk 2018, p. 31]. Customer 
satisfaction is the overreaching goal of the organization [Drucker 2002], it is the source of 
its success [Gołąb-Andrzejak, Badzińska 2015] and the measure of customer orientation 
[Ząbek 2014]. Therefore, it is reasonable to identify the relationship between customer sati-
sfaction with after-sales services in the automotive sector and the level of process maturity 
of the organization, defined as a “state of the system, in which it the continuously discounts 
the benefits of the advancement of the applied process solutions that is an expression of 
the modern organization’s aspiration to provide itself with the ability to respond to turbu-
lent challenges requiring flexible solutions of the environment” [Grajewski 2016, p. 125].

The first part presents a theoretical outline of the problem based on the current lite-
rature, along with a quantitative bibliometric analysis. The second part of the paper, of 
the empirical nature, illustrates the results of the survey opinion survey and text analysis, 
ending with conclusions. 

Literature analysis

Quantitative bibliometric study
On the basis of the bibliometric analysis, a cognitive gap was identified, consisting in the 
lack of publications regarding the relationship between the level of implementation of pro-
cess solutions in the organization and customer satisfaction in the automotive sector. The 
study included publications in two databases: Web of Science and EBSCO Host, which is 
presented in table 1. The keywords referring to customer satisfaction were analysed1. Then, 
the issues were narrowed down to a) the automotive sector and b) process maturity. In the 
end, all the phrases were combined, while checking the availability of publications regar-
ding customer satisfaction in the automotive sector in relation to the process maturity of 

1 In order to increase the accuracy of the study, both the customer and consumer phrase were analysed. Howe-
ver, it should be noted that from a semantic point of view, these concepts are not identical. 
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the organization. The analysis covered publications created in the years 1900–2018, with 
particular emphasis on the last 5 years (i.e. the years 2014–2018). In the structure of biblio-
graphic sources, the number of scientific articles has been distinguished. The results of the 
quantitative bibliometric study clearly indicate that the researchers are interested in the 
problem of customer satisfaction. The first customer satisfaction conference was organized 
by Hunt and Day in 1976 in the United States [East, Wright, Vanhuele 2014], and research 
on this area continue to develop. So far, there have been only few studies on consumer 
satisfaction in the automotive sector. Similarly, there is a negligible number of publications 
in the field of dependence between consumer satisfaction and process maturity of the 
organization. There is definitely a shortage of references to both problems all at once.

Table 1. Quantitative bibliometric study

base keywords/entries

number of publications in 
1900–2018

number of publications in 
the last 5 years

all
scientific 
articles

all
scientific 
articles

W
eb

 o
f S

ci
en

ce

consumer satisfaction 12,599 10,081 5,851 4,724
customer satisfaction 21,378 14,467 9,926 7,194
consumer satisfaction automotive 42 32 25 20
customer satisfaction automotive 238 148 111 70
consumer satisfaction process 
maturity

9 4 2 1

customer satisfaction process 
maturity

44 13 14 7

consumer satisfaction process 
maturity automotive

0 0 0 0

customer satisfaction process 
maturity automotive

0 0 0 0

EB
SC

O
 H

os
t

consumer satisfaction 75,328 32,013 18,056 9,208
customer satisfaction 90,009 31,601 24,382 10,113
consumer satisfaction automotive 8 2 2 1
customer satisfaction automotive 91 21 27 12
consumer satisfaction process 
maturity

0 0 0 0

customer satisfaction process 
maturity

0 0 0 0

consumer satisfaction process 
maturity automotive

0 0 0 0

customer satisfaction process 
maturity automotive

0 0 0 0

Source: own study, state as of 22.10.2018. 
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Customer satisfaction in contemporary market realities

Customer satisfaction is a multifactorial and complex phenomenon that can be consi-
dered in various aspects: reactive, affective, behavioural, normative or declarative [Bie-
sok, Wyród-Wróbel 2016]. Satisfaction is defined as the degree to which the product’s 
usefulness in the eyes of the buyer meets his expectations [Armstrong, Kotler 2016]. In 
other words, it is a  judgment on how the given product works in relation to expecta-
tions [Kotler, Keller 2015]. More broadly, it is a subjective feeling of satisfaction, benefits 
and expectations form the acquisition, consumption and use of the product, resulting 
from satisfying the need or solving the problem [Rosa 2012]. The perceived satisfaction 
depends on the objective features of the offer and communication conducted by the 
company as well as on the client’s previous experience and the scope of his requirements 
[Mazurek-Łopacińska 2002, p. 122]. As it results from the definitions quoted, customer 
satisfaction is reduced to a  perceptible emotional state, resulting from the degree of 
compliance of expectations for the product, and its actual value.

An inseparable term in relation to satisfaction are the expectations regarding the 
manner of satisfying a given need or desire. They can be defined as the result of previous 
shopping experience, advice from friends and colleagues, information and obligations 
from marketers and competitors [Kotler, Keller 2015]. It should be emphasized that sa-
tisfaction is a state of subjective nature. The consequences resulting from the selection 
made may also be affected by factors independent of the company, experienced direct-
ly by the buyer, e.g. mood or feeling. A positive attitude may strengthen post-purchase 
experience, while the negative one may weaken it [Price, Arnould, Deliber 1995].

The last phase of the purchasing decision-making process according to the classical 
model of EKB consumer decision-making are the post-purchase feelings [Engel, Kollat, 
Blackwell 1968; Kotler 2005; Mruk, Pilarczyk, Sławińska 2012]. Consumer satisfaction is 
primarily associated with the purchase assessment. Purchase of the product may cause 
a threefold reaction of the buyer [Zalega 2012]: 

 · satisfaction (all customer expectations are met or exceeded);
 · post-purchase dissonance (the product does not meet expectations, the client is not 

satisfied with the decision);
 · no reaction (the product exactly matches the pre-purchase expectations of the 

consumer). 
Kotler and Keller [2015] in the scope of formulating post-purchase experiences po-

int to the difference between satisfaction and delight. The authors believe that the cu-
stomer is satisfied when the product meets his expectations. In a situation where the 
product exceeds the expectations, one can speak about the customer’s delight. There is 
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no doubt that the satisfaction of the buyer plays an important role in creating effective 
long-term relations with clients [Homburg, Rudolph 2001]. Table 2 presents the selected 
results of previous research on customer satisfaction.

Table 2. Selected results of previous research on customer satisfaction

Authors and year Conclusions

Anderson and Mittal [2000] 
there is a relation between customer satisfaction 
and the company’s profit

Anderson, Fornell and Mazvancharyl [2004]
customer satisfaction affects the profitability and 
participation in expenses (the so-called share of 
wallet)

Heskett, Jones, Loveman et al. [1994]
there is a relationship between employee 
satisfaction and customer satisfaction

Anderson, Fornell and Mazvancharyl [2004]
increase in the level of customer satisfaction is 
related to the increase in the company’s value

Cronin and Taylor [1992]
Caruana [2002]

the quality of services is a factor that precedes 
customer satisfaction 

Source: own study. 

The results of previous studies indicate discrepancies in understanding the relation-
ship between satisfaction and loyalty [Meinzer, Prenninger, Vesel et al. 2016]. Nevert-
heless, satisfaction is considered a  prerequisite for loyalty [Smyczek, Sowa 2005]. The 
highest degree of satisfaction occurs when the purchase exceeds expectations, which is 
the main basis for the formation of loyalty of the buyer to the company [Ostrowska 2014]. 
Loyalty is seen as a deeply persistent commitment to subsequent purchases or support 
of a preferred product or brand in the future, which results in the repeated purchases of 
the same brand despite the situational influences and marketing efforts aimed at chan-
ging this behaviour [Oliver 1999, p. 36].

The role of customer satisfaction is underlined in the ISO 9000 standards, in the Euro-
pean Quality Award and its American equivalent – Bladrige Award, TQM, Six Sigma and 
in many other methods and management tools [Balon, Maziarczyk 2010]. 

There are also various methods for measuring the level of customer satisfaction. 
Popular models include, among others: ACSI – American Customer Satisfaction Index 
Model, ECSI – European Customer Satisfaction Index Model [Gilbert, Veloutsou 2006], 
CSB – Customer Satisfaction Barometer [Fornell 1992], as well as methods closely re-
lated to the measurement of service quality, i.e.: SERVQUAL scale [Parasuraman, Zeit-
haml, Berry 1988] and SERVPERF scale [Cronin, Taylor 1992].



30

Liwia Delińska, Piotr Sliż

After-sales services in the automotive sector 

After-sales services (also known as post-sales services) play a key role in generating pro-
fits and building lasting relationships with customers in the automotive sector. The pur-
chase of a car is a one-time event, while the use of warranty and post-warranty services 
is a cyclical operation. In 2016, it was estimated that the value of the Polish distribution 
market of parts and the car repairs themselves exceeded PLN 30 billion [Polacy… 2018]. 
Customers expect a comprehensive approach to services related to the entire process of 
vehicle operation. 

A number of factors can affect the customer satisfaction in terms of after-sales ser-
vices. In the automotive sector, two dimensions of commercial interaction are of parti-
cular importance. First of all, these are the personal interactions of the client with the 
staff, and secondly, it is the perceived service characteristics [Keaveney 1995]. It can be 
assumed that the most important determinants in after-sales service are brought down 
to: administrative issues related to communication, including waiting times [Yieh, Chiao, 
Chiu 2007], costs [Bei, Chiao 2001] and perceived quality of services provided resulting 
from the personnel skills [Brito, Aguilar, Brito 2007].

Empirical research – research methodology

Empirical proceedings were carried out in 2017–2018. They were divided into three pha-
ses. The first one concerned the assessment of the process maturity of the organization 
(authorized service stations) using the multidimensional MMPM methodology [Sliż 2018]. 
Then, among the subjects in the first phase of the organizations, objects were drawn for 
further phases of the procedure. And so, in the second phase, interviews were conducted 
in the examined units in order to obtain information on the level of customer satisfaction 
with after-sales service. In the third and final phase, comments were imported from the 
Google Review tool for the selected units. The authorized service stations for passenger 
cars operation on the Polish market were the subject of the study. In turn, opinion were 
collected in May 2018. At this point it should be emphasized that information about the 
result of the customer satisfaction survey was performed by the external research centres, 
and the summary results have been made available by the examined entities to implement 
this proceeding. The selection of the research sample was carried out using a probabilistic 
technique with a simple individual draw. The population in the sampling frame amounted 
to 76 units. The study assumed the maximum error not exceeding d = 0.26, with a confi-
dence level = 0.95. The p = 0.5 fraction was assumed as the maximum value of the product 
[Szreder 2010, p. 193]. The estimated sample size was n ≥ 12.
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The empirical proceedings were carried out on a sample of 12 units (designated as 
D1–D12). The structure of the surveyed population was determined on the basis of the 
employment in the examined organizations [Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.]. They were 
classified according to the criterion of the number of employees. On this basis, the follo-
wing were distinguished: micro-organizations – employing up to 9 employees (8.33%), 
small organizations employing from 10 to 49 employees (41.67%), medium organiza-
tions from 50 to 249 employees (41.67%) and large organizations employing over 250 
employees (8.33%). The research questionnaire was addressed only to middle and senior 
managerial staff. 

Empirical research – analysis of results

Analysis of the correlation of the number of clients in the surveyed units, telephone 
interviews and Google Review opinions

In the first place, three variables were verified: visits – the number of clients in a ran-
domly selected quarter in the surveyed units, kpi_total_num – the number of telepho-
ne interviews and total_num – the total number of Google Review2 opinions, as pre-
sented in Table 3. 

Table 3. Correlation between variables kpi_total_num, visits and total_num (p<0,05)

variable mean standard deviation kpi_total_num visits total_num
kpi_total_num 190,167 70,7079 1,000000 0,572147 0,646995
visits 1671,667 527,1133 0,572147 1,000000 0,782172
total_num 76,833 30,6530 0,646995 0,782172 1,000000

Source: own study using the Statistica 13 program.

Based on the correlation analysis, it was concluded that the number of Google Re-
view opinions may indicate the size of the organization from the perspective of the 
number of customers served quarterly in the after-sales area. At this point it should be 
emphasized that the number of customers (visits) can also be determined by the location 
criterion and the share of the selected car brand in the region under study.

2 Characteristics of the ratings are presented on the Google website: https://support.google.com/business/
answer/4801187?hl=en&ref_topic=6109351 [access: 10.09.2018]. 
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Analysis of the Google Review opinions

Table 4 presents the results of the unit assessment using the Google Review tool. At this 
point, it should be emphasized that the analysis includes the ratings provided by all users 
and the local Google guides were listed3.

Table 4. Analysis of opinions based on the Google Review tool

object 
symbol 

total 
number 

of 
opinions

share of 
guides in the 
assessment

average 
rating

%
total number 

of guides’ 
opinions

average rating %

K/G <1,5>
<0,100> 

[%]
<1,5> <0,100> [%]

d_id
total_
num

lg_vs_all total_sat
total_
sat2

total_num_lg total_sat_lg total_sat2_lg

D1 42 0.33 4.86 97.2 14 4.59 91.8

D2 116 0.52 3.65 73 61 3.88 77.6

D3 103 0.52 3.5 70 54 3.59 71.8

D4 103 0.47 4.4 88 46 4.36 87.2

D5 87 0.42 4.15 83 37 4.1 82

D6 64 0.53 4.42 88.4 34 4.59 91.8

D7 47 0.64 4.12 82.4 30 4.27 85.4

D8 126 0.47 4.32 86.4 59 4.42 88.4

D9 75 0.63 4.2 84 47 4.17 83.4

D10 29 0.55 3.79 75.8 16 3.62 72.4

D11 71 0.56 4.15 83 40 4.17 83.4

D12 59 0.63 4.08 81.6 37 4.32 86.4

Source: own study using the Statistica 13 program.

Then, the ratings given by the users of Google Review were grouped into persons 
who were qualified according to the criterion: localguide – yes (variable lg_yes) and lo-
calguide – no (variable lg_no). For this purpose, the variability index v was verified, ex-
pressed by the formula (1):

3 Google Review is a tool that collects publicly added opinions about places available in Google Maps. These 
opinions are not anonymous. The Google Local Guides is a program targeted at adult private individuals with 
an active Google account who have voluntarily joined the community. The task of local guides is to share their 
insights about the given place, and their responsibilities also include answering questions asked by Google.
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(1)  .
Where:
s – standard deviation
x– – arithmetic mean
The following standard deviation values (s) were obtained: 1.435 and 1.264 for the va-

riable studied. .The obtained variability ratios v were similar: 35.18% and 30.41%. In the 
studied group of organizations of the automotive sector, attention was paid to the lack 
of a significant differences between the opinions of all Google Review users and the spe-
cified local Google guides. The correlation between variables was 0.904 (p < 0.05). Based 
on the estimated correlation of variables total_sat and total_sat_log and total_num and 
total_numb_log ( p < 0.05) a decision was made that the further studies will use the variab-
les total_num and total_sat, without grouping the data according to the criterion of the 
person providing the opinion. The values of volatility ratios v, showed a small difference 
in the standard deviation and a small variation between the studied variables. Therefore, 
a decision was made to stop the classification of authors of the Google Review opinions 
and a variable for all opinions was included in the further course of empirical proceedings.

Analysis of the assessment of external customer satisfaction 
in the surveyed organizations

Then, the data concerning the level of satisfaction of the external customer was verified. 
At this point, it should be emphasized that the data on the satisfaction survey was made 
available by the surveyed units. The customer satisfaction survey is carried out by an 
external process planning centre (the importer or the national sales company). In view of 
the above, the questions realized during the questionnaire survey were grouped: P1–P7 
evaluation parameters were expressed in the range i = <0,100> and the following were 
qualified to them:

 · P1 – general satisfaction with after-sales services in the surveyed unit,
 · P2 – service recommendation, 
 · P3 – overall image (appearance) of the service,
 · P4 – realization of the vehicle inspection standard before accepting the car for repair,
 · P5 – proposal of a replacement car,
 · P6 – contact after the repair, 
 · P7 – assessment of professional competence of the service employee.

The results of the assessment of the after-sales customer satisfaction in the surveyed 
units in relation to the detailed assessment parameters are presented in Table 5. Then, 
Table 6 presents the correlation between the analysed variables (p < 0.05).
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Table 5. Results of the evaluation of after-sales customer satisfaction 
in the surveyed units

ID P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

D1 80.64516 76.40449 84.94624 75 52.68817 52.74725 75

D2 85.39326 85.87571 83.61582 94.28571 70.78652 79.09605 87.2549

D3 80.09709 75.98039 72.3301 88.55721 71.84466 86.34146 81.18812

D4 87.86765 86.66667 88.60294 91.44981 79.04412 78.81041 89.82036

D5 96.20853 94.3128 95.26066 99.52381 96.19048 9.,7346 94.28571

D6 95.13889 95.13889 96.47887 99.24812 92.36111 88.11189 96.77419

D7 77.5 76.27119 75.63025 73.68421 44.53782 55 90

D8 86.66667 83.18043 80.60606 91.35802 81.95719 77.13415 89.09091

D9 89.77778 86.99552 84.82143 92.79279 77.13004 76.12613 85.71429

D10 90.49774 85.38813 79.90868 92.99065 76.81818 85 95.0495

D11 94.14894 95.21277 98.93617 100 92.55319 90.95745 95.87629

D12 93.61702 92.3913 92.55319 95.74468 85.10638 81.91489 95.55556

Source: own study using the Statistica 13 program.

Table 6. Analysis of correlation of all opinions to local guides

variable mean
std 

deviation
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

P1 88.130 6.269 1.000 0.967 0.839 0.885 0.914 0.767 0.755

P2 86.152 7.230 0.967 1.000 0.897 0.879 0.879 0.732 0.788

P3 86.141 8.427 0.839 0.897 1.000 0.648 0.709 0.476 0.562

P4 91.220 8.654 0.885 0.879 0.648 1.000 0.958 0.935 0.677

P5 76.751 15.521 0.914 0.879 0.709 0.958 1.000 0.913 0.656

P6 78.915 13.078 0.767 0.732 0.476 0.935 0.913 1.000 0.622

P7 89.634 6.626 0.755 0.788 0.562 0.677 0.656 0.622 1.000

Source: own study using the Statistica 13 program.

Based on the correlations shown in table 6 <p < 0.05>, a conclusion was formed that 
all tested parameters (P2−P7) have a strong and positive effect on the P1 variable. As 
a result, in the further analyses the P1 variable was used, i.e. the general satisfaction with 
after-sales services in the studied unit.
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Analysis of process maturity of the surveyed units

The study of process maturity was conducted in 2017 using the multidimensional 
MMPM methodology [Sliż 2018a; 2018b]. The proceedings were carried out using the 
opinion poll methodology CAWI, using a research tool in the form of a questionnaire 
consisting of 15 questions, which in the proceedings were transformed into variab-
les var1−var15. Therefore, it should be understood that the variables presented below 
express the degree of intensification of the implementation of the process approach 
elements assuming [Sliż 2018a; 2018b]:

 · var1 – assessment of the implementation degree of the quality management system 
in the organization,
 · var2 – assessment of the correct identification of the process concept,
 · var3 – assessment of the degree of identification of processes in the organization,
 · var4 – assessment of the degree of formalization of processes in the organization,
 · var5 – assessment of the orientation of management activities in the organization,
 · var6 – assessment of the employee’s desired role from the perspective of the 

organization’s goals and strategies,
 · var7 – assessment of the degree of measurement of processes in the organization,
 · var8 – assessment of the type of training implemented in the organization,
 · var9 – assessment of the character of training desired from the perspective of 

organization’s strategies,
 · var10 – assessment of the desired role of the leader from the perspective of the 

organization’s goals and strategies,
 · var11 – assessment of the desired nature of internal training in the organization,
 · var12 – assessment of the degree of implementation of improvements in the orga-

nization under study,
 · var 13 – assessment of the degree of implementation of assessment measures of the 

supplier-customer relation in the internal approach,
 · var 14 – assessment of the use of the selected methods in management,
 · var 15 – assessment of the degree of marketization of relations within the orga-

nization.
Then, the correlation between the variables total_sat, kpi_sat and variables var1-

var15 was analysed. The aim was to estimate the impact of individual areas of processing 
on the external customer satisfaction in the field of after-sales service under study.

As a result of the analysis of var1-var15 variables illustrating the degree of implemen-
tation of the process approach to variables describing the level of after-sales customer 
satisfaction (for p < 0.05), the following conclusions were made:
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 · for P1 variable – positive correlation with variables var_10 (0.496), var7 (0.486), var14 
(0.473) and var15 (0.440);
 · for P2 variable – strong positive correlation of variables var15 (0.554) and var14 (0.521);
 · for P3 variable – positive correlations with variables var15 (0.579) and var14 (0.504);
 · for P4 variable – strong positive correlation with variable var10 (0.565);
 · for P5 variable – strong positive correlation for variables var10 (0.618) and var14 (0.55);
 · for P6 variable – positive correlation for variable var10 (0.462);
 · for P7 variable – positive correlations for variables var15, respectively, (0.586) and 

var17 (0.441).
In addition, as a result of the performed correlation analysis for variables that iden-

tify the satisfaction rating based on the Google Review tool with the parameters of the 
implementation evaluation of the degree of introducing process solutions. As a result, 
positive correlations between the variables var11 (0,463), var6 (0,423) and var14 (0,325) 
were observed. 

Summary

The results of the conducted empirical procedure indicate a positive correlation of the 
selected parameters of external customer satisfaction assessment with the selected 
variables assessing the degree of intensification of the implementation of the process 
approach elements. Positive correlation of individual satisfaction parameters usually 
refers to the following variables: assessment of the use of selected methods in ma-
nagement, assessment of the degree of market-related relations within the organi-
zation, and assessment of the desired role of the leader from the perspective of the 
organization’s goals and strategies. 

Nowadays, the perception of the client as a prosumer actively participating in mo-
delling the business processes in the organization is becoming vital. Pro-client attitude 
of the organization using the process approach in management allows for dynamic re-
sponse to the needs and expectations of customers with the assumption that the pro-
cesses are modelled according to the SIPOC convention. Moreover, as a result of the con-
ducted analysis, it must be emphasized that the increase in the level of process maturity 
of the organization may have a positive effect on the level of customer satisfaction, and 
thus their increase in competitiveness in the market environment.

In situations of satisfaction, consumers are not only able to make purchases again, 
but are also willing to recommend the company to other potential buyers, thus beco-
ming the brand ambassadors. It should be noted that the marketing partnership based 
on the sharing of experiences with other market participants has increased its impact 
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in the era of information and communication technologies development. Currently, the 
client has practically unlimited possibilities of redistribution of both positive and nega-
tive shopping experience. It should be emphasized that in the conducted proceedings, 
apart from the data from the opinion survey, a new method of customer satisfaction 
evaluation, which is the opinions place in Google Review, was used, which indicates an 
innovative way of conducting the research. 

The relationship between the satisfaction of buyers and the process maturity of the 
organization is an important subject of research, from the point of view of enterprises 
operating in a competitive market. The conducted considerations concern issues that 
successfully operate in business practice, but so far they constitute a cognitive gap, thus 
require theoretical support. The presented analysis may prove to be particularly helpful 
for enterprises operating in the studied sector. It should also be highlighted that the co-
urse of further research has been assumed by the authors as conducting a similar empi-
rical proceeding among the companies that belong to other sector of the economy. The 
subsequent studies also plan to use new methods for assessing customer satisfaction. 
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The Analysis of Students’ Expectations 
as a Marketing Challenge of a Modern University1

Abstract: The present paper discusses students’ expectations regarding the university and 

the course of studies. The objective of the study was to diagnose these expectations and as-

sess the utility of results of the study in marketing operations of universities. The paper is the-

oretical and empirical in character. The theoretical part outlines the issue of marketing in the 

context of educational services of a modern university. The empirical part discusses results of 

own studies which describe students’ expectations regarding individual universities. On the 

basis of empirical studies, the paper formulates practical guidelines for universities aiming to 

1 The paper was compiled in the framework of DS.205 statutory research financed by the Ministry of Science 
and Higher Education
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improve their educational offer and consolidate their cooperation with students. The analysis 

encompassed factors determining the pursuit of higher education, sources of information 

about the university and difficulties encountered in contacts with it.

Key words: university, students, students’ expectations, marketing

Introduction

Modern universities face significant challenges associated with mass education, unfavo-
rable demography (population decline) and intense competition on the education mar-
ket. The situation is aggravated by growing social expectations regarding universities 
and their performance, and a diversified level of preparedness of university applicants 
[Maringe, Gibbs 2009, pp. 30–35]. These phenomena result in the intensification of mar-
keting initiatives in the higher education sector [Dziewanowska 2017, p. 294]. 

Some of these actions focus merely upon temporary outcomes such as student sati-
sfaction, high scores, or maintaining recruitment quota [Arum, Roksa 2011 [in:] Dziewanow-
ska 2016, p. 127]. These translate into the decreasing level of educational outcomes. The lite-
rature of the subject highlights the necessity of taking the specifics of the educational service 
(as a professional service) into consideration, and indicates the need for focusing upon long-
term objectives in the form of knowledge acquisition, broadening of horizons and establis-
hing proper relations with students [Judson, Taylor 2014, p. 62]. The concept of experience 
marketing, which enables the supply of experiences in the cognitive and relational fields, is 
offered as an alternative for universities seeking sources of competitive advantage on the 
modern education market [Dziewanowska 2014, p. 906]. In such an approach, the develop-
ment and management of relations between the academia and students constitutes an 
opportunity for obtaining permanent competitive advantage [Drapińska 2012, Waśkowski 
2014]. According to the concept of experience marketing, the role of the university is to cre-
ate experiences bringing students together and involving them in various activities offering 
sensory, emotional, cognitive and behavioral value [Dziewanowska 2014, p. 904].

In accordance with this marketing approach, it is critical to conduct studies aiming 
to determine the addressee of the educational service and their expectations regarding 
the university [Wroczyńska 2013, p. 252] in order to involve the student in the improve-
ment of the educational offer. This approach was featured in the own study presented 
in the current paper. 

The paper aims to identify expectations of students regarding the university and to 
establish the extent to which the expectations depend upon the type of the universi-
ty and socio-demographic features of respondents. The paper presents the results of 
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comparative studies conducted among the freshmen of two universities in Lublin re-
gion – Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, Biała Podlaska branch 
(AWF) and Maria Curie Skłodowska University in Lublin (UMCS). The sample was selected 
due to the fact that respondents of both universities train to enter the same market, i.e. 
Lublin labor market.

Marketing concepts of a modern university – 
theoretical aspects

The socio-demographic trends observable at present, i.e. strong competition, rapid de-
velopment of information technologies, population decline, increasing standardization 
of the educational offer [Diaz-Mendez, Gummeson 2012, pp. 571–592] result in a signi-
ficant increase of marketing initiatives being undertaken by universities. Such initiatives 
stimulate high expectations of students regarding the curricula on offer [Ledden et al. 
2007, pp. 965–974] and outcomes of the educational process with regard to their effecti-
veness in terms of training the graduate to face the changing occupational reality [Białoń 
2015, p. 132; Judson, Taylor 2014, pp. 51–67; Skiert, Buchta 2014, pp. 160–169].

When analyzing the validity of utilizing further marketing concepts in higher educa-
tion, attention ought to be devoted to the specifics of the educational service (its pro-
fessional character, complexity) and the lengthy educational process. The literature of 
the subject highlights that the idea of Kotler’s corporate marketing (1.0) and McCarthy’s 
classical marketing mix concept (the 4P) were not successful with regard to the educa-
tion market. Kotler’s 2.0 marketing concept seems more appropriate in this respect. The 
concept is described as relationship marketing. It stipulates that a student ought to be 
treated as a prosumer – an advisor in the process of developing the service. The next 
concept, 3.0, considers client/student in the aspect of emotions, values, health, and ma-
terial needs, and seems even closer to the educational service [Białoń 2015, pp. 135–136]. 
Cooperation is the key concept in the 3rd generation marketing [Kotler, Kartajaya, Setia-
wan 2010]. The following seem significant: search for mutual benefits, co-creation of va-
lues and acquisition of clients-students’ loyalty on the basis of interactions emerging in 
the educational process [Drapińska 2012, p. 88]. The objective of these actions is the fol-
lowing: to evoke positive attitudes among potential candidates before the decision on 
the type of studies to be undertaken at a particular university is made, and with regard 
to those already undergoing the process of education, to encourage the continuation of 
education at the particular university.
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Methodology of own studies

The paper discusses quantitative studies conducted on the basis of a survey question-
naire pertaining to the following issues: factors determining the selection of particular 
types of studies, expectations of students regarding the university and the course of 
studies, sources of information about the university, difficulties encountered at the uni-
versity, and respondents’ characteristic features (personal data section). The study was 
conducted in 2018 by means of a random survey with the use of a paper version of the 
questionnaire. Sampling encompassed freshmen students of two universities in Lublin 
region: Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, Biała Podlaska branch 
(AWF) and Maria Curie Skłodowska University in Lublin (UMCS). Sampling was purposive 
and exhaustive.

Empirical study was conducted among 387 students – 171 represented AWF (44%) 
and 216 – UMCS (66%). As regards the sex of respondents, women constituted the majo-
rity of them (64.6%). Most of the respondents lived in the city (62.5%). 

The sample

The significance of the statistical relationship of results measured on the qualitative scale 
was tested by means of the chi-square test of independence. In the case of the quantita-
tive scale (expectations), the student’s t-test was employed.

The following hypotheses were adopted for verification:
H1: There exist differences in the level of expectations of AWF and UMCS students.
H2: There exists a relationship between students’ characteristic features (sex, finan-

cial status, place of residence, secondary school final grade) and the level of expecta-
tions regarding the studies.

Results

Due to the necessity of developing relations with students as early as the moment the 
decision on the selection of the type of studies is made [Drapińska 2012, p. 92], collecting 
information on this particular stage was necessary. The paper aims to establish factors 
determining the educational decisions of respondents, their expectations accompany-
ing the choice of the higher education path, and difficulties students encountered at the 
beginning of their university learning. 
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Determinants of students’ educational decisions

When searching for factors determining the choice of the type of studies, several factors 
which may potentially determine the decision were included in the questionnaire. Re-
sults of the study indicated that the majority of respondents justified their choice by the 
interest in acquiring the profession associated with the course of the studies (figure 1). 
On the other hand, aspects which were selected rarely included promotion activities of 
the university, its prestige, belief in the ease of studying. Four factors manifested signifi-
cant differences. Respondents from UMCS observed their decisions were motivated by 
the convenient location of the university (44% vs. 20% – AWF), and by the belief in the 
ease of finding employment after graduating (40% vs. 17%). On the other hand, AWF stu-
dents justified their decisions by the attractiveness of their studies (39% vs. 25% – UMCS), 
and positive opinions of their colleagues – students or graduates (26% vs. 16%). 

Figure 1. Factors determining the selection of studies in the opinion of respondents (%)

* - statistically significant differences; p<0,05

Source: own study

The decision regarding the pursuit of university studies requires candidates’ involve-
ment at the moment of their seeking information about the particular university. When 
analyzing the determinants of the choice of the particular university, the establishment 
of sources consulted at this stage was necessary (figure 2). 
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Figure 2. Sources of information about the university (%)

* - statistically significant differences; p<0,05

Source: own study

Webpages of universities constituted the dominant source of information. UMCS 
students used this source significantly more frequently (86% vs. 75% – AWF). Social me-
dia were also relatively frequently consulted. Other sources were used sporadically.

Expectations of respondents regarding studies 

In accordance with the marketing concept, the necessity of recognizing the needs of 
target markets (clients) and creating and supplying them with superior values more ef-
fectively than competition is critical for achieving organizational objectives [Armstrong, 
Kotler 2012; Celoch 2015].

Respondents used a 5-point scale to assess the significance of the various aspects of 
studying and their expectations regarding the university. Average scores for individual 
variables were presented in table 1. It ought to be noted that the aspect of practical job
-related training is dominant in both universities. Respondents’ opinions are significan-
tly diversified by the type of the university. AWF students manifest higher expectations 
with regard to the above-mentioned aspects. These students consider the development 
of their interests (e.g. those associated with sports) and access to sports facilities im-
portant as well. On the other hand, this group of students perceive the acquisition of 
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computer skills as having little significance. Merely 28% of AWF respondents and approx. 
63% of UMCS respondents perceive such skills as vital and critical. In the case of UMCS 
students, higher expectations pertain to managerial competences. As far as students’ 
expectations regarding education are concerned, merely 4 out of 14 of the analyzed 
aspects do not diversify their significance. Both AWF and UMCS respondents expect: 
high education level, acquisition of self-learning competences, foreign language skills 
and the ability to reconcile learning and working in the course of their studies.

In addition, the study analyzed the extent to which the socio-demographic variab-
les exert an impact upon respondents’ expectations associated with studying. Results 
revealed that merely sex significantly diversified the level of respondents’ expecta-
tions (table 1).

Table 1. Respondents’ expectations regarding studies vs. the type of the university 
vs. sex

No. Description
University Sex

AWF UMCS p Woman Man p

1 General intellectual development 4.28 4.44 * 4.41 4.28  

2 Occupation-related training 4.62 4.45 * 4.67 4.27 *

3 High education level 4.26 4.33  4.39 4.13 *

4 Development of interests 4.29 3.76 * 4.11 3.79 *

5 Managerial training 3.35 3.63 * 3.56 3.39  

6 Self-learning skills 4.07 4.01  4.11 3.91 *

7 Foreign language skills 3.94 4.09  4.07 3.93  

8 Computer skills 2.86 3.75 * 3.44 3.19 *

9 Team-working skills 3.83 3.62 * 3.74 3.66  

10 Initiative, resourcefulness 3.66 4.07 * 3.92 3.82  

11 Friendly atmosphere 4.49 4.16 * 4.40 4.14 *

12 International exchange/internships 4.07 3.52 * 3.86 3.60 *

13
Ability to reconcile learning and 
working

3.87 3.70  3.95 3.45 *

14 Access to sports facilities 4.15 2.94 * 3.42 3.61  

*- statistically significant differences; p<0,05; scale 1–5; 5 – max

Source: own study

Respondents were also requested to assess possible difficulties they encountered at 
the university (figure 3).
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Figure 3. Difficulties encountered while studying (%)

* - statistically significant differences; p<0,05

Source: own study

The analysis of data in figure 3 revealed problems respondents faced at their univers-
ities. They observed that the majority of issues were associated with the organization 
of work at the university. The problems were voiced more frequently by AWF students. 
Respondents also experienced problems with making notes. In addition, they face eve-
ryday problems such as the organization of rational leisure and regular meals.

Conclusion

Studies pertaining to the application of marketing concepts in the management of universities 
make increasing references to the relationship marketing and co-creation of the educational 
service by students [Diaz-Mendez, Gummeson 2012; Drapińska 2012; Dziewanowska 2017, 
;018]. The extensive potential for the application of the concepts discussed in the present paper 
results from the fact that education is based upon the interaction of students and faculty mem-
bers. Therefore, relationships and co-creation of value constitute the essence of the educatio-
nal service. The concept clearly corresponds with the idea of student-centered learning (SCL) 
which glorifies active attitudes of students, expects dialogue and mutual exchange of views 
and discussion [Ruškytė, Navickas 2017, pp. 168–184]. Suggestions of students pertaining to 
the form and scope of the curriculum may constitute vital information in the process of impro-
ving the educational offer [Biesaga-Słomczewska, Szymocha 2015, p. 1406]. 
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The present own study aimed to establish an open dialogue with students in order 
to co-develop an offer which would be attractive, and at the same time, favorable for all 
parties involved in the education system. 

As far as the results of the present study are concerned, it ought to be noted that, 
from the point of view of universities, information on students’ background, their finan-
cial status and intellectual resources, is vital with regard to their preparedness for the 
particular studies and motivation for studying. In addition, the recognition of students’ 
needs and their classification (intellectual, sports, social) enables the application of di-
versified marketing initiatives addressing specific groups (e.g. regarding the form of tea-
ching, adjustment of communication) [Jerschina 2004, p. 66].

Results of the current analysis indicated the validity of hypothesis 1 which stated 
that modern students undertake education with the view of being trained for a parti-
cular profession associated with their studies. Extra-occupational motivation was also 
reflected in students’ expectations regarding proper training for a particular profession. 
Moreover, high education level, general development of students’ intellectual potential 
and interests were expected. The emergence of a suitable atmosphere was also signi-
ficant in the opinions of respondents. It ought to be noted that students’ opinions are 
considerably diversified with regard to the type of the university, which verifies the vali-
dity of hypothesis 2. Therefore, the surveyed universities ought to undertake diversified 
initiatives which will enable them to meet the requirements of their stakeholders. 

Results of the analysis revealed the diversity of students’ expectations with regard to 
respondents’ sex. Higher expectations were voiced by women. On the other hand, the 
remaining surveyed variables characterizing respondents were of little significance as 
far as students’ expectations are concerned, which partly verifies hypothesis 3. 

The next field covered by the study pertained to barriers respondents faced at the be-
ginning of their studies. The identification of problematic areas enables corrective measu-
res to be undertaken which will facilitate socialization and improve students’ satisfaction. 

Results of the current study indicate the effectiveness of the forms of promotion applied 
by the universities. It was observed that respondents considered the Internet and social me-
dia as the most valuable and reliable source of information about the university. Open days, 
education fairs, and the paper version of university guidebooks were neglected.

In conclusion, the applicability of the tool employed in the study and research re-
sults in the marketing management of universities ought to be highlighted. Identifica-
tion of students’ expectations is an introduction to further work on the improvement 
and co-creation of the university’s offer with the participation of stakeholders, espe-
cially students. However, due to the non-random sample, result of the study cannot 
be generalized. 
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When focusing upon student expectations, the present study seems an introduction 
to a more in-depth research in the co-creation of value on the education service market 
with the application of the latest marketing concepts. 
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Kreowanie wartości dla klienta w podmiotach 
usługowych z kapitałem zagranicznym

Creating Value for Customer in Service Providers 
with Foreign Capital

Abstract: Building customer value in enterprise of services allows to create and increase 

customer’s satisfaction and build long-term relationships with them. Service companies 

that create customer value represent marketing orientation entities, that is, recognizing in 

their business the key position of the consumer. The adoption in the service company of 

customer orientation means, inter alia: systematic examination of the needs, preferences 

and satisfaction of customers; addressing the offer to the requirements of individual market 

segments; shaping marketing tools in a way the purchaser needs. The aim of the article is to 

assess creating value for clients by service providers with foreign capital on the Polish mar-

ket and attempting to model the presentation of factors benchmarks value to the consumer 

in the services. The article is an analytical study using the results of direct research carried 

out in 2017 years of direct interviews at the sample of 153 services companies with foreign 

capital. As a result of modeling, two constructs were obtained: shaping service tasks and 

implementing the service delivery process. From the point of view of the service provider, 

these factors play a key role in the sales process.
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Wstęp

Tworzenie wartości dla klienta jest ważną i aktualną problematyką, która nabiera szcze-
gólnego znaczenia w przypadku kreowania ich przez podmioty działające w sferze usług. 
Proces ten pozwala zwiększać jego satysfakcję oraz budować z nim długotrwałe relacje. Ma 
on jednak swoisty charakter, a wynika to ze specyfiki usług. Niejednokrotnie oczekiwania 
klienta wobec określonego świadczenia są trudne do spełnienia. Nie wynikają one jednak 
z braku możliwości usługodawcy, ale z niesprecyzowanych oczekiwań konsumenta. 

Przedsiębiorstwa o  charakterze usługowym, podejmujące trud kreowania warto-
ści dla odbiorcy, reprezentują podmioty zorientowane marketingowo, czyli uznają-
ce w swojej działalności kluczową pozycję klienta – nabywcy. Przyjęcie takiej strategii 
oznacza między innymi: systematyczne badanie potrzeb, preferencji i zadowolenia ku-
pujących; adresowanie oferty dostosowanej do wymagań poszczególnych segmentów 
rynku; kształtowanie narzędzi marketingowych w sposób odpowiadający potrzebom; 
ustawiczne kształcenie personelu; stosowanie systemów sprzyjających dbałości o rze-
telne informowanie i edukowanie nabywców.

Celem artykułu jest dokonanie oceny kreowania wartości dla klienta przez podmioty 
usługowe z kapitałem zagranicznym funkcjonujące na polskim rynku, a także podjęcie pró-
by modelowego przedstawienia czynników kreujących tę wartość w usługach. Artykuł jest 
studium analitycznym, w którym wykorzystano wyniki badań bezpośrednich, zrealizowa-
nych w 2017 roku techniką wywiadu bezpośredniego na próbie 153 przedsiębiorstw usługo-
wych z kapitałem zagranicznym. W badaniach zastosowano nielosowy – celowy dobór do 
próby (firmy spełniające kryteria: działalności usługowej; podmioty z kapitałem zagranicz-
nym). Zdecydowaną większość badanych stanowiły instytucje z kapitałem pochodzącym 
z krajów europejskich, jedynie 13% przypadków to przedsiębiorstwa z kapitałem amerykań-
skim. Kapitał zagraniczny ponad połowy badanych stanowił od 51% do 100% kapitału ogółu 
jednostek poddanych analizie. Działały one w wielu krajach jednocześnie, co trzecia z nich 
w więcej niż 30 krajach na świecie. Od wielu lat prowadziły działalność w Polsce, a ponad 
połowa, co najmniej od dwudziestu. Co trzecie badane przedsiębiorstwo prowadziło działal-
ność na polskim rynku klasyfikowaną w sekcji G oraz w sekcjach I, P, O, R, S.

Wartość dla klienta w usługach

Posiłkując się klasycznym zestawem narzędzi marketingowych stosowanych w przedsię-
biorstwach usługowych zarządzanych marketingowo (5P lub 7P) można uznać, że każ-
dy z elementów ma bezpośredni lub pośredni wpływ na tworzenie wartości dla klienta. 
Ich podstawę stanowi oferta usługodawcy. Pojęcie oferty określane jest jako wiążąca 
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propozycja sprzedaży towarów albo też świadczenia usług na określonych warunkach 
i w oznaczonym terminie, skierowana do potencjalnych nabywców. Mogą się na nią skła-
dać dostrzegalne elementy materialne lub korzyści fizyczne, dobra ułatwiające, ukryte 
elementy niematerialne lub korzyści psychologiczne [Wolny 2018, ss. 390–399].

Wartość dla klienta w działalności usługowej tworzy personel (bezpośrednio ich ob-
sługujący oraz techniczna i  organizacyjna obsługa zaplecza). Zadaniem pracowników 
jest kreowanie pozytywnego stosunku do nich, a także osobistej odpowiedzialności za 
jakość wykonywanych usług [Payne 1996; Dąbrowska 2008]. Pośredni wpływ na jego 
budowanie ma świadectwo materialne i proces świadczenia go. Na świadectwo mate-
rialne składają się użytkowane dobra materialne i elementy otoczenia o takim samym 
charakterze. Jest to środowisko, w którym tworzy się usługę oraz miejsce wzajemnego 
współoddziaływania usługobiorcy i usługodawcy [Pluta-Olearnik 1995]. Z kolei proces 
usługowy jest to sekwencja działań podejmowanych przez usługodawcę w określonej 
kolejności i czasie oraz o odpowiedniej długości trwania. W związku z nierozdzielnością 
procesu produkcji i konsumpcji usług, w części działań składających się na całość proce-
su uczestniczy usługobiorca [Jonas 2006, ss. 183–196].

Wymienione narzędzia marketingowe stanowią o tworzeniu wartości dla klienta w usłu-
gach. W  literaturze marketingowej kategorię tę jako pierwsza zdefiniowała V.A. Zeithaml, 
określając ją jako „dokonaną przez konsumenta ogólną ocenę użyteczności produktu opartą 
na sposobie postrzegania tego, co jest otrzymane, w stosunku do tego, co jest dane” [1998, 
ss. 2–22]. R.B. Woodruff definiuje wartość dla klienta jako „odczuwane i oceniane przez klien-
ta preferencje wobec atrybutów produktu, atrybutów jego funkcjonowania i konsekwencji 
wynikających z  jego użycia, które umożliwiają (lub uniemożliwiają) klientowi osiągnięcie 
jego celów i zamierzeń w procesie użytkowania” [1997, ss. 139–153]. M. Szymura-Tyc określa 
zjawisko jako „nadwyżkę subiektywnie postrzeganych przez klienta korzyści nad subiektyw-
nie postrzeganymi kosztami związanymi z nabywaniem i użytkowaniem danego produk-
tu” [2005]. Próby definiowania kategorii wartości dla klienta podjęli także między innymi: 
K.B. Monroe [1990], A. Ravald i Ch. Gronroos [1996, ss. 9–30] oraz B.T. Gale [1994].

Wspólnym mianownikiem w definiowaniu kategorii wartości dla klienta jest istnienie 
relacji pomiędzy postrzeganymi przez niego korzyściami i kosztami. Nabywca dokonuje 
oceny produktu biorąc pod uwagę to, co może otrzymać, wobec tego, co musi w tym 
celu poświęcić (nadwyżka korzyści nad kosztami). Całkowita wartość/korzyść dla klien-
ta składa się z oczekiwanych wartości produktu, obsługi, personelu i wizerunku firmy, 
a  z  kolei koszty całkowite są sumą kosztów finansowych, czasu, energii oraz kosztów 
psychicznych, związanych z pozyskaniem produktu [Kotler 1994]. 

Marketingowe podejście do tworzenia powyższej wartości powinno się opierać na 
trzech zasadach [Doyle 2003]: przekonaniu klienta, że dokonując wyboru usługodawcy 
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wybiera podmiot, który w  jego odczuciu oferuje mu najwyższą wartość, na poczuciu 
świadomości, że klienta nie motywuje usługa jako taka, a możliwość zaspokojenia swo-
ich potrzeb za jej pomocą, a także posiadanie wiedzy, że z punktu widzenia usługodaw-
cy bardziej korzystne jest budowanie obustronnych relacji niż jednorazowa obsługa 
klientów, a w efekcie buduje się poczucie zaufania i lojalności klientów. 

Wymiary kreowania wartości dla klienta w podmiotach 
usługowych z kapitałem zagranicznym – wyniki badań 

Model pomiarowy wartości dla klienta w przedsiębiorstwach usługowych z kapitałem 
zagranicznym zawierał 12 zmiennych. W tabeli 1. zestawiono rozkład częstości wskazań 
respondentów w zakresie badanych zmiennych.

Tabela 1. Działania podejmowane przez przedsiębiorstwa usługowe z kapitałem 
zagranicznym w obszarze kreowania wartości dla klienta (w %)

Wyszczególnienie Zdecydowanie 
nie

Raczej 
nie

Ani tak, 
ani nie

Raczej 
tak

Zdecydowanie 
tak

Naszą przewagą konkurencyjną jest 
szeroka oferta usług. 3,9 5,9 14,4 29,4 46,4

Naszą przewagą konkurencyjną jest 
głęboki asortyment usług. 6,5 3,3 18,3 30,1 41,8

Jakość świadczonych przez nas usług 
jest bardzo wysoka. 2,0 2,0 5,9 33,3 56,9

Przestrzegamy procedur standaryzacji 
usług. 2,0 3,3 11,2 30,9 52,6

Nasz personel jest profesjonalnie 
przygotowany do obsługi nawet 
najtrudniejszego klienta.

3,3 0,7 7,8 37,3 51,0

Dbamy o wysoki poziom zadowolenia 
klienta z naszych usług. 1,3 3,3 9,8 34,6 51,0

Dbamy o dobrą dostępność naszych 
pracowników dla klientów 1,3 3,9 11,8 33,3 49,7

Nieustannie szkolimy nasz personel. 1,3 3,9 18,3 35,9 40,5
Nawiązujemy relacje z naszymi 
klientami. 3,3 3,3 9,8 33,3 50,3

Badamy satysfakcję naszych klientów. 2,0 11,1 11,1 27,5 48,4
Nasi klienci są dobrze poinformowani 
o tym, co im oferujemy. 0,7 5,2 10,5 39,2 44,4

Oferujemy naszym klientom bardzo 
dobrą relację ceny do jakości usług, 
które świadczymy.

2,0 3,3 10,5 42,5 41,8

Źródło: badania własne [2017].
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Istnieje niewielki odsetek przedsiębiorstw usługowych z kapitałem zagranicznym, 
które nie tworzą wartości dla swoich klientów. Obszarem, w  którym najczęściej po-
dejmowane są działania zmierzające do kreowania opisywanego zjawiska, jest oferta 
usługowa i proces świadczenia usług. Większość przedsiębiorstw (ponad 70%) kształ-
tuje ofertę uwzględniając jej szerokość i głębokość (co daje im przewagę konkuren-
cyjną na rynku), przy uwzględnieniu bardzo wysokiego poziomu jej jakości i dobrej 
relacji do ceny. 

Ponad 80% badanych przedsiębiorstw usługowych z  kapitałem zagranicznym 
podejmuje działania w  obszarze procesów dotyczących świadczenia usług i  obsługi 
konsumenta, przestrzegając procedur standaryzacji usług, szkoląc personel tak, aby 
był profesjonalnie przygotowany do obsługi nawet najtrudniejszego klienta oraz dba-
jąc o dostępność swoich pracowników. Blisko 80% przedsiębiorstw kreuje wartość dla 
klienta podejmując działania, których efektem jest wysoki poziom zadowolenia z usług 
i ich cen. Przedsiębiorstwa budują relacje z nabywcami, dążąc do skutecznej komunika-
cji z odbiorcami produktów oraz wysokiego poziomu satysfakcji z oferty i sposobu jej 
świadczenia. 

Oceny zmiennych budujących wartość dla klienta w podmiotach usługowych z kapi-
tałem zagranicznym, dokonano w oparciu o analizę czynnikową. Wykorzystano metodę 
głównych składowych (ze względu na brak restrykcji dotyczących normalności rozkładu 
zmiennych wejściowych) oraz metodę rotacji Varimax (w celu uzyskania ortogonalno-
ści czynników). Etap redukcji analizowanych zmiennych poprzedzony został eksplika-
cją macierzy korelacji między pierwotnymi zmiennymi. W celu potwierdzenia istotności 
uzyskanych wyników, określono wyznacznik macierzy korelacji oraz sprawdzono test 
sferyczności Bartletta i statystykę KMO [KMO].

Na podstawie przeprowadzonej analizy uzyskano miarę KMO adekwatności doboru 
próby na poziomie 0,892, co świadczy o  odpowiednim jej doborze. Test sferyczności 
Bartletta (po odrzuceniu hipotezy zerowej na poziomie istotności 0,000) wykazał, że 
macierz korelacji nie jest macierzą jednostkową (występuje ukryta struktura pomiędzy 
zmiennymi). Ponadto, uwydatnia się redukcja wejściowego zbioru danych do dwóch 
czynników, pozwala to na wyjaśnienie jego zmienności w  około 62%. Znaczenie po-
zostałych determinantów jest niewielkie, gdyż odpowiadające im wartości własne są 
znacznie mniejsze od jedności, a żaden z nich nie wyjaśnia nawet 7% zmienności ogól-
nej, tabela 2.
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Tabela 2. Całkowita wyjaśniona wariancja

Składowa

Początkowe wartości własne Sumy kwadratów ładunków 
po wyodrębnieniu

Sumy kwadratów ładunków 
po rotacji
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1 5,955 49,629 49,629 5,955 49,629 49,629 4,882 40,686 40,686
2 1,513 12,605 62,234 1,513 12,605 62,234 2,586 21,548 62,234
3 ,806 6,720 68,955
4 ,691 5,759 74,714
5 ,652 5,433 80,147
6 ,493 4,105 84,252
7 ,467 3,895 88,146
8 ,368 3,069 91,215
9 ,342 2,853 94,068
10 ,285 2,374 96,442
11 ,245 2,041 98,483
12 ,182 1,517 100,000

Źródło: opracowanie własne.

Pierwszy czynnik główny, wyczerpujący 49,63% zasobu zmienności całkowitej, jest 
identyfikowany przez zmienne dotyczące oferty usług (szerokość, głębokość, jakość, 
standaryzacja). Kolejny czynnik główny, opisujący 12,60% zasobu zmienności całkowi-
tej, związany jest ze zmiennymi dotyczącymi procesu świadczenia usług, w tym wyso-
kich kwalifikacji personelu (profesjonalne przygotowanie, nieustanne szkolenia), dbania 
o zadowolenie klienta (nawiązywanie relacji z klientami, informowanie, badanie satys-
fakcji), tabela 3. 

Tabela 3. Macierz rotowanych składowycha

Wyszczególnienie
Składowa

1 2

Naszą przewagą konkurencyjną jest szeroka oferta usług.  ,902

Naszą przewagą konkurencyjną jest głęboki asortyment usług.  ,900

Jakość świadczonych przez nas usług jest bardzo wysoka. ,580

Przestrzegamy procedur standaryzacji usług.  ,550

Nasz personel jest profesjonalnie przygotowany do obsługi nawet najtrudniejszego klienta. ,812  

Dbamy o wysoki poziom zadowolenia klienta z naszych usług. ,777  
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Wyszczególnienie
Składowa

1 2

Dbamy o dobrą dostępność naszych pracowników dla klientów. ,790  

Nieustannie szkolimy nasz personel. ,573  

Nawiązujemy relacje z naszymi klientami. ,757  

Badamy satysfakcję naszych klientów. ,732  

Nasi klienci są dobrze poinformowani o tym, co im oferujemy. ,777  

Oferujemy naszym klientom bardzo dobrą relację ceny do jakości usług, które świadczymy. ,597  
a.Rotacja osiągnęła zbieżność w 3 iteracjach.

Źródło: opracowanie własne.

Wymiary otrzymane w  wyniku analizy czynnikowej, wskazują na występowanie 
różnic w postrzeganiu przez usługodawców elementów budujących wartość dla klien-
tów. Redukcja determinantów do dwóch pozycji pozwala na dalszą analizę przekrojową 
w oparciu o nowe wymiary: W1 – oferta usługowa, W2 – proces świadczenia usług. 

Na szeroką ofertę prowadzonych świadczeń jako przewagę konkurencyjną wskazują 
najczęściej przedsiębiorstwa: funkcjonujące w Polsce w formie spółki joint venture, fran-
chisingu oraz firmy wykupione przez kapitał zagraniczny, najczęściej z siedzibą w Sta-
nach Zjednoczonych Ameryki, posiadające ponad 50% udziału kapitału zagranicznego, 
działające w co najmniej 31 krajach świata, w Polsce od 25 lat, prowadzące usługi trans-
portowe i magazynowe, zatrudniające od 10 do 49 osób. 

Głęboki asortyment usług to wartość, jaką oferują klientom najczęściej przedsię-
biorstwa: działające na licencji, firmy mające centralę w USA z udziałem kapitału za-
granicznego w  przedziale od 5 do 99%, działające w  co najmniej 31 krajach świata, 
powstałe w Polsce w latach 1998–2000, prowadzące działalność informacyjno-komu-
nikacyjną związaną z  obsługą nieruchomości. Ma ona charakter profesjonalny oraz 
naukowo-techniczny, dotyczy administrowania i usług wspierających; zatrudniają od 
10 do 49 pracowników, tabela 4. 

Bardzo wysoką jakość usług jako wartość dla klienta deklaruje największa grupa 
przedsiębiorstw działających na licencji, posiadająca kapitał europejski w wysokości co 
najmniej 51%. Są to firmy funkcjonujące na nie mniej niż 31 rynkach świata. Rozpoczęły 
działalność w  Polsce przed 1997 rokiem w  sekcji H (transport i  magazynowanie) oraz 
zatrudniają do 9 osób. 



60

Magdalena Jaciow, Robert Wolny

Tabela 4. Charakterystyki przedsiębiorstw usługowych z kapitałem zagranicznym 
kreujących wartość dla klienta w wymiarze W1 (oferta usługowa)

Wyszczególnienie
Wymiar W1 (oferta usługowa)
W1_1 W1_2 W1_3 W1_4

Forma internacjonalizacji

Licencja 66,7 88,9 100,0 100,0
Franchising 82,6 65,2 91,3 82,6
Joint venture 85,7 71,4 71,4 57,1
Wykup przedsiębiorstwa polskiego 81,8 72,7 81,8 81,8
Inwestycje bezpośrednie 72,7 72,7 84,1 86,4
Fila/Oddział firmy macierzystej 74,6 71,2 81,4 83,1

Kraj macierzysty

Francja 79,2 70,8 79,2 83,3
Niemcy 74,3 71,4 85,7 80,0
USA 90,5 76,2 76,2 85,7
Inne kraje europejskie 72,9 74,6 88,1 91,5
Inne kraje pozaeuropejskie 64,3 57,1 85,7 57,1

Udział kapitału 
zagranicznego

do 50 73,6 69,4 81,9 77,8
51–99 80,6 80,6 91,7 86,1
100 75,6 68,9 82,2 91,1

Liczba krajów działalności

3 67,9 60,7 85,7 75,0
4–10 77,3 72,7 77,3 86,4
11–30 77,1 74,3 85,7 85,7
31+ 78,3 76,1 89,1 84,8

Rok rozpoczęcia 
działalności w Polsce

1992 71,0 67,7 93,5 83,9
1993–1997 86,2 75,9 93,1 86,2
1998–2000 79,3 79,3 82,8 86,2
2001–008 73,7 73,7 81,6 78,9
2009+ 69,2 61,5 69,2 84,6

Sekcje

G 78,3 78,3 91,3 87,0
H 80,0 73,3 93,3 93,3
K 77,8 61,1 66,7 77,8
J, L, M, N 77,8 83,3 66,7 94,4
I, P, O, R, S 71,4 66,1 87,5 76,8

Liczba pracujących 
w Polsce

9 70,0 50,0 90,0 60,0
10–49 84,6 84,6 84,6 84,6
50–249 67,6 56,8 81,1 81,1
250+ 76,1 76,1 85,1 88,1

W tabeli zsumowano częstotliwość wskazań „zdecydowanie tak” i „raczej tak”. 
W1_1 – Naszą przewagą konkurencyjną jest szeroka oferta usług; W1_2 – Naszą przewagą konkuren-
cyjną jest głęboki asortyment usług; W1_3 – Jakość świadczonych przez nas usług jest bardzo wysoka; 
W2_4 – Przestrzegamy procedur standaryzacji usług. 

Źródło: badanie własne [2017].

Przestrzeganie procedur standaryzacji usług deklarują wszystkie przedsiębiorstwa 
usługowe działające na licencji. Zdecydowana większość firm funkcjonuje na co najmniej 
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czterech rynkach zagranicznych, świadczących usługi transportowe i magazynowania, za-
trudniając w Polsce co najmniej 10 osób. 

Profesjonalne przygotowanie personelu do obsługi nawet najtrudniejszego klienta 
deklaruje większość badanych przedsiębiorstw usługowych z kapitałem zagranicznym. 
Najczęściej są to firmy: z  siedzibą w  kraju europejskim, działające na rynkach świato-
wych, powstałe w latach 1998–2000, świadczące usługi handlu detalicznego i hurtowe-
go, zatrudniające od 10 do 49 osób. 

Wśród przedsiębiorstw, które kreują wartość poprzez zapewnienie klientom dostęp-
ności swoich pracowników, przeważają firmy: zinternacjonalizowane poprzez wykup 
polskiego przedsiębiorstwa, pochodzące z Europy, działające na rynkach światowych, 
które rozpoczęły działalność w Polsce w latach 1998–2000, o profilu handlowym, zatrud-
niające od 10 do 49 pracowników. 

Z kolei permanentne szkolenie personelu deklarują najczęściej: spółki joint venture, 
przedsiębiorstwa pochodzące z USA, z kapitałem zagranicznym, działające w 11–30 kra-
jów na świecie, funkcjonujące na polskim rynku od 1993 roku, mające profil handlowy 
i zatrudniające w Polsce ponad 250 osób.

O wysoki poziom zadowolenia klientów z cen oferowanych usług dba większość ba-
danych przedsiębiorstw usługowych z kapitałem zagranicznym. Najczęściej są to: firmy, 
które wykupiły polskie przedsiębiorstwo, posiadają centrale w Niemczech oraz charakte-
ryzują się w pełni kapitałem obcym, działają na 4 do 10 rynkach zagranicznych, powstały 
w Polsce w latach 1998–2000, mają profil handlowy i zatrudniają od 10 do 49 osób.

Nawiązywanie relacji ze swoimi konsumentami deklaruje 100% badanych przedsię-
biorstw działających w Polsce na licencji zagranicznej i tylko nieco połowa spółek joint 
venture. Częściej takie deklaracje składają przedsiębiorstwa z centralą w krajach euro-
pejskich, niż poza Europą. Większy jest też odsetek instytucji deklarujących nawiązywa-
nie relacji ze swoimi klientami, których udział kapitału zagranicznego przekracza 50%, 
działających na wielu zagranicznych rynkach, z długoletnim stażem w naszym kraju.

Badania satysfakcji klienta prowadzą w zdecydowanej większości przedsiębiorstwa 
działające w  Polsce na licencji i  w  ramach franchisingu, pochodzenia europejskiego, 
z długoletnim stażem działania na polskim rynku i zatrudniające do 9 osób, tabela 5. 

Odpowiedni system komunikacji z  klientami funkcjonuje w  większości przed-
siębiorstw usługowych z  kapitałem zagranicznym. Jedynie 14,4% badanych spółek 
joint venture zadeklarowało, że ich klienci są dobrze poinformowani o  ofercie usłu-
gowej. Właściwy przepływ informacji dotyczący oferty usługowej deklaruje ponad 
3/4 przedsiębiorstw z centralą w USA i tylko 2/3 z centralą w Niemczech oraz innych 
krajach pozaeuropejskich, ponad 80% z przewagą kapitału zagranicznego i tylko 66% 
z przewagą kapitału polskiego. Wartość w postaci rzetelnej informacji przekazywanej 
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klientowi, zdecydowanie częściej deklarują firmy, które rozpoczęły działalność w Pol-
sce w  latach 1993–1997, funkcjonujące w  sekcjach: informacja i  komunikacja, obsłu-
ga rynku nieruchomości, działalność profesjonalna, naukowa i  techniczna, praktyka 
w zakresie usług administrowania. Zakresem swym obejmuje przedsiębiorstwa małe, 
zatrudniające do 9 osób.

Tabela 5. Charakterystyki przedsiębiorstw usługowych z kapitałem zagranicznym 
kreujących wartość dla klienta w wymiarze W2 (proces świadczenia usług)

Wyszczególnienie
Wymiar W2 (proces świadczenia usług)

W2_7 W2_8 W2_9 W2_10 W2_11 W2_12 W2_13 W2_16

Forma 
internacjonalizacji

Licencja 88,9 77,8 66,7 66,7 100,0 100,0 88,9 100,0

Franchising 82,6 87,0 78,3 73,9 78,3 95,7 78,3 91,3

Joint venture 71,4 71,4 85,7 85,7 57,1 71,4 14,3 100,0

Wykup 
przedsiębiorstwa 
polskiego 

81,8 90,9 100,0 72,7 81,8 72,7 81,8 90,9

Inwestycja 
bezpośrednia 86,4 88,6 83,7 79,5 79,5 86,4 75,0 86,4

Fila/Oddział firmy 
macierzystej 81,4 84,7 84,7 76,3 69,5 78,0 76,3 89,8

Kraj macierzysty

Francja 83,3 79,2 75,0 75,0 79,2 83,3 70,8 87,5

Niemcy 80,0 94,3 80,0 77,1 71,4 85,7 65,7 91,4

USA 81,0 85,7 85,7 81,0 71,4 81,0 76,2 95,2

Inne kraje europejskie 88,1 86,4 87,9 76,3 83,1 86,4 83,1 91,5

Inne kraje 
pozaeuropejskie 71,4 71,4 85,7 71,4 57,1 71,4 64,3 78,6

Udział kapitału 
zagranicznego

do 50 80,6 80,6 81,9 77,8 68,1 84,7 66,7 87,5

51–9 80,6 88,9 82,9 69,4 86,1 83,3 80,6 94,4

100 88,9 91,1 86,7 80,0 80,0 82,2 82,2 91,1

Liczba krajów 
działalności

3 71,4 85,7 78,6 60,7 67,9 82,1 60,7 82,1

4–10 81,8 88,6 81,4 75,0 77,3 86,4 79,5 95,5

11–30 85,7 80,0 82,9 85,7 71,4 80,0 68,6 88,6

31+ 89,1 87,0 89,1 80,4 82,6 84,8 82,6 91,3

Rok rozpoczęcia 
działalności 
w Polsce

1992 80,6 77,4 87,1 74,2 83,9 93,5 77,4 87,1

1993–1997 86,2 86,2 85,7 86,2 79,3 82,8 82,8 89,7

1998–2000 93,1 96,6 93,1 86,2 75,9 79,3 79,3 96,6

2001–2008 76,3 84,2 78,9 68,4 73,7 81,6 65,8 92,1

2009+ 80,8 84,6 73,1 69,2 65,4 80,8 69,2 84,6

Sekcje

G 89,1 89,1 93,5 82,6 78,3 84,8 78,3 89,1

H 86,7 86,7 85,7 80,0 80,0 80,0 66,7 100,0

K 72,2 83,3 72,2 72,2 66,7 72,2 66,7 94,4

J, L, M, N 83,3 77,8 83,3 72,2 72,2 83,3 83,3 94,4

I, P, O, R, S 80,4 85,7 78,6 73,2 76,8 87,5 73,2 85,7
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Wyszczególnienie
Wymiar W2 (proces świadczenia usług)

W2_7 W2_8 W2_9 W2_10 W2_11 W2_12 W2_13 W2_16

Liczba pracujących 
w Polsce

9 70,0 70,0 80,0 60,0 70,0 90,0 80,0 80,0

10–49 89,7 92,3 87,2 71,8 76,9 84,6 76,9 89,7

50–249 75,7 83,8 83,3 75,7 73,0 81,1 67,6 83,8

250+ 85,1 85,1 82,1 82,1 77,6 83,6 76,1 95,5

W2_7 – Nasz personel jest profesjonalnie przygotowany do obsługi nawet najtrudniejszego klienta; 
W2_8 – Dbamy o wysoki poziom zadowolenia klienta z ceny naszych usług; W2_9 – Dbamy o dobrą do-
stępność naszych pracowników dla klientów; W2_10 – Nieustannie szkolimy nasz personel; W2_11 – Na-
wiązujemy relacje z  naszymi klientami; W2_12 – Badamy satysfakcję naszych klientów; W2_13 – Nasi 
klienci są dobrze poinformowani o tym, co im oferujemy; W2_16 – Oferujemy naszym klientom bardzo 
dobrą relację ceny do jakości usług, które świadczymy.

Źródło: badanie własne [2017].

Wśród przedsiębiorstw usługowych, które deklarują swoim klientom ofertę obejmują-
cą bardzo dobrą relację ceny do jakości usług, które świadczą, dominują firmy: działające 
na zasadach licencji oraz w ramach spółki joint venture, pochodzące z rynku amerykań-
skiego, których udział kapitału zagranicznego wynosi co najmniej 51%, działające na 4 do 
10 rynkach światowych, powstałe w latach 1998–2000, świadczące usługi transportowe 
i magazynowe oraz zatrudniające w Polsce co najmniej 250 pracowników (tablica 5).

Wielowymiarowość problemu wartości dla klienta sprawia, że budowanie jej jest 
trudnym procesem. W świetle dokonanych analiz można uznać, że ukrytą strukturę opi-
sywanych wartości dotyczących zmiennych obserwowanych działań podejmowanych 
przez przedsiębiorstwa usługowe z kapitałem zagranicznym, da się scharakteryzować 
i wyjaśnić przy pomocy przekroju czynników i konstruktów. W wyniku procesu modelo-
wania uzyskano dwa konstrukty: kształtowanie oferty usługowej oraz realizacja procesu 
świadczenia usług. Z  punktu widzenia usługodawcy czynniki te odgrywają kluczowe 
znaczenie w procesie sprzedażowym. 

Wartość dla klienta w podmiotach usługowych – 
ujęcie modelowe

Tworzenie wartości dla klienta przez firmy usługowe jest działaniem zmierzającym do uzyska-
nia wartości klienta (rynkowej i zasobowej). To właśnie ona stanowi o wartości całego przed-
siębiorstwa. Wiąże się z wyceną klienta z perspektywy jego użyteczności w procesie realizacji 
celów przedsiębiorstwa [Caputa 2015]. Firma może osiągać korzyści (w tym finansowe), które 
będą następstwem dostarczania odpowiedniej wartości dla klienta (zgodnie z przychodową 
teorią wyceny, w której wartość jest funkcją przyszłych korzyści ekonomicznych możliwych 
do osiągnięcia z  wycenianego aktywu) [Karmańska 2009]. Klient może być źródłem bez-
pośredniego (nawiązanie relacji transakcyjnych i doprowadzenie do powtarzalnych aktów 
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zakupu usług) lub pośredniego (klient jako ambasador usługodawcy – informujący i poleca-
jący usługi) zasilenia kapitałowego przedsiębiorstwa. Wartość klienta dla przedsiębiorstwa, 
to wartość tych strumieni (kapitał finansowy, poziom rentowności transakcji, informacje, 
wizerunek, itp.), które generowane są przez konsumentów w całym okresie relacji klient – 
przedsiębiorstwo. Im są one większe, tym większa jest wartość klienta – co z kolei przekłada 
się na wyższą wartość przedsiębiorstwa [Dobiegała-Korona 2010, ss. 21–44]. 

Proces tworzenia powyższego zjawiska (rys. 1) rozpoczyna się od zdefiniowania niezbędnych 
zasobów. Są one często określane mianem kompetencji, obejmują wszystkie czynniki wpływają-
ce na zdolność przedsiębiorstwa do świadczenia usług. Definiowane mogą być na płaszczyźnie 
indywidualnej (kompetencje pracowników) i  organizacyjnej (kompetencje przedsiębiorstwa) 
[Chłodnicki 2004]. Posiadane przez firmę zasoby są podstawą budowania oferty usługowej (jej 
szerokości i głębokości) oraz kształtowania procesu świadczenia usług [Wolny 2013]. 

Rysunek 1. Wartość dla klienta w podmiotach usługowych – ujęcie modelowe

Żródło: opracowanie własne.

Na proces świadczenia usług w  przedsiębiorstwach usługowych z  kapitałem za-
granicznym wpływają czynniki związane z identyfikacją kluczowych obszarów obsługi 
klienta. Szczególnego znaczenia nabierają:

 · wyznaczone w firmie standardy oraz mierniki i wskaźniki jakości świadczonych usług, 
 · kompetencje, doświadczenie, umiejętności personelu w zakresie świadczonych usług,
 · predyspozycje osobowościowe personelu, w tym empatia, umiejętność rozpoznania 

potrzeb klienta, budowania pozytywnych relacji i emocji, wzbudzania zaufania.
Personel profesjonalnie przygotowany do obsługi nawet najtrudniejszego klienta, 

dba o wysoki poziom jego zadowolenia. Dostępność pracowników oraz permanentne 
szkolenia sprzyjają nawiązywaniu relacji z  klientami i  osiąganiu przez nich satysfak-
cji z nabywanych usług [Mikołajczyk, Wolny 2004, ss. 40–54]. To realna wartość, jaką 
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otrzymują (lub jakiej oczekują) klienci przedsiębiorstwa usługowego. Generują ją 
[Karcz 2004, ss. 169–175]:

 · użyteczność – sposób, w jaki usługa odpowiada potrzebom klienta,
 · trwałość – czas, w którym usługa dostarcza klientowi spodziewanych korzyści,
 · oszczędność – stopień, w jakim usługa warta jest pieniędzy, które klient na nią wydał,
 · komfort – zadowolenie, łatwość, dogodność procesu świadczenia,
 · postrzeganie – jak usługa widziana jest przez klienta i jak dzięki niej nabywca widzia-

ny jest przez innych,
 · bezpieczeństwo – zabezpieczanie przed ryzykiem, stratą finansową, dyskomfortem 

psychicznym i emocjonalnym związanym z korzystaniem z usługi.

Zakończenie

Wartość dla nabywcy usługi ma charakter subiektywny, indywidualny. Klient dokonując 
oceny kieruje się własnymi oczekiwaniami, wynikającymi m.in. z jego dotychczasowych 
doświadczeń, motywów zakupu, cech psychicznych, czy uwarunkowań demograficz-
nych. Wartość dla klienta jest wartością postrzeganą, a  nie rzeczywistą – to wyłącznie 
rezultat porównania tego, co otrzymał w stosunku do tego, jakie poniósł koszty. 

W  wymiarze strategicznym, ukryte własności struktury wartości dla konsumenta 
mają znaczenie w  zakresie budowania rynkowej przewagi konkurencyjnej przedsię-
biorstw usługowych z  kapitałem zagranicznym na polskim rynku. Wiedza wynikająca 
z poznania ukrytej struktury wartości powinna być wykorzystywana w procesie kształ-
towania strategii marketingowej przedsiębiorstwa. Ponadjednostkowe własności struk-
tury wartości dla klienta determinują dobór właściwych narzędzi i działań zmierzających 
do utrzymania i związania klientów z przedsiębiorstwem, wpływają na proces kształto-
wania strategii rynkowej, odpowiednie wykorzystanie systemów dystrybucji i komuni-
kacji z nim przy użyciu nowoczesnych technologii, oddziaływają, także na proces prze-
pływu i zarządzania informacją.

Znając znaczenie wartości dla klientów można podjąć próby dostosowania oferty do 
wymagań rynku i ostatecznie czerpać zyski z dostarczania rzeczonej wartości. 
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Wstęp

Jak zaznaczają: P. Winkielman, D. Huber i  M. Olszanowski, jednym z  głównych zadań 
współczesnej psychologii jest wyjaśnienie związku pomiędzy poznaniem a  emocjami 
[Winkielman, Huber, Olszanowski 2003]. Jeśli więc celem współczesnej ekonomii, jak 
z kolei twierdzą: G. Loewenstein, S. Rick i J. Cohen, jest zrozumienie zachowań nieracjo-
nalnych za pomocą badań o charakterze psychologicznym, to uwzględnienie interakcji 
tych czynników jest zasadne również w tej dyscyplinie [Loewenstein, Rick, Cohen 2007, 
ss. 647–672]. Czy jesteśmy tego świadomi, czy nie, przebieg procesów poznawczych 
(np.  spostrzeganie) wywołuje reakcje afektywne. Prostą tego ilustracją jest sytuacja, 
w której dostrzeżenie znajomej twarzy powoduje uczucie ciepła. Chwilowe uczucie przy-
jemności może też być następstwem usłyszenia dobrze nam znanej melodii piosenki. 

Reakcje afektywne spowodowane operacjami poznawczymi kształtują postawy 
w wymiarze: lubię lub nie lubię, których następstwem może być konkretne zachowa-
nie. Zgodnie z  zasadą hedoniczną, przyjemność lub nieprzyjemność ukierunkowuje 
człowieka na realizację celu albo jego zaniechanie [Higgins 2006, ss. 439–460]. Przyjem-
ność może być jednak rozpatrywana z dwóch perspektyw. Jak pokazują badania neu-
robiologów M.L. Kringelbacha i K.C. Berridge’a, można wyróżnić stany afektywne oraz 
świadome odczucia afektywne [Kringelbach, Berridge 2010, ss. 579–587]. Te pierwsze 
mają charakter przedmiotowy i prowadzą do określonych zmian behawioralnych i fizjo-
logicznych. Odczucia afektywne są zaś świadome i wiążą się z doświadczaniem emocji, 
których wpływ jest dostrzegalny przez jednostkę.

Rozwój ekonomii behawioralnej dał badaczom możliwość wykorzystywania badań 
psychologicznych w  celu objaśniania mechanizmów podejmowania decyzji ekono-
micznych. Perspektywa psychologiczna rzuca nowe światło na proces kształtowania się 
preferencji, a zwłaszcza na etap oceny danego produktu. R.B. Zajonc, w opublikowanej 
w 1980 r. pracy, zaznacza, że preferencja nie wymaga wnioskowania, co oznacza, że po-
zytywna postawa względem jakiegoś obiektu niekoniecznie powoduje świadome prze-
twarzanie jego cech [Zajonc 1980, ss. 151–175]. 

Badania z obszaru ekonomii bahawioralnej potwierdzają wyniki uzyskane przez R. Za-
jonca. N. Novemsky zaproponował pojęcie „płynność preferencji” (ang. preference fluency), 
wskazując, że preferowanie danego produktu może wynikać z łatwości przetwarzania jego 
cech [Novemsky, Dhar, Schwarz 2007, ss. 347–356]. Szczególnym przypadkiem będzie sytu-
acja, w której preferowany jest produkt opisany ceną okrągłą (np. 100 zł), w porównaniu do 
sytuacji, w której mamy do czynienia z ceną trudną do przetworzenia (np. 97,83 zł). Celem 
niniejszego artykułu jest sprawdzenie, jak kształtują się preferencje konsumentów w sytu-
acji oddziaływania na nich czynników afektywnych i poznawczych. W przeprowadzonym 



71

Interakcyjny wpływ stanu emocjonalnego decydenta i płynności przetwarzania 

ceny na preferencję względem produktu

eksperymencie manipulowano dwoma czynnikami afektywnymi – związanym z produk-
tem oraz związanym z  decydentem. Czynnik poznawczy był związany z  ceną produktu, 
przedstawioną w sposób łatwy lub trudny do przetworzenia. 

Zgodność stanów emocjonalnych i czynników 
produktowych a preferencje konsumentów

Wpływ emocji na kształtowanie preferencji nabywców jest dobrze udokumentowa-
ny w literaturze. Trudno jednak jednoznacznie wskazać, jakie są kierunki tego wpływu. 
Przykładowo, badania emocji w obszarze zachowań konsumentów pokazują, że osoby 
odczuwające emocje pozytywne są bardziej przychylne w swoich ocenach i w większym 
stopniu są skłonne sięgać po produkty niecodzienne [Kahn, Isen 1993, ss. 257–270]. 
Z drugiej strony, inne badania pokazują, że emocje tej samej walencji mogą prowadzić 
do innych postaw, np. J.S. Lerner i D. Keltner wykazali, że osoby odczuwające strach lub 
radość inaczej postrzegają ryzyko [Lerner, Keltner 2001, ss. 146–159]. Z kolei L.Z. Tiedens 
i S. Linton udowodnili, że radość i złość (emocje o odmiennej walencji) w taki sam sposób 
determinują sposób przetwarzania informacji [Tiedens, Linton 2001, ss. 973–988]. 

Ze względu na złożoność procesów afektywnych zaangażowanych w  wydawanie 
sądów zapewne nigdy nie będziemy mieli możliwości wskazania jednoznacznych kon-
sekwencji odczuwania danej emocji. Można jednak mówić o  swoistym uniwersalizmie 
w obszarze wpływu emocji na cele decyzyjne oraz sposoby ich osiągania w warunkach 
pobudzenia. Postrzeganie emocji jako programów działania podpowiadających, jak za-
chować się w danej sytuacji ma swoje ewolucyjne uzasadnienie [Tooby, Cosmides 2008, 
s.  116]. W  kontekście zachowań rynkowych można stwierdzić, że emocje odczuwane 
w chwili wyboru będą determinować to, jakich cech w produkcie będzie poszukiwać kon-
sument. Analogicznie, emocje mogą też zmieniać postrzeganą ważność lub atrakcyjność 
określonych informacji o  produkcie. Przykładowo, osoba czująca radość będzie chciała 
podtrzymać to uczucie, i dlatego może poszukiwać produktów o dominujących cechach 
hedonistycznych, oferujących korzyści prowadzące do osiągania stanów pozytywnych. 

Aspekt ten jest niezwykle interesujący, ponieważ odnosi się do interakcji emocji i czyn-
ników produktowych. Można więc powiedzieć, że źródłem preferencji danego produktu 
jest spójność pomiędzy jego cechami a stanem emocjonalnym, w którym znajduje się de-
cydent. Argumentem na rzecz przyjęcia takiego podejścia jest teoria uczuć jako informacji 
oraz znaczenie odczuć metapoznawczych w obszarze wydawania sądów i podejmowania 
decyzji [Schwarz, Clore 2003, ss. 296–303; Schwarz 2004, ss. 332–348]. Prezentacja produk-
tu w sposób zgodny ze stanem afektywnym decydenta będzie powodować wewnętrzne 
uczucie poprawności (ang. feeling right), to zaś może być źródłem przychylnej postawy 
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względem ocenianego obiektu. Inni badacze, np. T. Avnet i E.T. Higgins, wykazali również, 
że zgodność może zajść pomiędzy sposobem osiągania celu a ukierunkowaniem regula-
cyjnym (związanym z maksymalizacją zysków lub minimalizowaniem strat) [Higgins 2000, 
ss. 1217–1230; Avnet, Higgins 2006, ss. 1–10]. Choć teoria ukierunkowań regulacyjnych jest 
konstruktem psychologicznym, to z  powodzeniem została wykorzystana w  badaniach 
nad preferencjami kupujących. E.T. Higgins wraz ze współpracownikami udowodnił, że 
wspomniana zgodność prowadzi do większej skłonności do zapłaty za produkt [Higgins, 
Idson, Freitas 2003, ss. 1140–1153]. A.Y. Lee i J.L. Aaker z kolei pokazali, że zgodność może 
pojawić się pomiędzy ukierunkowaniem regulacyjnym a charakterem komunikatu mar-
ketingowego (podkreślającego zysk lub uniknięcie straty) [Lee, Aaker 2004, ss. 205–2018]. 
W przypadku tych eksperymentów badano postawę względem marki. 

Na szczególną uwagę zasługuje jednak zaproponowana przez R. Adavala affect confir-
mation hypothesis [Adaval 2001, ss. 1–17]. Autor zauważa, że jeśli reakcje afektywne wywo-
łane przez informacje o produkcie są takiej samej walencji co stan decydenta, to reakcje te 
będą postrzegane jako uzasadnione i prawdziwe. W konsekwencji, informacje zgodne ze 
stanem emocjonalnym zostaną ocenione jako ważniejsze, np. osoba będąca w pozytywnym 
nastroju przypisze więcej wagi hedonistycznym korzyściom oferowanym przez produkt. 

Wpływ płynności przetwarzania na postawy względem 
produktu 

Płynność przetwarzania odnosi się do łatwości lub trudności, z jaką postrzegany przed-
miot poddawany jest mentalnej obróbce [Wänke, Hansen 2005, ss. 195–199]. Kluczowy 
aspekt wpływu płynności na postawy względem obiektów dotyczy tego, że wysoka płyn-
ność prowadzi do pozytywnych reakcji afektywnych. Ta afektywna reakcja ma charakter 
informacyjny i jest interpretowana w kontekście bodźca, który ją wywołał [Winkielman, 
Schwarz, Fazenderio 2003, ss. 189–217]. Badacze ci zasugerowali, że wysoka płynność 
przetwarzania jest oznaczona hedonistycznie (ang. hedonic marking) i prowadzi do bar-
dziej przychylnych postaw względem bodźca. Analogicznie, niska płynność powoduje 
negatywne reakcje, przez co obniża postrzeganą atrakcyjność obiektu. 

Można wyróżnić dwa źródła płynności: perceptualne oraz konceptualne [Lee, La-
broo 2004, ss. 151–165]. Płynność perceptualna spowodowana jest działaniem poznania 
niższego rzędu, czyli np. rozpoznawaniem kształtów i wyrazistością, ale też częstością 
występowania czy czasem trwania. Można powiedzieć, że płynność perceptualna doty-
czy przede wszystkim sposobów prezentowania bodźca. Natomiast płynność konceptu-
alna angażuje procesy poznawcze wyższego rzędu, związane z rozpoznawaniem relacji 
formy i treści bodźca, znaczeniem kontekstu lub możliwościami klasyfikacji bodźca. 
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Badania nad płynnością przetwarzania są niezwykle interesujące również w kontekście 
zachowań rynkowych i marketingu, o czym piszą np. A. Herrman i jego współpracownicy, 
U.R. Orth i J. Wirtz, a także J.J. Brakus, B.H. Schmitt i S. Zhang [Herrman, Zidansek, Sprott i in. 
2013, ss. 30–43; Brakus, Schmitt, Zhang 2014, ss. 2291–2298; Orth, Wirtz 2014, ss. 296–309]. 
N. Novemsky i współautorzy wykazali, że trudna do przetworzenia informacja o produkcie 
zwiększa chęć odroczenia decyzji o zakupie [Novemsky, Dhar, Schwarz 2007, ss. 347–356]. 
W innym eksperymencie udowodnili, że do podobnych konsekwencji prowadzi trudność 
w generowaniu własnych myśli o produkcie. Z kolei A.Y. Lee i A.A. Labroo wykorzystali kon-
cept płynności konceptualnej i perceptualnej w badaniu wpływu reklamy na lubienie pro-
duktu [Lee, Labroo 2004, ss. 151–165]. Wyniki ujawniły, że oceny produktu były najbardziej 
pozytywne w warunkach wysokiej płynności konceptualnej i perceptualnej. Podobne re-
zultaty zaobserwowano w obszarze postrzegania cen produktów. W badaniu M. Thomasa 
i V.G. Morwitz zadaniem respondentów było porównywanie dwóch cen i określenie, jak 
duża jest między nimi różnica [Thomas, Morwitz 2009, ss. 81–91]. Okazało się, że różnice 
w cenach łatwych do przetworzenia (np. 1 $ i 3 $) są postrzegane jako większe niż w ce-
nach trudnych (np. 0,99 $ i 2,99 $). Równie ciekawego przykładu dostarczają K.S. Coulter 
i A.L. Roggeveen i ich eksperyment 1 i eksperyment 2, w których zbadali wpływ płynności 
przetwarzania ceny na lubienie oferty oraz intencje zakupowe [Coulter, Roggeveen 2014, 
ss. 69–82]. Okazało się, że łatwo przetwarzana cena (np. 100 zł lub 99 zł) powoduje bardziej 
przychylne postawy względem oferty oraz zwiększa intencje zakupowe, w porównaniu 
do cen trudnych do przetworzenia (np. 101 zł). Co ważne, wyniki badania pokazały, że ceny 
okrągłe były bardziej preferowane od nieokrągłych, pomimo że były nieznacznie wyższe.

Należy też wspomnieć, iz może wystąpić sytuacja, w której wysoka płynność prze-
twarzania obniży preferencje. Niektóre badania, np. te, które przeprowadzili: R.F. Born-
stein, A.R. Kale i  K.R. Cornell, wskazują, że obiekty łatwo przetwarzalne mogą zostać 
ocenione jako niezbyt interesujące czy nudne [Bornstein, Kale, Cornell 1990, s. 791]. Nie 
zawsze przecież konsumenci sięgają po znane im produkty. Zdarza się, że preferencje są 
silniejsze względem opcji niecodziennych, mniej typowych. W tym wypadku trudność 
w przetwarzaniu może wzbudzać wewnętrzne przekonanie o tym, że dany produkt jest 
innowacyjny czy wyróżniający się, a więc bardziej pożądany. Wysoce prawdopodobne, 
że kategoria produktu będzie moderować relację płynność – preferencja. 

Badanie własne 

Problem badawczy
Analiza literatury przedmiotu prowadzi do wniosku, że pomiędzy stanem emocjonalnym 
decydenta a emocjonalnym wymiarem informacji o produkcie może wystąpić zgodność. 
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To natomiast może być źródłem płynności konceptualnej, ponieważ emocje ukierunko-
wują na realizację określonych celów. Osobie odczuwającej emocje pozytywne będzie 
więc łatwiej poddać mentalnej obróbce informacje walencyjnie zgodne z tym stanem, 
np. hedonistyczne atrybuty produktu. Z kolei prezentacja łatwej do przetworzenia ceny 
może być źródłem płynności perceptualnej. 

Celem przeprowadzonego eksperymentu było sprawdzenie, czy zgodność emocji 
i  informacji o  produkcie oddziałuje silniej na postawy w  sytuacji wysokiej płynności 
przetwarzania (spowodowanej prezentacją ceny okrągłej). Ze względu na obserwa-
cje innych badaczy pokazujące, że płynność przetwarzania ceny zwiększa preferencje 
względem produktu, oczekiwano, że cena płynna będzie oceniana jako bardziej atrak-
cyjna. W związku z powyższym zaproponowano następujące hipotezy: 

H1 – W  warunkach wysokiej płynności przetwarzania cena produktu postrzegana 
jest jako bardziej atrakcyjna.

H2 – Wpływ zgodności emocji i sposobu prezentacji produktu jest silniejszy w wa-
runkach wysokiej płynności przetwarzania.

H3 – Postrzegana atrakcyjność produktu jest wyższa, jeśli pomiędzy emocjami i spo-
sobem prezentacji występuje zgodność (w porównaniu do sytuacji, w której taka zgod-
ność nie występuje). 

Procedura badania
Eksperyment został przeprowadzony w Pracowni Badań Konsumenckich UEP. Uczestni-
kami badania byli studenci, którzy przystąpili do niego dobrowolnie (N = 27). Po wejściu 
do laboratorium badani zasiadali przed komputerem, na którym wyświetlano bodziec 
wywołujący emocje, a następnie ofertę produktową tabletu marki Samsung. Emocje wy-
woływano za pomocą krótkiego materiału filmowego składającego się z kilku reklam te-
lewizyjnych. Metoda ta została poddana pretestowi, aby mieć pewność, że dany film fak-
tycznie wywołuje emocje pozytywne lub negatywne1. Badanym powiedziano, że biorą 
udział w dwóch niezależnych od siebie badaniach: pierwsze polega na obejrzeniu reklam 
i odpowiedzeniu na kilka krótkich pytań związanych z zapamiętaniem marek produktów, 
drugie badanie zaś dotyczy oceny oferty produktowej. W rzeczywistości pierwsze zada-
nie służyło wyłącznie wywołaniu konkretnych emocji, które – jak założono – miały mieć 
wpływ na postawę względem produktu.

1 Po odwróconym punktowaniu i zsumowaniu ocen respondentów względem 8 emocji specyficznych, grupa 
nastroju pozytywnego uzyskała średni wynik na poziomie 7,7, podczas gdy grupa nastroju negatywnego na 
poziomie 3,1: F(1, 50) = 156,9, p < 0,05. 
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Informacje o produkcie
Manipulowano dwiema zmiennymi związanymi z produktem: sposobem jego prezentacji 
(hedonistyczny vs. utylitarny) oraz ceną (łatwa do przetworzenia vs. trudna). Badania pre-
testowe pokazały, że oferta hedonistyczna kojarzy się z przyjemnością i rozrywką, podczas 
gdy utylitarna wiąże się z obowiązkami i powinnościami: t = –2,118; df = 20, p < 0,05. Przy 
zachowaniu warunku wysokiej płynności cena regularna wynosiła 3000 zł, rabat 400 zł, 
zatem cena po promocji była równa 2600 zł. Przy zachowaniu warunku niskiej płynności 
przetwarzania cena regularna wynosiła 2896,74 zł, rabat 513,21 zł, zatem cena po rabacie 
była równa 2383,53 zł. Sprawdzenie manipulacji (przeprowadzone po badaniu zasadni-
czym) pokazało, że cena płynna była oceniana jako łatwiejsza do przetworzenia, w porów-
naniu do ceny niepłynnej: Mcena płynna = 1,5 vs. Mcena trudna = 2,9; F(1, 126) = 22,041, p < 0,05.

Atrakcyjność cenowa
Z uwagi na to, że manipulowano płynnością przetwarzania informacji cenowej, utwo-
rzono zmienną zależną, która w największym stopniu była w stanie wykryć zmiany płyn-
ności w tym zakresie. Atrakcyjność produktu wynika z wielu czynników, a cena jest tylko 
jednym z  nich. Wykorzystanie zmiennej o  ogólnym charakterze maskowałoby wpływ 
pojedynczego czynnika. Z tego też powodu do utworzenia nowej zmiennej posłużono 
się dwiema innymi zmiennymi, takimi jak: postawa wobec produktu (w wymiarze emo-
cjonalnym) oraz atrakcyjność oferty. Korelacja pomiędzy nimi była relatywnie wysoka: 
r = 0,60. Założono, że postawa wobec produktu dotyczy jego cech, ale nie samej ceny, 
natomiast atrakcyjność oferty dotyczy cech produktu oraz ceny. To co rożni te zmienne, 
to właśnie kwestia ceny. Z  tego też powodu obliczono zestandaryzowane reszty (ang. 
standardized residuals) modelu regresji dla atrakcyjności oferty jako zmiennej zależnej 
i postaw jako zmiennej niezależnej. Zestandaryzowane reszty stanowią nową zmienną, 
którą – dla uproszczenia – określono mianem „atrakcyjność cenowa” (AC). 

Wyniki
Porównanie atrakcyjności cenowej ujawniło, że w grupie osób, które miały do czynienia z ceną 
łatwą do przetworzenia atrakcyjność cenowa produktu była wyższa (ACwysoka płynność = 0,305) 
niż w grupie osób, którym zaoferowano cenę trudną do przetworzenia (ACniska płynność = –0,127): 
F(1, 124) = 4,88, p < 0,05. Wyniki wskazują niedwuznacznie na znaczącą rolę płynności przetwa-
rzania w ocenianiu atrakcyjności produktu, a pamiętać należy, że w grupie o wyższej płynności 
cena była wyższa niż w grupie o niższej płynności. Wszystko to świadczy o dużej roli czynników 
metapoznawczych w  procesie ewaluacji ceny oferty. Skoro udowodniono wpływ płynności 
przetwarzania na postrzeganą atrakcyjność ceny, tę zmienną wykorzystano w dalszej części 
analizy.
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Do kluczowych wniosków prowadzi uwzględnienie wszystkich trzech zmiennych 
niezależnych (emocje, prezentacja oferty, płynność ceny) w analizie wariancji ANOVA. 
Okazuje się, że ich interakcyjny efekt jest istotny statystycznie: F(1, 118) = 4,978, p < 0,05. 
Efekty pokazano na wykresach (zob. rysunek 1).

Przy zachowaniu warunku emocji pozytywnych, wysoka płynność przetwarzania 
ceny zwiększała postrzeganą atrakcyjność oferty niezależnie od sposobu prezentacji 
produktu (zob. rysunek 1). Wzrost był jednak wyraźniejszy w przypadku prezentacji uty-
litarnej (Mhedonistyczna = 3,3 vs. Mutylitarna = 3,8). A  zatem przy zachowaniu warunku emo-
cji pozytywnych nie zaobserwowano asymilacyjnego efektu zgodności. W przypadku 
nastroju negatywnego postrzegana atrakcyjność była najwyższa wśród osób, którym 
pokazano ofertę hedonistyczną, opisaną ceną łatwą: M = 4,1, jak również w przypadku 
zachowania warunku niskiej płynności i  prezentacji utylitarnej (spójność negatywna):  
M = 3,7 (zob. rysunek 1). 

Rysunek 1. Efekt interakcji prezentacji produktu i płynności przetwarzania na 
atrakcyjność oferty tabletu

Źródło: opracowanie własne.

Sprawdzono też efekt interakcji dla dwóch czynników, czyli zgodności emocji i spo-
sobu prezentacji (jest vs. brak) oraz płynności przetwarzania ceny (niska vs. wysoka) 
dla zmiennej zależnej: atrakcyjność oferty tabletu. Hipoteza H2 zakładała bowiem, że 
oddziaływanie zgodności jest większe przy zachowaniu warunku wysokiej płynności 
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przetwarzania ceny. Przeprowadzona analiza wariancji ANOVA pozwala potwierdzić 
tę hipotezę. Efekt interakcji jest istotny statystycznie: F(3, 122) = 9,021, p < 0,05. Wpływ 
spójności afektywnej jest większy przy zachowaniu warunku wysokiej płynności prze-
twarzania (cena okrągła). Nie można jednak potwierdzić hipotezy H3. Osoby przy zacho-
waniu warunku zgodności oceniały ofertę jako mniej atrakcyjną, jeśli była opisana ceną 
łatwą do przetworzenia (Mwysoka płynność = 3,0 vs. Mniska płynność = 3,2). Natomiast badani przy 
zachowaniu warunku braku spójności zdecydowanie przychylniej oceniali ofertę łatwą 
do przetwarzania (Mwysoka płynność = 4,4 vs. Mniska płynność = 3,0). Opisane zależności ilustruje 
wykres (zob. rysunek 2). 

Rysunek 2. Efekt interakcji zgodności afektywnej i płynności przetwarzania ceny oferty

Źródło: opracowanie własne.

Dyskusja i wnioski 

W  przeprowadzonym eksperymencie testom poddano dwa założenia. Po pierwsze, 
sprawdzono, czy cena łatwa do przetworzenia postrzegana jest jako bardziej atrakcyjna 
w  porównaniu do ceny trudnej do przetworzenia. Po drugie, sprawdzono, czy wpływ 
zgodności emocji i sposobu prezentacji produktu na postrzeganą atrakcyjność produktu 
jest silniejszy w sytuacji wysokiej płynności przetwarzania. Uzyskane wyniki pozwalają 
przyjąć hipotezę H1 – cena łatwa do przetworzenia była oceniana jako bardziej atrakcyj-
na. To interesująca obserwacja, ponieważ cena ta była wyższa od ceny trudnej do prze-
tworzenia, a  rabat niższy. Jest więc prawdopodobne, że konsumenci będą preferować 
wyższe ceny, pod warunkiem, że będą one pokazywane w odpowiedni sposób. 
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Rezultaty badania pozwalają przyjąć hipotezę H2, jednak przypuszczenie wyrażone 
hipotezą H3 nie zostało udowodnione. W warunkach wysokiej płynności przetwarzania 
efekt interakcji emocji i sposobu prezentacji różnicuje postrzeganą atrakcyjność produktu 
w większym stopniu niż w sytuacji braku spójności. Kierunek tego wpływu nie jest jednak 
zgodny z założeniami. Postrzegana atrakcyjność produktu była najwyższa przy zachowa-
niu warunku wysokiej płynności i braku zgodności emocji i sposobu prezentacji. 

Uzyskane wyniki, choć różnią się od oczekiwanych, są interesujące ze względu na 
wewnętrzne interakcje pomiędzy badanymi zmiennymi. Zaobserwowano np., że osoby 
odczuwające emocje pozytywne są podatne na pozytywny wpływ płynności przetwa-
rzania niezależnie od sposobu prezentacji atrybutów. Natomiast wśród badanych, u któ-
rych wywołano emocje negatywne, wpływ zgodności na postawy był taki jak przewidy-
wano (dopasowanie prezentacji produktu i płynności przetwarzania). 

Przeprowadzony eksperyment to ciekawe uzupełnienie istniejących już badań 
z  tego zakresu. Kierunek wpływu płynności przetwarzania na preferencje może być 
podyktowany oddziaływaniem innych czynników, np. emocjonalnych i produktowych. 
J.J. Brakus, B.H. Schmitt i  S. Zhang wykazali, że badani przetwarzają atrybuty o  cha-
rakterze praktycznym w sposób rozważny, niezależnie od tego, na czym skupia się ich 
uwaga [Brakus, Schmitt, Zhang 2014, ss. 2291–2298]. Natomiast cechy odwołujące się 
do doświadczenia i emocji są przetwarzane płynnie, ale tylko wtedy, gdy decydent jest 
ukierunkowany na poszukiwanie takich korzyści. Przyjęcie tej perspektywy sugeruje, że 
wpływ hedonistycznego sposobu prezentacji produktu powinien być różny ze względu 
na wywołany u badanego stan emocjonalny. Analogicznie, wpływ utylitarnej prezenta-
cji nie powinien się zmieniać ze względu na doświadczane emocje. Okazało się jednak, 
że jest odwrotnie. Przy zachowaniu warunku emocji pozytywnych postawy osób, któ-
rym pokazano produkt w sposób utylitarny, były bardziej przychylne wraz ze wzrostem 
płynności przetwarzania ceny. Natomiast przy zachowaniu warunku emocji negatyw-
nych postawy były mniej przychylne wraz ze wzrostem płynności. Kierunek wpływu 
prezentacji hedonistycznej na postrzeganą atrakcyjność produktu był taki sam w obu 
przypadkach i generował bardziej przychylne postawy wraz ze wzrostem płynności. 

Potencjalnych wyjaśnień tych zależności należy upatrywać w  charakterze produk-
tu lub sytuacji decyzyjnej i  zaangażowaniu decydenta. A. Pocheptsova, A.A. Labroo 
i R. Dhar, w serii czterech eksperymentów, wykazali, że jeśli przedmiotem decyzji jest 
produkt „na specjalną okazję” lub po prostu taki, który nie jest kupowany na co dzień, 
wówczas niska płynność zwiększa jego postrzeganą atrakcyjność [Pocheptsova, Labroo, 
Dhar 2009, ss. 8–11]. Może zdarzyć się sytuacja, w której decydent przypisze trudność 
w przetwarzaniu innowacyjnemu charakterowi produktu. W badaniu wykorzystano tab-
let, a  zatem produkt, który faktycznie może być postrzegany lepiej, jeśli jest bardziej 
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zaawansowany technologicznie. J.H. Nielsen i J.E. Escalas dostarczyli z kolei dowodów 
na to, że niska płynność może powodować chęć zrozumienia, a tym samym wywoływać 
większe zaangażowanie w przetwarzanie informacji [Nielsen, Escalas 2010, ss. 295–305]. 
Jeśli więc informacje o produkcie mają charakter pozytywny, podkreślający jego zalety, 
to niska płynność spowoduje, że zostaną one lepiej zrozumiane. 

Wyniki przeprowadzonego eksperymentu nie są jednoznaczne. Z jednej strony po-
twierdzają, że cena łatwa do przetworzenia, pomimo że jest relatywnie wyższa, jest po-
strzegana jako bardziej atrakcyjna, z drugiej strony – interakcje zachodzące pomiędzy 
emocjami, sposobem prezentacji produktu i ceną są bardziej złożone niż przypuszcza-
no. Z całą pewnością obszar ten wymaga dalszych badań. W kolejnych eksperymentach 
należy uwzględnić inne produkty, kojarzone z innymi korzyściami. Uzasadnione wydaje 
się też wykorzystanie aparatury pozwalającej mierzyć reakcje psychofizjologiczne. Uży-
cie eye-trackera pozwoliłoby mierzyć wysiłek poznawczy związany z  przetwarzaniem 
informacji o produkcie, za pomocą pomiaru rozszerzania się źrenicy oka. Z kolei wyko-
rzystanie urządzenia do mierzenia reakcji skórno-galwanicznych umożliwiłoby wniosko-
wanie o zaangażowaniu i ekscytacji, bez konieczności pomiarów deklaratywnych.
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Wprowadzenie

Klienci, stojąc w obliczu zachodzących przeobrażeń rynkowych, mogących być konse-
kwencją – chociażby – zmian technologicznych, strukturalnych czy prawnych, sami mu-
szą się nieustannie zmieniać, aby móc skutecznie reagować i dostosowywać się do nowej 
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rzeczywistości. Ponadto należy zauważyć, iż zmiany w  potencjale nabywczym klienta 
i jego zachowaniu na rynku są pochodną tego, co dzieje się w jego umyśle i sercu. Mając 
to na uwadze, warto zadać istotne pytanie: Czy i jak klient reaguje na zmiany rynkowe 
i dostosowuje się do nich? 

Autor w niniejszym artykule przedstawił wyniki badań własnych, będących częścią 
realizowanego projektu badawczego NCN nr 2011/03/D/HS4/04311, obejmującego swo-
im zakresem analizę klientów sektora wielkopowierzchniowych centrów handlowych 
zlokalizowanych w Lublinie w latach 2013–2016. Wybrany do badań okres charakteryzo-
wał się dużymi zmianami w strukturze konkurencyjnej analizowanego sektora. Oprócz 
istniejących kilkanaście lat centrów handlowo-usługowych pojawiły się nowe podmio-
ty, wnosząc na rynek nie tylko nowy potencjał rzeczowy i finansowy, ale także poten-
cjał innowacyjny w postaci nowych standardów w zakresie oferty rynkowej, rozwiązań 
organizacyjno-logistycznych oraz działań marketingowych. Dynamiczne zmiany we-
wnątrzsektorowe obserwowane na analizowanym rynku spowodowały, że klient musiał 
dokonać konfrontacji utrwalonych dotychczas standardów i zasad postępowania (wraz 
z wyrobionym i przyjętym przez niego systemem ocenno-porównawczym) z nowymi 
rozwiązaniami proponowanymi przez wchodzące na rynek podmioty rynkowe. Klient 
stanął zatem w obliczu konieczności zrozumienia nowej rzeczywistości rynkowej, po-
znania jej i zaakceptowania, a następnie zredefiniowania swojej wrażliwości konsumen-
ckiej, celów i oczekiwań, słowem musiał się uczyć rynku na nowo. 

Modele zachowań rynkowych klienta

Tematyka modeli zachowań rynkowych klienta (które są powszechnie uznawane za 
modele wartościowania oferty rynkowej) jest dość szeroko prezentowana w  literatu-
rze z  zakresu marketingu. Wielość nurtów i  modelowych konstrukcji ukazuje prawdzi-
wy problem marketingu diagnostycznego, jakim jest jego nadmierna paradygmatyza-
cja i  wynikające stąd rozproszenie. Prezentowane w  literaturze przedmiotu modele są 
oparte na dość wąskich i rygorystycznych założeniach, co jest naturalną konsekwencją 
kojarzenia wymogów badania społecznej materii (metodologia badań socjologicznych), 
złożoności i dynamiki procesów rynkowych oraz dużej dyscypliny formalnej badań iloś-
ciowych. Najczęściej występujący w literaturze przedmiotu podział omawianych modeli 
ujmuje je w dwie duże grupy obejmujące (i tak też nazywane) klasyczne i nowoczesne 
podejście do badania zachowań rynkowych klienta. W podejściu klasycznym można wy-
różnić trzy podstawowe nurty badawcze, w ramach których występują różne konstrukcje 
modelowe, a w prezentowanym zestawieniu ujęto jedynie najpopularniejsze koncepcje 
[za: Sagan 2011; 2016; Rudnicki 2012; Antonides, van Raaij 2003]. Są to:
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1. Nurt decyzyjny (poznawczy):
 · modele zintegrowane (np. A.R. Andreasena, F.M. Nicosii, J.A. Howarda i J.N. Shetha, 

T. Rosanii, J.F. Engla, D.T. Kollatta i R.D. Blackwella oraz J.R. Bettmana);
 · predykcyjne modele cząstkowe (np. dwutorowe modele perswazji i  postaw ELM 

i HMS oraz modele planowanego i przemyślanego działania M. Fishbeina i I. Ajzena).
2. Nurt behawioralny:

 · grawitacyjne modele atrakcyjności ośrodków detaliczno-handlowych (np.  H.C. Carey’a, 
grawitacji detalu W.J. Reilly’ego oraz grawitacji względnej L.D. Huffa);
 · modele zachowań behawioralnych konsumenta w przestrzeni handlowej (np. model 

G.F. Foxalla);
 · modele transferu znaczeń i zachowań symbolicznych (np. G. McCrackena – transfe-

ru/transmisji znaczeń kulturowych, N.L. Praka i M. Dingeny – transferu znaczeń w prze-
kazach reklamowych oraz J.F. Sherry’ego – wpływu kultury przy formułowaniu prze-
kazów reklamowych);
 · modele wpływu grup odniesienia na wybory dokonywane w  ramach określo-

nych grup produktów lub marek (np. W.O. Beardena i  M.J. Etzela oraz J.S. Johara 
i M.J. Sirgy’ego);
 · modele związane z procesem budowania i odbioru przekazu reklamowego.
3. Nurt przeżyć i doświadczeń:

 · modele zachowania w obiektach handlowych (np. A. Mehrabiana i J.A. Russella);
 · modele afektu (np. J.A. Russella);
 · modele fizycznego otoczenia usługowego (np. ServiceScape M.J. Bitnera);
 · modele wyborów emocjonalnych (np. R. Elliota) [za: Sagan 2011; 2016; Rudnicki 2012; 

Antonides, van Raaij 2003].
Natomiast w podejściu nowoczesnym dominującą rolę odgrywa koncepcja marke-

tingu relacyjnego, mająca swoje odbicie w modelach zachowań konsumenckich związa-
nych z kreowaniem trwałych relacji w węższym ujęciu, tj. z klientami, oraz w szerszym 
ujęciu, tj. z  różnymi podmiotami otoczenia organizacji. W  ramach marketingu relacji 
można wyróżnić wiele szkół i tradycji badawczych. Do najważniejszych z nich należą:

 · tradycja usługowa (analiza kontaktów spotkaniowych w klasycznym marketingu usług);
 · tradycja marketingu bezpośredniego oraz baz danych (analiza wartości klienta w ob-

szarach operacyjnego, analitycznego i interaktywnego CRM i behawioralnego marke-
tingu relacji);
 · tradycja marketingu partnerskiego (analiza relacji diadycznych w kanałach dystrybu-

cji na rynku przemysłowym);
 · tradycja interakcyjno-sieciowa (analiza relacji sieciowych i sieci-rynków w podejściu 

IMP) [za: Moller 2010; Mazurek-Łopacińska 2003].
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Należy zauważyć, iż – generalnie – każda z  przytoczonych nowoczesnych tradycji 
badawczych jest ujmowana w kontekście jednego z dwóch wymiarów: rynkowego lub 
sieciowego, które w  sposób bezpośredni wpływają na charakter metod gromadzenia 
i analizy danych. Taki zakres postrzegania omawianego obszaru problemowego skutku-
je mnogością podejść do zagadnienia procesu budowania relacji pomiędzy interesariu-
szami gry rynkowej. 

Pomimo wielości podejść i koncepcji modelowych autor zauważa pewną lukę będą-
cą cechą charakterystyczną i tożsamą dla wszystkich omawianych nurtów. Jest nią brak 
dobrze rozeznanego i umiejscowionego w czasie konstruktu procesu uczenia się rynku 
przez klienta. Modele, które w  swojej konstrukcji ramowej zawierają pojęcie „uczenie 
się” najczęściej umiejscowiają ów koncept w funkcji sprzężenia zwrotnego, nie rozstrzy-
gając kwestii jego czasowego i przestrzennego zakresu odniesienia do procesu decy-
zyjnego czy też mechanizmu adaptacji do zmian. Lokalizacja uczenia się jako elementu 
sprzężenia zwrotnego w konstrukcji modelu jest dużym uproszczeniem i w niczym nie 
wyjaśnia modelowanej rzeczywistości, a raczej ją trywializuje.

Metodyka, czasookres i próba badawcza

W  celu realizacji badań umożliwiających weryfikację zmiany procesu wartościowania 
oferty rynkowej przez klienta na omawianym rynku, autor przeprowadził wiele analiz 
statystycznych. Zostały one dokonane według precyzyjnie zakreślonej metodyki badaw-
czej, która w  szczególności obejmowała stworzenie autorskiego modelu ścieżkowego 
o charakterze przyczynowo-skutkowym, opisującego budowanie satysfakcji i lojalności 
klientów jako podstawy do oceny analizowanego procesu, oraz zastosowanie w proce-
sach estymacyjnych modelowania strukturalnego SEM (ang. Structural Equation Mod-
eling) z wykorzystaniem metody PLS (ang. Partial Least Squares).

Podstawą opracowania modelu pomiarowego o  charakterze ścieżkowym był mo-
del bazowy EPSI. W finalnej wersji model badawczy wykorzystany do pomiaru poziomu 
satysfakcji i lojalności klientów lubelskiego sektora centrów handlowych przyjął postać 
prostego modelu regresji czynnikowej składowych – 1 moduł zmiennych zależnych oraz 
6 modułów zmiennych niezależnych (zob. rysunek 1). 
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Rysunek 1. Model strukturalny wykorzystany do badania klientów centrów
handlowych – wersja finalna

Źródło: [Skowron 2017].

Niewątpliwym atutem omawianych badań jest to, że przebiegały one w precyzyj-
nie zakreślonej przestrzeni rynkowej i czasie, w którym zachodziły istotne zmiany w jej 
strukturze. Ponadto, można było przyjąć realne założenie względnej stałości w przebie-
gu procesów i  zjawisk tworzących kontekst rynkowej rzeczywistości. W  wyniku przy-
jętych założeń badawczych i jasno określonego obszaru terytorialnego prowadzonych 
rozważań autorowi udało się stworzyć swego rodzaju laboratorium rynkowe, co niewąt-
pliwie miało wpływ na wiarygodność i oryginalność prowadzonych analiz i uzyskanych 
wyników badawczych. 

Czasookres prowadzonych badań obejmował lata dynamicznych zmian w lubelskim 
sektorze skoncentrowanego handlu detalicznego. Na rynek stopniowo wchodziły nowe 
podmioty, zagęszczając pole konkurencyjne, ze wszystkimi konsekwencjami z tego wy-
nikającymi (zaostrzona rywalizacja o klienta, zmiany wewnątrzorganizacyjne w placów-
kach poszczególnych centrów, wypracowanie nowych/własnych standardów obsługi 
klienta lub przejmowanie ich od nowych konkurentów itp.). Warto zaznaczyć, że skutki 
pojawienia się nowych podmiotów w sektorze zostały szeroko omówione w literaturze 
przedmiotu m. in. przez M.E. Portera [Porter 1980]. Zmiany, o których mowa, dotyczyły 
również klientów poszczególnych centrów, modyfikując ich zachowania rynkowe, w tym 
kształtowanie relacji ze środowiskami podmiotów handlowych i zgrupowanymi w nich 
placówkami handlowo-usługowymi. Dynamicznie zmieniająca się struktura konkurencji 
w sektorze stworzyła dobrą sposobność do prześledzenia zmian, jakie potencjalnie mo-
gła ona wywołać w postrzeganiu i ocenie poszczególnych środowisk handlowych przez 
ich klientów. 

Badania realizowane były w takich samych miesiącach kolejnych lat, uwzględnia-
ły zatem podobne warunki związane z kalendarzem aktywności handlowej centrów 
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(zwłaszcza w  obszarze intensyfikacji wykorzystywanych rozwiązań promocyjno-
wizerunkowych np. w  okresie okołoświątecznym) i  aktywności rynkowej klientów. 
Formuła doświadczenia spotkaniowego umożliwiła zbieranie opinii klientów o śro-
dowisku ich aktywności rynkowej w  kolejnych latach okresu badań, co pozwoliło, 
z kolei, na przeprowadzenie analiz podłużnych. Badania były prowadzone przez au-
tora w  ciągu 4 lat, tj. w  latach 2013–2016, z  wykorzystaniem takich samych metod 
i technik badawczych. Badaniami objęto okres, w którym otwierane były w mieście 
kolejne centra handlowo-usługowe. I tak:

 · w 2013 r. badania prowadzono w 3 istniejących centrach handlowo-usługowych – A, B i C;
 · w 2014 r. badania kontynuowano w starych centrach – A, B i C oraz prowadzono ba-

dania wśród klientów nowego centrum – D;
 · w 2015 r., poza istniejącymi centrami, badaniami objęto klientów kolejnego nowego 

centrum – E;
 · w 2016 r. (tak jak w 2015 r.) badania prowadzono wśród klientów wszystkich działają-

cych w mieście centrów handlowo-usługowych – A, B, C, D i E. 
Idea zakresu czasowo-przestrzennego prowadzonych przez autora badań została przed-
stawiona graficznie poniżej (zob. rysunek 2).

Rysunek 2. Konfiguracja czasowo-przestrzenna badań

Źródło: [Skowron 2017].
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Z kolei, dla identyfikowania wpływu zmian rynkowych na kształtowanie opinii i ocen 
klienta w kwestiach determinujących jego satysfakcję i lojalność, przyjęto formułę po-
równania przebiegu procesu lojalnościowego dla przypadków doświadczenia kontaktu 
klienta z nowym podmiotem oraz braku takiego doświadczenia. 

W trakcie realizowanego projektu badawczego w latach 2013–2016 pozyskano od-
powiednio 1375, 1000, 798 oraz 738 ważnych kwestionariuszy (zob. tabela 1). Następnie 
z próby wyłączono obserwacje, w których respondenci odpowiedzieli na mniej niż 50% 
kwestii problemowych poruszanych w  ramach wszystkich obszarów modelu ścieżko-
wego lub nie wskazali podmiotu swojej oceny (ewentualnie w pytaniu o obiekt oceny 
wskazywali błędnie na więcej niż 1 centrum handlowe). W kolejnym etapie, dla każde-
go z  przyjętych okresów sprawozdawczych, zdefiniowano kwoty respondentów od-
zwierciedlające strukturę populacji generalnej, którą dla potrzeb omawianego badania 
tworzyli wszyscy mieszkańcy Lublina (kryteriami segregacji respondentów były w tym 
przypadku: płeć oraz wiek). Kwoty w dalszej kolejności zostały wypełnione w wyniku 
przyporządkowania do nich odpowiedniej liczby kwestionariuszy spełniających kryte-
rium danej kwoty – dobranych w sposób losowy z puli wszystkich pozyskanych kwestio-
nariuszy – dzięki czemu uzyskano próbę kwotową odzwierciedlającą populację general-
ną według zdefiniowanych uprzednio kryteriów [Skowron, Gąsior 2017] (zob. tabela 1).

Tabela 1. Liczebność próby badawczej

Rok Liczba kwestionariuszy ważnych Liczba kwestionariuszy przyjętych do analizy

2013 1375 1152

2014 1000  913

2015  798  718

2016  738  704

Źródło: opracowanie własne.

Wyniki badawcze

Omawiana w niniejszym artykule perspektywa badawcza odpowiada na pytanie: W ja-
kim zakresie merytorycznym zachodzi proces uczenia się klienta jako reakcja na zaist-
niałe zmiany na rynku? Dokonujący się w umyśle klienta proces przewartościowań i re-
orientacji nie ma charakteru linearnego i jednorodnego w swej treści. Zmiany wywołane 
wejściem na rynek nowego podmiotu (centrum handlowo-usługowego) skutkują zde-
rzeniem się oferty handlowej nowego centrum z  ofertą starego centrum. Jak pokaza-
ły wyniki prowadzonych badań, których szczegółowe omówienie (wyniki miar relacji 
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ścieżkowych oraz indeksów poszczególnych obszarów modelu badawczego w perspek-
tywie badanych podmiotów oraz okresów sprawozdawczych) zostało zaprezentowane 
w opracowaniu zatytułowanym Uczenie się klienta w warunkach zmian rynkowych, klienci 
odczytywali zmiany ze zróżnicowaną wrażliwością w poszczególnych obszarach ujętych 
w  modelu badawczym [Skowron 2017]. Sugeruje to, że procesy uczenia się klientów 
nie przebiegają w sposób jednakowy dla wszystkich obszarów problemowych ujętych 
w przyjętej konstrukcji modelowej. Co więcej, uzyskane dane pozwoliły autorowi wyzna-
czyć zakresy współzależności obserwowanych reakcji. 

I  tak na przykład, dostrzeżono, że zagadnienia związane z  lokalizacją i  logistyką 
wymagają więcej czasu na adaptację przez klientów (zdiagnozowana dwuletnia luka 
czasowa) niż kwestie dotyczące asortymentu lub aspektów organizacyjnych. W wyniku 
przeprowadzonych analiz autor opracował schemat graficzny przedstawiający zdiag-
nozowane zakresy odstępu czasu, nazwanego „luką czasową”, występującego w proce-
sach uczenia się klientów w  poszczególnych obszarach problemowych modelu (zob. 
rysunek 3). Zdefiniowana w  badaniu luka czasowa, to odstęp czasu, który następuje 
pomiędzy faktem wejścia nowego podmiotu na rynek a zmianą trendu oceny danego 
obszaru przez dwie grupy klientów, różniących się od siebie częstotliwością odwiedza-
nia nowo wprowadzanych na rynek podmiotów handlowych. Osoby będące klientami 
starych centrów handlowych, wskazujące na niską częstotliwość odwiedzania nowych 
podmiotów w  roku ich wejścia na rynek (2014 r. dla CH D oraz 2015 r. dla CH E), cha-
rakteryzowały się w – większości przypadków – niższymi poziomami indeksów w po-
równaniu do osób charakteryzujących się większą częstotliwością odwiedzin. Momen-
tem pomiaru obserwowanego efektu rynkowego uczenia się klientów jest odwrócenie 
trendów omówionego powyżej układu (na skutek wprowadzenia na rynek i poznania 
przez potencjalnych klientów odmiennego poziomu oferty handlowo-usługowej), co 
powoduje, że badane osoby wykazujące niższe zainteresowanie nowymi podmiotami 
handlowymi zaczynają oceniać starych graczy rynkowych lepiej niż klienci deklarujący 
częste ich odwiedzanie. W przypadku, gdy taka zmiana nie następuje (np. obszar C – 
„Postrzeganie cen”) mamy do czynienia z  brakiem obserwowanego zjawiska procesu 
uczenia się klientów (zob. rysunek 3).
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Rysunek 3. Zakresy luki czasowej występującej w procesach uczenia się klientów 
w poszczególnych obszarach modelu ścieżkowego

Źródło: [Skowron 2017].

Ponadto, prezentowane wyniki dowiodły występowania zjawiska katalizacji proce-
sów uczenia się klienta (zmiany wprowadzane na rynek w 2014 r. są wolniej przyswajane 
przez respondentów niż te z 2015 r.). Oznacza to, że klienci funkcjonujący w środowisku 
cechującym się dużą turbulentnością mają większą zdolność szybkiego przyswajania 
nowych standardów oraz adekwatnej zmiany poziomu własnych oczekiwań i  wyma-
gań względem aktualnych graczy rynkowych, w stosunku do klientów funkcjonujących 
w  stabilnym i  względnie niezmiennym w  czasie otoczeniu rynkowym. Wolno zatem 
przyjąć, że procesy uczenia się danych zachowań rynkowych mogą być czynnikiem po-
zwalającym klientom prowadzić w przyszłości analogiczne procesy poznawcze w spo-
sób dużo szybszy i  sprawniejszy, niż w  przypadku doświadczania przez nich po raz 
pierwszy takiego zdarzenia w ich historii aktywności rynkowej.

Jak pokazały wyniki prowadzonych analiz, obszarami najbardziej podatnymi na inno-
wacje, jakie pociąga za sobą wejście nowych podmiotów na rynek, są: A („Asortyment”), 
Or („Aspekty organizacyjne”) oraz Ob („Jakość pracy obsługi”). Obszar C („Postrzeganie 
cen”) uznać można za najmniej podatny na innowacje (zob. rysunek 3). Uzyskane wyniki 
potwierdzają także intuicyjnie postrzeganie roli cen w procesie budowania satysfakcji 
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i  lojalności klienta. Cena jest silną determinantą o właściwościach antyinnowacyjnych, 
lecz w postrzeganiu przez klienta może być „doklejona” do produktu i moderować zmia-
ny w ocenie i wartościowaniu obszaru A („Asortyment”). Podobną rolę wobec produktu 
(ujętego w modelu w obszarze A – „Asortyment”) spełniają działania promocyjne.

Dodatkowo, przeprowadzona analiza porównawcza wyników (uzyskanych dla tem-
pa zmian dotyczących poziomów indeksów oraz siły i  kierunku relacji występujących 
w obrębie poszczególnych obszarów przyjętego modelu ścieżkowego) ukazuje zjawisko 
inercji zmian indeksów oceny wobec zmian relacji ścieżkowych. Zaobserwowane zmia-
ny, opisane za pomocą siły i  kierunku relacji ścieżkowych, przebiegają natychmiasto-
wo lub z niewielkim przesunięciem czasowym, natomiast zmiana poziomów indeksów 
poszczególnych obszarów problemowych wymaga występowania przynajmniej jedno-
rocznej luki czasowej. Oznacza to, że pomimo zmiany sposobu wartościowania oferty na 
skutek uczenia się przez klienta rynku i jego nowych standardów, ogólna ocena danego 
usługodawcy w krótkim okresie czasu po wejściu nowego standardu na rynek pozostaje 
niezmienna. Fakt ten jest mocno związany ze zjawiskiem kumulatywnego charakteru 
satysfakcji, który oznacza konieczność wielokrotnego kontaktu klienta z  danym ofe-
rentem, w celu zaakceptowania go jako nowego standardu i – w przypadku uzyskania 
wysokiej aprobaty – przyjęcia go jako nowego punktu odniesienia dla procesu wartoś-
ciowania oferty przedstawianej przez pozostałych graczy rynkowych. 

Wnioski końcowe

Podsumowując, wyniki prowadzonych badań empirycznych potwierdziły istotność 
i prawdziwość następujących tez:

1. Wejście na rynek nowych podmiotów, okazało się znaczącym bodźcem w pro-
cesie uczenia się klientów starych centrów handlowo-usługowych. Niemal we 
wszystkich charakterystykach, zawierających oceny czynników kształtujących pro-
ces lojalnościowy klientów, stwierdzono istotne różnice ocen (zarówno w pozio-
mie indeksów, jak i w wartości relacji ścieżkowych) wśród klientów mających różne 
doświadczenie kontaktu z  nowo wchodzącymi na rynek centrami. Różnice takie 
odnotowano w roku rozpoczęcia działalności nowych podmiotów, bądź z pewnym 
poślizgiem czasowym (rocznym lub dwuletnim). Skutki nowych wejść, widoczne 
w dalszych latach, świadczą o przejmowaniu przez klientów standardów rozwią-
zań wnoszonych na rynek przez nowe podmioty. Z perspektywy klienta wchodze-
nie na rynek nowych podmiotów jest związane ze znaczącą realną zmianą warun-
ków funkcjonowania na rynku, generującą nowe i  trwałe doświadczenia w  jego 
aktywności rynkowej. 



93

Proces wartościowania oferty w warunkach dynamicznych zmian ilościowo-jakościowych 

pola konkurencyjnego

2. Kształtowanie satysfakcji klientów w kontekście zmian rynkowych ma charakter 
inercyjny i kumulatywny. Klienci na zaistniałe zmiany na rynku reagowali bezpo-
średnio, ale w  większości przypadków z  rocznym lub dwuletnim opóźnieniem, co 
– generalnie – potwierdza inercyjną naturę klienta. Ponadto, badania wykazały, że 
reakcja klienta na zmiany dokonywała się najpierw w  postaci modyfikacji znacze-
nia (wagi), jakie przypisuje on danemu elementowi w kształtowaniu jego satysfakcji, 
a dopiero później w postaci zmiany poziomu akceptacji tego elementu. Owe prze-
sunięcie fazowe pomiędzy relacją ścieżkową (wagą) a  indeksem oceny powoduje, 
że dopiero świadomość znaczenia nowości otwiera klienta na tę nowość i  buduje 
zaufanie do niej, co wyraża się zmianą poziomu akceptacji (indeksu oceny). Reakcja 
klienta na zmiany staje się trwała i każda kolejna ocena danego elementu (obiektu, 
czynnika) potwierdza jego znaczenie i buduje nastawienie do niego klienta. 
3. Proces uczenia się klienta okazał się istotnie zróżnicowany w poszczególnych ob-
szarach kształtowania jego satysfakcji i  lojalności. Obszarami najbardziej podatny-
mi na innowacje, jakie niesie wejście nowych podmiotów na rynek, są: asortyment, 
aspekty organizacyjne oraz jakość pracy obsługi. Wyjaśnić to można tym, że są to ob-
szary bezpośredniego kontaktu z klientem, zatem jego reakcja na zmiany przejawia 
się w nich najsilniej. Obszarem (czynnikiem) najmniej podatnym na innowacje jest 
cena. Wynik taki może budzić spore zdziwienie, chociaż cena – jako silny instrument 
marketingowy – jest dla klienta czynnikiem o charakterze sztywnym, z reguły nie-
podlegającym modyfikacji. Ponadto, należy zauważyć, że w percepcji klienta cena 
jest przypisana do nowego produktu lub usługi, jako cena nowości, i oceniana łącz-
nie z nim. Z punktu widzenia innowacji nie ma zatem właściwości autonomicznej. 
4. Wyniki badań potwierdzają, że w procesie uczenia się klienta ma miejsce zjawi-
sko katalizacji. Klienci doświadczający intensywnych i częstych zmian w strukturze 
konkurencji (i  jej ilościowo-jakościowej oferty) z czasem nabywają zdolności szyb-
szego przyswajania nowych standardów rynkowych. We wszystkich przypadkach 
stwierdzono, że zarówno ocena poziomu akceptacji nowości, jak również jej znacze-
nia w osiąganiu satysfakcji jest dużo wyższa dla nowego podmiotu wchodzącego na 
rynek. Szybsze jest również przejmowanie przez klienta nowych standardów, ponie-
waż jest on wskutek wcześniejszych doświadczeń z wprowadzanymi innowacjami 
bardziej otwarty na zmiany i ufny w ich korzystne oddziaływanie [Skowron 2017]. 
Podsumowując, proces uczenia się klienta jest nierozerwalnie związany z zagadnie-

niem zmian zachodzących w przestrzeni rynkowej. Dla każdego podmiotu działającego 
na rynku płynie stąd ważne przesłanie, że podejmując działania i inicjatywy rozwojowe 
trzeba brać pod uwagę ich wpływ na klienta. W perspektywie strategicznej to właśnie 
on może ostatecznie zweryfikować trafność i efektywność takich działań, a że czyni to 
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z  pewnym poślizgiem czasowym, potrafi być dla firmy czy instytucji szczególnie bo-
lesne, bo zaskakujące i często nieodwracalne. Klient, w reakcji na działanie organizacji 
może generować dla niej wartość bądź ją pomniejszać. Menedżer, kierownik oraz pra-
cownik każdego podmiotu rynkowego musi rozumieć, że klient nie jest zmienną nieza-
leżną, lecz jednostką mającą z nim określone relacje, które należy właściwie kształtować 
i umiejętnie pielęgnować.

Wyniki badań podjętych przez autora potwierdzają raz jeszcze powszechną zasadę, że 
to klient jest swoistym żywicielem firmy, który wskutek swoich zachowań i decyzji zakupo-
wych rozstrzyga o jej istnieniu. Jak twierdził P. Drucker, istotą biznesu jest stworzenie i wy-
chowanie sobie klienta [Drucker 2004]. Warto zatem wiedzieć, co się dzieje w jego umyśle 
i sercu pod wpływem działań podejmowanych przez firmę i aktywności jej konkurentów.
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Wstęp 

Przedsiębiorstwa funkcjonujące w obecnych realiach gospodarczych, chcąc nie tylko za-
pewnić sobie względnie stabilne funkcjonowanie, ale również poprawić swoją pozycję 
rynkową, zmuszone są do ciągłego poszukiwania podstaw swojej przewagi konkurencyj-
nej [Stankiewicz 2010, s. 11]. Jednym z działań, które mogą w znaczący sposób wpływać 
na funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa, jest m.in. kształtowanie odpowiedniego 
wizerunku jego produktów, jak i wizerunku jego samego [Baruk 2012, ss. 107–108]. Po-
zytywny wizerunek w roli pracodawcy pozwala przedsiębiorstwom pozyskiwać najlep-
szych pracowników, posiadających odpowiednie umiejętności i kompetencje oraz po-
tencjał intelektualny [Dewalska-Opitek 2009, ss. 25–26].

Wyniki poznawczo-krytycznej analizy literatury przedmiotu wskazują, że ist-
nieje względnie duża liczba publikacji dotyczących determinant wyboru oferenta 
usług bankowych. Autorzy wspomnianych opracowań w  głównej mierze skupiają 
się na czynnikach związanych z aspektami finansowymi, szeroko rozumianym bez-
pieczeństwem, zadowoleniem oraz zaufaniem klientów1. Niemniej jednak brak jest 
opracowań, w  których uwzględniany byłby czynnik związany ze sposobem po-
strzegania banku jako pracodawcy. Wskazuje to na istnienie luki poznawczej i ba-
dawczej. Dążenie do jej zmniejszenia było przesłanką sformułowania następujące-
go problemu badawczego: jakie miejsce wśród determinant wyboru banku przez 
klientów zajmuje jego zewnętrzny wizerunek jako pracodawcy?

Celem niniejszego artykułu było zatem zidentyfikowanie czynników wpływających 
na podejmowanie decyzji zakupowych przez klientów banków, ich hierarchiczne upo-
rządkowanie oraz określenie miejsca zajmowanego wśród nich przez pozytywny ze-
wnętrzny wizerunek banku jako pracodawcy. W trakcie realizacji tego celu weryfikacji 
poddano hipotezę badawczą mówiącą, że pozytywny zewnętrzny wizerunek banku 
jako pracodawcy jest najważniejszą determinantą wyboru oferenta produktów banko-
wych przez klientów.

1 Por. Adekiya A.A., Gawuna M.S. (2015), Bank choice determinant factors: a  study of university students in Met-
ropolitan Kano, „International Journal of Management Sciences”, vol. 6, no. 4, ss 154–175; Kochukalam C., Tho-
mas J., Joseph M.B. (2018), Factors influencing choice of banks in a millennial customer perspective, „Global Jour-
nal of Commerce and Management Perspective”, vol. 7(1), ss. 1–6; Garlicki J., Terlikowski W. (2015), Co decyduje 
o wyborze banku, „Bank”, nr 4, ss. 82–83; Misterek W. (2012), Czynniki decydujące o wyborze rachunku bankowego 
wśród gospodarstw domowych w Polsce, „Annales UMCS. Sectio H”, vol. XLVI, z. 4, ss. 591–600; Bednarska-Olejni-
czak D. (2012), Zachowania młodych konsumentów na rynku usług bankowych, „Zeszyty Naukowe WSB we Wroc-
ławiu”, nr 13, ss. 299–311.
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Wizerunek – istota i rodzaje

Wizerunek to pojęcie posiadające w języku polskim kilka wyrazów bliskoznacznych. Są 
one zamiennie stosowane w zależności od kontekstu, w jakim jest on omawiany. Przykła-
dowo, według Słownika Synonimów [Cienkowski 1990, s. 228] zamiast pojęcia wizerunku 
można stosować również takie określenia, jak: podobizna, obraz, wyobrażenie, portret, 
przedstawienie czy odbicie. Według Słownika Języka Polskiego PWN wizerunkiem okre-
śla się sposób przedstawiania i postrzegania danej rzeczy lub osoby [2007, s. 1150].

W  literaturze z  zakresu marketingu i  zarządzania zamiast wizerunku dosyć często 
stosowane jest pojęcie image’u. A.I. Baruk zwraca uwagę nie tylko na substytucyjność 
stosowania obu tych pojęć w  polskiej literaturze, ale także na subiektywny charakter 
wizerunku. Angielskie określenie „image” pochodzi od łacińskiego słowa imago (obraz, 
symbol) lub imaginatio (wyobrażenie, marzenie). Zatem wizerunek jest zbiorem prze-
konań oraz wrażeń określonej osoby (bądź grupy osób) na temat konkretnego obiektu, 
którym może być np. przedsiębiorstwo, wyrób, miejsce lub osoba [Baruk 2008, s. 163]. 

Zarówno A.I. Baruk [2006, ss. 31–33], jak i W. Budzyński [2012, s. 21], podkreślają, że przeko-
nania konkretnej osoby mogą wynikać z własnych doświadczeń (np. związanych z danym pro-
duktem) lub mogą być wynikiem obiegowych opinii innych osób (odmiennego postrzegania 
przez nie tego samego przedmiotu). W ujęciu psychologicznym wizerunek określonego przed-
miotu nigdy nie jest jego dokładnym odwzorowaniem. Ma to związek z faktem, iż sposób po-
strzegania konkretnego przedmiotu przez obserwatora uzależniony jest od czynników takich, 
jak m.in. własne doświadczenia, system wyznawanych wartości, czy oczekiwania obserwatora. 
Co więcej, rezultat postrzegania ma związek z ilością, jakością posiadanych informacji przez 
obserwatora o danym przedmiocie, a także z sytuacją, w jakiej doszło do jego postrzegania.

Subiektywny charakter wizerunku podkreśla także B. Woźniak [2004, s. 167]. Jej zdaniem 
wizerunek to subiektywne przekonania, myśli i odczucia potencjalnego nabywcy związane 
z daną marką, produktem lub przedsiębiorstwem, które nie muszą być zgodne z obiektywną 
rzeczywistością. O subiektywnym charakterze wizerunku przedsiębiorstwa pisze m.in. R. Fur-
tak. Według niego wizerunek w ujęciu potocznym jest osobistym wyobrażeniem o jakimś 
przedmiocie, obrazem czegoś w  czyjejś świadomości. Z  kolei wizerunek przedsiębiorstwa 
jest jego percepcją i obrazem w świadomości odbiorców. Charakter omawianego pojęcia po-
woduje, że to samo przedsiębiorstwo może być różnie odbierane przez różnych uczestników 
wymiany rynkowej (np. konkurentów, pracowników, banki) [Furtak 2010, s. 159]2.

2 W zbliżony sposób o subiektywizmie wizerunku wypowiada się również I. Skowronek [2012, ss. 29–32]. Zda-
niem tej autorki kluczową rolę w kontekście kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa mogą odgrywać indy-
widualne doświadczenia klientów z daną firmą.
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B. Barcikowska-Kotłowska definiuje wizerunek jako zbiór przekonań oraz postaw na-
bytych podczas procesu uczenia się i działania, które mają wpływ na postępowanie na-
bywców. Przekonania te i postawy bazują na wiedzy, opiniach lub wierze potencjalnego 
nabywcy, a także na jego emocjach. Według autorki postawy potencjalnych nabywców 
decydują o chęci posiadania bądź rezygnacji z zakupu określonych produktów. Określo-
ne postawy powodują ponadto, że zachowania względem tych samych produktów stają 
się podobne. Zmiana postaw nabywców jest bardzo trudna, dlatego przedsiębiorstwa 
powinny dostosować własną ofertę do istniejących postaw, zamiast decydować się na 
ich zmianę [Barcikowska-Kotłowska 2004, s. 37].

Emocjonalny kontekst eksponuje także A.R. Oxenfeldt, definiując wizerunek z per-
spektywy związków między cechami charakteryzującymi dany obiekt a emocjami, które 
on wywołuje [Oxenfeldt 1997, ss. 23–32].

Zdaniem autorów zmiana postaw w ramach kształtowania wizerunku jest z pewnoś-
cią trudniejszym zadaniem niż dostosowanie wizerunku oferty do istniejących postaw 
nabywców. Działania takie mają oczywisty związek z odpowiednim kształtowaniem ele-
mentów determinujących wizerunek (np. tożsamości) i są obarczone z reguły większym 
ryzykiem, nakładem pracy i czasu. W związku z tym rezultaty takich działań mają cha-
rakter raczej długookresowy i złożony (strategiczny). Ponadto, działania te są również 
uzależnione od aktualnego wizerunku produktu i/lub przedsiębiorstwa. 

Według autorów wśród podanych wcześniej definicji wizerunku na szczególną uwa-
gę zasługuje definicja B. Barcikowskiej-Kotłowskiej, ponieważ uwzględnia emocje po-
tencjalnego nabywcy. Produkt lub przedsiębiorstwo, z jakim styka się potencjalny klient, 
powinien wywoływać określone emocje (pozytywne lub negatywne), gdyż zachowania 
zakupowe nabywców opierają się głównie na emocjach, które są ważne w całym pro-
cesie interakcji oferenta z klientem, co podkreśla również D. Hill [2010, s. 72]. Ponadto, 
aby w sposób świadomy i skuteczny oddziaływać na odbiorców, należy przywiązywać 
dużą wagę do wyrazistości wizerunku odpowiadającego wartościom leżącym u  pod-
staw kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz do opracowania oferty, która będzie 
odpowiadać poziomowi wrażliwości i wartościom podzielanym przez docelową grupę 
nabywców. Według D. Hilla większość uniwersalnych emocji ma charakter negatywny, 
dlatego nie wolno ich pomijać, np. w przekazach promocyjnych. Dzięki takiemu podej-
ściu prezentowana oferta zyskuje charakter nowości, co wpływa na jej postrzeganie.

M. Boguszewska-Kreft uważa, że istnieje wiele dowodów empirycznych świadczących 
o wpływie emocji na postrzeganie otoczenia, sądy, motywacje, zachowania nabywców 
oraz kształt zapamiętywanych przez nich informacji. Emocje w istotny sposób wpływają 
na decyzje zakupowe oraz na ocenę i satysfakcję z nabywanych produktów. Przykładowo, 
badania prowadzone przez A. Damasio wykazały, iż większość podejmowanych decyzji 
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rynkowych opiera się na uczuciach. Procesy poznawcze umożliwiają nabywcom analizo-
wanie poszczególnych cech produktów, natomiast połączenie ich z emocjami decyduje 
o faktycznym wyborze konkretnego produktu [Boguszewska-Kreft 2009, s. 15].

R. Cox i P. Brittain definiują wizerunek punktu sprzedaży detalicznej, poszerzając go 
o czynniki kształtujące odpowiedni odbiór placówki handlowej, które w świadomości 
klientów konkretnego punktu sprzedaży funkcjonują jako spójna całość [Cox, Brittain 
2000, s. 252]. Dlatego też w tym kontekście klienci określonych punktów sprzedaży po-
sługują się pewnymi określeniami (np. „solidny”, „uczciwy”), dodając do tego cechy fi-
zyczne („czysty”, „dogodnie zlokalizowany”). Ich zdaniem wizerunek punktu sprzedaży 
detalicznej jest jego obrazem wraz ze wszystkimi cechami przypisywanymi mu przez 
klientów, subiektywnie przez nich ocenianym.

Pojęcie wizerunku należy rozpatrywać z punktu widzenia marketingu i teorii zarzą-
dzania. Budowanie i  utrwalanie pożądanego wizerunku wymaga bowiem stosowania 
określonych działań marketingowych (np. pozycjonowania) oraz wykorzystywania od-
powiednich narzędzi marketingowych, szczególnie o  charakterze komunikacyjnym. 
Zdaniem W. Budzyńskiego w  zarządzaniu szczególnie ważne są wzajemne zależności 
występujące między nadawcą określonych informacji (przedsiębiorstwem), a  ich od-
biorcą (np. nabywcą finalnym, kontrahentem). Istotne jest właściwe zdefiniowanie celu 
działania nadawcy, którym może być zbudowanie określonego wizerunku, np. produktu 
[Budzyński 2002, s. 12]. 

Według autorów subiektywność oraz związek postrzegania z emocjami pozwala na 
wyodrębnienie dwóch podstawowych typów wizerunku, czyli wizerunku pozytywne-
go oraz wizerunku negatywnego. Wizerunek pozytywny związany jest z odczuwaniem 
przez odbiorców pozytywnych emocji względem konkretnego obiektu (np. produktu), 
które mogą wynikać m.in. z wcześniejszych dodatnich doświadczeń zakupowych.

Wyodrębnienie wizerunku pozytywnego lub negatywnego wymaga dodatkowo 
określenia podstawy jego weryfikacji. Punktem odniesienia, oprócz własnych doświad-
czeń, mogą być także opinie innych uczestników rynku. Nabywcy często podejmują 
bowiem decyzję o zakupie konkretnego produktu nie na podstawie własnych doświad-
czeń, ale w oparciu o sposób percepcji innych osób (prawo percepcji), co podkreślają 
m.in. A. Ries i J. Trout. Ich zdaniem „prawda jest (…) percepcją określonego eksperta, (…) 
natomiast ekspertem jest ktoś, kto przez kogoś innego jest postrzegany jako ekspert” 
[Ries, Trout 2000, s. 35].

Ponadto, autorzy zwracają uwagę na znaczenie podziału wizerunku na silny lub sła-
by [Urbaniak 2003, s. 33]. O silnym wizerunku można mówić, gdy przedsiębiorstwo lub 
dany produkt zajmuje trwałe miejsce w świadomości uczestników rynku. Zajęcie trwa-
łego i  wyraźnie określonego miejsca przez produkt w  świadomości uczestnika rynku 
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uzależnione jest od m.in. odpowiednich działań komunikacyjnych, nazwy produktu oraz 
od bycia pierwszym na rynku (prawo pierwszeństwa myśli). Bycie pierwszym na rynku 
(np. w  danej kategorii produktów) jest ważne, gdyż dzięki temu można zająć główne 
miejsce w świadomości potencjalnego nabywcy [Ries, Trout 2000, s. 27].

Ponadto, jak zauważa M. Dębski wizerunek utożsamiany jest także z pojęciem repu-
tacji produktu bądź przedsiębiorstwa. Jego zdaniem reputacja dotyczy w szczególności 
organizacji, natomiast w mniejszym zakresie wiąże się z wyrobami/usługami. Poza tym, 
reputacja odnosi się do przede wszystkim do określonych cech charakteryzujących dany 
podmiot (np. solidność, odpowiedzialność). Reputacja ściśle wiąże się z  wizerunkiem, 
natomiast posiada mniejsze powiązania z korzyściami wynikającymi z zakupu określo-
nych produktów [Dębski 2009, s. 94].

Charakterystyka badań pierwotnych

Niniejszy artykuł został opracowany w  oparciu na wynikach badań ankietowych zrea-
lizowanych w  I  połowie 2015 roku. Instrumentem badawczym był kwestionariusz an-
kiety, zawierający pytania zamknięte i półotwarte. Badaniami objęto 1000 pełnoletnich 
klientów banków funkcjonujących w Polsce. Respondenci, wśród których 60,3% stano-
wiły kobiety, byli mieszkańcami województwa lubelskiego, łódzkiego i mazowieckiego. 
Dobór próby badawczej miał charakter kwotowo-celowy. Do dalszego postępowania 
badawczego zakwalifikowano 919 poprawnie wypełnionych kwestionariuszy ankiety. 
Uzyskane dane pierwotne poddano analizie porównawczej oraz analizie statystycznej 
obejmującej m.in. metodę analizy czynnikowej oraz metodę analizy skupień. Analizę sta-
tystyczną zrealizowano z wykorzystaniem oprogramowania Statistica 10.

Determinanty wyboru oferenta produktów bankowych 
w opiniach respondentów

W trakcie realizowanych badań respondenci zostali poproszeni o dokonanie oceny wpły-
wu 25 elementów wyodrębnionych w trakcie badań pilotażowych na podejmowanie de-
cyzji o wyborze produktów oferowanych przez banki funkcjonujące w polskim sektorze 
bankowym. Badani mogli wykorzystać skalę ocen od 1 do 4, gdzie 1 oznaczało, że dany 
element zdecydowanie nie wywiera wpływu, 2 – raczej nie wywiera wpływu, 3 – raczej 
wywiera wpływ, a 4 – zdecydowanie wywiera wpływ.

1. Biorąc pod uwagę obliczone wartości średnich ocen, można podzielić analizowa-
ne elementy na trzy następujące grupy (tabela 1):grupę „A” – obejmującą elementy, 
dla których średnie oceny mają wartość co najmniej 3,50;
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2. grupę „B” – obejmującą elementy, dla których średnie oceny mają wartość od 
3,00 do 3,49;
3. grupę „C” – obejmującą elementy, dla których średnie oceny mają wartość po-
niżej 3,00.

Tabela 1. Elementy wpływające na korzystanie przez respondentów z produktów 
oferowanych przez banki funkcjonujące w Polsce

Oceniany element Wartość średniej oceny (1–4) Grupa
niskie koszty oferowanych produktów/usług 3,70

A

terminowość realizacji zleceń 3,63
wysoka jakość oferowanych produktów/usług 3,56
wysoka wiarygodność banku 3,52
znaczne korzyści ekonomiczne wynikające z oferowanych 
produktów/usług

3,50

wysoki poziom zabezpieczeń zdeponowanych środków 
przed działaniami cyberprzestępców

3,50

korzystna sytuacja finansowa banku 3,49

B

kompetentni pracownicy banku 3,48
wysoki ogólny poziom obsługi klientów 3,45
wygodny dostęp do produktów/usług 3,43
prosta i jasna prezentacja informacji nt. produktów/usług 3,32
pozytywne opinie innych klientów 3,31
szeroki wachlarz oferowanych produktów/usług 3,30
mili pracownicy banku 3,29
pozytywny wizerunek banku jako dostawcy produktów/ 
/usług bankowych

3,28

dogodne godziny pracy banku 3,28
proste do wypełniania druki i formularze 3,27
korzystna lokalizacja banku 3,19
pozytywny wizerunek branży bankowej 3,19
zrozumiałe informacje nt. banku publikowane w nośnikach 
masowego przekazu

3,10

reklama 2,95

C
pozytywny zewnętrzny wizerunek banku jako pracodawcy 2,91
pozytywne opinie pracowników innych banków 2,83
korzystny wygląd zewnętrzny wystrój banku 2,66
znajomość z pracownikami banku 2,59

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych.

Do grupy „A” należy 6 elementów, które można byłoby uznać za kluczowe determi-
nanty korzystania przez respondentów z produktów oferowanych przez banki funkcjo-
nujące na polskim rynku bankowym. Są to następujące elementy:
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 · niskie koszty oferowanych produktów/usług (3,70),
 · terminowość realizacji zleceń (3,63),
 · wysoka jakość oferowanych produktów/usług (3,56),
 · wysoka wiarygodność banku (3,52),
 · znaczne korzyści ekonomiczne wynikające z oferowanych produktów/usług (3,50),
 · wysoki poziom zabezpieczeń zdeponowanych środków przed działaniami cyber-

przestępców (3,50).
W celu zweryfikowania słuszności tego wniosku autorzy pracy przeprowadzili ana-

lizę czynnikową. Dzięki jej zastosowaniu udało się zidentyfikować 6 czynników, które 
odzwierciedlają ukryte zależności pomiędzy analizowanymi zmiennymi. Do ich wyod-
rębnienia wykorzystano kryterium Kaisera. W oparciu na tym kryterium analizie czynni-
kowej poddano wyłącznie te elementy, których wartość własna była większa od 1 (tabe-
la 2). Czynniki te wyjaśniały łącznie 58,69% całkowitej zmienności.

Tabela 2. Wartości własne czynników wyodrębnionych na podstawie kryterium 
Kaisera

L.p. Czynnik Wartość własna Całkowita wariancja (%)
1 bezpieczeństwa 7,52 30,07
2 relacyjny 2,17 8,67
3 reklamowy 1,43 5,72
4 informacyjno-użytkowy 1,26 5,03
5 finansowy 1,21 4,83
6 wygody obsługi 1,09 4,37

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych.

Uwzględniając specyfikę elementów tworzących poszczególne czynniki, autorzy 
pracy określili je mianem czynników: bezpieczeństwa, relacyjnego, reklamowego, infor-
macyjno-użytkowego, finansowego i wygody obsługi.

Pierwszy czynnik główny posiadający najwyższą wartość własną (7,52) wyjaśniał 
ponad 30% całkowitej zmienności. Miał zatem największe znaczenie jako determinan-
ta korzystania z produktów bankowych. Natomiast ostatni czynnik główny o najniższej 
wartości własnej (1,09) wyjaśniał zaledwie 4,37% całkowitej zmienności. Na uwagę za-
sługuje fakt, że cztery czynniki (reklamowy, informacyjno-użytkowy, finansowy oraz wy-
gody obsługi) posiadały względnie zbliżone wartości własne i wyjaśniały zbliżoną część 
całkowitej zmienności. Miały one zatem podobne znaczenie.

Z przeprowadzonej analizy czynnikowej (tabela 3) wynika, że w przypadku pierwsze-
go czynnika głównego uzyskano dodatnie ładunki czynnikowe równe lub większe od 
0,7 dla elementów związanych z korzystną sytuacją finansową banku (0,796), terminową 
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realizacją zleceń (0,716) oraz wysokim poziomem zabezpieczeń przed działaniami cyber-
przestępców środków zdeponowanych w danym banku (0,704). Aż dwa z nich należały do 
grupy „A” wyodrębnionej na podstawie wartości średnich ocen, co potwierdza ich kluczo-
we znaczenie, jeśli chodzi o korzystanie z produktów oferowanych na polskim rynku ban-
kowym. Czynniki te można ogólnie łączyć z bezpieczeństwem korzystania z oferty danego 
banku, zarówno rynkowym, jak i związanym z wirtualnym obrotem środkami pieniężnymi.

Drugim, pod względem siły wpływu na podejmowanie decyzji o korzystaniu przez 
respondentów z  produktów bankowych, oferowanych przez banki funkcjonujące na 
polskim rynku, był czynnik relacyjny, obejmujący tylko jeden element, jakim był fakt, iż 
ankietowany znał pracownika banku (0,709). 

Znaczenie kolejnych czterech wyodrębnionych czynników głównych było rela-
tywnie mniejsze. Trzecim pod względem siły wpływu był czynnik związany z  rekla-
mą banku (0,716). Jeszcze mniejsze znaczenie miał czynnik odnoszący się do prostoty 
i  jasności prezentacji informacji na temat produktów (0,720) oraz wygody dostępu 
do oferowanych produktów bankowych (0,709). Przedostatni czynnik łączył w sobie 
elementy dotyczące niskich koszów (0,835) i wysokich korzyści ekonomicznych, wy-
nikających z  korzystania z  produktów oferowanych przez dany bank (0,830). Z  kolei 
najmniejszy wpływ na podejmowanie decyzji zakupowych, dotyczących produktów 
bankowych, miał czynnik związany z  wygodą obsługi, dzięki dogodnym godzinom 
pracy banku (0,700).

Tabela 3. Analiza czynnikowa determinant korzystania z produktów banków 
funkcjonujących na polskim rynku bankowym

Analizowany element
Czynniki

B RE R I F W

niskie koszty oferowanych produktów/usług 0,131 -0,099 0,064 0,151 0,835 0,096

znaczne korzyści ekonomiczne wynikające z oferowanych 
produktów/usług

0,190 0,158 0,074 0,118 0,830 -0,021

pozytywne opinie innych klientów 0,057 0,031 0,621 0,021 0,069 0,135

pozytywne opinie pracowników innych banków 0,189 0,373 0,555 0,197 0,086 -0,110

reklama -0,024 0,198 0,716 0,139 -0,019 0,081

wysoka wiarygodność banku 0,347 -0,251 0,535 0,171 0,117 0,326

wysoki ogólny poziom obsługi klientów 0,285 -0,064 0,262 0,212 0,076 0,614

dogodne godziny pracy banku 0,116 0,226 0,111 0,176 0,007 0,700

kompetentni pracownicy banku 0,288 0,078 0,079 0,294 0,070 0,653

mili pracownicy banku 0,124 0,315 0,014 0,315 -0,061 0,643

znajomość z pracownikami banku -0,051 0,709 0,105 -0,066 0,036 0,224

korzystna lokalizacja banku 0,077 0,551 0,076 0,008 0,088 0,474

proste do wypełniania druki i formularze 0,094 0,303 -0,006 0,431 0,114 0,386
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Analizowany element
Czynniki

B RE R I F W

szeroki wachlarz oferowanych produktów/usług 0,166 0,009 0,115 0,660 0,096 0,158

korzystny wygląd zewnętrzny i wystrój banku -0,078 0,459 0,290 0,466 -0,089 0,196

prosta i jasna prezentacja informacji nt. produktów/usług 0,138 -0,065 0,074 0,720 0,145 0,235

wygodny dostęp do produktów/usług 0,214 -0,096 -0,006 0,709 0,214 0,270

pozytywny wizerunek banku jako dostawcy produktów/usług 
bankowych

0,271 0,120 0,164 0,604 0,023 0,212

pozytywny zewnętrzny wizerunek banku jako pracodawcy 0,231 0,496 0,112 0,499 -0,087 0,034

zrozumiałe informacje nt. banku publikowane w nośnikach 
masowego przekazu

0,260 0,357 0,217 0,549 0,051 0,018

wysoki poziom zabezpieczeń zdeponowanych środków przed 
działaniami cyberprzestępców

0,704 0,066 -0,060 0,169 0,099 0,173

wysoka jakość oferowanych produktów/usług 0,573 -0,034 0,072 0,313 0,230 0,195

terminowość realizacji zleceń 0,716 -0,016 0,082 0,161 0,208 0,206

korzystna sytuacja finansowa banku 0,796 0,028 0,132 0,110 0,027 0,124

pozytywny wizerunek branży bankowej 0,533 0,364 0,233 0,320 -0,056 -0,005

gdzie: B – czynnik bezpieczeństwa, RE – czynnik relacyjny, R – czynnik reklamowy, I – czynnik informacyj-

no-użytkowy, F – czynnik finansowy, W – czynnik wygody obsługi.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych.

Podsumowując, można stwierdzić, że największy wpływ na podejmowanie decy-
zji o korzystaniu z produktów bankowych miało zaufanie respondentów do danego 
banku oraz gwarancja bezpieczeństwa zdeponowanych środków. Z analizy czynniko-
wej wynika, że pozytywny zewnętrzny wizerunek banku jako pracodawcy nie stano-
wił istotnego elementu żadnego z  wyodrębnionych czynników głównych. Wartości 
ładunków czynnikowych tego elementu w  każdym z  czynników były bardzo niskie. 
Pozytywny zewnętrzny wizerunek banku jako pracodawcy nie wywiera zatem wpły-
wu na korzystanie z  produktów oferowanych przez banki funkcjonujące na polskim 
rynku bankowym.
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Rysunek 1. Drzewo hierarchiczne determinant korzystania z produktów bankowych 
oferowanych przez banki funkcjonujące w Polsce

gdzie: a – niskie koszty oferowanych produktów/usług, b – znaczne korzyści ekonomiczne wynikające 
z oferowanych produktów/usług, c – pozytywne opinie innych klientów, d – pozytywne opinie pracow-
ników innych banków, e – reklama, f – wysoka wiarygodność banku, g – wysoki ogólny poziom obsłu-
gi klientów, h – dogodne godziny pracy banku, i – kompetentni pracownicy banku, j – mili pracownicy 
banku, k – znajomość z pracownikami banku, l – korzystna lokalizacja banku, m – proste do wypełnienia 
druki i formularze, n – szeroki wachlarz oferowanych produktów/usług, o – korzystny wygląd zewnętrzny 
i wystrój banku, p – prosta i jasna prezentacja informacji nt. produktów/usług, q – wygodny dostęp do 
produktów/usług, r – pozytywny wizerunek banku jako dostawcy produktów/usług bankowych, s – pozy-
tywny zewnętrzny wizerunek banku jako pracodawcy, t – zrozumiałe informacje nt. banku publikowane 
w nośnikach masowego przekazu, u – wysoki poziom zabezpieczeń zdeponowanych środków przed dzia-
łaniami cyberprzestępców, v – wysoka jakość oferowanych produktów/usług, w – terminowość realizacji 
zleceń, x – korzystna sytuacja finansowa banku, y – pozytywny wizerunek branży bankowej.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych.

Uzupełnieniem przeprowadzonej analizy czynnikowej była analiza skupień (rysu-
nek 1). Jej wyniki wskazują, że najsilniejsze powiązania występowały między wysoką 
jakością oferowanych produktów (v) i  terminowością realizacji zleceń (w) oraz między 
niskimi kosztami oferowanych produktów (a) i znacznymi korzyściami ekonomicznymi, 
wynikającymi z oferowanych produktów (b). Analiza skupień potwierdziła również, że 
relatywnie słabsze powiązania występowały między pozytywnym zewnętrznym wize-
runkiem banku jako pracodawcy i pozostałymi elementami. Zdaniem autorów pracy na 
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uwagę zasługuje fakt, że reklama (e) i znajomość z pracownikami banku (k), stanowiące 
dwa oddzielne czynniki wykryte w analizie czynnikowej, nie tworzyły silnych powiązań 
w analizie skupień.

Podsumowanie

Rezultaty analizy czynnikowej dotyczącej elementów wywierających wpływ na podej-
mowanie przez respondentów decyzji o  korzystaniu z  produktów oferowanych przez 
banki funkcjonujące na polskim rynku wskazują, że na taką decyzję w największym stop-
niu oddziałuje szeroko rozumiane bezpieczeństwo współpracy z bankiem. Dotyczy ono 
w szczególności korzystnej sytuacji finansowej banku, terminowości w realizacji zleceń 
oraz gwarantowania wysokiego poziomu zabezpieczeń zdeponowanych środków przed 
działaniami cyberprzestępców. Podejmując decyzję o korzystaniu z produktów danego 
banku, respondenci relatywnie mniejszą wagę przywiązywali do znajomości z pracow-
nikami banku. Warto podkreślić, iż pomimo tego, że analiza czynnikowa umożliwia zi-
dentyfikowanie ukrytych zależności pomiędzy analizowanymi elementami, jej rezultaty 
były w znacznej mierze zbliżone do rezultatów przeprowadzonej analizy ocen średnich.

Zarówno wyniki analizy średnich ocen, jak analizy czynnikowej pokazują, że pozytywny 
zewnętrzny wizerunek banku jako pracodawcy nie wywierał istotnego wpływu na podej-
mowanie przez ankietowanych decyzji dotyczących wyboru oferenta produktów banko-
wych. Co więcej, rezultaty przeprowadzonej analizy skupień wskazują, że czynnik związany 
z pozytywnym zewnętrznym wizerunkiem banku jako pracodawcy był względnie słabiej 
łączony z pozostałymi czynnikami.

Dlatego też, przyjętą hipotezę badawczą, zgodnie z którą pozytywny zewnętrzny wi-
zerunek banku jako pracodawcy stanowi najważniejszy czynnik wpływający na podej-
mowanie decyzji dotyczącej wyboru oferenta produktów bankowych przez klientów 
banku, można uznać za nieprawdziwą.
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Czynniki lojalności w pielgrzymowaniu na przykładzie 
pielgrzymki na św. Górę Grabarkę

Loyalty Factors in Pilgrimaging on the Example of a Pilgrimage  
to the Saint Hill Grabarka

Abstract: The subjects of the article are the loyalty factors of pilgrimages on the example of 

a pilgrimage to the Holy Mountain of Grabarka. During the research were defined groups of 

loyalty references such as social, religious and the others. The exploration was carried out using 

the PAPI survey method, using the questionnaire as a tool. The general objective of the article 

is to recognize the factors of participation and loyalty of pilgrims. The conducted research may 

contribute to a broader understanding of the behavior of people using pilgrimage tourism and 

translate into a better adaptation of the offer of pilgrimage services to the needs of recipients.
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Wprowadzenie

Czynniki lojalności najczęściej rozpatrywane są w literaturze w odniesieniu do sfery ko-
mercyjnej. Istnieje ograniczona liczba badań odwołujących się do lojalności klientów 
w ujęciu szerszym niż tylko komercyjnym, zwłaszcza w obszarach, w których występuje 
intensywne ich zaangażowanie w  relacje z  podmiotami, jak na przykład w  usługach 
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pielgrzymkowych. Przykładem dociekań odnoszących się do społeczno-kulturowych 
czynników lojalności są prace badawcze Kubackiego, Siemieniako i  Skinnera [2009; 
2013]. W artykule wykorzystano wyniki badań czynników uczestnictwa i lojalności osób 
biorących udział w pieszej pielgrzymce z Hajnówki na świętą Górę Grabarkę, która jest 
największym ośrodkiem kultu religii prawosławnej w Polsce. Położona jest ona w pół-
nocno-wschodniej części kraju, na Podlasiu, między Bugiem a Narwią, na Wysoczyźnie 
Drohickiej, w południowej części Niziny Północnopodlaskiej [Kondracki 1994]. Na jej ob-
szarze znajduje się klasztor prawosławny świętych Marty i  Marii, cerkiew pod wezwa-
niem Przemienienia Pańskiego oraz cerkiew Ikony Matki Bożej „Wszystkich Strapionych 
Radość”. Miejsce zasłynęło z cudu, jaki miał miejsce na początku 1710 roku podczas epi-
demii cholery, która dziesiątkowała ludność na terenie Podlasia. Symbolem Góry są krzy-
że (drewniane, metalowe, kamienne, małe i wielkie, pisane zazwyczaj cyrylicą), które od 
początku historii miejsca przynoszone są na górę i ustawiane obok cerkwi Przemienienia 
Pańskiego (stąd św. Góra Grabarka nazywana jest Górą Krzyży) [Radziukiewicz 2001].

Celem artykułu jest identyfikacja czynników decydujących o uczestnictwie i lojalności 
pielgrzymów w różnych odniesieniach relacyjnych, tj.: religijnych i duchowych, społecz-
nych, osobowych. W artykule wykorzystano wyniki badań ankietowych zrealizowanych 
techniką PAPI1, gdzie narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety. Przeprowadzo-
no je wśród uczestników pieszej pielgrzymki z Hajnówki do świętej Góry Grabarki.

Pielgrzymowanie w ujęciu literaturowym

Pielgrzymowanie, dziś zakresowo ujęte również jako turystyka pielgrzymkowa, obecne 
było w każdej kulturze, bez względu na miejsce występowania. Fenomen pielgrzymek 
łączy w  sobie przejawy okazywania pobożności (modlitwa, sakramenty, wyrzeczenia) 
wraz z  elementami sztuk plastycznych takimi jak: architektura, rzemiosło bądź rzeźba 
[Orzechowska-Kowalska 2013, s. 36]. Zjawisko to ulegało nieustannej ewolucji pod wpły-
wem uwarunkowań historycznych, politycznych, kulturowych, jak również doktryn reli-
gijnych. Niezmienne w pielgrzymowaniu człowieka w przestrzeni geograficznej pozosta-
wało pragnienie obcowania z sacrum. Jest ono widoczne także współcześnie, w każdej 
religii świata, szczególnie w  chrześcijaństwie, islamie, hinduizmie, judaizmie czy religii 
buddyjskiej [Jackowski 2003, ss. 115–125]. 

1 Autorzy artykułu dziękują Pani mgr Ewie Stepaniuk za wyrażenie zgody na wykorzystanie wyników badań 
ankietowych, przeprowadzonych w 2009 r. na potrzeby pracy magisterskiej pod tytułem „Zachowania i posta-
wy lojalnościowe na rynku usług turystyki pielgrzymkowej na przykładzie prawosławnej pielgrzymki na świę-
tą Górę Grabarkę”, obronionej w 2010 r. na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej pod kierunkiem 
dr hab. inż. Dariusza Siemieniako, prof. nzw.
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Uwarunkowania pielgrzymowania mogą być rozpoznawane na płaszczyznach te-
oretycznych koncepcji motywacji. Franken [2005, ss. 24–44] wyróżnił ich sześć ujęć: 
teorie instynktu (biologiczne, wrodzone podstawy ludzkiego zachowania), teorie po-
trzeb/osobowości (potrzeba jako podstawa skłonności – najbardziej popularną teorią 
jest koncepcja potrzeb A. Maslowa), teorie popędu/uczenia się (kształtowanie zacho-
wań adaptacyjnych wykorzystując system wzmocnień), teorie rozwoju i  doskonalenia 
się (rozwijanie zdolności w celu przystosowania się), teorie humanistyczne (założenie, 
że ludzie z natury są dobrzy oraz posiadają wrodzoną skłonność do rozwoju, samoreali-
zacji) oraz teorie poznawcze (centralną rolę w kierowaniu zachowaniem ludzi i zwierząt 
odgrywają reprezentacje poznawcze). Badane zjawisko pielgrzymowania w kontekście 
przedstawionych powyżej teoretycznych koncepcji motywacji można łączyć z czynnika-
mi wynikającymi z potrzeby (kontaktu duchowego opartego na wierze religijnej, przy-
należności do grupy społecznej – tu w rozumieniu grupy prawosławnych pielgrzymów), 
powiązaniami z teoriami uczenia się (uczestnictwo jako adaptacja do kulturowego śro-
dowiska), bądź związkami z teoriami humanistycznymi (samorealizacja poprzez czynny 
udział w pielgrzymce). Ostrowski [1999, ss. 47–53], definiując motywy turystyki religijnej 
wymienia: zwyczajne motywy turystyki (chęć ruchu, odpoczynku, zaspokojenia po-
znawczych pragnień) oraz motywy religijne (chęć poznania ośrodków kultu, religijnych 
zabytków, uczestnictwo w religijnych obchodach i uroczystościach). Natomiast Jackow-
ski [1998] dzieli motywy pielgrzymowania na 3 grupy: wynikające wyłącznie z pobudek 
religijnych, wynikające z motywów religijno-poznawczych, wynikające z pobudek po-
znawczych, wypoczynkowych i innych.

Czynniki lojalności w ujęciu teoretycznym

Dostępne w literaturze pojęcia lojalności definiowane są najczęściej z uwzględnieniem 
trzech wymiarów. Pierwszego powiązanego z postawą klienta wobec firmy (lojalność 
afektywna), drugiego, mającego związek z  zachowaniami klientów (lojalność beha-
wioralna) [Rudawska 2011, s. 41] oraz trzeciego, łączącego dwa wcześniej wymienione 
wymiary [Dick, Basu 1994, ss. 99–113]. Najobszerniejszą z  definicji lojalności wydaje 
się być ta, którą proponuje Olivier [1999, ss. 33–44]. Według niego, lojalność klienta 
jest „głęboko utrzymującym się zaangażowaniem do ponownych zakupów lub po-
nownego wsparcia preferowanego produktu lub marki w przyszłości w sposób konse-
kwentny, skutkiem czego następuje powtarzanie zakupów w tej samej marki lub tego 
samego zbioru marek mimo wpływów sytuacyjnych oraz wysiłków marketingowych 
mających potencjał spowodowania zmiany zachowania”. Zwłaszcza w  usługach z  in-
tensywnym kontaktem klienta z  personelem, wystąpienie u  niego efektu lojalności, 
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przejawiające się postawą i zachowaniem, poprzedzają złożone procesy wewnętrzne 
zachodzące u niego. Można więc mówić o szeregu czynników, które powodują u klien-
tów lojalność. Mają one charakter kontekstualny, powiązane są bowiem z  rodzajem 
relacji oraz z charakterem podmiotu, względem którego klient wyraża lojalność. Litera-
tura dotycząca lojalności w sferze komercyjnej [Dick, Basu 1994; Curasi, Kennedy, 2002] 
w dużym stopniu skupia się na identyfikacji różnych rodzajów lojalności, bez pogłębio-
nej analizy czynników wpływających na konkretny jej rodzaj.

Mając na uwadze czynniki wewnętrzne, to zasadne będzie wskazanie na użycie po-
jęcia motyw. Jest to „czynnik wewnętrzny natury psychicznej i fizjologicznej, świadomy 
lub nieświadomy, skłaniający do określonego działania; pobudka, powód; uzasadnienie 
postępowania lub rozumowania” [SJP 1998, s. 208]. Motywy lojalności według Urbana 
i Siemieniako [2005, s. 27], podzielić można na 4 rodzaje: wynikające z relacji klientów 
z firmą, społeczne motywy lojalności, powiązane z oceną korzyści ekonomicznych oraz 
te, które dotyczą przymusu zewnętrznego. Każdej z  grup autorzy przyporządkowali 
szczegółowe czynniki, jakie kreują powstawanie zachowań lojalnych, tabela 1.

Tabela 1. Grupy motywów lojalności

Grupy motywów lojalności Wyszczególnienie motywów lojalności

W relacji klienta z firmą

 · poczucie osobistej więzi klienta z personelem dostawcy,
 · utożsamianie się klienta z wartościami prezentowanymi przez 

dostawcę,
 · poczucie klienta, że jest ważny dla firmy,
 · unikanie wysiłku poznawczego, związane z przesytem reklam 

i informacji,
 · poczucie uczestnictwa klienta w kształtowaniu oferty firmy,
 · nadzieja klienta na przyszłość relacji z firmą,
 · poczucie swobody wyboru, 
 · poczucie posłuszeństwa wobec osób z autorytetem.

Społeczne motywy lojalności
 · chęć bycia zauważonym i docenionym przez innych ludzi, 
 · chęć odróżnienia się wśród innych ludzi, 
 · chęć dzielenia z grupą klientów własnych zainteresowań.

Związane z oceną korzyści 
ekonomicznych

 · pragnienie zakupu po najkorzystniejszej cenie, 
 · pragnienie korzyści dodatkowych przy kolejnym zakupie.

Związane z przymusem 
zewnętrznym

 · poczucie przymusu wywołanego warunkami rynkowymi, 
 · chęć zaznania wygody, 
 · poczucie niemożliwości zmiany dostawcy ze względu na wysokie 

bariery wyjścia, 
 · poczucie przymusu wywołane wymaganiami prawnymi.

Źródło: [Urban, Siemieniako 2005, ss. 2–7].
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Powstawanie relacji lojalności, mogą determinować jednocześnie różne motywy 
lojalności, z wyżej wymienionych grup [Urban, Siemieniako 2005, s. 3]. Autorzy doko-
nali także jej typologii [Siemieniako, Urban 2006], łącząc wyróżnione typy z motywami. 
Rozpatrując lojalność w  odniesieniu do turystyki pielgrzymkowej, można analizować 
ją w tych samych kategoriach, tzn. motywy lojalności pielgrzymów zawierać się mogą 
w tych samych grupach co motywy odnoszące się do klientów w sferze komercyjnej, 
wyłączając grupę motywów związanych z  przymusem zewnętrznym. Trudno mówić 
w przypadku dobrowolnej decyzji udziału w pielgrzymce o tego typu motywie, zwłasz-
cza, że mamy tu do czynienia ze złożonymi i głębokimi potrzebami osób uczestniczą-
cych w  pielgrzymce. Przy takim założeniu pielgrzym jest traktowany podobnie jak 
klient w sferze komercyjnej, czyniąc pielgrzymkę wraz z elementami jej towarzyszącymi 
rodzajem produktu usługowego. Pielgrzymi często czują się związani w  jakiś sposób 
z miejscem pielgrzymowania, jednostką organizującą bądź innymi osobami uczęszcza-
jącymi na pielgrzymki.

Czynniki uczestnictwa i lojalności w pielgrzymowaniu – 
metoda badawcza i wyniki badań ankietowych

Metoda badawcza
Posłużono się badaniem ankietowym realizowanym metodą PAPI (z ang. Paper And Pen 
Personal Interview), wykorzystującą papierową wersję kwestionariusza. Ograniczeniem 
był fakt, że badania miały charakter wyłącznie deklaratywny, jednak w związku z ich cha-
rakterem (w trakcie odbywania się pielgrzymki) oraz specyfiką badanych, była ona naj-
bardziej odpowiednia.

Czynnościami objęto 200 osób uczestniczących w pielgrzymce na świętą Górę Gra-
barkę w trakcie pieszej pielgrzymki z Hajnówki, która odbyła się w dniach 15–17 sierp-
nia 2009 roku. Kwestionariusz wypełniło 120 osób, co stanowiło 70,59% wszystkich 
osób uczestniczących w pielgrzymce (170 osób). Pozostałe 80 kwestionariuszy ankiety 
zebrano od osób, które uczestniczyły w pielgrzymkach w  latach wcześniejszych, od 
2002 do 2008 roku. 

Wyniki badań ankietowych
Badanie dotyczyło uwarunkowań udziału i lojalności pielgrzymów. W tabeli 2 przedsta-
wiono ich charakterystykę.
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Tabela 2. Charakterystyka badanych pielgrzymów

Cecha Wariant cechy Liczba % ogółu

Płeć
kobieta 144 72,0%

mężczyzna 56 28,0%

Wiek

poniżej 15 24 12,0%

15–25 48 24,0%

26–35 47 23,5%

36–45 24 12,0%

46–60 36 18,0%

powyżej 60 21 10,5%

Wykształcenie

Podstawowe 46 23,0%

Gimnazjalne 20 10,0%

Średnie 76 38,0%

Wyższe 58 29,0%

Status

uczeń/student 68 34,0%

pracownik umysłowy 45 22,5%

pracownik fizyczny 38 19,0%

przedsiębiorca 12 6,0%

osoba duchowna 2 1,0%

emeryt/rencista 35 17,5%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań E. Stepaniuk.

Przeważającą grupą badanych pod względem płci były kobiety (72%), zaś najwięk-
szą z uwagi na wiek, stanowiły osoby w przedziale 15–25 lat oraz 26–35 lat. 

Podczas badań, ankietowani pytani byli o  częstotliwość udziału w  pielgrzymce na 
świętą Górę Grabarkę. Miało ono na celu ustalenie, czy ankietowanych można zaliczyć do 
grupy korzystających z usług pielgrzymkowych w sposób powtarzalny (lojalność wymaga 
zachowań powtarzalnych). Odpowiedzi na to pytanie ukazane zostały na rysunku 1.

Rysunek 1. Częstotliwość uczestnictwa w pielgrzymkach na św. Górę Grabarkę

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań E. Stepaniuk.
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Połowa spośród badanych osób brała udział w pielgrzymce pierwszy raz, pozostali 
od dwóch do nawet dziewiętnastu razy.

Badania miały również na celu ustalenie, jak osoby korzystające z usług pielgrzymko-
wych definiują lojalność w odniesieniu do pielgrzymki na świętą Górę Grabarkę. W tym 
celu w kwestionariuszu zawarte zostało pytanie otwarte o następującej treści: „Z czym 
Panu/Pani kojarzy się słowo „lojalność” w  odniesieniu do pielgrzymki na świętą Górę 
Grabarkę?”. Odpowiedzi wskazywały na następujące skojarzenia: oddanie wierze prawo-
sławnej oraz Bogu, uczęszczanie coroczne w tej samej pielgrzymce (systematyczność) 
oraz konsekwencja w dotarciu do końca pielgrzymki. Lojalność wobec pielgrzymki de-
finiowana była również jako uczciwość wobec innych, zaangażowanie w  rozwój piel-
grzymki, pomoc przedsięwzięciu, wierność, poprawne zachowanie wobec innych piel-
grzymów, duchownych, służby porządkowej, zakonu i ludzi przyjmujących do siebie na 
nocleg. Odpowiedzi ankietowanych zwracają uwagę na stosunek względem innych oraz 
Boga. Zakres skojarzeń diagnozowanych osób w  stosunku do lojalności wobec usług 
pielgrzymkowych ukazuje ten fenomen zarówno w kategoriach zachowania, jak i posta-
wy. Lojalność jest rozumiana jako zjawisko: 

 · złożone – odnoszące się do różnych podmiotów, 
 · związane z głębokimi postawami i wartościami osób wyrażających lojalność; z za-

chowaniem powtarzalności udziału oraz zaangażowaniem w pielgrzymce, wyrażają-
cym się np. pomocnością,
 · świadczące o efekcie dotarcia do końca pielgrzymki,
 · relacyjne, oznaczające również odpowiedni stosunek respondentów wobec pod-

miotów, względem których lojalność jest wyrażana (np. inni pielgrzymi). 
Badania zakładały również ocenę czynników, jakie decydują o uczestnictwie w tu-

rystyce pielgrzymkowej. W tym celu w kwestionariuszu znalazło się pytanie wyszcze-
gólniające możliwe czynniki, a ankietowani mieli za zadanie ich ocenę w 5-stopniowej 
skali od „bardzo wysoka” do „w  ogóle się nie zgadzam”. Analizując odpowiedzi ba-
danych, czynniki podzielono na grupy: religijne i duchowe, społeczne, osobiste, inne 
czynniki, tabela 3.
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Tabela 3. Czynniki uczestnictwa w pielgrzymce na św. Górę Grabarkę

W jakim stopniu zgadza się Pan/Pani z poniższymi 
stwierdzeniami dotyczącymi powodów wzięcia przez Pana/

Pani udziału w pielgrzymce?
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Czynniki religijne i duchowe

 Poczułem potrzebę bliższego kontaktu z Bogiem
l. odp. 86 53 35 14 12

3,94
% odp. 43% 27% 18% 7% 6%

Święta Góra Grabarka jest dla mnie ważnym 
miejscem

l. odp. 112 46 27 13 2
4.27

% odp. 56% 23% 14% 7% 1%

Ze względu na osobiste intencje modlitewne
l. odp. 106 50 28 8 8

4,19
% odp. 53% 25% 14% 4% 4%

Ze względu na intencje modlitewne – za innych
l. odp. 96 55 33 8 8

4.12
% odp. 48% 28% 17% 4% 4%

Ze względu na moje zaangażowanie w rozwój 
duchowy

l. odp. 31 33 39 25 72
2,63

% odp. 16% 17% 20% 13% 36%

Czynniki społeczne

Ze względu na członkostwo w organizacjach 
religijnych

l. odp. 24 30 35 37 74
2,47

% odp. 12% 15% 17,5% 18,5% 37%

Towarzyszę rodzinie
l. odp. 68 53 27 18 34

3,52
% odp. 34% 27% 14% 9% 17%

Ze względów towarzyskich; idę ze znajomymi
l. odp. 72 52 30 20 26

3,62
% odp. 36% 26% 15% 10% 13%

Ze względu na potrzebę wyróżnienia się wśród 
znajomych

l. odp. 37 25 31 26 81
2,56

% odp. 19% 13% 16% 13% 41%

Czynniki osobiste

Głównym powodem jest przyzwyczajenie, 
ponieważ chodzę na pielgrzymki od dłuższego 
czasu

l. odp. 13 23 36 32 96
2,13

% odp. 7% 12% 18% 16% 48%

Ze względu na posłuszeństwo osobie z autorytetem 
(batiuszka, rodzina, itp.)

l. odp. 12 31 37 40 80
2,28

% odp. 6% 16% 19% 20% 40%

Ze względu na utrzymanie ciągłości, tradycji 
uczestnictwa

l. odp. 15 21 27 29 108
2,03

% odp. 8% 11% 14% 15% 54%
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W jakim stopniu zgadza się Pan/Pani z poniższymi 
stwierdzeniami dotyczącymi powodów wzięcia przez Pana/

Pani udziału w pielgrzymce?

Ocena
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Czynniki osobiste

Z ciekawości – jestem po raz pierwszy
l. odp. 24 32 24 17 103

2,29
% odp. 12% 16% 12% 9% 52%

Inne czynniki

Ze względu na pobliskie miejsce zamieszkania
l. odp. 44 38 48 36 34

3.11
% odp. 22% 19% 24% 18% 17%

Chodzenie jest związane z moim zobowiązaniem 
świadczenia usług w czasie trwania pielgrzymki

l. odp. 19 23 32 32 94
2,21

% odp. 10% 12% 16% 16% 47%

Ze względu na niskie koszty finansowe
l. odp. 31 42 42 41 44

2,88
% odp. 16% 21% 21% 21% 22%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań E. Stepaniuk.

Wyniki badań prowadzą do wniosku, że uczestnictwo w  pielgrzymce na świętą 
Górę Grabarkę determinowane jest przede wszystkim powodami religijnymi i ducho-
wymi (spośród grup czynników religijne i duchowe ocenione zostały najwyżej) takimi 
jak: ważność miejsca (4,27), osobiste intencje modlitewne (4,19), intencje modlitewne 
za innych (4,12). Grupą czynników najniżej ocenianych były czynniki osobiste (żaden 
z nich nie osiągnął więcej niż 2,29 średniej ocen). Przedstawione wyniki pokazując, że 
argument religijny i duchowy są najważniejsze, sugerują, że sfera relacji z Bogiem jest 
decydująca dla pielgrzymów, w porównaniu ze sferą relacji z innymi ludźmi (czynniki 
społeczne) oraz w odniesieniu do sfery relacji z samym sobą (czynniki osobiste).

W badaniach starano się również ustalić, wobec jakich odniesień lub inaczej podmio-
tów, uczestnicy pielgrzymki są najbardziej lojalni, tabela 4.
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Tabela 4. Odniesienia lojalności pielgrzymów na świętą Górę Grabarkę
Wobec jakich odniesień 

związanych z pielgrzymką na 
św. Górę Grabarkę jest Pan/Pani 

najbardziej lojalny/a?

Wiek (lat)

Ogółemponiżej 
15 15–25 26–35 36–45 46–60 powyżej 

60

Społeczne odniesienia lojalności

wobec samej 
pielgrzymki

Liczebność 3 7 2 0 4 3 19

% z wiek 10,00% 10,00% 2,90% 0,00% 6,67% 9,38% 6,48%

wobec grupy 
religijnej, 
z którą szedłem 
w pielgrzymce

Liczebność 0 6 6 0 3 2 17

% z wiek 0,00% 8,57% 8,70% 0,00% 5,00% 6,25% 5,80%

wobec znajomych 
lub rodziny, 
z którymi idę 
w pielgrzymce

Liczebność 10 12 10 3 1 0 36

% z wiek 33,33% 17,14% 14,49% 9,38% 1,67% 0,00% 12,29%

Religijne odniesienia lojalności

wobec miejsca św. 
Góry Grabarka

Liczebność 8 21 28 15 26 13 111

% z wiek 26,67% 30,00% 40,58% 46,88% 43,33% 40,63% 37,88%

wobec Boga
Liczebność 1 15 14 8 20 12 70

% z wiek 3,33% 21,43% 20,29% 25,00% 33,33% 37,50% 23,89%

wobec zakonnic 
opiekujących się św. 
Górą Grabarką

Liczebność 1 1 6 4 6 2 20

% z wiek 3,33% 1,43% 8,70% 12,50% 10,00% 6,25% 6,83%

Inne odpowiedzi

wobec żadnego
Liczebność 7 4 2 2 0 0 15

% z wiek 23,33% 5,71% 2,90% 6,25% 0,00% 0,00% 5,12%

wobec innych
Liczebność 0 4 1 0 0 0 5

% z wiek 0,00% 5,71% 1,45% 0,00% 0,00% 0,00% 1,71%

Ogółem
Liczebność 30 70 69 32 60 32 293

% z wiek 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań E. Stepaniuk.

Analiza odpowiedzi respondentów pozwoliła na wskazanie grup odniesień lojalno-
ści, jak również wykazała istotne różnice pod względem wieku a deklarowanym ukie-
runkowaniem lojalności. Najczęstszym wskazywanym odniesieniem lojalności były reli-
gijne obiekty (wobec miejsca św. Góry Grabarki, wobec Boga). Wyniki pokazują, iż osoby 
młode (w wieku 15–35 lat) częściej deklarują lojalność względem grupy religijnej, z którą 
uczestniczą w pielgrzymce, bądź wobec znajomych lub rodziny, z którymi biorą udział 
w  pielgrzymce. Można także zauważyć, że w  grupie wiekowej poniżej 15 lat, odsetek 
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23,33% wskazał na brak lojalności wobec wyszczególnionych odniesień lojalności. Suge-
rować to może, że konsumenci do 15 roku życia nie są podatni na zaangażowanie w re-
lacje z związku z usługami pielgrzymkowymi, dopiero w późniejszych latach decydującą 
rolę odgrywają religijne odniesienia lojalności. 

Podsumowanie

Reasumując przeprowadzone badania, można stwierdzić, że głównymi czynnika-
mi skłaniającymi do uczestnictwa w  turystyce pielgrzymkowej są te, które dotyczą 
aspektów religijnych i  duchowych (ważność miejsca św. Góry Grabarka, osobiste in-
tencje modlitewne, lub za innych). Analizując grupy odniesień lojalności, najczęstszym 
wskazywanym odniesieniem były religijne obiekty (lojalność wobec miejsca św. Góry 
Grabarka, wobec Boga). Warto zauważyć, iż grupy odniesień lojalności różnią się ze 
względu na wiek. Osoby w wieku do 15 lat częściej nie wykazują odniesień lojalności, 
natomiast w grupie 15–35 częściej deklarują lojalność względem grupy religijnej, zna-
jomych bądź rodziny. Rozpoznanie czynników uczestnictwa i lojalności pielgrzymów, 
ma z  jednej strony bezpośrednie odniesienie do głębszego zrozumienia zachowań 
uczestników turystyki pielgrzymkowej (a dzięki temu zrozumieniu możliwość lepszego 
dostosowania działań organizatorów, odpowiedzialnych za miejsca kultu religijnego), 
z drugiej zaś działań związanych z  szerszym kontekstem terytorialnym stanowiącym 
otoczenie pielgrzymki. Z punktu widzenia zarządzania produktem turystycznym, wy-
niki niniejszego badania mogą wpłynąć m.in. na rozwój odwiedzanych miejsc kultu 
religijnego lub stanowić inspirację dla poprawy i  lepszego dostosowania usług piel-
grzymkowych do potrzeb pątników. Ponadto, interpretacja elementów lojalności 
w kontekście religijnym, może zwracać uwagę na fakt odniesienia do czynników lojal-
ności w sferze komercyjnych zachowań nabywczych.

Niniejszy artykuł ukazuje lojalność w  odniesieniu do usług pielgrzymkowych jako 
zjawisko wieloaspektowe, ze względu na różnorodność czynników lojalności oraz zło-
żone, gdyż powtarzanie udziału w pielgrzymce jest podyktowane nie tylko przywiąza-
niem do Boga, ale także innych podmiotów, jak: uczestników pielgrzymki, miejsc kultu 
religijnego, zakonu opiekującego się takim miejscem. Specyfika lojalności wobec usług 
pielgrzymkowych polega na związku z wartościami osób wyrażających taką postawę. 
Widoczna jest tutaj również jej relacyjność, charakteryzująca się stosunkiem responden-
tów wobec podmiotów, względem których sami wyrażają lojalność (np. inni pielgrzymi).
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Wpływ aktywności marketingowej e-biznesu 
na ograniczenie racjonalności decyzji konsumentów

The Impact of Marketing Activities of E-business to Limit  
the Rationality of Consumers Decisions

Abstract: The rationality of decision processes is an important economic issue. Referring 

this problem to consumers’ decisions, it should be stated that their purchasing decisions 

are rather proof of limited rationality, resulting from the complexity and diversity of fac-

tors that it create. Due to the growing importance of e-business and the specificity of the 

e-business-e-customer relationship, often narrowed to the Internet, the problem of rationa-

lity gains a new dimension. Factors that are typical for online transactions and at the same 

time constitute its advantages, suggest that the Internet favors rationality, especially when 

purchasing decisions are connected with logic, deliberate action, justified economic bene-

fits or other users recommendations. In fact, e-marketing activity implemented through the 

positioning of websites, remarketing, content marketing and other elements, including not 

very ethical practices some of the companies, may limit these rational premises. The article 

refers to the theory of rationality choice as well as e-business and e-marketing activity.

Key words: e-business, rationality, consumer decision, e-marketing, Internet

Wstęp

Aktywność gospodarcza realizowana w formule e-biznesu rozwija się dynamicznie. Za-
angażowanie przedsiębiorstw w wykorzystywanie Internetu w działalności operacyjnej 
jest coraz większe, choć nadal zróżnicowane. Na rynku funkcjonują firmy, których pod-
stawowym, a czasem jedynym narzędziem komunikowania się i zawierania transakcji jest 
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Internet. Również dla klientów zaistniały nowe realia oraz nieco odmienny przebieg pro-
cesu zakupowego. Racjonalny wybór oznacza decyzje uzasadnione z punktu widzenia 
uzyskiwanych korzyści. Powstaje zatem pytanie: czy w przypadku e-biznesu i ogranicze-
nia relacji klient-firma wyłącznie do Internetu, decyzje te będą mniej czy bardziej racjo-
nalne? Aktywność marketingowa opisywanego zjawiska jest także skonstruowana nieco 
odmiennie. Celem opracowania jest ocena wpływu aktywności marketingowej e-biznesu 
na racjonalność postępowania konsumentów, w szczególności zaś określenie, czy klienci 
rozpoznają stosowane w  e-biznesie metody, które odwołując się do przesłanek racjo-
nalności, w rzeczywistości ją ograniczają. W artykule wykorzystano wyniki badań włas-
nych przeprowadzonych w 2018 r. z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu, na pró-
bie 363 konsumentów, mieszkańców województwa podkarpackiego. W  dociekaniach 
zastosowano kwotowy dobór próby, uwzględniający wiek, płeć i miejsce zamieszkania 
respondentów. Badania dotyczyły uwarunkowań decyzji zakupowych e-konsumentów, 
w zakresie nabywanych przez nich produktów i usług. Jeden z obszarów diagnozy do-
tyczył aktywności marketingowej e-przedsiębiorstw, znajomości tworzących go narzę-
dzi i świadomości mechanizmów ich działania w opinii konsumentów. Dążono także do 
uzyskania opinii na temat skuteczności narzędzi e-marketingowych. Dokonywana przez 
respondentów ocena, prowadzona była w kontekście istotnego problemu, jakim jest ra-
cjonalność wyborów konsumenckich. W części teoretycznej pojawia się odniesienie ni-
niejszego opracowania do aspektu racjonalności decyzji zakupowych.

Podstawowe założenia koncepcji racjonalności wyboru 

Teorie mikroekonomiczne koncentrują się głównie na zachowaniu pojedynczego kon-
sumenta. Zasadniczym przedmiotem ich rozważań jest postępowanie jednostki w wa-
runkach ograniczonych dochodów i  konieczności wyboru w  kolejności zaspokojenia 
potrzeb. Początkowo teorie te przedstawiały konsumenta jako w  pełni racjonalnego, 
mającego dostęp do wyczerpujących informacji, kierującego się tylko motywami eko-
nomicznymi. Z  czasem jednak pełna racjonalność ustąpiła miejsca selektywnej, zgod-
nie z którą na zachowanie człowieka wpływa wiele czynników, takich jak: zdolność do 
zachowań w  grupie, do uczenia się systemów wartości, także na własnych błędach. 
Zmiany zachodzące w obszarze tych czynników powodują, że konsument nie jest w sta-
nie jednoznacznie przewidzieć skutków swojego zachowania, a  zatem, może funkcjo-
nować racjonalnie tylko w określonych warunkach [Zalega 2007, ss. 114–115]. Główne 
uwagi instytucjonalistów i przedstawicieli ekonomii behawioralnej wobec założeń do-
skonałej racjonalności dotyczą tego, że rzeczywistość jest zwykle zbyt skomplikowana, 
a ludzkie możliwości postrzegania i skupiania uwagi zbyt ograniczone, by możliwe było 
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zgromadzenie pełnej informacji o  danym problemie decyzyjnym. Gdyby nawet pełna 
informacja była dostępna bezkosztowo, to skonstruowanie modelu analizy tych danych 
przekraczałoby ludzkie zdolności. Zakładając, że modelowanie pozwalałoby na identyfi-
kacje wszystkich opcji wyboru oraz ich prawdopodobieństwa – nie byłoby pewności, że 
jednostka wybierze wąsko rozumianą maksymalizację użyteczności, jeśli wybór taki stoi 
w sprzeczności z wyznawanymi wartościami, normami społecznymi lub wewnętrznymi 
standardami postępowania [Sordyl 2009, s. 17].

W  literaturze można spotkać kilka poziomów określających racjonalność wyboru. 
Pierwszy stanowi, że zachowanie ludzi racjonalnych zawsze określone jest przez jakiś 
cel, nawet jeśli zostało ono zdeterminowane przez wpływy zewnętrzne. Postawa jed-
nostki może być opisana jako irracjonalna, gdy stoi w przeciwieństwie do kosztowo-ko-
rzyściowej postawy kalkulacyjnej, umożliwiającej zwiększanie bogactwa dzięki przemy-
ślanym ocenom. Decyzje będą uważane za racjonalne, ponieważ zostały przemyślane, 
podjęte świadomie, z ostrożnym rozważeniem ceny relatywnej, kosztów oraz korzyści 
– w świetle możliwości realizacji działań alternatywnych. Drugi poziom postrzegania ra-
cjonalności, odnoszony bywa do predyspozycji człowieka i argumentowania jego stano-
wiska. Z tej perspektywy osoba może być nazwana racjonalną poprzez skłonności do lo-
gicznego argumentowania. Trzeci poziom zakłada, że racjonalność nie jest zwyczajnym 
procesem argumentowania, ale zestawem precyzyjnie sformułowanych założeń lub 
przesłanek, dotyczących ludzkich motywacji, podejmowania decyzji i  uskuteczniania 
zachowań, z których wypływają dalsze kroki logicznego argumentowania oraz wyniki 
dedukcji [Nogal 2014, s. 157]. Działania racjonalne są więc celowe, czyli jednostka kieruje 
się pewnymi intencjami i kryterium optymalności. W teorii racjonalnego wyboru określa 
się to mianem hierarchii preferencji i dążeniem do maksymalizacji użyteczności. Należy 
podkreślić, że działanie jednostki jest często optymalne ze względu na jej własne cele, 
a nie w znaczeniu społecznym. Interes społeczny może, choć nie musi, pojawić się jako 
efekt działań indywidualnych. Teorii racjonalnego wyboru zarzuca się zbytnie oderwa-
nie od rzeczywistości społecznej i „odczłowieczanie” jednostki, a także przypisywanie 
jej wyłącznie egoistycznych motywacji. Tymczasem, zamiast bezwzględnego homo oe-
conomicus można tu dostrzec homo sociologicus, funkcjonującego w bardzo szerokiej 
sieci relacji społecznych, norm, reguł, ograniczeń instytucjonalnych w interakcjach z in-
nymi jednostkami. Sama teoria racjonalnego wyboru nie narzuca, jakie cele działań są 
racjonalne [Baczko-Dombi, Komendant-Brodowska 2013 s. 4].

Racjonalność można analizować w ujęciu mikro (podmiotów gospodarujących) oraz 
makro (racjonalność systemu społeczno-gospodarczego). Przy obu rodzajach decydo-
wania można wyróżnić racjonalność formalną (maksymalizacja funkcji celu i uporząd-
kowany zbiór preferencji na poziomie mikro oraz zasada optymalności w sensie Pareto 
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na poziomie makro) i  materialną (maksymalizacja konkretnej funkcji celu, preferencje 
egoistyczne lub altruistyczne na poziomie mikro oraz konkretna sytuacja optymalna 
w sensie Pareto na poziomie makro) [Chojnacka 2014, s. 36]. 

Z analitycznego punktu widzenia zagadnienie racjonalności tworzą dwie składowe. 
Pierwsza to wybór celów, natomiast druga to dobór środków służących ich realizacji. 
Racjonalność instrumentalna nie określa celów, lecz relacje między celami a dobranymi 
przez podmiot środkami na podstawie jego wiedzy [Musiał 2014, s. 175]. Racjonalność 
rzeczowa występuję, gdy dobór środków odpowiada prawdziwej, obiektywnie istnieją-
cej sytuacji, tzn. rzeczywiście istniejącym faktom, prawom i stosunkom. Z racjonalnoś-
cią metodologiczną mamy do czynienia wówczas, gdy dobór środków jest właściwy 
w świetle posiadanej przez decydenta wiedzy, gdy wnioskowanie logiczne, decydujące 
o wyborze środków jest poprawne w ramach posiadanej wiedzy [Kłosiński 2000, s. 99].

Teoria ekonomii zakłada, że podmioty działające na rynku, w tym konsumenci, przy 
podejmowaniu decyzji kierują się zasadą racjonalności. Oznacza to, że interesant do-
konuje wyboru koszyka dóbr i usług, czyli osiąga maksimum satysfakcji z  ich nabycia, 
przy danym nakładzie finansowym lub nabywając określony koszyk, dąży do osiągnię-
cia preferowanego stopnia satysfakcji, minimalizując jednocześnie nakłady finansowe. 
Jednak z praktyki wynika, że konsumenci nie zawsze postępują w sposób modelowy, 
ponieważ na ich decyzje wpływa wiele czynników natury subiektywnej. Często kierują 
się impulsami, wrażeniami, osobistymi odczuciami, a nie obiektywną wiedzą na temat 
produktu czy usługi. Wybory podejmowane przez konsumentów w wielu wypadkach 
są nieracjonalne, co było jednym z powodów powstania ekonomii behawioralnej. Nob-
liści D. Kahneman i A. Tversky zbadali, że ludzie często podejmują decyzje na podstawie 
ograniczonej racjonalności [Wawrzyniak 2017, s. 168].

Podstawowe elementy koncepcji e-biznesu w kontekście 
relacji z klientem

Biznes elektroniczny, inaczej e-biznes, jest określany jako model prowadzenia przedsię-
biorstwa na podstawie szeroko rozumianych rozwiązań teleinformatycznych, w szczegól-
ności na aplikacjach internetowych. W literaturze przedmiotu można się spotkać z bardziej 
szczegółowym ujęciem tego zjawiska, gdzie e-biznes, określa się jako bezpieczne, elastycz-
ne i zintegrowane podejście do dostarczania zróżnicowanych, dodatkowych wartości bi-
znesowych, drogą połączenia tradycyjnych systemów opisujących podstawowe procesy 
biznesowe w organizacji, z możliwościami uproszczenia dostępu do nich, jakie umożliwia 
technologia sieciowa [Kuna-Marszałek, Buczkowski 2016, s 97]. Z pojęciem biznesu elek-
tronicznego łączą się takie ogólne zagadnienia jak: gospodarka elektroniczna (e-economy), 
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społeczeństwo informacyjne (e-society), elektroniczna administracja (e-government), han-
del elektroniczny (e-handel/e-commerce) oraz węższe: bankowość elektroniczna (e-ban-
king), marketing internetowy (e-marketing) czy nauczanie na odległość (e-learning). Z per-
spektywy e-biznesu, model biznesu jest określany jako architektura produktu, usług lub 
przepływu informacji, zawierająca opis różnych „aktorów biznesowych”, ich ról, potencjal-
nych korzyści oraz źródeł przychodów [Kardas 2016, s. 299].

Często spotykanym punktem wyjścia klasyfikacji modeli biznesowych w Internecie 
jest podział na cztery ośrodki ciążenia: zawartość lub treść (content), handel (commer-
ce), kontekst (context), wymianę informacji (connection). Segment zawartości obejmuje 
treści cyfrowe, np. wiadomości online, ściąganie muzyki czy filmów. W tym segmencie 
są obecne firmy tradycyjnych wydawców i mediów RTV oraz liczne typu Host-Service- 
-Providers (YouTube), serwisy Peer-to-Peer (Napster). Segment handlu dotyczy nawią-
zywania kontaktów i  pomocy w  negocjowaniu oraz zawieraniu umów (e-attraction, 
e-bargaining, e-transaction, e-retailing, e-payment, e-delivery). Segment kontekstu obej-
muje oferty klasyfikacji i systematyzacji informacji pod kątem potrzeb danego klienta, 
np. w zależności od lokalizacji (e-bookmarking), a wymiany informacji – oprócz dostępu 
do sieci – także serwisy społecznościowe i wiele usług dodanych (My Space, Facebook, 
Twitter). Mogą to być różne usługi wymiany informacji, np. opinii o produktach i usłu-
gach, hobbystycznych czy innych (customer networks, customer messages, customer ex-
change, customer opinions) [Szpringer 2012, s. 70].

Specyficzną i szczególnie ważną w kontekście problematyki tego artykułu grupą są 
podmioty działające w  sferze e-usług, gdyż często są to firmy komercyjne o  wyłącznie 
wirtualnym kontakcie z  klientem. Pod pojęciem e-usług rozumiane są te, które świad-
czone są całkowicie automatycznie, tj. realizowane są przez technologię informatyczną, 
np. oprogramowanie, a  w  niektórych przypadkach w  procesie jej świadczenia, udział 
człowieka jest bardzo ograniczony. E-usługą jest zatem taka, która polega na wysyłaniu 
i odbieraniu danych za pomocą systemów informatycznych w publicznych sieciach tele-
komunikacyjnych, świadczona na indywidualne żądanie usługobiorcy (zindywidualizo-
wana), realizowana bez konieczności przebywania obu stron jednocześnie w  tej samej 
lokalizacji, czyli zdalnie oraz spełniająca warunek konkretnej odpowiedzi na zamówienie. 
E-usługi dotyczą realizacji wielu zleceń na rynku B2B, np. gdy klienci wprowadzając własne 
dane uzyskują zwrotnie potrzebne zestawienia, statystyki i analizy biznesowe. Ten rodzaj 
usług został w Polsce rozwinięty w szczególności dzięki programowi operacyjnemu In-
nowacyjna Gospodarka (działania 8.1 i 8.2). Część z wdrożonych platform e-usługowych 
nie zyskała jednak zainteresowania rynkowego i  nie odniosła sukcesu. Łączy się to np. 
z faktem ograniczonych możliwości generowania raportów czy końcowych analiz bez po-
siadania specjalistycznej wiedzy, a wiec usługa okazywała się niekompletna, algorytmy 
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nie potrafiły w pełni zastąpić zasobów ludzkich posiadających odpowiednie kwalifikacje 
analityczne. Można także znaleźć wiele przykładów e-usług, które odniosły sukces, gdzie 
użytkownik dzięki wsparciu dostarczanemu za pomocą kreatorów i gotowych szablonów, 
bez konieczności posiadania wiedzy programistycznej i zakupu licencji na oprogramowa-
nie, zyskiwał przydatne dla siebie systemy e-sprzedażowe, systemy ERP i CRM czy proste 
narzędzia e-marketingowe. 

Aktywność marketingowa w e-biznesie to zestaw działań podobnych jak w innych 
przedsiębiorstwach, z  tym, że realizowanych wyłącznie w  sieci. Obejmują one poza 
czynnościami o charakterze informacyjno-reklamowym dotyczącym oferty, także sferę 
komunikacji dwustronnej z klientami i dostawcami, wykorzystywanie mediów społecz-
nościowych oraz badania marketingowe, w tym badanie satysfakcji czy pozyskanie da-
nych pozwalających na segmentację rynku (dokonywaną z wykorzystaniem właściwych 
dla danej branży cech). Odbiorcami tych działań są nie tylko klienci, ale i  konkurenci. 
Stąd wyzwania dotyczące wyróżnienia się formą i  treścią. Wśród działań marketingo-
wych, które są spotykane w Internecie najczęściej wymienia się [Wójcik 2017]:

 · reklamy,
 · remarketing – metoda docierania do potencjalnych klientów, którzy już kiedyś od-

wiedzili witrynę, ale nie dokonali konwersji. Na kolejno odwiedzanych stronach wy-
świetlają się reklamy produktów i usług, którymi klienci byli zainteresowani wcześniej, 
 · video marketing – tworzenie i wykorzystywanie treści video, 
 · mailing – newslettery i kampanie mailowe, 
 · content marketing – publikowanie treści wartościowych, intrygujących i angażują-

cych sprecyzowaną grupę odbiorców, 
 · marketing wirusowy – często z wykorzystaniem serwisów społecznościowych (Fa-

cebook i Instagram, Snapchat czy Google+), 
 · współpracę z blogsferą – stanowiącą obszar zrzeszający twórców i odbiorców treści 

internetowych, dla których głównym kanał komunikacji są blogi.
Warto w  tym miejscu dodać, że nadrzędnym narzędziem poprzedzającym za-

stosowanie powyższych, wydaje się być pozycjonowanie stron i  treści reklamowych 
tak, aby użytkownicy w  pierwszej kolejności trafiali na oferty konkretnych firm. Już 
sam ten mechanizm podważa zasadę racjonalności wyboru dokonywanego przez 
e-konsumenta, gdyż procedura szeregowania treści w wyszukiwarce jest wielu klien-
tom nieznana, a zawęża ich wybór do firm umieszczonych na pierwszych pozycjach 
wyszukiwarki, mimo że korzystniejsze z  punktu widzenia klientów oferty mogą być 
dostępne „głębiej” w sieci. 
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Aktywność marketingowa e-biznesu i jej wpływ na 
racjonalność decyzji e-konsumentów

Działalność gospodarcza uwarunkowana wykorzystaniem Internetu, może być podyk-
towana względami ekonomicznymi np. specyficznym asortymentem, znajdującym bar-
dzo wąskie grono nabywców, który nie uzasadnia wykorzystywania konwencjonalnych 
kanałów dystrybucji. W innych przypadkach, zazwyczaj oznacza dążenie do poszerzenia 
grona odbiorców i jest traktowany jako uzupełniający strumień przychodów. Z uwagi na 
koszty uruchomienia portalu internetowego, możliwość jego elastycznego dostosowa-
nia do prowadzonej działalności oraz z uwagi na rosnące znaczenie dla konsumentów, 
angażowanie się w e-biznes może być w wielu przypadkach uznane za działanie w pełni 
uzasadnione, przydatne, a niekiedy wręcz konieczne. Czy jednak tak pozytywna opinia 
utożsamiająca e-biznes z działaniem racjonalnym dla firmy będzie taka sama z perspek-
tywy klientów? Paradoksalnie nawet Ci, którzy nie korzystaliby z obiektów stacjonarnych, 
mogą odczuwać wyższy poziom bezpieczeństwa zawieranych transakcji, jeśli są świa-
domi ich istnienia. Czy powstałą specyficzną relację firma-klient można wykorzystać do 
maksymalizacji korzyści dla firmy kosztem konsumenta? Pomijając przedsiębiorstwa, 
które dążą do kreowania lojalnych postaw klientów, generowaną wysokim poziomem 
satysfakcji, część firm może z jednej strony przyciągać uwagę korzystnymi obietnicami, 
z drugiej zaś ich nie realizować. Rozpatrywanie tych przypadków może rzucić nieco od-
mienne światło na problematykę racjonalności wyboru. Czy klient, który dokonał zakupu 
cenowo bardzo korzystnego, a więc z perspektywy ceny wydającego się na racjonalny, 
nie powinien w rzeczywistości podchodzić z rezerwą do niespotykanej cenowo oferty? 
Przypomina to sytuację klientów zaciągających pożyczkę o rzekomo korzystnym opro-
centowaniu, którzy wpadają w pułapkę rosnącego zadłużenia, czy klientów, którzy kupili 
bardzo atrakcyjną usługę turystyczną od podmiotu, który na rynku nie działał zbyt długo 
i zawiódł. Nie brak opinii, że klienci ci sami są sobie winni, gdyż oczekiwanie tak lukratyw-
nych korzyści było nieracjonalne. Chociaż wspomniane przykłady mogą mieć miejsce nie 
tylko w formule e-biznesu, to jednak w przypadku ograniczenia kontaktu do Internetu 
prawdopodobieństwo podobnych błędów rośnie. 

Oferty firm, które w  relacjach z  klientami posługują się tylko Internetem muszą być 
atrakcyjne, by przyciągnąć uwagę i zrekompensować brak osobistego kontaktu. Praktycy 
e-marketingu doskonale orientują się w atrybutach Internetu docenianych przez e-klientów 
i starają się je wykorzystać. Stąd, niektórzy nieuczciwi e-handlowcy nie ograniczają się już na-
wet tylko do niedopowiedzeń w zakresie szczegółów oferty (np. czasu oczekiwania, miejsca 
wysyłki, wyłączeń z zakresu usługi ubezpieczeniowej), ale aktywnie tworzą treści, za którymi 
powinni stać np. inni klienci. Wykorzystując autosugestie, pseudorekomendacje, oszukują 
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w specyficzny sposób potencjalnych klientów. Podczas gdy rekomendacje klientów sugero-
wałyby rzeczywiste korzyści lub wady ofert i stanowiłyby komponent racjonalnego uzasad-
nionego wyboru, jako zmanipulowany tekst doprowadzają do irracjonalnych decyzji. Pseu-
dorekomendacje są częstym zjawiskiem na stronach internetowych wykorzystywanych do 
sprzedaży np. suplementów lub tzw. wyrobów medycznych, niebędących w rzeczywisto-
ści lekami. Nieskrępowany czas dokonywania transakcji online, często jest przedstawiany 
jako atut e-handlu i czynnik sprzyjający racjonalnemu i przemyślanemu wyborowi. Jednak 
także w tym przypadku spotkać można praktyki służące przyspieszeniu i skracaniu czasu 
na podejmowanie decyzji. Odbywa się to poprzez sugerowanie upływania czasu trwania 
oferty czy wykupywania jej przez innych klientów (np. na portalach sprzedających oferty tu-
rystyczne, sugeruje się liczbę innych klientów, aktualnie rozważających zakup lub wskazuje 
na szybkie tempo sprzedaży dostępnych propozycji). Czy zatem aktywność marketingową 
e-przedsiębiorstw należy uznać za czynnik ograniczający racjonalność wyboru? Wydaje się, 
że odpowiedź nie może być jednoznaczna. Jeżeli zamierzeniem jest wymuszenie zakupu, 
przyśpieszenie wyboru, skrócenie czasu podejmowania decyzji, celowe pomijanie elemen-
tów oferty, które są niekorzystne dla klienta, to wtedy można je uznać za ograniczające racjo-
nalność wyboru, ale takie praktyki nie występują zawsze.

Po upływie określonego czasu od zakupu klienci (tak jak respondenci biorący udział 
w badaniu, którego wyniki są prezentowane w dalszej części) są w stanie ocenić, jakie 
były intencje przedsiębiorców realizowane poprzez aktywność marketingową. Są także 
wówczas skłonni wypowiedzieć się na temat satysfakcji z zakupu produktu lub usługi 
oraz mogą określić racjonalność dokonanego wyboru czy ocenić wpływ działań marke-
tingowych na decyzje. 

W toku prowadzonych badań własnych, dotyczących zachowań konsumentów oraz 
uwarunkowań decyzji zakupowych, pojawił się wątek e-konsumpcji. Zawężono liczbę 
respondentów do tych, którzy deklarowali częsty lub bardzo częsty kontakt z e-bizne-
sem. Same pytania nie dotyczyły klasycznych zagadnień związanych z preferowanymi 
produktami czy usługami, częstotliwością wykorzystania e-handlu jako kanału dystry-
bucji, lecz dotyczyły właśnie oceny racjonalności decyzji uwzględniającej specyfikę wir-
tualnych relacji firma-klient. 

Z  uwagi na specyfikę komunikacji pomiędzy klientami a  e-biznesem, proces za-
kupowy nie przebiega w sposób tradycyjny, lecz uproszczony, co może prowadzić do 
nieracjonalnych decyzji. Same transakcje dokonywane z  wykorzystaniem Internetu 
mogą być opisane za pomocą zestawu cech charakterystycznych, co stanowiło pod-
stawę oceny racjonalności wyboru. Respondenci biorący udział w  badaniu oceniali, 
jaki ich zdaniem jest wpływ danego czynnika na odczuwaną przez nich racjonalność 
podejmowanych decyzji. Gdy nie miał dla ich dużego znaczenia, wskazywali 0, gdy 
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oceniali, że w  znacznym stopniu przyczynia się do wzrostu racjonalności wyboru, 
wskazywali 3. Poniży wykres przedstawia średnią z dokonanych ocen. 

Wykres 1. Ocena wpływu wybranych elementów związanych z transakcjami 
realizowanymi w Internecie dla poziomu racjonalności podejmowanych decyzji 

 
Średnia ocena punktowa: 0 – brak znaczenia; 3 – duże znaczenie.

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Przytoczone cechy łączące się z transakcjami realizowanymi w Internecie respondenci 
oceniali biorąc pod uwagę ich znaczenie dla odczuwanej przez siebie racjonalności podej-
mowanych decyzji zakupowych. Wśród głównych przesłanek transakcji online wskazywali 
możliwość uzyskania atrakcyjnej ceny, większą dostępność i  wybór spośród wielu ofert. 
Istotne były także opinie i rekomendacje innych klientów oraz pojawiająca się od 2014 r. 
ustawowo zagwarantowana możliwość zwrotu towarów zakupionych przez Internet. Nato-
miast niezbyt pozytywnie ocenili umieszczane w Internecie treści opisujące produkty czy 
usługi, w tym ich szczegółowość, czy dodatkowe pozacenowe elementy uatrakcyjniające 
ofertę. Czynniki dotyczące anonimowości, bezpieczeństwa płatności, zyskały niższe oceny, 
co nie oznacza, że są utożsamiane jako przesłanki irracjonalne, lecz po prostu są trakto-
wane jako standard, który nie wpływa znacząco na wzrost poczucia racjonalności samych 
decyzji zakupowych. Objęci badaniem respondenci poproszeni zostali ponadto o ocenę 
racjonalności dokonanych w przeszłości transakcji zakupu produktów czy usług online. Nie 
jest to więc klasyczny ranking popularności zakupów przez Internet, ale ocena post fac-
tum racjonalności decyzji. Respondenci dokonywali klasyfikowania w skali punktowej 0–3. 
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Gdy w ich opinii dokonywane zakupy dóbr lub usług były bardzo racjonalne i uzasadnione 
wskazywali 3, gdy uznawali, że była to jednak nieracjonalna decyzja wybierali 0. Wykres 2 
przedstawia średnią z przydzielanych punktów. 

Wykres 2. Ocena poziomu racjonalności zakupów online wybranych dóbr i usług – 
w opinii respondentów 

Średnia ocena punktowa: od 0 – irracjonalne; do 3 – wysoce racjonalne.

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Respondenci biorący udział w badaniu ocenili wysoko poziom racjonalności zakupów 
zwłaszcza w tych kategoriach, które właściwie dziś są jedynie lub głównie dostępne online 
i poszukanie dostępu do nich w konwencjonalnym handlu byłoby czasowo i kosztowo nie-
uzasadnione (produkty cyfrowe: gry, pliki muzyczne i materiały video, e-bilety). Drugą grupą 
stanowią produkty wysoce wystandaryzowane tj. określone co do marki i modelu, co gwa-
rantuje identyczność walorów użytkowych, niezależnie od kanału sprzedaży, przy możliwo-
ści uzyskania dodatkowych korzyści cenowych przy zakupach online (RTV, GSM, CD, DVD). 
Nie zaskakuje także niska ocena racjonalności zakupów online tych produktów, które tracić 
mogą na walorach użytkowych w transporcie np. żywność, czy też tych, które charakteryzu-
je wysoce subiektywny odbiór i w konsekwencji ocena (wyposażenie wnętrz). Interesująca 
jest dość powściągliwa opinia na temat racjonalności zakupów odzieży i obuwia, co wiązać 
należy zapewne z  nie do końca kompatybilnymi rozmiarami czy krojami i  koniecznością 
odsyłania towarów niemal natychmiast po ich odbiorze. Co prawda, renomowane e-sklepy 
gwarantują zwrot zakupów za darmo (koszt wliczony de facto w cenę), ale wiąże się to ze 
stratą czasu, koniecznością nadania przesyłki, oczekiwania na zwrot środków pieniężnych. 
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Częste występowanie tego typu niedogodności może prowadzić do powściągliwej oceny 
racjonalności zakupu tej kategorii dóbr i potencjalnych korzyści z nich. Niska ocena uzyski-
wanych profitów dotyczyła także suplementów i  leków, co w przypadku tych pierwszych 
może wynikać z ich często ograniczonej skuteczności, zaś w przypadku leków (np. tych na 
receptę) z powodu konieczności ich odbioru w aptece stacjonarnej mimo zakupu online, 
a więc konieczności podjęcia czynności niemal jak w przypadku zwykłej transakcji.

Badanych poproszono także o ocenę dostrzeganych przez nich działań marketingo-
wych firm e-biznesowych, z którymi zawierali transakcje. Konsumencka ocena działań 
marketingowych obiektów konwencjonalnych, usługowych czy handlowych, często jest 
nieprzychylna lub przynajmniej dość powściągliwa. W przypadku modelu biznesowego 
wykorzystującego wyłącznie Internet, nie jest możliwe bezpośrednie uatrakcyjnianie 
oferty czy zachęcanie do zawarcia transakcji poza siecią, jak np. w handlu tradycyjnym 
poprzez degustacje. Stąd można mówić o swego rodzaju skoncentrowaniu działań, co 
umożliwia także ich syntetyczną ocenę.

Wykres 3. Zastrzeżenia respondentów wobec działań marketingowych e-biznesu (%)

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Działania marketingowe e-biznesu były często utożsamiane z nazbyt ogólnikowy-
mi i hasłowymi apelami, ściągającymi uwagę klienta na firmę, mimo braku atrakcyjnej 
oferty (np. sugestie znacznych obniżek cenowych, a w rzeczywistości chęć przekazania 
dodatkowego wyposażenia, a nie upust). Powiązana z powyższym była też sugerowana 
wysoka selektywność treści (respondenci wskazywali tu np. na usługi bankowe i ubez-
pieczeniowe), polegającą na zwracaniu uwagi i wyraźnym przedstawianiu wybranych 
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(nielicznych) elementów oferty, pomijaniu tych, które ograniczać mogą uzyskiwanie 
przez klientów korzyści (warunki dodatkowe i wykluczenia). Rzadziej respondenci wska-
zywali na nieaktualność treści. Natomiast bardzo negatywnie oceniano zaimplemento-
wane w portale internetowe algorytmy gromadzące dane, zarówno te, które klient sam 
musiał podać (zgłaszając chęć otrzymania szczegółowo oferty), jak i te generowane na 
podstawie analizy aktywności internauty na stronie www (konwersja). 

Respondentów poproszono także o wskazanie narzędzi e-marketingu, z  jakimi się 
spotykali, których mechanizmy działania były im znane i w ich ocenie skutecznie wpły-
wały na decyzje zakupowe. Z uwagi na możliwą nieznajomość określeń specjalistycz-
nych, połączoną z jednoczesnym doświadczaniem działania narzędzi w rzeczywistości, 
podczas badania respondentom przedstawiono ich opis, a na wykresie wykorzystywa-
no odpowiadające im stosowane nazewnictwo. 

Wykres 4. Opinie na temat skuteczności i poziomu świadomości narzędzi 
e-marketingu wśród respondentów (%)

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Z grupy omówionych wcześniej narzędzi e-marketingu, respondenci wskazywali na 
zetknięcie się z  wymienionymi określeniami i  świadomość mechanizmu ich oddziały-
wania głównie w  odniesieniu do: reklamy w  postaci banerów, materiałów video, roz-
syłanych maili, newsletterów. Deklarowali też bardzo ograniczony wpływ na proces 
decyzyjny. Jednocześnie, po zapoznaniu się z opisami kolejnych narzędzi, wskazywali 
na działania związane z pozycjonowaniem, remarketingiem i marketingiem treści, jako 
tych mających duży wpływ na decyzje, mimo że nie do końca byli świadomi, że są one 
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w pełni zależne od aktywności konkretnych firm. W kontekście przedmiotowej oceny 
racjonalności decyzji zakupowych dokonywanych w  Internecie, można przychylić się 
do opinii, że jest ona faktycznie dość ograniczona. Dostrzec jednak należy, że wraz ze 
wzrostem znaczenia Internetu, jego wykorzystywania przez respondentów w wielu ob-
szarach życia, a  także postępującego wzrostu świadomości mechanizmów i  narzędzi 
e-marketingowych, będzie można powiedzieć o wyższym poziomie racjonalności do-
konywanych wyborów, tak jak to miało miejsce w przypadku handlu konwencjonalnego 
i stopniowego poznawania przez klientów idei technik merchandisingowych. 

Podsumowanie

Uwarunkowania racjonalności decyzji w sferze e-biznesu w kontekście jego rosnącej roli oraz 
specyfiki relacji z klientem, stanowią interesujący obszar analiz. Narzędzia e-marketingowe 
mogą być wykorzystywane przez e-biznes w szerokim zakresie, stosownie do posiadanego 
budżetu. E-konsumenci dążąc do maksymalizacji korzyści z dokonywanych transakcji od-
noszą często wrażenie, że Internet wręcz gwarantuje, że podejmowane przez nich decyzje 
będą w większym stopniu racjonalne, co ma być konsekwencją wielu pozytywnych cech 
transakcji kupna-sprzedaży dóbr i usług zawieranych online. Przytoczone w artykule przy-
kłady działań stosowanych w praktyce, w zestawieniu z opiniami respondentów, pozwalają 
ocenić, że poziom racjonalności tych decyzji może być w rzeczywistości niższy od spodzie-
wanego. Stan ten jest jednak dynamiczny, tak jak poziom świadomości e-konsumentów 
i rozwój technologii teleinformatycznej i samych narzędzi e-marketingowych. 
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Menedżerowie i konsumenci wobec narzędzi  
marketingu mobilnego

Managers and Consumers Attitudes towards Tools 
of Mobile Marketing

Abstract: The article presents the results of direct research, the aim of which was to show 

the behavior of enterprises, attitudes and opinions of managers regarding the mobile mar-

keting instruments, as well as the compliance of the instruments used with the consumer 

preferences. The research was carried out using the Internet survey method on a sample 

of 511 consumers and questionnaire interviews on a sample of 235 managers. Purpose se-

lection method was used in both samples. Mobile marketing offers many tools that can be 

used to improve marketing activities. Modern Polish enterprises are still learning to use 

them in marketing activities. Not always choices are in line with consumer preferences. Ef-

ficiency assessments provide an indication of the use of specific mobile marketing tools in 

the future. Currently, the most commonly used tools are social media, mobile websites, se-

arch engine advertising (AdWords) and graphic advertising (Display). In the future they will 

be joined by coupons and mobile applications, geolocation tools and QR codes. However, 

mobile e-mails, SMSs, MMSs and VSMs, as well as augmented reality and newsletters due to 

the reluctant attitude of consumers are unlikely to gain a greater role in the future.
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Wstęp

W 2017 roku 38,7% mieszkańców Polski w wieku od 16 do 74 lat łączyło się z Internetem 
poprzez telefon komórkowy lub smartfon, dlatego też istnieje wyraźna zależność pomię-
dzy wiekiem konsumentów a wykorzystywaniem urządzeń mobilnych do komunikowania 
się z siecią. W grupie wiekowej 16–24 lata odsetek ten wynosił 80,6%, podczas gdy w kate-
gorii wiekowej 65–74 lata jedynie 5% [www.stat.gov.pl]. Rosnące znaczenie urządzeń mo-
bilnych w codziennym życiu konsumentów skłoniło menedżerów do eksploatowania ka-
nałów mobilnych w działaniach marketingowych firm, kierowanych zwłaszcza do młodszej 
części społeczeństwa. Wraz ze wzrostem użyteczności narzędzi marketingu mobilnego po-
jawiają się pytania o rodzaj najczęściej stosowanych narzędzi, ich efektywność, zgodność 
z  preferencjami konsumentów. Celem artykułu jest ukazanie zachowań przedsiębiorstw 
oraz postaw i opinii menedżerów w odniesieniu do instrumentów marketingu mobilnego, 
a także zgodności ich stosowania w stosunku do preferencji konsumentów.

Narzędzia marketingu mobilnego

Marketing mobilny jest pojęciem stosunkowo nowym. Za jego początek uznaje się pierwszy 
w historii wysyłany komercyjny SMS w grudniu 1992 r. [Kall 2015, s. 107]. W literaturze przed-
miotu można znaleźć zróżnicowane podejścia do jego definiowania. Według K. Heinonena 
oraz T. Strandvika [2003, s. 1] jest to „użycie SMS-ów i MMS-ów jako mediów marketingo-
wych w kampaniach push”. Ph. Kotler i G. Armstrong [2016, s. 628], zjawisko określają po-
jęciem „marketing za pośrednictwem telefonu komórkowego”. Podobnie jak poprzednicy, 
także J. Królewski, P. Sala [2016, s. 140], widzą marketing mobilny jako produkt związany 
z „prowadzeniem działalności marketingowej za pośrednictwem urządzeń mobilnych”, ale 
jednocześnie rozszerzają tę definicję dodając, że „działalność ta ma na celu identyfikowanie, 
pobudzanie i zaspokajanie potrzeb klientów”. S. Konkol [2010, ss. 50–51] utożsamia marke-
ting mobilny z reklamą docierającą do adresatów, dzięki korzystaniu z urządzeń mobilnych. 
Podkreśla, że stał się on elementem kanonu działań sprzedażowych, promocyjnych i komu-
nikacyjnych, podejmowanych przez różnego rodzaju organizacje. Ponadto, definicja mar-
ketingu mobilnego zaproponowana przez MMA (Mobile Marketing Association) sugeruje 
koncentrowanie się na działaniach promocyjnych [www.mmaglobal.com]. Wąskie pojmo-
wanie marketingu mobilnego ograniczone do reklamy mobilnej znajdujemy w m in. w de-
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finicjach zaproponowanych przez M. Leppäniemiego, H. Karjaluoto i J. Salo [2004, ss. 93–97] 
czy P. Haghiriana, M. Madlbergera i A. Tanuskova [2005, s. 2]. Z kolei K. Dushinski [2009] pod-
kreśla, że marketing mobilny, łącząc firmę z jej klientami poprzez dostarczanie odpowied-
niej informacji za pomocą urządzenia mobilnego, wymaga wyraźnej zgody klienta i/lub 
wystąpienia aktywnej interakcji. Autor zaznacza, że w definicji marketingu mobilnego ist-
nieje konieczność stosowania zasady permission marketing (marketingu z przyzwoleniem). 
Twórcą pojęcia permission marketing jest S. Godin [2013]. Jego istota polega na uzyska-
niu przyzwolenia/zgody klienta na otrzymywanie komunikatu marketingowego. Jest ona 
punktem wyjścia do budowania komunikacji personalizowanej, uwzględniającej osobiste 
preferencje, zainteresowania i potrzeby klienta. Zasady te zostały sformułowane pod koniec 
lat 90. XX wieku i przedstawione w publikacji “Permission marketing: turning strangers into 
friends and friends into customers”.

Marketing mobilny najszerzej definiuje A. Sznajder [2014, s. 69] określając go jako 
„kształtowanie produktów, ustalanie ich cen, prowadzenie promocji i dystrybucji pro-
duktów przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych”, zaznaczając jednocześnie, że jest on 
elementem całego systemu marketingu stosowanego przez współczesne przedsiębior-
stwa. Można go wykorzystywać w odniesieniu do każdego instrumentu w obszarze po-
znawania potrzeb konsumentów, ale jego istota daje mu największe „pole do działania” 
w powyższym obszarze. Do cech właściwych danego pojęcia można zaliczyć:

 · targetowanie przestrzenne i  czasowe – marketing mobilny daje nieograniczone 
możliwości natychmiastowego dotarcia do klienta w  dowolnym miejscu i  o  każdej 
porze. Potencjalny brak ograniczeń czasowych i  przestrzennych jest podstawowym 
wyróżnikiem komunikacji mobilnej. Castells, Fernandez-Ardevol, Qiu i in. [2009, s.248], 
twierdzą, że to właśnie „zdolność do wszechobecnej i permanentnej łączności” najpeł-
niej opisuje komunikację mobilną, lepiej niż jej potencjalna mobilność;
 · indywidualizacja i personalizacja – opiera się na bezpośrednim kontakcie z klientem 

poprzez precyzyjnie adresowane komunikaty i przekazy reklamowe;
 · interaktywność i  budowanie zaangażowania klienta – możliwość wystąpienia reakcji 

klienta na otrzymany przekaz, co jest podstawą nowoczesnej komunikacji marketingowej;
 · relacyjność – poprzez interaktywne doświadczenia jakie może wytworzyć, pozwala 

budować relacje z produktami, markami, miejscami;
 · innowacyjność – buduje u klienta przekonanie o otwartości organizacji oraz jej po-

dążaniu „z duchem nowoczesności”;
 · wymierność – pozwala budować bazy danych klientów oraz na bieżąco monitoro-

wać działania;
 · ekonomiczność – umożliwia dotarcie do dużej liczby osób przy relatywnie niskim 

budżecie. 
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Tak zdefiniowany marketing mobilny oferuje wiele narzędzi, które można wykorzy-
stać do usprawnienia powyższych działań, w szczególności tych, które odnoszą się do 
procesów komunikacji z klientami. Studia literaturowe nie pozwalają na zidentyfikowa-
nie kompletnej i spójnej klasyfikacji narzędzi marketingu mobilnego. J. Królewski i P. Sala 
[2016, ss. 140–141] dzielą narzędzia marketingu mobilnego na tradycyjne: SMS, MMS, 
IVR, Voicemailing i Bluetooth oraz nowoczesne, czyli aplikacje mobilne, serwisy mobilne, 
NFC, kody QR, m-kupony oraz reklamy w sieciach mobilnych. Nieco odmienne podejście 
do narzędzi marketingu mobilnego prezentują R. Pasqua i N. Elkin [2014, ss. 339–378]. 

W kontekście instrumentów marketingu mobilnego używane jest pojęcie ambient 
media, definiowane jako „zewnętrzne w  stosunku do urządzenia mobilnego klienta 
punkty styczności, wyzwalające interakcje na urządzeniu, lub zewnętrzne punkty stycz-
ności, z którymi użytkownik może wejść w interakcje poprzez urządzenia mobilne”. We-
dług stopnia przystosowania do celów marketingu mobilnego, wyróżniono m.in. takie 
narzędzia jak: kody QR, rozszerzoną rzeczywistość (AR), komunikację bliskiego zasięgu 
(NFC), węzły Wi-Fi i punkty dostępowe Bluetooth czy mobilne wyświetlacze cyfrowe. 
Wydaje się, że stosunkowo najpełniejszą listę narzędzi marketingu mobilnego wraz 
z szerokim ich opisem prezentuje J. Kall [2015, ss. 106–166]. Wyszczególnia wiadomości 
SMS i MMS, kupony mobilne (początkowo wysyłane za pomocą SMS-a bądź MMS-a jako 
zamiennik tradycyjnego kuponu drukowanego, współcześnie coraz częściej jako ele-
ment rozwiązania w aplikacji mobilnej), kody QR, witryny mobilne, wyszukiwanie mobil-
ne, reklamę mobilną, komunikację mobilną bazującą na lokalizacji konsumenta (moduł 
GPS pozwalający na prowadzenie komunikacji mobilnej w formie geofencingu lub geo-
lokalizacji, bluetooth, NFC) oraz aplikacje mobilne. Lista narzędzi marketingu mobilnego 
nie jest zamknięta. 

W swojej klasyfikacji narzędzi marketingu mobilnego J. Kall nie wymienia m.in. ta-
kich narzędzi jak VMS i  IVR, które w opinii J. Królewskiego i P. Sali [2016, s. 140] należą 
do tzw. tradycyjnych narzędzi marketingu mobilnego i w praktyce biznesowej często 
uznawane są za klasyczne i podstawowe. VMS (Voice Mail Service) oznacza masową wy-
syłkę wiadomości głosowych do użytkowników telefonów komórkowych. Usługa po-
lega na wcześniejszym nagraniu określonej wiadomości, a następnie przesłaniu jej do 
zdefiniowanej i wybranej grupy docelowej, która otrzymuje informacje w określonym 
czasie. Warto podkreślić, że w wiadomościach VMS istnieje także możliwość komunikacji 
dwustronnej – wówczas odbiorca jej może na polecenie lektora wcisnąć na klawiaturze 
odpowiedni przycisk. Z kolei IVR to nazwa systemu umożliwiającego interaktywną ob-
sługę osoby dzwoniącej np. umożliwia automatyczne wybranie m.in. rodzaju żądanej 
informacji (usługi), wybór języka obsługi – przykładowo polski lub angielski, weryfikację 
tożsamości użytkownika za pomocą podania jego numeru, PIN-u, hasła czy też dostępu 
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do wybranych informacji z bazy danych. Rozwój technologii sprawia, że pojawia się wie-
le nowych narzędzi np. videostreaming czyli transmitowanie video w czasie rzeczywi-
stym (np. relacje z wydarzeń, forma kreatywnego pomysłu na akcję promocyjną marki), 
advergaming – projektowanie gier, które później są wykorzystywane jako nośnik reklam 
dla wybranej marki czy rozszerzona rzeczywistość (Augmented Reality) jako system łą-
czący w sobie świat realny oraz rzeczywistość wirtualną, pozwalającą „reklamę zamie-
nić w  trójwymiarowe dzieło sztuki”. Ponadto, często występuje konieczność łączenia 
narzędzi w procesie komunikacji mobilnej np. geolokalizacja, która „odpowiada za od-
nalezienie użytkownika mobilnego urządzenia” i uruchamia inne narzędzia marketingu 
mobilnego np. wysyłanie SMS z informacją o promocjach, zachęty w postaci m-kuponu, 
reklamy mobilnej pozycjonowanej pod aktualne miejsce pobytu potencjalnego klienta. 
Pojawiają się też nowe rozwiązania bazujące na lokalizacji klienta, jak geoconquesting 
(kierowanie oferty do klientów, którzy znajdują się w zdefiniowanej przez firmę odle-
głości od siedziby konkurenta), tzw. checking (meldowanie się) [2017, ss. 120–122] czy 
mikrolokalizacja. W rozwiązaniu tym pozostawia się użytkownikowi decyzję, czy chce 
z  niego skorzystać, nawet w  sytuacji, gdy system nie wykorzystuje poufnych danych. 
Konsument powinien wyrazić zgodę na monitorowanie swojej pozycji. [Steliński 2015]. 
Jest to technologia stosowana do precyzyjnego wskazania odległości urządzenia mo-
bilnego względem emitera zwanego beaconem. Z  raportu „Deloitte TMT Predictions 
2017” wynika, że beacony obecne są w  około 5 procentach wszystkich budynków na 
świecie. W  2022 r. liczba ta będzie już wynosić 25 procent [www.marketingmobilny.
pl/]. Znając dokładnie miejsce klienta w  obiekcie, np. w  centrum handlowym, można 
go aktywizować poprzez wysyłanie komunikatów marketingowych typu push czy też 
gromadzić dane o  „ścieżkach zakupowych” klientów. Takie rozwiązanie wprowadziła 
m.in. IKEA w jednym ze sklepów w Austrii. Beacony były zlokalizowane na terenie sklepu, 
przy wejściu, w lobby, restauracji i przy kasach. Do nabywców posiadających aplikację 
IKEA Family i włączony Bluetooth wysyłano powiadomienia push (wiadomość powital-
na, oferta darmowej kawy i przypomnienie o korzystaniu z programu lojalnościowego). 
Celem tych działań komunikacyjnych było pogłębienie doświadczeń klientów związa-
nych z pobytem w sklepie oraz zwiększenie poziomu zaangażowania klientów [www.
marketingmobilny.pl/]. Rozwiązania te podkreślają znaczenie aspektu „lokalizacyjnego” 
w  marketingu mobilnym oraz ścisłe jego powiązanie z  nowymi technologiami. Wraz 
z  rozpowszechnieniem mobilności jako kanału marketingowego nowe technologie 
wciąż poszerzają granice [Pasqua, Elkin 2014, s. 340], dlatego też powyższe zjawisko wy-
maga nieustannego pogłębiania i aktualizacji wiedzy.
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Metodyka badań

W  celu zgromadzenia informacji na temat sposobu postrzegania i  poziomu wykorzy-
stania narzędzi marketingu mobilnego w działaniach marketingowych przedsiębiorstw, 
przeprowadzono badania bezpośrednie na dwóch próbach: konsumentów oraz mene-
dżerów. Kwerendę wśród klientów zrealizowano na przełomie grudnia 2016 i  stycznia 
2017 r., z wykorzystaniem techniki ankiety internetowej, wzięło udział 511 osób w wieku 
16–36 lat. Szczegółowy rozkład próby młodych konsumentów przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Struktura próby konsumentów

Charakterystyki Liczba %

Płeć
Kobieta 304 59,5
Mężczyzna 207 40,5

Wiek

16–20 182 35,6
21–25 247 48,3
26–30 30 5,9
31–36 52 10,2
Aktualny poziom wykształcenia
Podstawowe 2 0,4
Gimnazjalne 32 6,3
Średnie/zawodowe 357 69,9
Wyższe 120 23,4

Źródło: badania własne.

Większość badanej zbiorowości (59,5%) stanowiły kobiety. Ze względu na wiek naj-
liczniej reprezentowaną grupą byli respondenci w przedziale wiekowym od 21 do 25 lat 
(48.3%). Wśród ankietowanych 69.9% stanowiły osoby z wykształceniem średnim bądź 
zawodowym. 

Badanie menedżerów zrealizowano na przełomie grudnia 2017 i stycznia 2018 r., przy 
użyciu kwestionariusza wywiadu bezpośredniego. Wzięli w nim udział menedżerowie 
z 235 przedsiębiorstw. Podstawowe charakterystyki badanych przedstawia tabela 2.
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Tabela 2. Struktura próby menedżerów

Charakterystyki Liczba %
Dominujący profil działalności firmy
Usługi 108 46,0
Handel 81 34,5
Mieszany (PH, PU, HU, PHU) 35 14,9
Produkcja 11 4,7
Wielkość zatrudnienia
Do 9 osób 86 36,6
10–49 60 25,5
50–249 33 14,0
250 i więcej 56 23,8
Stanowisko respondenta
Właściciel 69 29,4
Prezes/dyrektor 15 6,4
Kierownik/menedżer 84 35,7
Specjalista (ds. sprzedaży, marketingu itp.) 13 5,5
Inny pracownik 54 23,0

Źródło: badania własne.

W ankiecie brały udział firmy z branż o zróżnicowanym profilu działalności. Najwięk-
szą część stanowiły instytucje usługowe – 46,0%, następnie handlowe – 34,5%. Jednost-
ki gospodarcze o mieszanym profilu działalności reprezentowało 14,9% respondentów. 
Ze względu na liczbę zatrudnionych osób, najliczniej reprezentowane były mikroprzed-
siębiorstwa – 36,6%, a najmniej licznie firmy średnie – 14.0%. Osoby, które brały udział 
w wywiadach sprawowały funkcje menedżerskie (kierownicze) w 35,7% przypadków.

Narzędzia marketingu mobilnego wykorzystywane 
w firmach

Z przeprowadzonych badań wynika, że w komunikacji marketingowej z klientami in-
dywidualnymi najczęściej wykorzystywane są media społecznościowe – 77,4%. Jest 
to skuteczne narzędzie w komunikacji z młodszymi konsumentami. Z danych opub-
likowanych w 2017 r. przez GUS wynika, że w danym roku 48% nabywców korzystało 
z serwisów społecznościowych, przy czym w grupie wiekowej 16–24 lata odsetek ten 
wynosił aż 90,5%. W dwóch kolejnych sekcjach wiekowych udział osób korzystających 
z mediów społecznościowych przekraczał 50%, przy czym w grupie 25–34 lata wynosił 
75,1%, a w zespole obejmującym uczestników pomiędzy 35–44 rokiem życia – 56,8%. 
W zbiorowiskach charakteryzujących się wyższym przedziałem wiekowym, udział osób 
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korzystających z serwisów społecznościowych jest znacząco niższy w grupach: 45–54 
lata 30,6%, 55–64 lata 17,8% i w najstarszym badanym zespole obejmującym użytkow-
ników od 65 do 74 roku życia, jedynie 9,5% [www.stat.gov.pl]. 

Na drugim miejscu wśród najczęściej stosowanych narzędzi uplasowały się witry-
ny mobilne. Stosuje je 69,8% badanych firm (tabela 3). Służą one przede wszystkim do 
prezentacji produktów i warunków ich nabycia. Trzeci w kolejności znalazł się mobilny 
e-mail – 67,2%. W  grupie narzędzi, które wykorzystuje ponad połowa badanych firm, 
odnotowano wiadomości tekstowe (SMS), reklamy w wyszukiwarkach (AdWords) oraz 
reklamy mobilne (Display).

Pozostałe uwzględnione w  badaniu instrumenty marketingu mobilnego cieszą się 
mniejszym zainteresowaniem przedsiębiorstw. Relatywnie często wykorzystywane są 
newslettery, aplikacje mobilne i narzędzia geolokalizacji, rzadziej kupony mobilne, wiado-
mości MMS i kody QR, a najrzadziej wiadomości głosowe VMS i rozszerzona rzeczywistość.

Tabela 3. Narzędzia marketingu mobilnego wykorzystywane w komunikacji 
z klientami w badanych firmach 

L.p. Narzędzia marketingu mobilnego  %
1 Media społecznościowe 77,4
2 Witryny mobilne 69,8
3 Mobilny e-mail 67,2
4 Wiadomość tekstowa (SMS) 58,7
5 Reklama w wyszukiwarkach (AdWords) 54,5
6 Reklama mobilna – graficzna (Display) 50,6
7 Newsletter 41,3
8 Aplikacje mobilne 38,3
9 Narzędzia geolokalizacji 26,8
10 Kupony mobilne 24,7
11 MMS 21,3
12 Kody QR 20,0
13 VMS (voicemailing – wiadomość głosowa) 6,0
14 Rozszerzona rzeczywistość 3,8

Źródło: badania własne.

Media społecznościowe jako narzędzie marketingu mobilnego wykorzystuje ponad 
77% badanych firm. Dla około 1/3 użytkowników media te są głównym kanałem komuni-
kacji marketingowej. Wynik ten umieszcza media społecznościowe na pierwszym miej-
scu w rankingu głównych narzędzi marketingu mobilnego stosowanych przez przedsię-
biorstwa (tabela 4). 
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Tabela 4. Narzędzia marketingu mobilnego będące głównym kanałem komunikacji 
marketingowej w firmie 

L.p. Narzędzia marketingu mobilnego %
1 Media społecznościowe 32,8
2 Witryny mobilne 17,9
3 Mobilny e-mail 16,2
4 Wiadomość tekstowa (SMS) 15,7
5 Reklama w wyszukiwarkach (AdWords) 5,1
6 Reklama mobilna – graficzna (Display) 3,4
7 Newsletter 2,6
8 Aplikacje mobilne 2,1
9 Narzędzia geolokalizacji 0,4
10 Kupony mobilne 0,4
11 MMS 0
12 Kody QR 0
13 VMS (voicemailing – wiadomość głosowa) 0
14 Rozszerzona rzeczywistość 0

Źródło: badania własne.

Dla 17,9% firm głównym narzędziem jest mobilny e-mail, dla 16,2% witryny mobilne, 
a dla 15,7% wiadomości tekstowe SMS. Pozostałe mechanizmy są rzadko wskazywane 
jako główne narzędzie komunikacji z klientem indywidualnym, a w przypadku kuponów 
mobilnych, kodów QR, rozszerzonej rzeczywistości i wiadomości głosowej (VMS) sytua-
cja taka w ogóle nie miała miejsca. 

Opinie menedżerów o efektywności wykorzystywanych 
narzędzi marketingu mobilnego

Decyzje menedżerów dotyczące wykorzystywania poszczególnych narzędzi marketingu mo-
bilnego są związane z oceną ich efektywności. Z przeprowadzonych badań wynika, że jedynie 
w przypadku mediów społecznościowych ponad połowa (54,7%) menedżerów stwierdziła, że 
uzyskane wyniki były lepsze niż oczekiwano (tabela 5). W przypadku pozostałych, większość 
respondentów reprezentowała pogląd, że wyniki były zgodne z oczekiwaniami, przy czym 
wobec takich instrumentów jak: reklama w wyszukiwarkach (AdWords), kupony mobilne, re-
klama mobilna (Display), kody QR, odsetek respondentów twierdzących, że uzyskane wyniki 
były lepsze niż oczekiwano był relatywnie wysoki. Bilans powyższych odpowiedzi mieścił się 
w przedziale 30%–44%. W przypadku wiadomości MMS i SMS, rozszerzona rzeczywistość, na-
rzędzia geolokalizacji, a zwłaszcza wiadomości głosowe (VMS) odsetek ankietowanych, którzy 
twierdzili, że osiągnięto wyniki gorsze od oczekiwanych mieścił się w przedziale 12%–38%.
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Tabela 5. Ocena efektywności wykorzystywanych w firmie narzędzi marketingu 
mobilnego 

L.p. Narzędzia marketingu mobilnego Wyniki lepsze 
niż oczekiwano

Wyniki zgodne 
z oczekiwaniami

Wyniki 
gorsze od 

oczekiwanych
1 Media społecznościowe 54,7 40,0 5,3
2 Reklama w wyszukiwarkach (AdWords) 30,6 64,7 4,7
3 Kody QR 43,2 47,4 9,5
4 Newsletter 29,6 66,0 7,4
5 Mobilny e-mail 23,1 67,7 9,2
6 Aplikacje mobilne 19,0 76,6 4,4
7 Witryny mobilne 16,3 75,6 8,1
8 Reklama mobilna – graficzna (Display) 34,4 60,7 4,9
9 MMS 17,3 70,2 12,5
10 Kupony mobilne 42,1 52,6 5,3
11 Wiadomość tekstowa (SMS) 9,0 73,1 17,9

12 VMS (voicemailing – wiadomość 
głosowa) 9,4 52,8 37,7

13 Rozszerzona rzeczywistość 7,3 80,0 12,7
14 Narzędzia geolokalizacji 16,7 66,7 16,7

Źródło: badania własne.

Pozytywne doświadczenia związane z wykorzystywaniem instrumentów marketin-
gu mobilnego sprawiły, że ponad 82% respondentów uważa, że dzięki ich stosowaniu 
wzrosła atrakcyjność przedsiębiorstw, przy czym niemal połowa, czyli 49,8% uważa, że 
konkurencyjność rynkowa firmy jest zdecydowanie większa (tabela 6). 

Tabela 6. Wpływ wykorzystania narzędzi marketingu mobilnego w komunikacji 
marketingowej na konkurencyjność firmy na rynku

Wyszczególnienie %

Konkurencyjność rynkowa naszej firmy jest zdecydowanie większa 49,8

Konkurencyjność rynkowa naszej firmy jest raczej większa 32,8

Zastosowanie narzędzi marketingu mobilnego w komunikacji marketingowej nie wpłynęło 
na konkurencyjność rynkową naszej firmy 17,4

Suma 100

Źródło: badania własne.
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Postawy konsumentów wobec narzędzi marketingu 
mobilnego

Poziom wykorzystania narzędzi marketingu mobilnego w działaniach marketingowych 
oraz sukces przedsiębiorstwa w tym obszarze, w dużej mierze zależy od postaw konsu-
mentów wobec stosowanych praktyk. W tabeli 7 przedstawiono wyniki badania opisują-
ce stosunek respondentów do różnych narzędzi marketingu mobilnego wykorzystywa-
nych w komunikacji przedsiębiorstw.

Tabela 7. Stosunek respondentów do narzędzi marketingu mobilnego wykorzystywanych 
przez firmy w komunikacji marketingowej (w %)

Narzędzie marketingu 
mobilnego

Bardzo 
pozytywny Pozytywny Obojętny Negatywny Bardzo 

negatywny
Poczta elektroniczna 
(e-mail) 12,7 25,2 29,2 18,4 14,5

Wiadomości SMS 8,8 20,0 20,0 27,8 23,5
Wiadomości MMS 5,3 11,2 28,4 27,2 27,9
Kupony mobilne 16,1 35,8 31,7 8,2 8,2
Kody QR 7,8 22,9 50,5 10,2 8,6
Komunikacja bazująca na 
lokalizacji konsumenta 4,9 18,0 39,1 17,6 20,4

Witryny mobilne 11,5 25,8 36,6 14,9 11,2
Aplikacje mobilne 19,6 33,9 27,4 9,9 9,2

Źródło: badania własne.

Z  powyższego zestawienia wynika, iż stosunek konsumentów do poczty elektro-
nicznej jest w  porównywalnym stopniu pozytywny, jak i  negatywny. Zdecydowanie 
negatywne postrzeganie wyrażono wobec wiadomości SMS (51,3%) i MMS (55,1%), zaś 
ambiwalentny wobec komunikacji bazującej na lokalizacji konsumenta. Dowodzi to, że 
konsumenci chcą mieć dostęp do informacji wtedy, kiedy jest im potrzebna. Natomiast 
negatywnie reagują na powiadomienia „niezamawiane”, o  ile nie łączą się z  nimi wy-
mierne korzyści np. w postaci kuponu rabatowego. Respondenci w większości akceptują 
kupony mobilne, aplikacje mobilne, witryny mobilne oraz kody QR, przy czym wobec 
tego ostatniego narzędzia, aż 50% badanych przejawia postawę obojętną. Konfrontując 
deklaracje menadżerów odnośnie wykorzystywanych narzędzi marketingu mobilnego 
z postawami konsumentów, można zauważyć pewne rozbieżności. Mimo przychylnych 
postaw konsumentów wobec aplikacji i kuponów mobilnych, niewiele firm wykorzystu-
je je w swoich działaniach marketingowych. Z kolei wiadomości tekstowe SMS są używa-
ne przez większość firm pomimo, iż konsumenci mają do nich stosunek raczej niechętny. 
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Opinie menedżerów o roli narzędzi marketingu mobilnego 
w perspektywie roku 2020

Korzystne opinie menedżerów na temat efektywności instrumentów marketingu mobil-
nego oraz ich oddziaływanie na konkurencyjność rynkową firm, nie pozostają bez wpły-
wu na ich przyszłą rolę. W odniesieniu do wszystkich narzędzi stwierdzono, że ich waga 
w perspektywie roku 2020 będzie większa lub porównywalna do obecnej (tabela 8). 

Tabela 8. Rola narzędzi marketingu mobilnego w komunikacji marketingowej firmy 
w 2020 r. (w%)

L.p. Narzędzia marketingu 
mobilnego
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1 Media społecznościowe 42,9 39,2 16,6 0,0 1,4
2 Aplikacje mobilne 42,7 29,8 23,0 2,2 2,2

3
Reklama 
w wyszukiwarkach 
(AdWords)

30,0 33,2 29,5 5,3 2,1

4 Witryny mobilne 26,5 43,6 26,5 1,9 1,4
5 Mobilny e-mail 14,6 26,4 51,4 6,6 0,9

6 Reklama mobilna – 
graficzna (Display) 15,3 35,4 39,7 7,4 2,1

7 Rozszerzona 
rzeczywistość 20,0 23,6 40,0 8,6 7,9

8 Narzędzia geolokalizacji 14,6 35,4 37,8 9,1 3,0
9 Kupony mobilne 12,0 49,4 28,3 6,6 3,6
10 Kody QR 12,4 34,8 32,9 13,0 6,8
11 Newsletter 9,5 28,5 45,8 10,6 5,6

12 Wiadomość tekstowa 
(SMS) 8,3 17,5 56,8 14,1 3,4

13 VMS (voicemailing – 
wiadomość głosowa) 5,8 9,4 51,4 18,1 15,2

14 MMS 2,4 13,9 50,6 19,3 13,9

Źródło: badania własne.

W przypadku siedmiu narzędzi tj.: mediów społecznościowych, aplikacji mobil-
nych, reklamy w  wyszukiwarkach (AdWords), witryn mobilnych, reklamy mobilnej 
(Display), narzędzi geolokalizacji i  kuponów mobilnych, odsetek respondentów 
twierdzących, że rola ich będzie zdecydowanie lub raczej większa niż obecnie, wy-
nosił co najmniej 50%. 
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Z  przeprowadzonych badań wynika, że aplikacje mobilne będą odgrywać dużą 
rolę. Rangę podobną do obecnej, respondenci przypisują najczęściej wiadomościom 
SMS, MMS, VSM oraz mobilnym e-mailom. Najwyższy odsetek odpowiedzi wskazują-
cych na zmniejszenie poziomu użyteczności odnosi się do komunikatorów typu MMS 
i VSM (ok. 33%). Ponadto, wiadomości MMS są narzędziem budzącym największą nie-
chęć konsumentów.

Podsumowanie 

Marketing mobilny dysponuje bogatym i stale rozwijającym się arsenałem mechanizmów 
komunikacji z  klientem. Współczesne przedsiębiorstwa uczą się ich wykorzystywania 
w działaniach marketingowych. Nie zawsze dokonywane wybory są zgodne z preferencjami 
konsumentów. Obserwacje skuteczności komunikacji realizowanej za pośrednictwem na-
rzędzi marketingu mobilnego i zdobywane doświadczenia, kształtują plany na przyszłość.

Na podstawie przeprowadzonych badań można zaryzykować podział instrumentów 
marketingu mobilnego na trzy grupy. Pierwsza obejmuje narzędzia, które już dzisiaj 
są cenione i  których rola w  perspektywie roku 2020 będzie nadal rosła. Są to przede 
wszystkim media społecznościowe (lider wśród wszystkich narzędzi), a  także witryny 
mobilne, reklama w wyszukiwarkach (AdWords) i reklama graficzna (Display). Drugą gru-
pę stanowią narzędzia, które obecnie nie są jeszcze powszechnie stosowane, ale z uwagi 
na wysoką efektywność i tkwiący w nich potencjał, będą miały znacznie wyższą rangę 
w dłuższej perspektywie czasowej. Do tej grupy narzędzi można zaliczyć kupony i apli-
kacje mobilne, narzędzia geolokalizacji i kody QR. Z kolei trzecią grupę tworzą narzędzia, 
które nawet jeżeli obecnie są często stosowane (mobilny e-mail, SMS) nie będą w przy-
szłości zyskiwać na znaczeniu. Należą do nich również wiadomości MMS i VSM, a także 
rzeczywistość rozszerzona i newsletter. 
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Reception of Brand Placement in Computer Games – 
Literature Review

Abstract: Following the rapid spread of the internet in the last two decades, the use of 

computer games in the process of brand building has developed considerably. Brand place-

ment in computer games is not new. In the 80s brands such as Budweiser or Marlboro could 

have been encountered in games Tapper and Pole Position. Nevertheless, growing ranks of 

teenagers as well as adults turned computer games into meaningful marketing tool. The 

primary aim of this paper is to describe the impact of brand placement on audiences, espe-

cially their psychological and behavioral responses. According to the literature, brand featu-

red inside the game environment can improve brand recall and brand recognition, change 

players’ belief about the brand and make them more inclined to buy or recommend the 

product stamped with the mark of referring brand. In addition, the article identifies some 

factors that influence reception of brand placement in computer games, such as brand pro-

minence of product and brand congruity. The paper is based on literature review and cho-

sen scientific publications.

Key words: brand placement, computer games, virtual worlds, brand reception

Introduction

A brand has been recognized as the most valuable asset for company and crucial reason 
for customer choice. Brand guarantees uniqueness of product and enhances consumers’ 
trust [Sasmita, Mohd Suki 2015, p. 276]. Consumers frequently “buy” brands instead of con-
sidering the actual product, like television, cars shoes or trousers. This is the reason why 
the role of brand awareness is so important [Kolny, Kucia, Stolecka 2011, p. 24]. In general, 
enterprises try to create brand awareness using one-way communication. Development 
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of new Internet based social platforms, such as Facebook, MySpace or blogs, allows mana-
gers to generate awareness of their brand in a relatively new way [Barreda, Bilgihan, Nusair, 
Okumus 2015, p. 602]. Advertisers more and more often admit that in-game marketing 
also can play a pivotal role in modern communication and is an effective tool that delivers 
and enhances brand messages to consumers [Hwang, Ballouli, So, Heere 2017, p. 480]. The 
phenomenon of placing brands in computer games is not new. In the 80s brands such as 
Budweiser or Malboro could be encountered in Tapper and Pole Position games [Martí-
Parreño, Bermejo-Berros, Aldás-Manzano, 2017, p. 54; Hofman-Kohlmeyer 2018a, p. 114]. 
Since then, computer games have become one of the most popular form of entertainment 
[Herrewijn, Poels 2015, p. 544]. The computer and console games industry is currently a ra-
pidly growing business.

Kobylińska and Szamborski pointed out that consumers make purchase decision under 
the influence of numerous public relations activities of game producers [Kobylińska, Szam-
borski 2018, pp. 17, 25]. An increasing number of Internet users are becoming also users of 
computer games. It is estimated that over 150 million people in America play computer 
games [Martí-Parreño, Bermejo-Berros, Aldás-Manzano 2017, p. 55]. During the research 
conducted in Poland, it was found that as much as 75% of the population have played 
a computer game in their lives and active players are in all age groups, regardless of gender 
[Mitręga 2013, p. 134]. Besides the ability to reach a growing audience, computer games 
can maintain interest of players for longer period of time. Gamers can spend hours, months 
or years playing their favorite games. As estimated, the average game is played for up to 
30 hours [Martí-Parreño, Bermejo-Berros, Aldás-Manzano 2017, p. 56; Herrewijn, Poels 2018, 
p. 544]. Consequently, companies took advantages of the opportunity to embed the brands 
as an integral part of the digital game experience [Herrewijn, Poels 2018, p. 544]. They an-
ticipate that action influences consumers and expect wide range of outcomes in terms of 
reference brand [Martí-Parreño, Bermejo-Berros, Aldás-Manzano 2017, p. 55]. This paper is 
aimed on presenting an outlook on reception of brand placement in computer games in 
a broad sense. Additionally, it also identified some factors that impact on customer respon-
se of embedded brand. The paper is based on systematic literature review [Czakon 2011] 
and chosen scientific publications. The analysis began with the selection of ProQuest and 
Google Scholar databases and initial key words: “in game advertising”, “advergame”, “pro-
duct placement in games”, “marketing in computer games”. The results were reduced to 
full-text and peer-reviewed publications. To assess the relationship between the obtained 
papers and the topic of research, the titles of publications and abstracts were reviewed. 
Because the search results were too general, findings were completed using more specific 
keywords like “brand response” + games, “recall brand”, “brand recognition” + games. The 
publications most closely related to the topic were chosen for this analysis.
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The article is organized as follows: the first part represents the issue of brands in 
game environment and methods of brand integration with computer games. The se-
cond part is focused on reception of brand placement and factors that determine custo-
mer response. The article is ended with final conclusions. 

Brand and computer games

In available literature, various methods of brand connection with games can be found. 
Amongst this method can be listed: advergame, in-game advertising and brand place-
ment in virtual worlds.

The name of the first method, advergame, is a hybrid of the word advertisement and 
video game [Peters, Leshner 2013, p. 113] and can be simply defined as a videogame desig-
ned around a brand. In contrast to other form of brand and game incorporation, advergame 
is produced specifically for the particular brand. It makes the game itself a brand message 
[Wise, Bolls, Kim, Venkataraman, Meyer 2008, p. 27]. An example is Battle for everything, 
a 2012 Coke Zero advergame. In the game, players battle with aliens using weapons to save 
planet Earth. Players can upgrade weapons by collecting codes from Coke products [Wise, 
Bolls, Kim, Venkataraman, Meyer 2008, p. 27]. Another example of advergame introduced few 
years ago by M&M’s, Krafts and McDonalds, was placed directly on the brands’ web sides [van 
Reijmersdal 2015, p. 3]. Advergames are frequently classified as “casual games” because they 
are easy to purchase, download and play. The games can be played for short period of time, 
every day, as a secondary activity. They offer quick fun, usually when players have some time 
to spare, for example waiting on a bus station. Players likely play puzzle, word, card, sports 
and action games and also social network games [Waiguny, Nelson, Marko 2013, pp. 155–157].

In-game advertising is the integration of product and brand within the environment 
of video and computer games through simulated real-life marketing communications 
mechanism, in similar way like brands are placed in movies [Vashisht, Chauhan 2017, 
p. 789]. An example is a game called Splinter Cell, where players could see Sony Ericson 
mobile phone and familiarize themselves with its functions [Tkaczyk 2009, p. 8].

The use of in-game brand placement in video games can increase the game realism. 
For example, placing brands in sports video games is more likely acceptable to players 
because numerous brands are commonly found during real sports competitions [Toh, 
Leng 2014, p. 188]. Similarly to traditional advertising media, effectiveness of in-game 
placements can be quantified by counting how many times and for how long a player 
sees a “creative units” and interacts with it [Charlton 2018, p. 101]. 

Ads incorporated in the game can be static or dynamic. Static ads, such as in old racing 
games, commonly have billboards that display the same advertisements. New technology 
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based on Internet, allowed to develop dynamic advertisement with possibility to modify 
the ads content. The billboards can display different ads to different players based on the 
information on their demographics, time of day, day of the week and other parameters 
[Turner, Scheller-Wolf, Tayur 2011, p. 1]. 

Virtual world is a  computer-generated environment based on three-dimensional 
graphics and filled by virtual bodies called “avatars”. Physical spaces within this world 
reflect the form of landscapes, buildings or objects [Berger, Jucker, Locher 2016, p. 84]. 
Virtual world can be very similar to the real world with real world rules and real time 
actions, e. g. Second Life, or it can depict a fantasy world like Entropia Universe [Peng, Ke 
2015, p. 389]. Virtual worlds are also an environment for social interaction and building 
relationship with other users [Ramanathan, Purani 2014, p. 505].

Amongst first virtual worlds mentioned in available literature, Active world, Cyworld, 
Zwinky and There can be found [Ramanathan, Purani 2014, p. 504]. As for more con-
temporary games we observed the emergence of virtual worlds like The Sims 4, Euro 
Track Simulator or introduced in 2017 Sansar. Business potential of virtual worlds was 
recognized after 2003, when Second Life was launched [MacKenzie, Buckby, Irvine 2013, 
pp. 352–353]. Second Life has an own fully functioning virtual market with various eco-
nomic activities involving the virtual community [Koles, Nagy 2012, p. 89]. Transactions 
on this market are carried out using virtual currency (Linden Dollars), which can be ex-
changed for real American dollars and vice versa [Bélisle, Bodur 2010, p. 742]. Many play-
ers earn money by engaging in virtual commerce. Any item that the user is able to create 
with the tools provided to him inside the game can be traded. Only in 2012, over 1.5 
million transactions took place this way [Sharma, Qiang, Wenjun 2013, p. 677]. 

Virtual worlds such as Second Life were recognized as an important new marketing 
channel predominantly used for brand-building purposes. When popularity of Second 
Life grew and number of residents exceed 13 million residents in May 2008, more than 
100 real life brads were featured inside the game environment. Players could encoun-
ter cars like Mercedes or Mazda, consumer goods such as Reebok or American Apparel, 
consumer electronics like Intel, Dell, Nokia Sony Ericsson and many other well-known 
brands [Barnes, Mattsson 2008, pp. 195–196].

In-game advertising or advergaming can be encountered in various types of games, 
like computer playing CDs, online games or games dedicated to consoles like the Xbox 
[Rozendaal, Slot, Reijmersdal, Buijzen 2013].

To conclude, advergame a is type of game designed specifically around the brand 
and for the brand purposes. In-game advertising occurs when the brand is placed inside 
the game environment for example on the billboards or as something that players use 
inside the game. Virtual worlds represent the widest range of promotional tools, not 
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only billboards or branded products but also virtual events and fair trades, testing new 
products, or branded places [Mitręga, Hofman-Kohlmeyer 2017].

Reception of brand placed in games

Terlutter and Capella [2013] divided brand responses into psychological responses and 
behavior outcomes toward the brand.

Psychological responses contain cognitive, affective and conative reactions. Amongst 
cognitive reactions they listed recalling and recognition of brand, learning of contents from 
the game, brand beliefs and thoughts about the brand. Affective reactions are related to 
brand attitude. Conative reactions (intentions) refer to propensity to buy and propensity 
to recommend. Behaviors as a brand response: choice, purchase of brand, spending for 
brand, recommendation of brand placed in game [Terlutter, Capella 2013, p. 97].

The brand recall mechanism uses associations between the brand and the product 
category. When the buyer thinks about a certain product category, the natural conse-
quence is to remind him of the brands related to this category [Kall, Kłeczek, Sagan 2006, 
p. 13]. In scientific research, brand recall was broadly assessed, mainly by asking parti-
cipants to list all the brand names that appeared in the game [Lee, Faber 2007, p. 82]. 
Brand recognition is also based on brand associations with the product category. The 
way associations appear is different. It happens when the buyer meets the brand name 
and can assign it to a specific product category [Kall, Kłeczek, Sagan 2006, p. 14]. 

Toh and Leng [2014] used specially developed game Race of Champions to measure 
brand recall and brand recognition. After playing the game, participants were asked to 
fill in a simple questionnaire. In order to examine brand recall, respondents had to list as 
many brands as they could remember from the game. Brand recognition was tested by 
presenting a list of 21 brands when only 11 appeared in the game. Participants were re-
quired to indicate the brands from the game. The number of correctly indicated brands 
was treated as the measure of the recognition rate. The results showed low recall and 
recognition rates, but the authors suggest that it may be caused by the specific type 
of high pace game. Racing games require more attention to control the car and less at-
tention remain for in-game advertisement. In addition, older participants had problems 
with controlling the game using new devices [Toh, Leng 2014, pp. 190–192, 194].

In traditional media, product placement does not convey a substantial amount of 
valuable information about a brand. The placement is less important from the audience 
point of view. Opposite situations can be observed in advergames, designed entirely 
around the brand [Terlutter, Capella 2013, p. 101]. Zhu and Chang [2015] emphasized that 
brand placements embedded inside interactive games enhance information processing 
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by gamers and increase the persuasive ability of such form of promotion. According to 
research made by Zhu and Chang the perceived usefulness of product information has 
a  meaningful effect on the product interest of players who knew the product before 
playing the game. Consumers are more inclined to update their existing knowledge 
when the placed product is familiar to them, but they pay more attention on new and 
interesting exposure of unfamiliar product [Zhu, Chang 2015, pp. 23, 31].

The impact of brand placement in games on brand beliefs was investigated in re-
search of Waiguny, Nelson and Terlutter [2010]. They pointed out that food products 
located in games can shape children’s beliefs about food healthiness. They also assumed 
that persuasion intent of advergame moderate the results. In an experiment the authors 
included 101 children between ages 7 and 10. At first, children played an advergame 
Garden Quest by Nesquik and then were asked to answer questions during interviews. 
According to the results, the awareness of the commercial intent of advergame is ne-
gatively related to brand beliefs in the context of health. The product placed inside the 
game contains high level of sugar. In the game, the player needs to collect wholegrains, 
which conveys the message that the product is healthy. After identifying the game as 
an advertisement and understanding its persuasive intent, the players’ brand beliefs are 
not in accordance with the game’s intention (presenting Nesquik as healthy product). 
When positive affect was being experimented, the results changed. Instead of doubts 
about the brand’s nutritiousness, the players’ enjoyment positively affected their beliefs 
that brand’s products are healthy [Waiguny, Nelson, Terlutter 2010, pp. 67–70].

Brand attitude refers to buyer’s evaluation of the brand and convey information 
about what consumers think and feel about the brand, about their intentions to act as 
a result of thoughts and feelings, how strong these thoughts and feelings are and how 
quickly they can be recalled [Kruger, Boshoff 2015, p. 52; Rossiter 2014, p. 539]. 

The players’ attitudes towards the brands appearing in games have attracted atten-
tion of scientists. An example is presented in the research conducted by Martí-Parreño, 
Aldás-Manzano, Currás-Pérez and Sánchez-García [2013]. The authors pointed out that 
the reason of negative consumer attitudes towards the brands placed in video games 
lies firstly in the intrusive presence of brands, which they call a “highly visible presence”. 
Too aggressive advertising hinders players achieving the goals of the game and leads to 
the player avoiding embedded product. Secondly, negative attitudes towards the brand 
may be caused by discrepancies between brand category and the content of the game. 
In their experiment, Martí-Parreño, Aldás-Manzano, Currás-Pérez and Sánchez-García 
utilized easy to use the Pepsi Max Pinball game. They applied very visible placement, 
e.g. placing the Pepsi logo in the central point of the game and less visible, e. g. the Pepsi 
logo as part of the mechanical elements of the game. 100 students from eastern Spain 
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participated in the study. Their average age was 29 years and 51% of the sample were 
male. After the game, participants filled out a questionnaire. The results of the research 
allow to assume that the intrusiveness of the brand being placed and the discrepan-
cy between the game and the brand upset the players. The emerging irritation led to 
negative attitudes towards the brand. The authors emphasized that the entertaining 
character of the game does not mitigate the player’s annoyance [Hofman-Kohlmeyer, 
Mitręga 2018, p. 143; Martí-Parreño, Aldás-Manzano, Currás-Pérez, Sánchez-García 2013, 
pp. 375–376, 378–381]. 

Guennemann and Cho [2014] stated that purchase intention can be defined as an 
individual’s intention to buy a specific brand he or she has chosen after a certain evalu-
ation. Consumers’ intention to buy product of some brand is caused by their attitude to 
the brand and their attitudes to other brands that could be considered [Guennemann, 
Cho 2014, p. 34]. 

Zhu and Chang (2015) examined the effects of interactions and product information 
on the initial purchase intention of users of social games. Initial purchase intention is re-
lated to the likelihood that the gamers would make decision about buying the product 
embedded inside a game after the game ends. The authors recruited 267 players of social 
game Kaixin Garden, created by China’s largest food and beverage company. One product 
was embedded into the game, namely “Lohas Juice” [Zhu, Chang 2015, pp. 23, 26–27]. The 
research sample was divided into two groups: players who knew the featured product 
earlier and players not familiar with the product. Interactions with the product have shown 
positive effects on emotions of players who knew product before playing the game. The 
positive impact on players who did not know the product before was not significant [Hof-
man-Kohlmeyer 2017, p. 78]. Zhu and Chang [2015] ascertained that positive emotions of 
social players that have raised as a consequence of playing the game influence their in-
terests in the real product and on the initial purchase intention [Zhu, Chang 2015, p. 38].

Abovementioned behavioral outcomes predominantly refer to choice, purchase of 
brand and recommendation. As Dias and Agante [2011] noticed, repeated exposure of 
various food products has an impact on children’s choice and preferences, it builds awa-
reness of existing products, reinforces their familiarity, reduces fear of trying new foods 
and exert influence on consumption. Dias and Agante were looking for an answer to the 
question of how food advergame impact on school-age children’s eating habits. 

231 students about 7 and 8 years old of age from Portuguese public school took 
part in the experiment. There was approximately the same number of girls (49,4%) and 
boys (50,6%). The authors used a game with the character of Super Mario and simple 
questionnaire with pictures that children can complete without help od adults. On the 
purpose of experiment, two versions of the same game with different food, healthy and 
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less healthy products, were designed. Participants randomly received one of the game 
versions, played for about 5 minutes and then they filled the questionnaire. The stu-
dents were asked about foods that they would like to eat. They could choose six from 
all presented snacks. They were also asked about their preference about each food. The 
authors utilized four-point Likert scale, from food “like” to food “dislike”. 

As it was hypothesized, children who played less healthy version of the game se-
lected more often nutrient poor snacks. 63% chose at least three of less healthy pro-
ducts. Children who played the healthy version of game preferred healthier food. 70% 
of them selected three or more nutritious snacks. Children’s spontaneous snack selec-
tion reflected the food content of the advergame played by them [Dias, Agante 2011, 
pp. 6–7, 9–10, 12–13, 17].

Gabisch [2011] dealt with the issue of users’ brand experience in virtual world and 
its influence on purchase behavior in real life. He based his research on Second Life 
virtual world. The author applied online survey amongst 209 users that were at least 18 
years old, had an account at least 3 months before research and encountered real life 
brands inside the game environment. The findings indicated relations between virtual 
world brand experiences and real-world purchase decision making. Amongst respon-
dents, 44% admitted that they looked at products in real life after having seen infor-
mation about this product in Second Life, 26,3% stated that they purchased a product 
in real life after seeing in Second Life, 12% of participants reported that they purcha-
sed a product in real life after purchasing virtual version of this product in Second Life 
[Gabisch 2011, pp. 19, 22–23].

Brand recommendation is related to positive word-of-mouth about a brand. As Kel-
ler [2008] suggests, the customer’s active engagement with the brand led to change 
customers on brand evangelists and ambassadors. These customers help communicate 
about the brand and strengthen the brand attachment [Keller, Lehmann 2006, p. 745; 
Shuv-Ami 2016, p. 332]. Word of mouth can be described as “the informal transmission 
of ideas, comments, opinions and information between two or more individuals, neither 
one of which is a marketer”. For example, through virtual world, information is gathered 
amongst virtual friends and experts [Sharma, Qiang, Wenjun, Qi 2013, pp. 680–681]. 

Based on available literature it can be said that brand reception is moderated by the 
wide range of factors on the side of players as well as on the side of games. Amongst the 
most popular factors on the side of game brand visibility and brand (product), and game 
congruity can be listed.

Brand placement visibility can be considered as brand proximity and brand pro-
minence [Hofman-Kohlmeyer, Mitręga 2018, p. 139]. Product placement proximity de-
scribes where the brand is located inside the game (central point of action or in the 
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background) [Lee, Faber 2007, p. 77]. Prominent placement is defined as placement 
with high level of brand visibility through it size or position on the screen or place in 
central point of game plot. The opposite, subtle placement is characterized by small 
size placing behind the central point of action or short time of exposure [Cauberghe, 
De Pelsmacker 2010, p. 6]. 

Some advertisers place brands in games that match the product, for instance Dodge 
cars were located in a car-based game, while others choose games that are not related 
to the product. This relationship is known in literature as game and product congruity 
[Hofman-Kohlmeyer, Mitręga 2018, p. 140].

Amongst factors on the side of players the authors frequently mention demographic 
differences, persuasion knowledge and brand familiarity.

Many scholars consider demographic differences such as different age and gender 
of players [Toh, Leng 2014, p. 187]. The role of persuasion knowledge is related to under-
standing that the source of advertising formats is commercial and awareness of persua-
sive intent of message [Vashisht, Sreejesh 2015, p. 232]. Brand familiarity is a measure of 
the extent of a consumer’s experience with the brand [Martí-Parreño, Bermejo-Berros, 
Aldás-Manzano 2017, p. 57].

Amongst other determinants of reception of brands placement we can find players’ 
level of engagement [Lee, Faber 2007, p. 77], cultural factors about the player’s origin 
[Terlutter, Capella 2013, p. 108], frequency of playing the game, type of placement, type 
of game [Yang, Roskos-Ewoldsen, Dinu, Arpan, 2006, p. 150], type of brands: well-known 
brand and less-known brand [Rosado, Agante, 2011, p. 34] and number of brand repeti-
tion [Martí-Parreño, Bermejo-Berros, Aldás-Manzano 2017, p. 58]. It is obvious that there 
are also other factors not mentioned in this paper.

Conclusions

Parallel with growing interest of computer games in every age group and regardless of 
gender, brand placement attracted attentions of marketers as well as scholars. This paper 
considered possible wide range of outcomes of placing brands in games, based on litera-
ture review. Some factors that influence on customer response toward brand placement 
in computer games were also identified. Conclusions are gathered in table 1. 
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Table 1. Conclusions

Reception of brand placement

Psychological response Behavior outcomes

Cognitive reactions: 
•	Recognition of brand
•	Learning of contents from the game
•	Brand beliefs and thoughts about the brand 
Affective reactions:
•	Brand attitude 
Conative reactions (intentions) 
•	Propensity to buy
•	Propensity to recommend
•	Propensity to pester

•	Choice 
•	Purchase of brand
•	Spending for brand
•	Recommendation of brand placed in game

Factors that moderate reception
On the player side On the computer game side

•	Demographic differences
•	Persuasion knowledge
•	Brand familiarity
•	Players level of engagement
•	Cultural factors about the player’s origin
•	Frequency of playing the game

•	Brand visibility
•	Brand (product) and game congruity
•	Type of placement
•	Type of game
•	Type of brand
•	Number of brand repetition

Source: own elaboration.

The first row of the table presents the reception of brand placement in computer ga-
mes, divided according to psychological response and behavior outcomes. The second 
row contains factors that moderate brand reception. Factors on the side of players and 
factors on the side of computer game can be distinguished. It is important to note that pre-
sent analysis is not exhaustive and other placement results and factors can be identified.
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Wstęp

Literatura przedmiotu, prezentująca relacje nauki i  biznesu w  kontekście wspólnych 
projektów i prowadzonych badań, opisuje wciąż ten sam zestaw barier, które uniemoż-
liwiają transfer wiedzy wypracowanej w  jednostkach naukowych do  przedsiębiorstw 
[Kleiber 2004, ss. 37–45; Marszałek 2010; Różański 2013]. Jak zauważają autorzy rapor-
tu WEI [2016], niechęć polskich przedsiębiorców do podejmowania wspólnych działań 
z naukowcami jest pokłosiem negatywnego postrzegania polskiej nauki i przekonania 
o jej niskim stopniu aplikacyjności, a także oderwaniu od rzeczywistości biznesowej. Co 
ciekawe, oceny negatywne nauce wystawiali w większym zakresie przedsiębiorcy, którzy 
nie mieli jakichkolwiek doświadczeń we współpracy z jednostkami naukowymi. Fakt ten 
jednoznacznie obnaża błędy w komunikacji marketingowej. 

Rozwój hipermedialnego środowiska komputerowego dał jednostkom naukowym 
nowe możliwości. Internet stanowi wręcz wymarzony środek dla realizowania komunikacji 
marketingowej, znosząc wszelkiego rodzaju ograniczenia jakie nakładają pozostałe narzę-
dzia stosowane przez jednostki naukowe do komunikowania się z otoczeniem zewnętrz-
nym. Problemem przestają być środki finansowe niezbędne w klasycznym przekazie rekla-
mowym, nie występuje dyktat tradycyjnych mediów jak ma to miejsce w PR, uproszczoną 
i  mniej oficjalną postać otrzymuje również promocja osobista. Praca z  wykorzystaniem 
programów komputerowych, jak i globalnej sieci jest naturalnym środowiskiem dla jedno-
stek naukowych i ich pracowników. To właśnie jednostki naukowe były pionierami w Polsce 
w korzystaniu z poczty elektronicznej czy komunikatorów. Internet stworzył im niespoty-
kaną szansę na bezpośredni kontakt z podmiotami z całego świata, z możliwością przeka-
zu tekstu i grafiki w czasie rzeczywistym. Wydaje się jednak, iż w miarę upływu kolejnych 
dekad, a wraz z nimi transformacji hipermedialnego środowiska komputerowego jednostki 
naukowe nie potrafiły w pełni wykorzystać możliwości komunikacyjnych jakie stworzyła era 
Web 2.0. Jak twierdzi E. Bodyk [2009, ss. 13–14] „nauka polska ciągle tkwi w starym, moderni-
stycznym modelu komunikacyjnym, w którym obowiązywał klarowny podział pracy: uczeni 
prowadzą badania, których wyniki komunikują za pomocą wyspecjalizowanych kanałów, jak 
recenzowane czasopisma naukowe i konferencje”. Tymczasem, jak zauważa S. Cisek [2017], 
nauka 2.0 (nauka w erze Web 2.0) to „wykorzystanie nowych technologii i środowisk infor-
macyjno-komunikacyjnych, zwłaszcza narzędzi, usług i zasobów internetowych”. Jednostki 
naukowe komunikują się poprzez narzędzia internetowe, w tym strony internetowe, z różny-
mi interesariuszami: studentami, potencjalnymi słuchaczami, sferą biznesu, innymi jednost-
kami, opinią publiczną. Przedmiotem tego artykułu są kontakty z otoczeniem biznesowym.

Celem artykułu jest ocena wykorzystania przez jednostki naukowe strony interneto-
wej jako głównego narzędzia komunikacji w hipermedialnym środowisku komputerowym 
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w kontekście relacji z otoczeniem biznesowym. Badanie zostało przeprowadzone na prze-
łomie września 2017 i marca 2018 roku z wykorzystaniem metody krytycznej analizy źró-
deł wtórnych w postaci stron internetowych wszystkich parametryzowanych jednostek 
naukowych zlokalizowanych w województwie łódzkim. 

Strony internetowe w komunikacji marketingowej

Strukturę komunikacji on-line tworzą takie elementy, jak: witryna, serwisy społecznoś-
ciowe, blogi, reklama graficzna, reklama w wyszukiwarkach i poczta elektroniczna. Wi-
tryny www organizacji (strony firmowe) są „dokumentem w wersji elektronicznej napi-
sanym w jednym z wielu języków (najczęściej jest to HTML lub XHTML) publikowanym 
w sieci internetowej i odczytywanym po stronie użytkownika za pomocą przeglądarek” 
[Śliwińska, Pacut 2011, s. 28]. Strona może zawierać, oprócz słów, obrazy, pliki audio 
i wideo. Jej podstawowym zadaniem według P. Frankowskiego [2010, s. 14] jest dostar-
czanie informacji klientom organizacji o gamie posiadanych produktów i usług, a tak-
że danych kontaktowych. Tak skonstruowana witryna z  jednej strony służy promocji, 
z drugiej natomiast wzmacnia wizerunek organizacji jako eksperta w danej dziedzinie. 
Niejednokrotnie jest również miejscem publikacji ofert pracy lub programów partner-
skich. K. Śliwińska i M. Pacut [2011, s. 29] uważają stronę firmową za „oś komunikacji 
marketingowej organizacji w cyberprzestrzeni, za pomocą której prowadzi ona więk-
szość działań promocyjnych on-line”.

Prowadzenie sprawnej i efektywnej komunikacji marketingowej za pośrednictwem 
własnej strony internetowej jest możliwe jedynie wtedy, gdy posiada ona poprawną 
konstrukcję, a  jej rola wykracza poza funkcję wizytówki z  adresem. Literatura w  tym 
względzie często przywołuje koncepcję 7C, autorstwa J.F. Rayporta i B.J. Jaworskiego 
[2001, s. 16], której stosowanie znacząco zwiększa szansę na powrót użytkowników na 
stronę (tabela 1).

Tabela 1. Elementy konstrukcyjne strony internetowej wg. koncepcji 7C

L.p. Elementy konstrukcyjne Opis
1 Kontekst (context) Układ i projekt graficzny
2 Zawartość (content) Teksty, grafika, pliki audio i wideo

3 Społeczność (community)
Możliwość komunikacji pomiędzy 
użytkownikami, tworzenie społeczności i grup

4 Indywidualizacja (customization)
Możliwość personalizacji witryny przez 
użytkowników, lub dostosowanie jej do 
potrzeb różnych użytkowników
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L.p. Elementy konstrukcyjne Opis

5 Komunikacja (communication)
Komunikacja strona-użytkownik,  
użytkownik-strona i użytkownik-użytkownik

6 Połączenia (connection)
Powiazania z innymi stronami za pomocą 
linków

7 Handel (commerce)
Możliwość zawarcia transakcji handlowej. 
Stopień w jakim serwis umożliwia tę czynność

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Śliwińska, Pacut 2011, ss. 28–29; Kotler, Keller 2015, s. 580].

P. Kotler i K.L. Keller [2015, s. 579] uzupełnili koncepcję J.F. Rayporta i B.J. Jaworskiego 
o ósme C, a mianowicie o constant change, czyli ciągłe zmiany, które pokazują, iż organi-
zacja funkcjonuje każdego dnia i zmienia się wraz ze zmieniającym się otoczeniem. Fakt 
ten dotyczy również i samego wyglądu strony. W tym obszarze organizacja powinna na 
bieżąco dostosowywać wygląd i funkcjonalności do zmieniających się potrzeb użytkow-
ników i panujących w branży trendów. 

Strony internetowe w komunikacji marketingowej 
jednostek naukowych w świetle badań

Strona internetowa uważana jest przez literaturę przedmiotu za kluczowy moduł zin-
tegrowanej komunikacji marketingowej jednostek naukowych. P. Radomski, P. Moskała 
i P.M. Mikosz [2009, ss. 579–607] utrzymują, iż jest to „najkorzystniejsze narzędzie upo-
wszechniania wyników prowadzonych badań, a także miejsce publikacji streszczeń ksią-
żek i referatów naukowych”. W podobnym tonie wypowiada się I. Iłowiecka-Tańska [2007, 
ss. 29–31], dla której interaktywna strona internetowa jednostki naukowej jest funda-
mentalnym narzędziem do komunikacji we współczesnym świecie. Autorka jednocześ-
nie wskazuje, iż strony polskich instytucji naukowych, w większości przypadków, pełnią 
rolę wirtualnej recepcji (sekretariatu), w miejsce bycia źródłem informacji o prowadzo-
nych badaniach. Eksponowanie na stronie głównej godzin pracy czy struktur organiza-
cyjnych, zastępowanie opisu prac naukowych ich tytułami i brak możliwości identyfikacji 
osób w nie zaangażowanych to jedne z większych błędów, które popełniają jednostki 
naukowe w kontekście komercjalizacji wiedzy. Strony internetowe, jako że stanowią czę-
sto pierwszy kontakt z jednostką naukową, są wizytówką jej możliwości twórczych i in-
nowacyjnych. Szczególne zainteresowanie tą formą komunikacji nastąpiło w pierwszej 
dekadzie XXI wieku, a  więc w  momencie pojawienia się umownie ery Web.2.0. Strony 
www oprócz funkcji internetowej wizytówki uzyskały możliwości interaktywnej komu-
nikacji z otoczeniem zewnętrznym. Badania nad zawartością stron internetowych wyż-
szych uczelni i efektywnością komunikacji za ich pośrednictwem prowadzili na początku 
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wieku między innymi S. Kang i H. E. Norton [2006, ss. 426–428] (analizowali 129 stron in-
ternetowych najlepszych uczelni wyższych w USA), E. Will i C. Callison [2006, ss. 180–183] 
(poddali analizie strony internetowe 3 738 uczelni i college’ów w USA), a także J. Gordon 
i S. Berhow [2009, s. 150–152] (przeanalizowali 232 strony uniwersyteckie w USA). Deka-
dę później również w Polsce zaczęto interesować się tą tematyką. Analizę stron interne-
towych najlepszych polskich jednostek naukowych (kategoryzacja z 2011, liczba jedno-
stek z kat. A – 350) przeprowadziła N. Osica [2012, ss. 343–349]. Z kolei M. Feldy [2015, 
ss. 37–76] przeanalizowała 605 stron www instytucji naukowych figurujących w systemie 
Polon. Zarówno w badaniach amerykańskich, jak i polskich występuje wspólny mianow-
nik, a  mianowicie brak dostatecznego wykorzystania dwukierunkowości komunikacji, 
jaką umożliwia Internet drugiej generacji. O ile w pierwszej dekadzie XXI wieku ów fakt 
był do zaakceptowania, o tyle pod koniec drugiej dekady powinien on zastanawiać. Do-
datkowo, badania stron www polskich jednostek naukowych pokazały, iż największe 
braki warsztatowe mają w tym zakresie niestety jednostki typowo badawcze, które nie są 
związane z kształceniem studentów. Konieczność prowadzenia skutecznej rekrutacji no-
wych roczników studentów zdecydowanie pozytywnie wpływała na jakość prowadzonej 
komunikacji za pośrednictwem własnych stron internetowych [Feldy 2015, ss. 37–76]. 
Nie jest przypadkiem, iż uczelnie (szczególnie niepubliczne) skuteczniej wykorzystują 
strony internetowe do prowadzenia komunikacji marketingowej. Warunki finasowania 
działalności, a  także struktura wiekowa głównej grupy interesariuszy uczelni wymusza 
na nich korzystanie z nowoczesnych narzędzi komunikacji marketingowej. Tej determi-
nanty nie posiadają natomiast instytuty badawcze czy jednostki PAN, które wypadają 
najmniej korzystnie w badaniach stron internetowych, zarówno w kontekście informacji 
zamieszczanych dla dziennikarzy, jak i potencjalnych inwestorów. Organizacje te zazwy-
czaj nie dysponują sekcją/komórką odpowiedzialną za komunikację marketingową, co 
oznacza, iż bieżąca obsługa strony internetowej jest przypisana naukowcom lub admi-
nistracji [Feldy 2015, ss. 37–76]. Z kolei I. Iłowiecka-Tańska [2013, ss. 59–65], porównując 
strony internetowe topowych polskich i zagranicznych uczelni, zwraca uwagę na rodzaj 
i zakres ekspozycji najważniejszych wartości, które tworzą obraz jednostki w otoczeniu. 
O ile w przypadku amerykańskich, angielskich czy niemieckich uczelni są to właśnie ba-
dania, o tyle w polskich jednostkach zazwyczaj jest to rekrutacja na kolejny rok akademi-
cki lub pozyskiwanie środków z UE. Tworzy to niestety nieprawdziwy obraz w kontekście 
prowadzenia prac badawczych, które są oczywiście również i w Polsce realizowane, ale 
informacje o nich są głęboko ukryte na podstronach, w kolejnych zakładkach.

Strony internetowe jednostek naukowych są wizytówką ich potencjalnych moż-
liwości i  podstawowym źródłem wiedzy, z  którego korzystają w  pierwszej kolejności 
przedsiębiorstwa poszukujące partnera naukowego. Drukowane katalogi branżowe lub 
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spisy instytucji, tak popularne jeszcze na przełomie wieków, zostały całkowicie zastą-
pione przez zasoby internetowe, gdzie rolę nadrzędną przypisano witrynie firmowej. 
Poszukujący kontaktu przedsiębiorca jest więc w stanie w przeciągu kilkunastu sekund 
znaleźć branżową jednostkę naukową, wejść na jej stronę główną i zacząć przeszukiwa-
nie zasobów pod kątem interesujących go zagadnień. Jej wygląd (layout), a także czas 
i sposób nawigacji są kluczowe dla pierwszego wrażenia. Efekt halo powoduje bowiem, 
iż odwiedzający witrynę przedsiębiorca, w czasie do pół minuty projektuje wizję przy-
szłej współpracy, mimo braku znajomości zawartych treści i  ich jakości. Zamieszcze-
nie zatem informacji o aktualnie prowadzonych badaniach, poparte zaproszeniem do 
współpracy dla przedsiębiorców wpływają pozytywnie na obraz jednostki naukowej, 
jako przyszłego partnera biznesowego. Podobnie również wykaz zrealizowanych prac 
zleconych dla sfery biznesu, tworzy obraz jednostki aktywnej komercyjnie, do której 
zgłaszają się przedsiębiorcy i gdzie otrzymują rozwiązanie swoich problemów. Brak wer-
sji obcojęzycznych czy opisu współpracy międzynarodowej może stać się przyczynkiem 
do powstania wizerunku jednostki o zasięgu lokalnym, nie mającej wsparcia ze strony 
zagranicznych partnerów. Ujemnie na wizerunek jednostki wpływa również brak możli-
wości nawigacji na jej witrynie internetowej za pomocą urządzeń mobilnych (smartfony, 
tablety). Obecnie fakt posiadania stron nieresponsywnych jest wyrazem nienadążania 
za rozwojem Internetu, co szczególnie w  przypadku jednostek technicznych wpływa 
bardzo ujemnie na ich postrzeganie przez otoczenie biznesowe. Niedopuszczalnym jest 
również stan, w którym witryna nie jest aktualizowana na bieżąco, a ostatnie wiadomo-
ści pochodzą sprzed ponad miesiąca. Mimo, iż w jednostce mogą trwać w tym czasie 
wytężone prace B+R, otoczenie biznesowe odbierze ów fakt jako przesłankę stagnacji 
lub braku osoby/komórki odpowiedzialnej za komunikację.

Metodyka badań 

Celem przeprowadzonych badań było uzyskanie wiedzy o stopniu wykorzystania przez 
jednostki naukowe strony internetowej jako głównego narzędzia komunikacji w hiper-
medialnym środowisku komputerowym, w kontekście relacji z otoczeniem biznesowym. 
Badanie zostało przeprowadzone na przełomie września 2017 i marca 2018 roku. W ba-
daniu zastosowano metodę krytycznej analizy źródeł wtórnych w postaci stron interne-
towych jednostek naukowych. Analizie poddano strony główne (domowe) wszystkich 
parametryzowanych jednostek naukowych zlokalizowanych w województwie łódzkim.

Do analizy przyjęto autorski zestaw kryteriów (tab. 2) skonstruowany w oparciu na 
koncepcji 7C, autorstwa J.F. Rayporta i  B.J. Jaworskiego [2001, s. 16], rozwiniętą przez 
P. Kotlera i K.L. Kellera [2015, s. 57]. 
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Tabela 2. Kryteria oceny stron internetowych jednostek naukowych

L.p Kryterium
1. Czy layout strony głównej eksponuje możliwość współpracy jednostki ze sferą biznesu?

2.
Czy strona główna zawiera zakładkę dla przedsiębiorców (dla biznesu) lub inna formę zaproszenia 
do współpracy sfery biznesowej?

3. Czy podane są dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za współpracę ze sferą biznesu?
4. Czy są opisy prac (wiedzy) przeznaczonych do komercjalizacji?

5.
Czy język użyty do opisu przedmiotu komercjalizacji i obszarów badawczych jest językiem 
korzyści?

6.
Czy na stronie jest informacja z jakimi partnerami (przedsiębiorstwami, innymi jednostkami 
naukowymi lub samorządowymi) jednostka współpracuje/współpracowała?

7.
Czy strona zawiera charakterystykę kadry naukowej wraz z opisem specjalizacji poszczególnych 
naukowców?

8. Czy są opisy zasobów (laboratoria, sprzęt, aparatura, itp.)?
9. Czy strona zawiera opisy prowadzonych aktualnie badań i prac B+R?
10. Czy strona zawiera opis projektów międzynarodowych realizowanych przez jednostkę?
11. Czy strona była akutalizowana w ciągu ostatniego miesiąca?
12. Czy strona posiada co najmniej 1 wersję obcojęzyczną?
13. Czy jest możliwość bezpośredniej komunikacji za pośrednictwem strony?

14.
Czy strona zawiera połączenia z profilem instytucjonalnym (fan page) w mediach 
społecznościowych?

15. Czy strona jest RWD1?

Źródło: opracowanie własne.

Pomiar ma charakter ilościowo-jakościowy, a jego wyniki odzwierciedlają wykorzy-
stanie możliwości komunikacji w  jednostkach naukowych za pośrednictwem własnej 
witryny internetowej, w kontekście współpracy z przedsiębiorstwami. Dobór kryteriów 
przedstawionych w  tabeli 2 uwzględnia wszystkie najważniejsze parametry, którymi 
winna charakteryzować się strona domowa jednostki naukowej, aby stanowić sprawne 
narzędzie komunikacji w procesie porozumiewania się z przedsiębiorstwami.

W badaniu przyjęto występowanie trzech możliwych stanów dla każdego z kryte-
riów, którym przypisano punkty (tabela 3).

Tabela 3. Punktacja za stopień spełniania kryterium

Stopień spełnienia kryterium Punktacja
Kryterium jest spełnione całkowicie 10
Kryterium jest spełnione częściowo 5
Kryterium nie jest spełnione 0

Źródło: opracowanie własne.

1 Test wykonano przy użyciu narzędzia Google: mobile-friendly.
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Według bazy GUS [2017, s. 267] w województwie łódzkim w roku 2016 funkcjonowały 
281 jednostki aktywne badawczo, w tym 157 w sektorze przedsiębiorstw. Spośród nich 56 
jednostek naukowych (5,81% ogólnej liczby polskich jednostek) zostało poddanych oce-
nie parametrycznej i otrzymało prawo do korzystania z finansowania ze środków MNiSW2.

Wśród badanych jednostek znalazły się różne typy instytucji naukowych (uczelnie 
publiczne, uczelnie niepubliczne, instytuty naukowe, jednostki PAN). Strukturę badanej 
populacji w zagregowanej formie prezentuje tabela 4.

Ze względu na fakt:
 · posiadania jednej strony dla wszystkich jednostek, w przypadku Akademii Muzycznej,
 · posiadania wspólnego layoutu dla wszystkich jednostek, w  przypadku Akademii 

Sztuk Pięknych,
 · posiadania jednej strony dla wszystkich jednostek, w przypadku Państwowej Wyż-

szej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej,
 · posiadania jednej strony dla wszystkich jednostek, w przypadku Społecznej Akade-

mii Nauk,
analizę witryny internetowej przeprowadzono w/w przypadkach tylko raz, co skut-

kuje zmniejszeniem liczby stron poddanych ocenie do 45.

Tabela 4. Struktura badanych jednostek naukowych

L.p. Instytucja naukowa
Liczba badanych 

jednostek

Liczba 
badanych 

stron

% 
w badanej 
populacji

1. Jednostki naukowe artystyczne 13 4 23
2. Uniwersytet Łódzki 12 12 21
3. Politechnika Łódzka 10 10 18
4. Instytuty naukowe (w tym jednostki PAN) 8 8 14
5. Uniwersytet Medyczny 5 5 9
6. Pozostałe 8 6 14
7. Suma 56 45 100

Źródło: opracowanie własne.

2 W chwili prowadzenia badań obowiązywała parametryzacja z 2013 roku, opisująca kategorię 963 jednostek na-
ukowych. W dniu 13.10.2017 roku ukazało się nowe rozporządzenie dotyczące nowej parametryzacji jednostek 
naukowych. Z jednostek ocenianych w 2013 roku, ocenie nie zostały podane COBPMW PolamtexCenaro i WSSM. 
Zatem liczba parametryzowanych jednostek naukowych w województwie łódzkim wynosi obecnie 54.
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Wnioski z badań

Na podstawie porównania maksymalnej do uzyskania liczby punktów w każdym z kryte-
riów (450 pkt.) z wartością otrzymaną, powstał ranking cech stron internetowych (tabe-
la 5), które są priorytetowo traktowane przez jednostki naukowe. Jak pokazuje zestawie-
nie, zdecydowanie najwyższą estymą wśród jednostek naukowych cieszy się aktualizacja 
strony (kryterium 11), a więc umieszczanie na niej relacji z bieżących zdarzeń i zapowie-
dzi zaplanowanych wydarzeń (konferencje, wykłady, nadania tytułów naukowych, etc.). 
Drugie z kryteriów, odpowiedzialne za efekt halo (kryterium 1), niestety jest uznawane 
za zdecydowanie najmniej ważne dla badanej populacji. Ta skrajność jest zapewne wyni-
kiem systemu organizacyjnego i finansowego, w jakim przyszło funkcjonować jednost-
kom naukowym, w  którym praca dla i  z  przedsiębiorstwami nie jest priorytetem. Dzi-
wić mogą natomiast niskie pozycje w rankingu kryteriów informacyjno-kontaktowych 
(kryteria 2, 3, 12, 13), a  więc tak naprawdę podstaw komunikacji. Nie można bowiem 
budować sprawnego przekazu, jeśli jego nadawca (będący równocześnie odbiorcą, za 
sprawą sprzężenia zwrotnego) nie jest precyzyjnie określony. Brak w większości jedno-
stek naukowych możliwości bezpośredniego przesyłania zapytań za pomocą formularza 
kontaktowego jest z kolei dowodem na pozostanie instytucji nauki w erze Web 1.0, czyli 
stron statycznych, informacyjnych (tabela 5). 

Tabela 5. Ranking ważności cech stron internetowych dla jednostek naukowych

L.p. Nr 
kryt.

Kryterium
Liczba 

punktów

%
max 
wart. 
pkt.

1. 11. Czy strona była akutalizowana w ciągu ostatniego miesiąca? 420 93

2. 6.
Czy na stronie jest informacja z jakimi partnerami 
(przedsiębiorstwami, innymi jednostkami naukowymi lub 
samorządowymi) jednostka współpracuje/współpracowała?

385 86

3. 7.
Czy strona zawiera charakterystykę kadry naukowej wraz z opisem 
specjalizacji poszczególnych naukowców?

310 69

4. 14.
Czy strona zawiera połączenia z profilem instytucjonalnym  
(fan page) w mediach społecznościowych?

310 69

5. 9.
Czy strona zawiera opisy prowadzonych aktualnie badań  
i prac B+R?

305 68

6. 12. Czy strona posiada co najmniej 1 wersję obcojęzyczną? 300 67

7. 10.
Czy strona zawiera opis projektów międzynarodowych 
realizowanych przez jednostkę?

280 62
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L.p. Nr 
kryt.

Kryterium
Liczba 

punktów

%
max 
wart. 
pkt.

8. 8. Czy są opisy zasobów (laboratoria, sprzęt, aparatura, itp.)? 255 57

9. 3.
Czy podane są dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za 
współpracę ze sferą biznesu?

230 51

10. 4. Czy są opisy prac (wiedzy) przeznaczonych do komercjalizacji? 190 42

11. 15. Czy strona jest RWD 190 42

12. 2.
Czy strona główna zawiera zakładkę dla przedsiębiorców 
(dla biznesu) lub inna formę zaproszenia do współpracy sfery 
biznesowej?

185 41

13. 5.
Czy język użyty do opisu przedmiotu komercjalizacji i obszarów 
badawczych jest językiem korzyści?

185 41

14. 13.
Czy jest możliwość bezpośredniej komunikacji za pośrednictwem 
strony?

120 27

15. 1.
Czy layout strony głównej eksponuje możliwość współpracy 
jednostki ze sferą biznesu?

40 9

Źródło: opracowanie własne.

Zdecydowanie poniżej średniej punktowej przedstawiają się również kryteria ko-
munikacyjno-produktowe (kryteria 4, 5, 9). Szczególnie zauważalny jest brak używania 
przez jednostki naukowe języka korzyści rynkowych, w  stosunku do ofertowych roz-
wiązań, co jest dużym błędem. Wyróżniająca się natomiast pozycja kryterium 9 (opis 
prowadzonych badań), w stosunku do kryterium 4 (opisy prac przeznaczonych do ko-
mercjalizacji), jest kolejnym dowodem na realizowanie założeń systemowych, w których 
obecnie funkcjonują instytucje nauki.

Zestaw kryteriów referencyjnych (kryteria 6, 7, 8 i 10), jako zbiór cech stron interneto-
wych jednostek naukowych, uzyskał największą liczbę punktów, co oznacza iż zawiera on 
informacje, które najczęściej umieszczane są na witrynach instytucji nauki. Kryteria 6 (in-
formacja o partnerach) i 7 (opis kadry naukowej) uplasowały się w pierwszej trójce spośród 
wszystkich 15 badanych cech. Taki wynik pokazuje, iż nazwy bądź logotypy partnerów, 
a  także opisy własnej kadry naukowej, są informacjami, które chętnie chcą prezentować 
jednostki naukowe. Nieco niższa, aczkolwiek również powyżej średniej, pozycja kryteriów 
10 (współpraca międzynarodowa) i 8 (opis zasobów własnych materialnych) świadczy o ros-
nącej świadomości, w jednostkach naukowych, siły działań public relations.

Kryteria 14 (połączenie profilem instytucjonalnym) i 15 (responsywność strony), pomimo 
iż stanowią jeden zestaw świadczący o zrozumieniu znaczenia ery Web 2.0 i marketingu 2.0+, 
znalazły się na przeciwległych biegunach. O ile widżety mediów społecznościowych są czę-
sto umieszczane na stronach internetowych jednostek naukowych, o tyle responsywność 
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strony zgromadziła jedynie 42% możliwej liczby punktów. Ów fakt świadczy o braku śledze-
nia przez osoby odpowiedzialne za witrynę internetową procesów zmian technologicznych, 
w konstrukcji, a co ważniejsze w sposobie odczytywania stron w Internecie. Reasumując, na-
leży stwierdzić, iż w dalszym ciągu aktualna jest teza I. Iłowieckiej-Tańskiej [2007, ss. 29–31] 
o odgrywaniu przez witrynę internetową roli wirtualnej recepcji (sekretariatu), w większości 
jednostek naukowych, nie zaś efektywnego narzędzia komunikacji z otoczeniem. Charakte-
rystyczny jest również fakt, iż ów sekretariat nakierowany jest głównie na świat nauki, czyli 
takie grupy jak studenci i naukowcy. Stąd tak niskie oceny w badaniu, uzyskane przez kry-
teria informacyjne ukierunkowane na otoczenie biznesowe. Niekonsekwencja, która jest 
widoczna w poszczególnych grupach kryteriów (jedno kryterium z bardzo wysoką oceną, 
a inne z bardzo niską) jest w większości przypadków pochodną zorientowania badania na 
grupę przedsiębiorstw. W sytuacji zastąpienia ich grupą studentów, owe niekonsekwencje 
automatycznie znikną. Taki stan, jak wielokrotnie podkreślano, jest wynikiem reguł, jakie na-
rzucają na jednostki naukowe akty normatywne.

Zakończenie

W artykule przedstawiono analizę stron internetowych parametryzowanych jednostek 
naukowych zlokalizowanych w  województwie łódzkim, w  kontekście komercjalizacji 
wiedzy. Autorzy zdecydowali się na przeprowadzenie przedmiotowej analizy ze względu 
na rolę, jaką odgrywa witryna internetowa we współczesnej komunikacji marketingowej. 

Analiza stron internetowych jednostek naukowych w regionie łódzkim dowiodła ni-
skiego stopnia ich wykorzystania, jako głównego narzędzia komunikacji w hipermedial-
nym środowisku komputerowym w kontekście relacji z otoczeniem biznesowym. Witryny 
jednostek naukowych są w zdecydowanie większym stopniu wykorzystywane do komu-
nikacji w obszarze kształcenia i nauki (naukowcy, studenci, instytucje) niż w obszarze bi-
znesowym. Świadczy o tym ich wygląd, sposób nawigacji czy miejsce umieszczenia po-
szczególnych opisów. To co może przysparzać trudności przedsiębiorcom w poruszaniu 
się po witrynach instytucji naukowych, jest naturalnym środowiskiem dla naukowców 
i  studentów. Oznacza to, iż jednostki świadomie stosują określoną konfigurację strony, 
aby przekaz płynący za jej pośrednictwem był poprawnie dekodowany w otoczeniu na-
ukowym. Stąd pierwsze trzy pozycje w rankingu kryteriów dedykowane są sferze nauko-
wej. Informacje z  nich płynące są adresowane bezpośrednio do osób zaangażowanych 
w sprawy kształcenia i nauki. Taki obraz wykorzystania strony internetowej jest – jak wiele 
razy wskazywano – podyktowany uwarunkowaniami strukturalnymi, w których funkcjo-
nują jednostki naukowe. Fakt ten dowodzi jednak, iż instytucje naukowe chcą i potrafią 
stosować nowoczesne narzędzia komunikacji, w celu realizowania narzuconych im zadań. 
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Wprawdzie sposób posługiwania się własną witryną jako narzędziem komunikacji wyma-
ga pewnych korekt (np. jej responsywność w  kontekście korzystania przez studentów), 
ale stopień jej wykorzystania należy uznać za zadawalający. Można zatem oczekiwać, iż 
w przypadku zmiany lub dywersyfikacji zadań nałożonych na jednostki naukowe przez 
ustawodawcę, modyfikacji ulegnie również sposób komunikacji za pośrednictwem włas-
nej witryny. Pierwszą oznaką takiego działania jest wysoka pozycja stron internetowych 4 
spośród 8 badanych instytutów naukowych, które dla sprawnego funkcjonowania muszą 
pozyskiwać zewnętrzne środki finansowe, w tym pochodzące również z komercjalizacji 
wiedzy. Wypadają one zatem znacznie lepiej niż ogół tego typu jednostek także w bada-
niach M. Feldy [2015, ss. 37–76].

Wyniki analizy stron internetowych jednostek naukowych zlokalizowanych w regio-
nie łódzkim pod kątem ich użyteczności w komunikacji ze światem biznesu w dużym 
stopniu potwierdzają wnioski z wcześniejszych badań. Sytuacja nie zmienia się mimo 
upływu lat, co z kolei negatywnie wpływa na współpracę świata nauki i biznesu. Brak 
zbliżenia obu środowisk jest nadal widoczny, mimo aktywującej roli funduszy unijnych 
i rządowych. Wydaje się, iż tylko zmiany strukturalne mogą odmienić istniejący stan.

Zrealizowane studia i  badania skłaniają jednak do dalszych rozważań w  obszarze 
komunikacji marketingowej, nakierowanej na środowisko biznesowe. Szczególnie inte-
resujące wydaje się porównanie wyników badań uzyskanych w regionie łódzkim, z wy-
nikami z pozostałych województw, z uwzględnieniem ich regionalnych specjalizacji.
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Wprowadzenie

Storytelling to opowiadanie historii, bajek lub legend. Jako swoisty zabieg narracyjny jest 
on coraz częściej wykorzystywany w reklamach przez dużą liczbę podmiotów na rynku 
[Escalas 1998, ss. 267–289; Brechman, Purvis 2015, ss. 366–381], jednakże – pomimo ros-
nącej popularności – nadal brakuje badań nad jego skutecznością. Przede wszystkim nie 
są w pełni znane czynniki decydujące o efektach oddziaływania opowieści na różnych 
odbiorców. W szczególności nie wiadomo, czy i w jakim zakresie stopień profesjonalizacji 
konsumenta (mierzony jego wiedzą o kategorii produktowej) wpływa na skutki storytel-
lingu w mediach społecznościowych. 

Zrealizowano badania z wykorzystaniem klasycznego planu z grupą eksperymental-
ną (przekaz sformułowany jako opowieść) i kontrolną (przekaz pozbawiony form narra-
cyjnych). Wyniki sugerują, iż pozytywny efekt storytellingu na wskaźniki zaangażowania 
wobec marki rośnie wraz z wiedzą konsumentów o kategorii produktowej. Taki rezultat 
ma niebagatelne znaczenie nie tylko dla naukowców, ale również dla reklamodawców, 
gdyż ukazuje wobec jakich grup odbiorców należy kierować przekaz oparty na formach 
narracyjnych, aby był najskuteczniejszy.

Zaangażowanie jako miara skuteczności przekazu 
w mediach społecznościowych 

Zaangażowanie wobec marki w środowisku internetowym (ang. digital brand engage-
ment), można definiować w  dwojaki sposób: albo jako sumę powtarzalnych interakcji 
konsumenta z marką, mierzonych przykładowo liczbą wpisów, komentarzy, kliknięć „Lu-
bię to” i  udostępnień [Chaffey, Ellis-Chadwick, Johnston i  in. 2009; Van Doorn, Lemon, 
Mittal i in. 2010, ss. 253–266], albo też jako skłonność i motywację użytkownika mediów 
społecznościowych do zainwestowania własnych zasobów (kognitywnych, emocjonal-
nych, czasowych lub finansowych) w kontakt z marką [Brodie, Ilic, Juric 2013, ss. 105–114; 
Hollebeek, Glynn, Brodie 2014, ss. 149–165]. Oba podejścia koncepcyjne wzajemnie się 
uzupełniają i wskazują na zaangażowanie jako istotne zjawisko, które może przyjmować 
formy kognitywne (np. koncentracja na treściach dotyczących marki), afektywne (np. wy-
rażanie aprobaty wobec treści o marce) lub behawioralne (np. aktywności podejmowane 
wobec marki w świecie cyfrowym). We współczesnej komunikacji marketingowej zaan-
gażowanie, obok liczby wyświetleń, staje się jednym w  najważniejszych wskaźników 
skuteczności danego przekazu w środowisku mediów społecznościowych. Aby bowiem 
dana kampania reklamowa została uznana za sukces, powinna osiągnąć satysfakcjonują-
ce mierniki wyświetleń (tzn. obejrzy ją odpowiednio duża liczba odbiorców), ale również 
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musi wywołać określone reakcje w Internecie (tzn. ma zaabsorbować uwagę, wzbudzić 
emocje i/lub konkretne zachowania). 

Mimo rosnącej popularności problematyki budowania zaangażowania w  mediach 
społecznościowych [Brodie, Hollebeek, Juric 2011 ss. 252–271], nie zrealizowano dotych-
czas wielu projektów badawczych, które jasno wskazywałyby, jaki przekaz reklamowy 
sprzyja zwiększeniu liczby interakcji konsumentów z markami online, a  jaki pozostaje 
nieskuteczny w tym obszarze. Szczególnie brakuje badań eksperymentalnych, a dotych-
czasowe dane pochodzą zazwyczaj z sondaży [Chen, Lee 2014, ss. 292–303] lub z analiz 
zawartości postów [Lee, Hosanagar, Nair 2018, ss. 4967–5460; Vargo 2016, ss. 157–168; 
De  Vries, Leeflang, Peter 2012, ss. 83–91] i  nie dostarczają jednoznacznych wyników 
[Karpińska-Krakowiak, Modliński 2018]. W konsekwencji nadal nie wiadomo, jakie treści 
są użyteczne w kształtowaniu zaangażowania wśród użytkowników mediów społecz-
nościowych, a jakie nie. W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie warto przyjrzeć się 
różnym technikom budowania narracji w reklamie i przebadać, jak na przykład wykorzy-
stanie formuły storytellingu może pomóc reklamodawcom w świecie cyfrowym. 

Storytelling jako środek do budowania treści reklamowych

Storytelling w reklamie to szczególny zabieg narracyjny i sposób konstruowania przeka-
zu. Polega on na zbudowaniu komunikatu w oparciu o opowieść, czyli na wykorzystaniu 
komponentów charakterystycznych dla np. klasycznego dramatu lub bajki. W  konse-
kwencji, reklama oparta na storytellingu przedstawia ciąg powiązanych ze sobą (cza-
sowo i  przyczynowo) zdarzeń, które wprowadzają widza w  problematykę, zarysowują 
główne postaci antagonistów, a następnie zawiązują akcję, ukazując jej punkty kulmi-
nacyjne i rozwiązanie [Deighton, Romer, Mcqueen 1989, ss. 335–343; Woodside, Sood, 
Miller 2008, ss. 97–145]. Reklama w formule storytellingu często posługuje się motywa-
mi archetypicznymi i prezentuje konkretne typy bohaterów np. wojownika, kochanka, 
władcy, podróżnika, odkrywcy, błazna, czy buntownika [Mark, Pearson 2001]. Ważnym 
komponentem każdej opowieści jest również konflikt, czyli jakiś problem do rozwiąza-
nia, wróg lub przeszkoda do pokonania [Simpson 2001; Fog, Budtz, Munch i in. 2013;  Wa-
silewski 2012]. Reklama wykorzystująca formy narracyjne ukazuje zatem zmagania głów-
nego bohatera z  przeciwnościami losu, silniejszymi instytucjami czy niesprzyjającymi 
zjawiskami, np.: próbę przezwyciężenia przez konsumenta własnych słabości lub lęków 
(reklama Allegro pt. „Czego szukasz w Święta? English for beginners”), walkę z problema-
mi zdrowotnymi (reklama Duracell zatytułowana „Trust the Power Within” i opowiadająca 
historię niepełnosprawnego sportowca Derrika Colemana) czy uprzedzeniami (reklama 
Pantene pt. „Labels Against Women”).
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Dotychczasowe badania nie dostarczają jednoznacznych wyników na temat skutecz-
ności storytellingu w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw. Na przykład Mattilla 
[2000, ss. 35–45; 2002, ss. 379–395] w swoich eksperymentach zaobserwowała, że rekla-
ma w formie opowieści lepiej kształtuje postawy konsumentów i ich intencje zakupowe 
niż reklama sformułowana jako lista argumentów. Również Maurer i Gierl [2015, ss. 47–60] 
oraz Polyorat, Alden i Kim [2007, ss. 539–554] uzyskali podobne rezultaty. Jednakże me-
taanaliza przeprowadzona przez Zebregs’a, van den Putte, Neijens’a i de Graaf’a [2015, 
ss. 282–289] wskazuje, że przekaz z elementami storytellingu gorzej oddziałuje na kon-
sumentów niż przekaz wykorzystujący argumentację racjonalną (np. dane statystycz-
ne). Również badania Shena, Sheer, Li [2015, ss 105–113] ukazały bardzo słaby potencjał 
perswazyjny storytellingu. Takie rozbieżności sugerują, iż wpływ opowieści na reakcje 
odbiorców jest w rzeczywistości moderowany przez dodatkowe czynniki, które nieko-
niecznie pozostają związane z przekazem, ale raczej wynikają z predyspozycji indywidu-
alnych konsumenta, np. jego wiedzy i przeszłych doświadczeń związanych z reklamo-
waną kategorią produktową.

Wiedza konsumenta a wpływ storytellingu 
na zaangażowanie wobec marki

Wiedza o kategorii produktowej to ustrukturyzowany zbiór informacji przechowywanych 
w pamięci konsumenta na temat jakiejś grupy produktów (usług). Tak rozumiana wiedza 
kształtuje się w wyniku użytkowania danego dobra lub w procesie nauki o jego zastoso-
waniach, np. podczas szkoleń [Brucks 1985, ss. 1–16]. Wyniki różnych badań pokazują, 
że konsumenci z rozległą wiedzą produktową (zwani dalej „ekspertami”) inaczej reagują 
na bodźce reklamowe niż osoby o szczuplejszych zasobach informacyjnych (zwani dalej 
„nowicjuszami”). Na przykład eksperci posiadają lepsze kompetencje w przetwarzaniu 
przekazów reklamowych [Celsi, Olson 1988, ss. 210–255; Ma, Glynn 2005, ss. 137–143; Su-
jan 1985, ss. 31–46] oraz lepiej niż nowicjusze radzą sobie z dostępnymi danymi podczas 
podejmowania decyzji [Alba, Hutchinson 1987, ss. 411–454]. Po otrzymaniu tego same-
go zestawu informacji wejściowych, osoby z wysoką wiedzą produktową sformułują inne 
wnioski, a także będą stosować inne wskazówki i kryteria, niż osoby z niskim poziomem 
wiedzy w danym obszarze [Raju, Lonial, Mangold 1995, ss. 153–180; Rao, Monroe 1988, 
ss. 253–264]. W procesie podejmowania decyzji i wydawania opinii konsumenci z niską 
wiedzą produktową opierają się na ogólnych wrażeniach percepcyjnych i wskazówkach 
pozakontekstowych (np. kolorystyce opakowania, a  nie składzie produktu), natomiast 
eksperci korzystają ze swoich bogatych zasobów informacyjnych i odnoszą je wprost do 
przedmiotu oceny [Chaiken 1980, ss. 752–766]. 
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Wpływ storytellingu w reklamie na wskaźniki zaangażowania wobec marki powinien 
w dużym stopniu zależeć od wcześniejszej wiedzy konsumenta, gdyż determinuje ona 
sposób dekodowania, interpretowania oraz dostrzegania treści o produktach oraz mar-
kach. Efekt ten można wyjaśnić poprzez odwołania do teorii na temat dwutorowego 
przetwarzania informacji, tj.: mechanizmów heurystycznych/peryferyjnych versus sy-
stemowych/centralnych [por. modele Chaiken 1980, ss. 752–766; Petty, Cacioppo 1981]. 
Myślenie heurystyczne i peryferyjne sprowadza się do powierzchownego formułowania 
wniosków, bez angażowania zasobów pamięciowych, a  także w oparciu o wskazówki 
pozakontekstowe (np. muzykę, kolorystykę scenografię, ogólną atmosferę w  filmie). 
Natomiast myślenie systemowe i centralne występuje wtedy, gdy jednostka skupia się 
na przedstawionym materiale, aktywnie analizuje jego zawartość i porównuje ze swoją 
dotychczasową wiedzą. Można zatem przypuszczać, że nowicjusz, oglądając reklamę 
opartą na storytellingu, będzie przetwarzał ją w sposób heurystyczny, a nie systemo-
wy, czyli bez zwracania uwagi na szczegóły dotyczące na przykład marki lub produktu. 
Nowicjusz skoncentruje się raczej na fabule (a nie na detalach produktowych), gdyż nie 
dysponuje odpowiednimi zasobami wiedzy pozwalającymi mu w  jakikolwiek sposób 
odnieść się do treści o produkcie. Innymi słowy, odbiorcy z niską wiedzą nie znają pro-
duktu, zatem nie będą potrafili zinterpretować informacji produktowych i nie wpłynie 
taki przekaz na ich dalsze zaangażowanie wobec reklamodawcy. 

Natomiast w przypadku eksperta, wysoka wiedza o kategorii produktowej posłuży 
jako soczewka, przez którą oceniana jest zawartość komunikatu promocyjnego. Osoby 
posiadające wysoką wiedzę produktową potrafią wyobrazić sobie siebie w sytuacjach 
i kontekstach konsumpcyjnych przedstawianych w materiale opartym na storytellingu 
[Adaval, Wyer 1998, ss. 207–245]. Dlatego narracyjna forma reklamy może uruchomić 
wśród nich intensywniejsze stany emocjonalne (np. transportację [Green, Brock, Kauf-
man 2004, ss. 311–327]), a w efekcie prowadzić do głębszego zaabsorbowania przeka-
zem i systemowego przetwarzania informacji. Eksperci bowiem potrafią zinterpretować 
fabułę w kontekście prezentowanej marki i dzięki temu mają lepsze warunki do zaanga-
żowania się (na poziomie kognitywnym, afektywnym lub intencji behawioralnych) w re-
klamę oraz wobec ukazywanej w niej marki. Te rozważania prowadzą do następującej 
hipotezy badawczej:

H1: Efekt storytellingu w reklamie jest moderowany przez wiedzę konsumenta o ka-
tegorii produktowej w taki sposób, że storytelling (versus przekaz pozbawiony storytel-
lingu) będzie prowadził do wysokiego zaangażowania wobec marki wśród ekspertów 
(tj. osób z  dużą wiedzą produktową), a  nie wśród nowicjuszy (tj. osób z  niską wiedzą 
produktową).
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Metodyka badania

W  celu weryfikacji zaproponowanej hipotezy przeprowadzono eksperyment online 
w schemacie międzygrupowym, w ramach którego manipulowano zmienną niezależną 
(przekaz zawierający storytelling versus przekaz pozbawiony storytellingu) i dokonywa-
no pomiaru zmiennej zależnej (zaangażowanie) oraz moderującej (wiedza konsumen-
ta o  kategorii produktowej). Badanie zrealizowano w  odniesieniu do jednej kategorii 
produktowej tj. samochodów. Wybór ten wynikał z następujących przesłanek: w prze-
ciwieństwie na przykład do dóbr szybko zbywalnych, samochód stanowi produkt na 
tyle złożony, że przyczynia się do wykształcenia zróżnicowanego poziomu wiedzy wśród 
konsumentów na temat jego użytkowania i konserwacji; ponadto reklamodawcy z prze-
mysłu motoryzacyjnego produkują dosyć dużo reklam opartych na storytellingu, co 
znacznie ułatwiało selekcję materiałów niezbędnych do manipulacji. 

Pilotaż

W  ramach badań pilotażowych (tzw. pretestów) stworzono listę filmów reklamowych 
skontrastowanych pod względem storytellingu. Przekazy oparte na opowieściach uka-
zywały produkt (samochód) w  kontekście serii powiązanych ze sobą zdarzeń, a  także 
przedstawiały bohaterów oraz ich zmagania z przeciwnościami losu lub antagonistami. 
Reklamy z grupy kontrolnej prezentowały ten sam produkt, ale bez formuły narracyjnej 
(brak bohaterów, akcji, punktów kulminacyjnych, konfliktu). Wszystkie materiały podda-
no pretestom na niezależnej próbie respondentów (n=130), którzy mieli ocenić w jakim 
stopniu dany film zawiera elementy storytellingu (czterostopniowa skala pomiarowa za-
adaptowana od Woodside’a, Sood’a i Miller’a [2008, ss. 97–145]). Do dalszych badań wy-
brano cztery filmy marek Audi i Mercedes, gdyż uzyskały one najbardziej skontrastowane 
wyniki (Mercedes: Mstorytelling=3,44 versus Mbrak_storytellingu=1,99; F(1,58)=91,00; p<0,01; Audi: 
Mstorytelling=3,55 versus Mbrak_storytellingu=1,99; F(1,68)=134,73; p<0,01). W  grupie ekspery-
mentalnej znalazły się przekazy skonstruowane w oparciu o opowieść (wideo pt. „Heist” 
wyprodukowane przez Audi oraz wideo pt. „Drive & Seek” stworzone przez Mercedesa), 
natomiast grupę kontrolną tworzyły materiały ukazujące auta marki Audi oraz Mercedes 
na tle górskiego krajobrazu (bez elementów storytellingu).

Przebieg eksperymentu 

Za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy badawczej do udziału w  eksperymen-
cie zrekrutowano 314 osób w wieku od 20 do 40 lat (64% stanowiły kobiety). Takie 
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ograniczenie wiekowe wynikało z  chęci uzyskania próby charakterystycznej (pod 
względem podstawowej cechy demograficznej) dla środowiska mediów społecznoś-
ciowych. Zgodnie z zasadą randomizacji uczestnicy zostali losowo przypisani do jed-
nej z czterech grup testowych (dwóch eksperymentalnych oraz dwóch kontrolnych). 
Wpierw mieli zapoznać się z  materiałem filmowym, a  następnie odpowiedzieć na 
pytania kwestionariuszowe mierzące zaangażowanie wobec marki (skala stworzona 
na podstawie prac Taylora, Struttona i Thompsona [2012, ss. 12–28] oraz Hollebeeka, 
Glynna i  Brodie’go [2014, ss. 149–165]), wiedzę o  kategorii produktowej (test skła-
dający się z 10 pytań, zbudowany w oparciu na wskazówkach i wytyczne Roya i Cor-
nwella  [2004, ss. 185–207]) oraz zmienne kontrolne, m.in.: wcześniejszą znajomość 
oraz użytkowanie marki, storytelling w reklamie (skala zaadaptowana od Woodside’a, 
Sooda i Millera [2008, ss. 97–145]). 

Wyniki

Rzetelność skal mierzono za pomocą wskaźnika Cronbacha i  uzyskano satysfakcjo-
nujące rezultaty dla wszystkich konstruktów (α>0,7). Wyniki kontroli manipulacji rów-
nież były bardzo zadowalające (Mercedes: Mstorytelling=3,11 versus Mbrak_storytellingu=1,92; 
F(1,192)=162,63; p<0,01; Audi: Mstorytelling=3,14 versus Mbrak_storytellingu=1,88; F(1,118)=122,72; 
p<0,01). Zgodnie z  praktyką obserwowaną w  innych badaniach eksperymentalnych, 
które opierały się na materiałach rzeczywistych pochodzących od różnych producentów 
[Yoon 2016, ss. 519–539; Kim, Yoon 2014, ss. 217–232], dalsze analizy prowadzono łącz-
nie dla wszystkich przekazów pogrupowanych według zmiennej niezależnej, a nie marki. 
Ponadto pracowano w oparciu o uśrednione wskaźniki dla każdej ze zmiennych (tj. zaan-
gażowania oraz wiedzy konsumenta).

Ze względu na charakter hipotezy H1 (tzn. konieczność badania efektu interakcyj-
nego pomiędzy zmienną skokową a ciągłą) analizę moderacji zrealizowano w oparciu 
o regresję i zastosowano do tego specjalistyczne makro PROCESS (3.1) do programu 
SPSS. Zbudowano model (skorygowane R2=18%; F(3,310)=22,64; p<0,01), do którego 
wiedza konsumenta została włączona jako moderator, przekaz z  elementami story-
tellingu versus bez storytellingu stanowił zmienną niezależną, natomiast wskaźnik 
zaangażowania wobec marki – zmienną zależną. Zarówno efekt główny przekazu 
(B=–0,23; SE = 0,41; t=–0,55; p=0,57), jak i wiedzy (B<–0,01; SE=0,04; t=–0,18; p=0,85) 
był nieistotny statystycznie. Oznacza to, że reklama w formie narracyjnej nie wpływa 
ogólnie na zaangażowanie konsumenta wobec marki, inaczej niż reklama pozbawiona 
opowieści, natomiast bogate zasoby informacyjne na temat kategorii produktowej nie 
przekładają się bezpośrednio na ogólne wyniki reklamowe. Należy jednak zaznaczyć, 
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iż zaobserwowano istotny efekt interakcyjny pomiędzy przekazem a wiedzą (B=0,16; 
SE=0,06; t=2,71; p<0,01), zatem storytelling działa, ale na bardzo specyficzny typ kon-
sumenta (por. Rysunek 1). 

Rysunek 1. Efekt interakcyjny pomiędzy przekazem a wiedzą konsumenta na 
zaangażowanie wobec marki w mediach społecznościowych

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 1. Efekt storytellingu na zaangażowanie wobec marki wśród konsumentów 
o różnym poziomie wiedzy o kategorii

Poziom wiedzy konsumenta o kategorii produktowej 
(w skali od 1 do 10)

Efekt SE t p LLCI ULCI

1,00 –0,06 0,36 –0,18 0,85 –0,75 0,64
3,25 0,30 0,23 1,31 0,18 –0,15 0,76
3,82 (punkt Johnsona-Neymana) 0,40 0,20 1,96 0,05 0,00 0,80
5,05 0,60 0,14 4,07 <0,01 0,31 0,90
10,00 1,43 0,24 5,94 <0,01 0,95 1,90

Źródło: opracowanie własne.

W  celu poznania szczegółowych zależności zachodzących w  ramach efektu inter-
akcyjnego, przeprowadzono analizę typu „floodlight” (zgodnie z  rekomendacjami 
Spiller’a i współautorów [2013, ss. 277–288]). Zaobserwowano, że przekaz ze storytellin-
giem nie miał żadnego wpływu na nowicjuszy (B<–0,01; SE=0,05; t=–0,16; p=0,86; por. 
rysunek 1), ale znacząco przyczyniał się do zwiększenia zaangażowania wobec marki 
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wśród ekspertów (B=0,15; SE=0,03; t=4,31, p<0,01). Punkt Johnsona-Neymana został zi-
dentyfikowany na poziomie 3,82, co oznacza, że wśród osób z wyższym wynikiem moż-
na było odnotować rosnący efekt storytellingu, (por. tabela 1). Takie rezultaty skłaniają 
do przyjęcia hipotezy H1.

Dyskusja i wnioski

Opisany w  niniejszym tekście projekt badawczy miał na celu zbadanie zależności po-
między storytellingiem a zaangażowaniem konsumentów wobec marki w mediach spo-
łecznościowych. Zrealizowano dosyć obszerny eksperyment, który pozwolił na ocenę 
związku pomiędzy reklamami zawierającymi formy narracyjne a  reakcjami konsumen-
tów o różnym poziomie wiedzy na temat reklamowanej kategorii. Zaobserwowano, że 
storytelling nie ma znaczącego wpływu na nowicjuszy, natomiast najlepiej oddziałuje na 
ekspertów, czyli osoby o wysokiej wiedzy produktowej. Informacja ta może być bardzo 
przydatna nie tylko dla badaczy reklam, ale również dla praktyków marketingu, reklamo-
dawców, którzy szukają atrakcyjnych i efektywnych rozwiązań reklamowych, by dotrzeć 
do określonych segmentów odbiorów w Internecie.

Warto wspomnieć o dwóch ograniczeniach zaprezentowanego w niniejszym tekście 
projektu. Po pierwsze, uzyskane wyniki pozostają nie w pełni spójne z rezultatem badaw-
czym otrzymanym przez Matillę [2000, ss. 35–45; 2002, 379–395]: zauważyła ona bowiem, 
że eksperci reagują podobnie na reklamy ze storytellingiem i na reklamy faktualne (czyli 
sformatowane jako lista rzeczowych argumentów), natomiast wśród nowicjuszy większą 
wartość perswazyjną ma przekaz wykorzystujący opowieści. Należy jednak podkreślić, iż 
realizowane 18 lat temu przez Matillę badanie było oparte na reklamach tekstowych, które 
często uzyskują wyniki odwrotne niż reklamy w formie filmu [Lien, Chen 2013, ss. 516–522; 
Shen, Sheer, Li 2015, ss. 105–113]. W ramach przyszłych eksperymentów powinno się za-
tem zgłębić tę tematykę oraz dokładniej porównać potencjał reklamowy storytellingu kie-
rowanego do różnego typu konsumentów w formule werbalnej versus wizualnej. 

Drugie ograniczenie wynika z charakteru zrealizowanej manipulacji eksperymental-
nej. Do badania bowiem wykorzystano reklamy rzeczywiste, a nie fikcyjne. Taki zabieg 
zwiększa trafność zewnętrzną eksperymentu, ale może rodzić zastrzeżenia co do jego 
trafności wewnętrznej. Mimo że autorka wprowadziła stosowne rozwiązania kontrolne 
(np. pomiary realizowano w odniesieniu do wielu marek i filmów – zgodnie zalecenia-
mi metodologicznymi w najnowszej literaturze światowej [Geuens, De Pelsmacker 2017, 
ss.  83–100]), to należy zachować pewną ostrożność przy próbie uogólniania tych wy-
ników na kategorie produktowe o  odmiennej charakterystyce (np. produkty niskiego 
zaangażowania lub szybko zbywalne). 
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Virtual Brand Community Membership as a Tool of Users’ 
Personal Image Creation

Abstract: In the era of Internet’s omnipresence, social media are strongly influencing every 

aspect of life, including consumption. Such portals allow companies to communicate with 

customers via fan pages where virtual brand communities operate. Online activities are 

widely used to create brand image, however connection with a certain brand may be also 

impacting the personal image of the community members.

The main aim of this article is the evaluation of virtual brand community membership 

usage as a tool for personal image creation, e.g. joining the communities as a mean of self-

presentation. In order to meet this objective, the author performed an empirical quantitati-

ve research by indirect data collection with the use of survey technique carried out among 

650 adult Polish Internet users.
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Introduction

During the last two decades social media have developed into one of the most powerful 
communication channels in today’s media landscape. The transfer of information within 
those channels is practically instantaneous and not restricted by any geographical limits, 
making the process more efficient than ever before. In the era of web’s omnipresence, 
portals like Facebook or Instagram significantly affect every sphere of life, including in-
terpersonal relations, self-expression or consumer behaviours.

Social media have quickly been adopted by the companies as the communication 
channel of growing importance. Among the tools available to the marketers are the fan 
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pages, websites where virtual brand communities operate. Brand communities might be 
defined as groups of consumer connected by shared interest in a specific brand, which 
provide space for members’ information exchange with each other as well as with the 
brand’s representatives, at the same time allowing the participants to take part in the 
brand’s value co-creation by expressing their opinions [Cova, Pace 2006, pp. 1087–1105].

The main aim of this article is the evaluation of virtual brand community membership 
usage as a tool for personal image creation. Among investigated behaviours are joining 
the communities as a mean of self-presentation as well as participation in communities 
of brands which the consumer does not possess. To achieve the objective, the author 
conducted an empirical quantitative research by means of indirect data collection using 
the survey technique which was carried out in the 3rd quarter of 2017 among 650 Polish 
Internet users, of which 277 where members of virtual brand communities.

Literature review

The constantly progressing development of Internet has influenced almost every 
aspect of life. Online tools enabled simple and efficient communication without geo-
graphical boundaries, available for everyone. One of the most powerful channels are 
the social media, which can be defined as “a group of Internet-based applications that 
build on the ideological and technological foundations of Web 2.0, and that allow the 
creation and exchange of User Generated Content” [Kaplan, Haenlein 2010, p. 61]. Por-
tals such as Facebook or Instagram have permanently altered the way users obtain 
and generate information, including the content related to consumption, switching 
their position from passive readers into “active co-creators”, enabled to freely express 
their opinions and thoughts [Carvalho, Fernandes 2018, pp. 23–37; Yang, et al. 2016, 
pp. 526–557].

Not only have the social media changed the way modern humans converse and 
exchange information, but also have deeply impacted social norms and nature of hu-
man relationships. Firstly, physical coexistence is no longer a requirement for creating 
ties between individuals [Kang et al. 2007, pp. 111–126], making numerous relationships 
more superficial. Moreover, social media influenced the aspects connected with users’ 
self-presentation, providing more possibilities of publicizing personal information. The 
content of personal profiles is often considered a reflection of an individual’s persona-
lity [McCain et al. 2016, pp. 126–133]. However, modern reality, fuelled by growing ex-
pectations, pressure society members into creating an unreal public image, leading to 
boosted desire for self-promotion and enhanced propensity to engage in conspicuous 
consumption [Taylor, Strutton 2016, pp. 231–248]. 
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One of the eagerly used possibilities of social media is creation and participation in 
smaller groups, operating on specific subsites of the portals, based on certain common 
factors, e.g. shared opinions, lifestyle, or workplace. A prominent linking factor might 
be also a specific consumption pattern, including ownership or admiration for a given 
brand [Baldus, Voorhees, Cantalone 2015, pp. 978–985]. In this way emerged the brand 
communities, groups of individuals gathered usually around fan pages, connected by 
shared views and passions affecting their purchase decisions [Grębosz-Krawczyk, Siu-
da 2017, pp. 30–39; Constantin, Belgiu 2017, pp. 111–119], concentrated on the two-way 
communication with each other and the brands’ representatives [Woisetschläger, et al. 
2008, pp. 237–256]. Participation in such collectives has been proven to positively influ-
ence consumer engagement, brand loyalty and its antecedents [Hsieh, Wei 2017, pp. 2–9; 
Liu, Lopez 2016, pp. 1–13], as well as the readiness to co-create brand’s value [Kamboj, 
et al. 2018, pp. 169–185].

Membership and activity in virtual brand communities might also constitute for 
a  personal image creation tool. Users underline their relations with certain brands, 
e.g. by replying to marketers’ posts or publishing content related to the brand, pre-
senting through such activities the ideas, opinions or lifestyle shared with the brand. 
Research has shown that individuals of more narcissistic personality tend to engage in 
consumption-related self-presentation more than the ones with lower narcissism le-
vels [Kim, Jang 2018, pp. 89–93]. One of the most prominent and highly visible method 
of self-presentation based on consumer choices is posting personally-made pictu-
res, showing a  certain product or brand’s visual identity elements, mostly with the 
person present on such photo, usually tagging the brand’s fan page [Presi, Maehle, 
Kleppe 2016, pp. 1815–1819]. While very frequently this content is created with the 
“selfie” method (a self-portrait photograph on which a brand is also visible) [Hess 2015, 
p. 1629], a concept of “selfie-marketing”, connected with encouraging users to post 
brand-selfies, has appeared and is gaining importance among marketers responsible 
for media strategies [Fox et al. 2018, pp. 11–21].

It has to be underlined that actions aiming at personal image creation, undertaken 
by the members of brand communities are visible on the newsfeeds of their social media 
friends. Due to that fact the brand-related content is subject of nonlinear diffusion of 
information [Matsubara et al. 2017, pp. 1–40], i.e. a photo posted by one person will re-
ach many individuals from the user’s friends list. Therefore, a community member using 
their connection with the brand for self-presence reasons at the same time supports the 
marketing efforts, e.g. by raising brand awareness among friends and acquaintances. 
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Using the virtual brand community membership as a tool of 
image creation – research methodology

The main aim of the research was to evaluate the use of virtual brand community mem-
bership as a tool for personal image creation. The behaviours analysed for this purpose 
are joining the communities as a mean of self-presentation as well as participation in 
communities of brands which the consumer does not possess.

To achieve the principle objective of the article, the author utilized the method of empiri-
cal quantitative research in form of indirect data collection with the use of survey technique, 
carried out among a representative group of 650 Polish Internet users in the 3rd quarter of 
2017. Among the group 277 respondents declared participation in at least one brand com-
munity in the social media and their answers were the basis of the performed analysis.

Table 1. Structure of the research sample

age group women men

18–24 48 50

25–34 87 90

35–44 76 78

45–54 50 50

55–64 42 37

≥65 26 16

Source: own elaboration based on empirical research.

For the analysis of the data the author used two methods. Firstly, simple percentage 
calculations were applied to find out the proportions between certain groups giving 
similar answers. Then, chi2 independence tests were employed to examine the possible 
existence of relationships between the usage of brand communities membership in bui-
lding personal image and other general issues regarding image in the social media (e.g. 
creating an idealized image of one’s life).

Using the virtual brand community membership 
as a tool of image creation – research results

The first part of the research regarded joining the virtual brand communities with the 
motivation of presenting certain views, passions or lifestyle, shared by the brand and the 
user. The results of the survey indicates that about 1/3 of brand community members use 
their membership for self-presentation reasons (figure 1). What might be surprising, the 
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groups with highest percentages obtained are those consisting of the users aged 45–54 
(43.8%) as well as 65 and older (40%), while stereotypically those considered to be mostly 
driven by a need for popularity and narcissistic aspects are the millennials and current 
teenagers (group of 18–24 years-olds scored 35.1%). However, such outcomes might be 
explained in two ways – more mature users might feel the need to show others their 
hobbies or passions (e.g. sports, travels) without bragging or building unreal personal 
image, at the same time the younger users might not want to admit to the motivation for 
which they are being often criticized. The lowest value was found among interviewees 
aged 55–64 (30.8% of individuals belonging to brand communities). As far as differences 
between sexes is concerned, self-presentation reasons are slightly more popular in the 
answers of men (6.1 pp. more than in case of women).

Figure 1. Percentage of fans joining brand communities for self-presentation reasons

Source: own elaboration based on empirical research.

The author have also performed the chi2 independence test to analyse relationships 
between joining the brand communities for image creation and general issues regar-
ding personal image in social media (importance of others’ perception of one’s image, 
using the social media as an image creation tool and attempting to build this image 
to be better than in reality). This stage of research included also the data from another 
section of the questionnaire, completed by all the social media users (555 respondents). 
The results indicate that there exist statistically significant impact of all the three issues 
on using the brand community membership as self-presentation tool (table 2).
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Table 2. Values of chi-squared test for joining brand communities for self-presentation 
and general personal image issues (p>0.05) – statistically significant results in bold

Joining virtual brand communities for self-presentation reasons
chi2 p-value

“Is the way other users perceive you important in your life?” 27.126 0.0000

“Do you use social media as a tool for personal image 
creation?”

28.330 0.0000

“Do you try to make your image in social media better than in 
reality?”

22.908 0.0000

Source: own elaboration based on empirical research.

Next stage of analysis was connected with identification of brands’ types, which are the 
most commonly used in creation of personal image (figure 2). The interviewees answers indi-
cate that brands preferred for presentation of self are those connected with fashion, chosen 
by 45.8% respondents. Surprisingly, second most popular answer is the food products cate-
gory (38.5%) and the third one is the cosmetic branch (36.5%). The smallest number of brand 
communities’ members declared the use of their relationships with the automotive brands 
(26%) and political and social organizations (31.1%). While showing one’s political views is 
surely a powerful tool of image creation, the low result might be caused be possible lack of 
friends’ acceptance of such opinions, especially in a deeply divided society.

Figure 2. Fan pages’ categories, of which membership is used for self-presentation 
reasons (multiple choice possible)

Source: own elaboration based on empirical research.
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The author has also investigated the issue of image-motivated joining the communi-
ties of the brand which the consumer does not possess and does not use. The users might 
the values they share with the brand present in this way, even if they do not actually buy 
its products, or, alternatively, they might pretend to be connected with the brand, e.g. in 
case of luxurious goods in order to appear more wealthy or up-to-date with the newest 
trends. In this case only the answers of respondents declaring using fan page membership 
in self-presentation were taken into account. The results show that 43.8% of fans utilizing 
the connections with brands for image creation also admit to the kind of behaviour in qu-
estion (figure 3). Such phenomenon occurs in different frequency depending on the age 
of respondents – at first it grows with increasing age to completely disappear in the two ol-
dest groups. What is worth underlining, in the age range of 45–54, as much as 71.4% have 
answered affirmatively. This kind of self-presentation activity is significantly more frequent 
among men (56.9% affirmative answers in comparison with 28.9% in case of women).

Figure 3. Percentage of fans joining communities of non-used brands for 
self-presentation reasons

Source: own elaboration based on empirical research.

In the same way as in the first analysed question, chi2 independence tests have been 
performed. Similarly, the calculations shown that there is a statistically significant rela-
tionship between each of the general image issues and joining virtual communities of 
non-used brands for self-presentation reasons (Table 3).
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Table 3. Values of chi-squared test for joining communities of non-used brands for 
self-presentation and general personal image issues (p>0.05) – statistically 
significant results in bold

Joining virtual brand communities for self-presentation reasons
chi2 p-value

“Is the way other users perceive you important in your life?” 10.900 0.0009

“Do you use social media as a tool for personal image creation?” 29.328 0.0000

“Do you try to make your image in social media better than in 
reality?”

43.892 0.0000

Source: own elaboration based on empirical research.

Conclusions

Nowadays, individuals are faced with high levels of peer pressure, especially in the area 
of creating their image in the social media. Therefore, many users engage in activities 
aimed at building a desired identity on portals such as Facebook, Instagram or Twitter. 
One of such behaviours might be publicizing the relationships with certain brands in 
order to present the elements of their image, which the user wants to be associated 
with, e.g. by joining their virtual brand communities and actively participating in their 
operation.

The results of the analysis show that about 1/3 of brand community members use 
their membership for reasons connected with self-presentation. What is more, close to 
44% of those members also join in the similar manner the fan pages of the brands which 
they do not use. The types of communities most commonly utilized for image creation 
are those gathered around brands of fashion, food products and cosmetics.

The consumers admitting to the behaviours analysed in this article constitute for 
a very valuable audience for the marketers. Users concerned with their image interacts 
with the fan page also after joining, e.g. by writing comments, reposting brand-related 
content or even taking a brand-selfie. What is worth underlining is that these activities 
are visible to the members of users’ contact lists – in this way the information about the 
brand spreads non-linearly among individuals outside of the brand community. Compa-
nies profit from this phenomenon in form of increased brand awareness, strengthening 
of the brand image and acquisition of new customers. The most loyal fans, engaged 
in self-presentation through fan page, might become so-called brand advocates, who 
willingly defend the brand from negative opinions and brand evangelists, which active-
ly promote the brand, supporting the marketers without expecting nothing in return. 
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Therefore the companies should strive to gain this kind of community members, imple-
menting in their brand messages clear statements regarding the values and ideas the 
consumers might share with the brand.

The conclusions of the research are presented with the caveat as to the limitations of 
the sample – all of the respondents were only of Polish nationality. To gain a more com-
prehensive view on the topic, the study could be performed also in other countries. What 
is more, the issues covered in this article might be considered embarrassing for certain 
interviewees, therefore despite the survey anonymity some of them might not be willing 
to admit to behaviours viewed by them as narcissistic and shameful. Additionally, results 
presented in the paper concern only private persons, while it might be also interesting to 
check whether organizations are willing to participate in other brands’ communities in 
order to gain image improvements, based on the values cultivated in these communities.
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Wprowadzenie

Analiza literatury przedmiotu nie budzi wątpliwości co do tego, że procesy emocjonalne 
odgrywają kluczową rolę w niemal wszystkich aspektach komunikacji reklamowej, to od 
nich bowiem zależą: zapamiętywanie, spostrzeganie, myślenie, przypominanie. Ogrom-
ny i  niewątpliwy wpływ emocji na jednostkę powoduje występowanie rozmaitych re-
akcji. Specyfika tworzenia przekazów reklamowych ma istotne znaczenie w kreowaniu 
warunków, które sprzyjają pojawianiu się oczekiwanych stanów emocjonalnych. Wynika 
to zarówno z percepcji komunikatu, jak i rozumienia zawartych w nim treści. Nie bez zna-
czenia jest również odpowiedni dobór aktorów, który może znacząco wpłynąć na odbiór 
emocjonalny całego przekazu. I chociaż badania na temat reklamy są obszerne, to jednak 
w dostępnej literaturze brakuje badań poświęconych oddziaływaniu aktorów w wieku 
zaawansowanym na odbiorców przekazu. 

Autorki artykułu, koncentrując się na reklamach, których bohaterów cechuje za-
awansowany wiek, zbliżony do emerytalnego, a same przekazy skierowane są do sze-
rokiego grona odbiorców, starają się rozpoznać, jaki wpływ na emocje odbiorców mają 
spoty reklamowe z osobami starszymi w roli głównej. Celem niniejszego opracowania 
jest nie tylko analiza charakteru doświadczanych emocji, ale również ich natężenia oraz 
wpływu na postrzeganą atrakcyjność przekazu. Autorki wskazują także na kombinacje 
emocji najsilniej wpływające na pozytywny odbiór przekazów z osobami starszymi. 

Artykuł został napisany na podstawie wyników badań pierwotnych, realizowanych 
metodą quasi-eksperymentu na próbie 104 osób. 

Emocje – studium literaturowe

Emocje są to krótkotrwałe stany umysłu, które towarzyszą ludziom codziennie, na skutek 
przeżytych doświadczeń i w przypadku których zachodzą wyraźne reakcje (często fizycz-
ne) oraz pojawiają się konkretne odczucia. Mogą występować w różnym natężeniu i być 
zarówno negatywne, jak i pozytywne. Emocje wpływają na nasze zachowania, a przeżywa-
ne długo lub z dużą częstotliwością mogą wpływać na kondycję psychiczną. Silne emocje 
sprawiają, że dane zjawisko, które się z nimi wiąże, jest lepiej zapamiętywane, zostaje nie-
jako wyryte w pamięci [Łosiak 2011, s. 14]. Emocje od nastrojów odróżnia to, że nastroje 
mogą trwać znacznie dłużej (dni, tygodnie lub miesiące), zaś emocje wyrażają się w bardzo 
krótkich przedziałach (sekundowych lub minutowych) [Doliński 2003, s. 120]. 

Istnieje wiele definicji pojęcia „emocje” i  stale przybywa nowych. N. Frijda wyod-
rębnił trzy grupy definicji [Frijda 1986]. Pierwsza z nich wskazuje na emocje jako skutek 
nieświadomej lub świadomej oceny zaistniałego zdarzenia, wywołującej pozytywne lub 
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negatywne doznania. Druga grupa opisuje emocje jako przyczynę działania, zaś trze-
cia – traktuje emocje jako rodzaj stanu psychicznego, który jest doświadczany i którego 
skutkiem są zmiany somatyczne, takie jak: ekspresje pantomimiczne i  mimiczne oraz 
reakcje behawioralne [Frijda 1986, za: Tomczyk 2014, ss. 42–43]. 

W  najbardziej podstawowym podziale emocje klasyfikowane są w  ramach dwóch 
grup: emocji pierwotnych (podstawowych – człowiek rodzi się z  nimi, są wytworem 
ewolucji, a steruje nimi obszar mózgu uznawany za jeden z najstarszych, czyli węcho-
mózgowie) i emocji wtórnych (pojawiają się z czasem w wyniku krzyżowania się emo-
cji podstawowych). Warto jednak zauważyć, iż badacze zjawiska podają różne podziały 
emocji pierwotnych i wtórnych. 

Najczęściej wymienianymi emocjami podstawowymi są: smutek, gniew, strach, wstręt 
i radość. Choć należy dodać, że niektórzy autorzy poszerzają tę listę jeszcze o: zaskoczenie, 
akceptację, lęk i ciekawość. Emocje podstawowe przekazywane są otoczeniu za pomocą 
niewerbalnych sygnałów (mimiki i gestykulacji), dlatego też większość ludzi jest w stanie 
je odczytać pomimo bariery językowej czy kulturowej [Tomczyk 2014, ss. 43–44]. Z kolei 
emocje wtórne są znacznie trudniejsze do rozpoznania, ponieważ mają zindywidualizo-
wany charakter i powstają na skutek interpretacji złożonych sytuacji. 

Inne podejście do podziału emocji przedstawił D. Hill [Hill 2010, s. 110]. W jego in-
terpretacji istnieje sześć emocji podstawowych (strach, smutek, odraza, gniew, zasko-
czenie, szczęście) oraz zbiór emocji pokrewnych, powstałych nie na skutek krzyżowania 
emocji podstawowych, lecz zmian ich intensywności, a więc w wyniku ich zmniejszenia 
lub zwiększenia (zob. tabela 1).

Tabela 1. Podział emocji według D. Hilla 

Radość Zdumienie Wściekłość Wstręt Żal Przerażenie

Szczęście Zaskoczenie Gniew Odraza Smutek Strach

Satysfakcja Ciekawość Rozdrażnienie Nuda Melancholia Zmartwienie

Źródło: [Hill 2010, s. 110].

Z kolei teoria R. Plutchika bazuje na ośmiu emocjach podstawowych i odpowiadają-
cych im wzorcach zachowań [Plutchik 1980]. Teoria ta zakłada, że wszystkie emocje, ja-
kie odczuwa człowiek, są kombinacją tych właśnie ośmiu podstawowych emocji. Mogą 
one różnić się między sobą stopniami podobieństwa oraz intensywnością. Wzajemne 
przenikanie się poszczególnych emocji w różnym stopniu powoduje, że praktycznie nie-
możliwe jest występowanie konkretnej emocji w  stanie idealnym. R. Plutchik wskazał 
następujące kryteria, które musi spełniać, w jego opinii, emocja pierwotna:
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 · Musi mieć związek z podstawowymi procesami adaptacji biologicznej.
 · Jakaś jej forma musi występować na każdym etapie ewolucji.
 · Musi być definiowalna w kategoriach danych behawioralnych.
 · Nie może zostać przyjęta tylko i wyłącznie na podstawie samoobserwacji.
 · Nie może być zależna od poszczególnej struktury nerwowej lub danej części ciała 

[Plutchik 1980].
Obok emocji podstawowych R. Plutchik wyróżnił również emocje pochodne (wtór-

ne), które przedstawił za pomocą palety barw [Plutchik 1980]. Według tej koncepcji 
emocje wtórne są efektem wzajemnego przenikania się emocji ze sobą graniczących. 
W pełni rozwiniętą koncepcję autor zaprezentował w ramach wielowymiarowego mo-
delu emocji, który wskazuje również na ich intensywność, przy czym emocje podsta-
wowe znajdują się w górnym obwodzie bryły, powyżej są emocje o intensywniejszym 
nasyceniu, a poniżej – o niskim nasyceniu [Plutchik 1980]. 

Inny podział emocji zaproponował W. Łukaszewski, który podzielił emocje na proste 
(podkorowe) i złożone [za: Gasiul 2007]. Emocje proste są bezwarunkowymi reakcjami 
organizmu na bodźce płynące z otoczenia, nie wymagają uczenia się ich, ich funkcją jest 
rozróżnianie stanów szkodliwych i korzystnych z punktu widzenia interesów organizmu. 
Drugim rodzajem emocji są emocje złożone, które zachodzą za pomocą kory mózgowej, 
powstają w rezultacie przetwarzania informacji i organizacji doświadczeń. Według au-
tora tej koncepcji emocje złożone są składową dwóch elementów: pobudzenia emocjo-
nalnego oraz informacji [za: Gasiul 2007, ss. 41–42]. 

Emocje w reklamie – rola i sposoby kreacji

W procesie odbioru reklamy kluczową rolę odgrywa ekspresja, czyli sposób w jaki wyra-
żane są różne emocje. Na uruchomienie emocji pod wpływem obejrzanej reklamy mogą 
wypływać dwa czynniki. Pierwszym z nich jest bezpośrednie uruchomienie emocji w wy-
niku kontaktu z oglądaną reklamą. Drugim natomiast jest stymulacja wspomnień ogląda-
jącego za pomocą elementów zawartych w spocie. Już Z. Freud stwierdził, że ludzie dążą 
do przeżywania emocji dla nich miłych, sprawiających im przyjemność, a unikają i szybciej 
zapominają o tych, którym towarzyszy dyskomfort [za: Doliński 2003, ss. 125–127]. Aczkol-
wiek badania dowodzą, że równie skuteczne – w niektórych przypadkach – mogą okazać 
się emocje negatywne – umiejętnie dawkowane i o odpowiedniej sile natężenia – tj. lęk, 
poczucie wstydu czy poczucie winy, które sprzyjają zapamiętywaniu przekazu, pobudzają 
uwagę i sprzyjają aktywnemu odbiorowi informacji [Doliński 2003, ss. 125–127].

Wzbudzone przez reklamę emocje są częścią procesu przetwarzania informacji, po-
nieważ przenoszone są na poszczególne części reklamy, co wpływa na jej ocenę, pamięć 
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o  niej i  postawę konsumenta wobec niej. Zależności pomiędzy funkcjonowaniem sy-
stemu poznawczego a emocjonalnego mają swoje uzasadnienie w sieciowym modelu 
umysłu. W neurobiologii istnieje nurt, który wykazuje silny związek pomiędzy emocjami 
a poznaniem. Reklamy, które wzbudzały pozytywne emocje, powodują ich przełożenie 
na reklamowaną markę lub produkt. Jednocześnie wywołanie emocji negatywnych nie 
przekłada się w taki sam sposób i wcale nie musi wiązać się z negatywnymi emocjami 
w stosunku do przedmiotu reklamy [Grochowska 2009, ss. 222–223].

Badania dowodzą także, że emocjonalne nacechowanie komunikatów w  reklamie 
wpływa na ograniczenie efektywności procesów myślowych – przede wszystkim krytycy-
zmu – powoduje łatwość w zapamiętywaniu sytuacji oraz zwiększa atrakcyjność przedmio-
tu kojarzonego z emocjami pozytywnymi. Sytuacja, w której procesy emocjonalne zacho-
dzą poza świadomością, sprzyja występowaniu takich zjawisk, jak efekt aureoli (odbiorca 
wnioskuje o całym obiekcie na podstawie jego jednej cechy) [Litwińska 2008, ss. 33–34]. 

Ponadto poziom pobudzenia emocjonalnego pod wpływem różnego rodzaju prze-
kazów wpływa na ich zapamiętywalność. Zbyt duże rozchwianie lub bardzo wysoka 
intensywność odczuwanych emocji może przyczynić się do osłabienia w odbiorze ko-
munikatu. Natomiast odpowiednio dawkowane emocje przyczyniają się do lepszego 
skupienia i zrozumienia przekazu [Doliński 2003, ss. 120–123]. 

Udowodniono także, że przekaz dynamiczny, w  którym dochodzi do zmiany zna-
ku lub natężenia emocji, jest lepiej zapamiętywany i  skupia większą uwagę. Istotna 
jest również emocjonalna spójność, tj. stopień, w jakim emocje ujawniane przez aktora 
wiążą się z samym produktem (produkt jako przyczyna okazywanych emocji). Widać to 
wyraźnie w reklamach, w których emocje aktora są ściśle powiązane z korzyściami wy-
nikającymi z posiadania reklamowanego produktu. Tak więc najskuteczniejszą metodą 
budowy przekazu reklamowego jest zawarcie w nim obydwu elementów, tj. zarówno 
spójności emocjonalnej, jak i dynamiki [Doliński 2003, ss. 127–130].

Niezwykle istotne w odbiorze przekazu reklamowego jest także dobranie odpowied-
nich aktorów – ludzi, którzy w odpowiedni sposób przyczynią się do jego postrzegania. 
Ich wybór na ogół jest kwestią dostosowania do grupy docelowej pod kątem osobowo-
ści, atrakcyjności fizycznej oraz płci i wieku [Doliński 2003, ss. 139–142]. W kontekście te-
matu artykułu szczególne znaczenie ma tu podejście stereotypowe do wyżej wymienio-
nych cech. W przypadku osoby starszej zwraca się uwagę na jej rolę społeczną – często 
jest to osoba potrzebująca opieki, wycofana, nienadążająca za szybko rozwijającym się 
światem. Wszystkie te stereotypowe poglądy ściśle powiązane z wiekiem, wpływają na 
to, jakie rodzaje emocji odczuwane są przez odbiorców przekazu.
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Metodyka badań

Sformułowany w  ramach realizowanego projektu badawczego problem badawczy za-
kładał określenie tego, czy osoby starsze w reklamach wywołują emocje u odbiorców, 
a jeśli tak, to jaki wpływ na emocje odbiorców mają spoty reklamowe z osobami starszy-
mi w roli głównej.

Cele prowadzonych badań w głównej mierze miały charakter poznawczy i wyjaśnia-
jący i dotyczyły następujących kwestii:

 · rozpoznania emocji, jakie wywołują spoty reklamowe z  osobami starszymi wśród 
respondentów;
 · sprawdzenia, czy obejrzenie spotów reklamowych przekłada się na zmianę natęże-

nia poszczególnych emocji względem osób starszych; 
 · zmierzenia natężenia poszczególnych emocji odczuwanych przez respondentów 

w stosunku do osób starszych w spocie reklamowym;
 · zdiagnozowania, czy istnieje kompozycja emocji najsilniej wpływająca na zapamię-

tywalność marki w przypadku reklam z osobami starszymi.
Do zbadania wpływu osób starszych, jako głównych aktorów przekazu reklamowe-

go, na kreowanie emocji odbiorców zastosowano metodę umożliwiającą badaczowi 
świadomą ingerencję w stan rzeczywistości i rejestrację efektów tej ingerencji, tj. eks-
peryment. Z definicji wynika, że „eksperyment jest to powtarzalny zabieg polegający 
na planowej zmianie przez badacza jednych czynników w badanej sytuacji, przy równo-
czesnej kontroli innych czynników, podjęty w celu uzyskania w drodze obserwacji odpo-
wiedzi na pytanie o skutki tej zmiany” [Sułek 1979, s. 15]. 

Klasyczny eksperyment składa się z trzech składowych:
 · zmiennych niezależnych i zależnych,
 · pretestu i posttestu,
 · grupy eksperymentalnej i kontrolnej [Babbie 2005, s. 247].

Ponieważ w  ramach prowadzonych badań nie została wyłoniona grupa ekspery-
mentalna i grupa kontrolna (w badaniach wzięła udział tylko grupa eksperymentalna), 
niniejsze badanie należy określić jako quasi-eksperyment.

Doboru próby w opisywanych badaniach dokonano metodą nieprobabilistyczną w spo-
sób przypadkowy. Badanie zrealizowano za pomocą mediów społecznościowych, na łącznej 
próbie 104 osób. Podmiotem badania były osoby pomiędzy 20. a 50. rokiem życia.

Badanie składało się trzech części. Pierwsza część miała na celu zbadanie stanu 
emocjonalnego respondentów przed przystąpieniem do badania. W tej części respon-
denci zostali poproszeni o wskazanie rodzaju i natężenia odczuwanych emocji ogólnie 
oraz względem osób starszych, w tym także ich stosunku do osób starszych. Natężenia 
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emocji mierzone były za pomocą skali dziesięciostopniowej. Po pierwszej serii pytań 
nastąpiło wyświetlenie spotów reklamowych. W części drugiej badano poziom zmian 
w emocjach ogólnie i względem osób starszych (ich rodzaju, natężenia), jaki wystąpił po 
obejrzeniu spotów. Po tej części nastąpiła ponowna emisja spotów reklamowych. Z kolei 
w  części trzeciej badano upodobania konsumentów w  aspekcie obejrzanych spotów, 
w tym m.in. natężenie poszczególnych emocji względem najbardziej i najmniej podoba-
jącego się respondentowi spotu, postrzeganie reklam z osobami starszymi, a zwłaszcza 
ich atrakcyjności dla odbiorców do 50. roku życia.

Na potrzeby procesu badawczego przyjęto podział emocji zaproponowany przez 
D. Hilla [Hill 2010, s. 110]. Przypomnijmy, że uwzględnia on sześć podstawowych emo-
cji, przy czym każda z  nich posiada dwa warianty – bardziej i  mniej intensywny (zob. 
tabela 1). Ponadto, ze względu na subiektywne i niejednoznaczne definiowanie w teorii 
literatury pojęcia „osoba starsza”, autorki przyjęły za R.J. Kijakiem i Z. Szarotą, iż są to 
osoby, których wygląd sugeruje, iż ukończyły 65. rok życia, zatem zaprzestały aktywno-
ści zawodowej [Kijak, Szarota 2013, s. 7].

Kryteria doboru spotów reklamowych w  serwisie internetowym YouTube były na-
stępujące: 

 · w reklamie musiały występować osoby starsze, w wieku na tyle zaawansowanym, 
aby było to wyraźnie widoczne;
 · spot reklamowy musiał dotyczyć produktu konkretnej marki – nie mogła być to kam-

pania społeczna;
 · przekaz reklamy nie mógł być skierowany do osób starszych – odbiorcami reklamy 

powinien być ogół społeczeństwa (wykluczono reklamy leków na schorzenia typowe 
dla osób w zaawansowanym wieku);
 · spoty musiały mieć tematykę poważną, nie mogły wyśmiewać osób starszych;
 · spoty reklamowe musiały wyróżniać się wysokim poziomem oglądalności w serwisie 

internetowym YouTube (na dzień: 21.03.2018).
Przekazy były prezentowane w języku, w którym oryginalnie wyprodukowano spot.

Wyniki badań własnych

W wyniku analizy wyłoniono pięć spotów reklamowych. Szczegółowe dane ich dotyczą-
ce zawiera tabela (zob. tabela 2). 
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Tabela 2. Dane dotyczące wybranych spotów reklamowych

Lp. Nazwa Oglądalność  
(liczba osób) Like* Don’t like* Źródło*

1.
Allegro – Czego szukasz 
w święta? English for 
Beginners

14 919 024 100 309 2 259 https://www.youtube.com/
watch?v=tU5Rnd-HM6A

2.
Heathrow Airport 
– Coming Home for 
Christmas

5 551 016 14 632 201 https://www.youtube.com/
watch?v=oq1r_M5a6uI

3. Cosmote – War Hero 185 740 1 895 30 https://www.youtube.com/
watch?v=4KjMzxJySww

4.  Adidas – Break Free 14 323 300 129 184 1 999 https://www.youtube.com/
watch?v=gXfLl3qYy0k

5. Edeka – Weihnachtsclip 59 438 250 313 119 7 385 https://www.youtube.com/
watch?v=V6-0kYhqoRo

*Dane na dzień: 21.03.2018.

Źródło: opracowanie własne.

Emocje związane ze spotami

Zgodnie z  przyjętą metodyką przed obejrzeniem spotów po raz pierwszy respondenci 
zostali poproszeni o wskazanie najsilniej towarzyszącej im w danej chwili emocji. Anali-
za udzielonych odpowiedzi wykazała, iż najczęściej odczuwane przez badanych były takie 
emocje, jak: nuda, rozdrażnienie i zmartwienie (wśród emocji negatywnych) oraz szczęście 
i radość (wśród emocji pozytywnych). Po obejrzeniu spotów badani znacznie rzadziej od-
czuwali zarówno emocje pozytywne, jak i negatywne, które były deklarowane przed oglą-
daniem (z  wyjątkiem rozdrażnienia, które odnotowało niewielki spadek). Natomiast po 
obejrzeniu spotów nastąpił znaczący wzrost liczby wskazań takich emocji, jak: melancholia 
(najczęściej odczuwana emocja wśród wszystkich występujących zarówno przed, jak i po 
oglądaniu) oraz smutek (zob. wykres 1). 
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Wykres 1. Najsilniej odczuwana emocja przed obejrzeniem spotów i po nim

Źródło: opracowanie własne.

Natomiast analiza natężenia poszczególnych emocji względem osób starszych przed 
i po obejrzeniu spotów, wykazała, że większość emocji była znacznie silniej odczuwana 
po obejrzeniu spotów (dotyczy to zwłaszcza takich emocji, jak: zaskoczenie, zdumie-
nie, satysfakcja, żal, smutek i melancholia), wyjątkiem są emocje stricte negatywne, tj. 
wściekłość, gniew, rozdrażnienie, wstręt, odraza i nuda. Taki obraz emocji sugeruje, że 
kontakt z osobami starszymi w reklamie wywołuje skutek emocjonalny względem stanu 
neutralnego, jednak nie jest to skutek silnie negatywny (zob. wykres 2).

Wykres 2. Zmiana natężenia poszczególnych emocji w stosunku do osób starszych 
przed i po obejrzeniu spotów

Źródło: opracowanie własne.
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Stosunek do osób starszych

Badani, zarówno przed obejrzeniem spotów, jak również po ich emisji, oceniali w skali 
1–10 swój stosunek do osób starszych (gdzie 1 oznaczało stosunek negatywny a 10 – 
pozytywny). Analiza uzyskanych wyników wskazuje na nieznaczny przyrost odczuć po-
zytywnych względem osób starszych – wartość średnia wzrosła z 7,25 do 8,05, przy dużej 
spójności udzielonych przez badanych odpowiedzi, odchylenie standardowe przed emi-
sją wynosiło: 1,659, a po emisji: 1,765 (zob. wykres 3).

Wykres 3. Stosunek (negatywny – pozytywny) do osób starszych przed i po
obejrzeniu spotów

Źródło: opracowanie własne.

Badani zostali również poproszeni o ocenę poziomu szacunku, jaki mają względem 
osób starszych. Analiza wyników wskazuje nieznaczny wzrost tej postawy po obejrzeniu 
spotów. Odchylenie standardowe w przypadku tego pytania wynosi 1,214, co wskazuje 
na znaczną spójność odpowiedzi (zob. wykres 4).
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Wykres 4. Odczuwany szacunek względem osób starszych przed i po obejrzeniu 
spotów

Źródło: opracowanie własne.

Postrzeganie reklam z osobami starszymi

Zdecydowana większość respondentów (88,46%) zadeklarowała, że obejrzane przez 
nich reklamy z osobami starszymi były dla nich interesujące. Jedynie niewielka część ba-
danych (11,54%) wyraziła przeciwną opinię (zob. wykres 5).

Wykres 5. Zainteresowanie respondentów prezentowanymi reklamami

Źródło: opracowanie własne.
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Jednocześnie wśród emitowanych reklam najmniej atrakcyjne dla najliczniejszej gru-
py odbiorców były reklamy Cosmote (33,65% wskazań, czyli co trzeci badany wskazał 
tę reklamę) oraz firmy Adidas (29,81% wskazań). Najrzadziej badani wskazywali reklamy 
Allegro – 10,58% wskazań oraz Heathrow – 10,58% wskazań (zob. wykres 6).

Wykres 6. Spot, który najmniej spodobał się respondentom

Źródło: opracowanie własne.

Analiza emocji, jakie towarzyszyły badanym podczas emisji najmniej podobającego 
się spotu, wskazuje, że spot firmy Cosmote wywołał najniższe natężenie emocji takich, 
jak: radość, szczęście, satysfakcja. Pomimo że reklama nie podobała się badanym, nie 
wzbudzała ona uczuć negatywnych, takich jak: gniew, wściekłość, odraza, wstręt – na-
tężenie tych emocji było także niskie. Przeważały raczej emocje związane ze smutkiem 
i zmartwieniem. Ogólne natężenie emocji w przypadku najniżej ocenionego spotu było 
na niskim poziomie, w stosunku do tego odczuwanego wobec innych spotów. Podobną 
zależność widać w przypadku spotu firmy Adidas (zob. wykres 7).
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Wykres 7. Natężenie emocji respondentów względem najmniej podobającego 
się spotu

Źródło: opracowanie własne.

Z  kolei najbardziej podobającym się spotem (36,54% wskazań) była reklama Alle-
gro. Jednocześnie prawie dla co czwartej osoby (23,08% wskazań) najbardziej atrakcyjna 
była reklama marki Edeka (zob. wykres 8).

Wykres 8. Spot, który najbardziej spodobał się respondentom

Źródło: opracowanie własne.
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Analiza natężenia emocji wskazała, że spoty, które najbardziej podobały się widzom 
wzbudzały skrajne emocje: szczęście, radość, ciekawość, zdumienie, zaskoczenie i satys-
fakcję, ale i smutek oraz melancholię (choć w nieco mniejszym natężeniu). Takie zesta-
wienie emocji powoduje u  widza wzruszenie. Emocje zdecydowanie negatywne, po-
chodzące od gniewu, wstrętu i odrazy, były bardzo rzadko wskazywane. Jednocześnie 
najbardziej podobająca się reklama uważana była przez wszystkich respondentów za 
przeciwieństwo reklamy nudnej (zob. wykres 9).

Wykres 9. Natężenie emocji respondentów względem najbardziej podobającego 
się spotu

Źródło: opracowanie własne.

Ocena atrakcyjności reklam z osobami starszymi dla osób w wieku do 50 lat wska-
zuje, iż w opinii większości badanych (82,69%) tego typu reklamy mogą być atrakcyjne 
dla młodszego odbiorcy. Jednocześnie co ósmy badany nie był w stanie jednoznacznie 
odpowiedzieć na tak postawione pytanie (zob. wykres 10).
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Wykres 10. Atrakcyjność reklam z udziałem osób starszych dla osób w młodszym 
wieku (do 50 lat)

Źródło: opracowanie własne.

Uwagi końcowe

Odbiór reklam z osobami starszymi był pozytywny – zainteresowały one i  zaciekawiły 
widzów. Widoczne były bardzo duże zmiany w natężeniu emocji przed i po obejrzeniu 
spotów – dla większości respondentów emitowane spoty były w jakiś sposób emocjonu-
jące. Intensywność przeżywanych emocji znacząco wzrosła. Prezentowane reklamy, po-
zytywnie ocenione przez badanych, wzbudzały w większości uczucia pozytywne: radość, 
szczęście, satysfakcję, ale także duży smutek i melancholię. Mieszanina emocji radosnych 
i smutnych powinna zatem przeplatać się w spotach z osobami starszymi. 

Ponadto należy zauważyć, że jeżeli historia jest ciekawa, zaskakuje lub zdumiewa to 
na pewno przyciągnie odbiorców. Fabuła w charakterze bajki, w której aktor na począt-
ku boryka się z problemami, by na końcu przeżyć pozytywne emocje, wzbudza w od-
biorcach wiele skrajnych emocji. Dodatkowo sami główni aktorzy – osoby starsze – po-
wodują, że odbiorca czuje troskę (co wynika z pewnej nieporadności osób starszych lub 
braku sprawności fizycznej). Mieszanina tych emocji i pozytywne zakończenie przywo-
łują stan potocznie określany jako „wzruszenie”, w którym doświadczane początkowo 
trudne emocje i towarzyszący im wysoki stopień zainteresowania przechodzą w radość. 
Jeżeli twórca reklamy chce, żeby odbiorca zwrócił szczególną uwagę na sam przekaz, 
wywołanie tych emocji będzie jak najbardziej przydatne. 

Podsumowując, można stwierdzić, że kierunek obrany przez twórców spotów wy-
korzystanych w badaniu jest właściwy. Kombinacja silnych, przeplatających się ze sobą 
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emocji może wytworzyć trwały obraz w pamięci odbiorcy. Jednak należy podkreślić, że 
ciekawe i wzruszające historie mogą również wpływać na ograniczenie zapamiętywal-
ności marek mniej znanych, na które odbiorca być może nie zwróci uwagi z  powodu 
natłoku emocji prezentowanych w samej reklamie.
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Wstęp 

Dobrostan pracowników ma duże znaczenie dla funkcjonowania organizacji, stanowi 
ważny czynnik oddziałujący na ich zaangażowanie, poziom energii oraz zachowanie 
w  pracy. Istotnym elementem budowania zadowolenia załogi jest dbanie o  kondycję 
fizyczną i regularne dostarczanie organizmowi potrzebnej dawki ruchu. Na przestrzeni 
ostatnich dekad na popularności zyskują korporacyjne programy promowania sportu 
oraz regularnej aktywności fizycznej pracowników, tworzone z myślą o budowaniu ich 
dobrostanu [Międzynarodowe badanie… 2014; Burke, Richardsen 2014]. Działania takie, 
będące w  Polsce początkowo domeną dużych zachodnich koncernów, rozpowszech-
niają się także w  mniejszych firmach oraz organizacjach spoza sektora komercyjnego. 
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Zauważyć jednak można, że opracowania i badania empiryczne w tym zakresie są nielicz-
ne [Puchalski, Korzeniowska 2017, ss. 229–246]. Pewną próbą wypełnienia tej luki są pre-
zentowane w niniejszym opracowaniu badania, prowadzone w wybranym uniwersytecie 
publicznym. Ich podstawowym celem było zebranie opinii pracowników uczelni wyższej 
(za pomocą skonstruowanego w tym celu kwestionariusza ankiety), co do oferowanych 
przez pracodawcę prozdrowotnych inicjatyw w obszarze promowania aktywności fizycz-
nej i sportu. Respondenci mieli określić wiedzę na temat wyżej wymienionych działań 
i ocenić stopień wykorzystania oraz przydatność oferty. Wnioski z badań mogą posłużyć 
do opracowania rekomendacji dla władz uczelni i służb personalnych, zajmujących się 
promocją sportu wśród pracowników.

Dobrostan w organizacji – promocja sportu i aktywności 
fizycznej wśród pracowników

Dobrostan oznacza korzystne dla człowieka elementy sytuacji, w jakiej on się znajduje. 
Najczęściej charakteryzowany jest przez ocenę jego stanu psychicznego i często bywa 
sprowadzany do np. odczuwanego szczęścia [Trzebińska 2008, s. 41; Strykowska 2009, 
ss. 187–188]. Dobrostan pracownika bywa także określany jako: zadowolenie, dobre sa-
mopoczucie, satysfakcja, poczucie komfortu w systemie człowiek-technika; dotyczy to 
zarówno działalności zawodowej, jak i pozazawodowej [Józefik 1982, ss. 13–18; Marcin-
kowski 2017, s. 41]. Oznacza zatem zaspokojenie istotnych potrzeb pracowników, daje 
im samym poczucie bezpieczeństwa w pracy i satysfakcji. Tak duże znaczenie dobrosta-
nu w pracy wynika również z  faktu, że sfera zawodowa stanowi ważny aspekt w życiu 
współczesnego człowieka [Kozioł, Buzowska 2006, s. 41]. 

Wyróżnić można trzy wymiary dobrostanu pracowniczego [Grant, Christianson, Price 
2007, ss. 52–53], w analogii do trzech wymiarów dobrostanu człowieka w ogóle [Galderi-
si, Heine, Kastrup i in. 2017, ss. 407–408; Keyes 2014, ss. 179–192]: 

1. Wymiar fizyczny – obejmuje doświadczenie zdrowia ciała (m.in. poczucie bezpie-
czeństwa fizycznego w pracy, zapewnioną opiekę zdrowotną);
2. Wymiar psychologiczny – subiektywne samopoczucie psychiczne (m.in. zado-
wolenie z pracy, poczucie własnej wartości i możliwości);
3. Wymiar społeczny – odnosi się do jakości relacji z innymi ludźmi (m.in. istnienie za-
ufania, doświadczanie i udzielanie wsparcia społecznego, nawiązywanie w spółpracy).
Wysoki poziom dobrostanu pracowników ma duże znaczenie dla funkcjonowania 

organizacji, gdyż skutkuje nie tylko poczuciem szczęścia pracowników, ale także stano-
wi ważny czynnik oddziałujący na ich zaangażowanie organizacyjne. Pominąwszy dość 
oczywiste kwestie związane z wpływem dobrostanu na funkcjonowanie i samopoczucie 
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pracowników, korzyści leżą także po stronie organizacji – firmy dbające o zadowolenie 
zatrudnionych, zyskują zaangażowaną kadrę i realną szansę na obniżenie kosztów dzia-
łania (tabela 1). Są to osoby bardziej produktywne i wykazujące się wyższym poziomem 
kreatywności i  współpracy z  innymi [Majcherczyk 2015, ss. 24–27]. Sukces organizacji 
jest zatem zależny od dobrostanu jej pracowników. Satysfakcja z pracy daje zatrudnio-
nemu poczucie zadowolenia i pobudza do dalszego działania. Takie osoby są otwarte 
na zmiany, chętnie podejmują nowe wyzwania, dążą do ciągłego rozwoju zawodowego 
(tabela 1). Z drugiej strony, samopoczucie pracownika i jego stan emocjonalny przekła-
dają się na konkretne koszty (straty) dla pracodawcy – w 90% fluktuacja kadr, a w 50% 
absencja, są związane z dobrostanem pracowników [Wright, Bonett 2007, ss. 141–160; 
Kozioł, Buzowska 2006, s. 41].

Tabela 1. Znaczenie dobrostanu pracowników

Dobrostan pracowników
Korzyści dla organizacji Korzyści dla pracownika

Ograniczenie kosztów związanych z absencją Poczucie zadowolenia i satysfakcji z pracy
Ograniczenie kosztów związanych z rotacją Poczucie bezpieczeństwa pracy
Ograniczenie kosztów związanych z kontrolą Poczucie własnej wartości
Łatwiejsze wprowadzanie zmian i innowacji, Poczucie przynależności do grupy
Poprawa relacji międzyludzkich Chęć samorealizacji i rozwoju
Wzrost zaangażowania pracowników w realizację 
celów organizacji Ograniczenie stresu i schorzeń odstresowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Kozioł, Buzowska 2016, ss. 40–41].

Firmy proponują różnorodne formy wspierania dobrostanu pracownika: począwszy 
od form edukacji i kształtowania nawyków prozdrowotnych, poprzez poprawę ergono-
miczności stanowisk pracy czy eliminowanie elementów niespełniających minimalnych 
i zasadniczych wymagań bezpiecznej konstrukcji, eksploatacji i tym samym niedopaso-
wanych do indywidualnych potrzeb pracownika. Dzieje się to m.in. poprzez wdrażanie 
programów poprawy warunków pracy w przedsiębiorstwie czy indywidualny monito-
ring stanu zdrowia zatrudnionych [Marcinkowski 2014, ss. 7–44].

W  całościowym poczuciu dobrostanu w  pracy znaczącą rolę odgrywają elementy 
dotyczące wspierania zdrowia i  zapewniania komfortowych warunków, czyli tzw. do-
brostan fizyczny, który składa się z następujących obszarów [Lalonde 2002, ss. 149–152]:

 · ergonomiczne środowisko pracy – stanowisko, wyposażenie, narzędzia pracownicze 
i przedmioty codziennego użytku w miejscu pracy,
 · właściwa organizacja pracy, umożliwiająca zaspokojenie podstawowych potrzeb 

człowieka i regenerację sił, 
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 · profilaktyka i opieka medyczna wykraczająca poza stan wymagany przepisami prawa,
 · promocja zdrowego stylu życia. 

Analizy wskazują, że to właśnie obszar zdrowego stylu życia otwiera szerokie możli-
wości dla organizacji pragnącej prowadzić przemyślaną politykę w zakresie zapewniania 
dobrostanu pracownikom [Międzynarodowe badanie… 2014, Puchalski, Korzeniowska 
2017, ss. 229–246]. Zachowania prozdrowotne obejmują regularną aktywność fizyczną 
(np. ćwiczenia, sport), właściwe odżywianie się, odpowiednią ilość snu czy unikanie uży-
wek i brak szkodliwych nałogów. Wielu pracodawców w swoich programach skierowa-
nych do pracowników akcentuje zwłaszcza obszar aktywności fizycznej i sportu. 

Utrzymywanie regularnej aktywności fizycznej dostosowanej do możliwości orga-
nizmu, poprawia wydolność układu krążenia i oddychania oraz opóźnia pojawianie się 
różnych objawów schorzeń [Booth, Chakravarthy, Gordon i in. 2002, ss. 3–30]. W sferze fi-
zycznej, regularne uprawianie sportu ma znaczący wpływ na wiele narządów systemów 
wewnętrznych człowieka [Rosemann, Grol, Herman i in. 2008, s. 4; Waling, Sundelin, Ah-
lgren i in. 2000, ss. 201–207; Dziak 2006, ss. 247–376; Rothenbacher, Hoffmeister, Brenner 
i in. 2003, ss. 1200–1205]: 

 · poprawia pojemność płuc, głębokość oddechu i zużycie tlenu,
 · prowadzi do przyrostu masy i siły mięśni, 
 · wzmacnia i stabilizuje stawy, ścięgna i więzadła, 
 · pośrednio stabilizuje układ kostny, 
 · poprzez zmiany biochemiczne zachodzące w  mięśniach, poprawia odporność na 

zmęczenie, 
 · prowadzi do szybszej odnowy sił, 
 · wspomaga budowę i czynność przysadki mózgowej,
 · zwiększa odporności organizmu na różnego typu zachorowania.

W sferze psychiki i emocji, regularna dawka ruchu [Guszkowska 2009, ss. 275–288; 
Zając 2013, s. 38; Stępień, Niźnikowska, Stępień 2013, s. 78]:

 · zmniejsza napięcia nerwowe, stany depresyjne i lękowe, 
 · poprawia jakość snu,
 · pozytywnie wpływa na samoocenę,
 · wpływa na prawidłową percepcję własnych możliwości, 
 · sprzyja budowaniu pozytywnych relacji towarzyskich, 
 · poprawia samopoczucie.

Zatem sport ma ogromny potencjał w budowaniu dobrostanu człowieka. Zgodnie z za-
leceniami Światowej Organizacji Zdrowia osoby zdrowe, dorosłe (od 18 do 64 roku życia), 
powinny podejmować wysiłki umiarkowane (≥150 min./tydz.) i intensywne (≥75 min./tydz.) 
lub ekwiwalent kombinacji wysiłków umiarkowanych i intensywnych. Tymczasem tylko 16% 
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Polaków w wieku 15–69 lat, spełnia normy zachowania tego poziomu aktywności fizycznej 
w czasie wolnym, rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia. Jeśli wliczać w to re-
gularną aktywność transportową (podejmowaną m.in. podczas dojazdu rowerem), to jest to 
ok. 22%. Statystyki wypadają lepiej, jeśli uwzględnia się wszystkie rodzaje aktywności fizycznej 
człowieka (a zatem aktywność podczas wykonywania pracy zawodowej, przemieszczania się, 
czy różnych prac domowych) – wśród ogółu Polaków odsetek ten wynosi 87% [Raport Kantar 
TNS 2017]. Istnieje zatem społeczne zapotrzebowanie na stymulowanie aktywności fizycznej 
dorosłych Polaków w obszarze sportu, rekreacji ruchowej w czasie wolnym.

Analizy wskazują, że programy promujące aktywność fizyczną prowadzone są głów-
nie w dużych, korporacyjnych przedsiębiorstwach, dysponujących środkami i know-how 
w tym zakresie [Puchalski, Korzeniowska 2017, ss. 229–246]. I tak, w polskich zakładach 
pracy najczęściej spotykaną praktyką promowania aktywności fizycznej jest organizo-
wanie miejsc do ćwiczeń (tzw. firmowych siłowni lub sal gimnastycznych), boisk piłkar-
skich, tenisowych, itp. Dotyczy to oczywiście organizacji dysponujących odpowiednimi 
warunkami lokalowymi. Gdy takich warunków brak, pracownicy zwykle otrzymują kar-
nety/abonamenty wstępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych typu: baseny, siłownie, 
centra fitnesu czy rehabilitacji [Malińska 2017, s. 278]. Niektóre organizacje idą dalej, włą-
czając elementy edukacyjne w postaci tematycznych warsztatów czy szkoleń, np. doty-
czących tworzenia zdrowych nawyków na bazie aktywności fizycznej i higienicznego 
trybu życia. Samo organizowanie miejsc do zajęć sportowych lub finansowanie takiej 
aktywności przez pracodawcę bywa w praktyce wspierane tematycznymi kampaniami 
informacyjnymi, broszurami, plakatami, dystrybucją darmowego sprzętu sportowego 
(np. krokomierzy, hantli, skakanek, mat do ćwiczeń). Spotyka się także firmy tworzące 
dla pracowników całe programy interwencyjne, polegające na regularnym spotykaniu 
się i wykonywaniu ćwiczeń fizycznych o różnej częstotliwości i intensywności. Treningi 
tego typu prowadzone są zazwyczaj przez wykwalifikowanych instruktorów lub fizjo-
terapeutów, którzy także opracowują dla pracowników programy indywidualnych tre-
ningów do samodzielnego ćwiczenia w domu [Malińska 2017, s. 279; Malińska, Namysł, 
Hildt-Ciupińska 2012, ss. 18–21].

Promocja sportu i aktywności fizycznej wśród pracowników 
uczelni wyższej – metodyka badań 

Zwyczajowo, programy budowania pracowniczego dobrostanu odnoszą się do korpora-
cji komercyjnych. Tymczasem uniwersytet jako organizacja publiczna (z „misją”), ponad-
to dysponująca środkami finansowymi i zapleczem lokalowym, może stworzyć interesu-
jące warunki do rozwoju takich inicjatyw. Za takim wyborem miejsca badań przemawia 
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również fakt, iż uczelnia zatrudnia pracowników należących do różnych kategorii zawo-
dowych – począwszy od pracowników naukowo-dydaktycznych, administracyjnych, po 
osoby z obsługi czy służb technicznych. Badania zatem, mogą nie ograniczać się do pro-
fesji tradycyjnie kojarzonych z danym miejscem pracy (to jest pracowników naukowo-
dydaktycznych), lecz odbiorcami ich zostają także pozostałe grupy pracowników.

Do niniejszego opracowania wybrano z  różnych badanych obszarów działań pro-
zdrowotnych (ochrona zdrowia i  profilaktyka chorób, dobrostan fizyczny, równowaga 
emocjonalna i równowaga praca-życie) dane dotyczące budowania dobrostanu fizycz-
nego w aspekcie promocji aktywności fizycznej i sportu.

Zastosowano metodę sondażu. Narzędzie badawcze stanowił autorski kwestiona-
riusz, który składał się ze wstępu, metryczki oraz części właściwej, obejmującej pytania 
zamknięte, mające diagnozować m.in. rozeznanie respondentów w  oferowanych im 
działaniach prozdrowotnych, stopień ich wykorzystania czy ocenę przydatności całej 
oferty. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankiety, rozesłane-
go pocztą elektroniczną do wszystkich pracowników wybranego uniwersytetu w paź-
dzierniku i listopadzie 2016 roku. 

Ogółem uzyskano 393 kwestionariusze, wypełnione w sposób pozwalający na włą-
czenie ich do analizy. W  diagnozie wzięli udział przedstawiciele różnych profesji, po-
cząwszy od najliczniej reprezentowanej grupy osób zatrudnionych na stanowiskach 
naukowo-dydaktycznych, po pracowników obsługi (tabela 2), grupa była także zróżni-
cowana pod względem płci, wieku czy stażu pracy na uczelni.

Tabela 2. Charakterystyka respondentów

Płeć Wiek

K M 21–30 l. 31–40 l. 41–60 l. 61 l. –

57% 43% 11% 36% 43% 10%
Staż na uczelni Rodzaj stanowiska

1–2 l. 3–10 l. 11 l. –

Naukowo-
dydaktyczni,

Naukowo-
techniczni

Administracja Techniczni, 
obsługa

7% 39% 54% 68% 22% 10%

Źródło: opracowanie własne.
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Oferta pracodawcy i ocena jej przydatności w świetle 
badań własnych

W zakresie wspierania aktywności fizycznej i promowania sportu badana uczelnia pro-
ponuje pracownikom różnorodne rozwiązania – niektóre z nich o charakterze „systemo-
wym” (oferta ogólnouniwersytecka, oparta w głównej mierze na środkach przeznaczo-
nych na promocję sportu i rekreacji z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych), jak 
i bardziej „lokalne” (np. różnorodne imprezy sportowe, mecze pomiędzy kadrą uniwersy-
tecką a studentami, turnieje dziekańskie, pikniki sportowe, itp.).

Wiedzę o dostępności karnetów i dofinansowania wstępu do obiektów sportowych 
i rekreacyjnych zadeklarowało 85% ankietowanych. Informacje o organizowanych wy-
cieczkach (pieszych, rajdach rowerowych itp.) miało 79% respondentów. W  przypad-
ku zawodów sportowych organizowanych w  miejscu pracy (bądź w  wyznaczonych 
obiektach), 54% uczestników badania posiadało świadomość o oferowanych eventach. 
Sprawdzono, w jaki sposób odpowiedzi badanych łączyły się z takimi cechami jak: płeć, 
wiek, staż na uczelni czy rodzaj zajmowanego stanowiska. Zastosowano test niezależno-
ści Chi2 Pearsona, na poziomie istotności statystycznej alfa p=0,05 (z uwagi na porządko-
wy charakter większości zmiennych).

Tabela 3. Aktywność sportowa i zainteresowanie ofertą a cechy respondentów

Obszary Płeć Wiek Staż 
pracy

Rodzaj 
stanowiska

Świadomość wpływu aktywności fizycznej i sportu na 
dobrostan człowieka --* -- -- --

Rozeznanie w ofercie uczelni: karnety i dofinansowanie wstępu 
na obiekty rekreacyjno-sportowe x** x x x

Rozeznanie w ofercie uczelni: wycieczki i rajdy x x x x
Rozeznanie w ofercie uczelni: zawody sportowe -- -- -- x
Korzystanie z w/w oferty -- x -- x
Ocena przydatności w/w oferty x x -- x

*– brak zależności istotnej statystycznie, **x zależność istotna statystycznie

Źródło: opracowanie własne.

Ankietowani pracownicy uniwersytetu w ogromniej większości uświadamiali sobie, 
iż aktywność fizyczna (sport, rekreacja na świeżym powietrzu, itp.) ma wpływ na samo-
poczucie i ogólny dobrostan. 87,5% uczestników badania zdecydowanie widziało taki 
wpływ, 12% raczej widziało, a jedynie 0,5% respondentów zaprzeczyło takiej zależności. 
Nie miała przy tym znaczenia płeć ankietowanych, wiek, staż pracy ani rodzaj zajmowa-
nego stanowiska.
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W  przypadku wiedzy na temat karnetów i  oferty dofinansowania wstępu na różne 
obiekty sportowe, znaczenie miała płeć respondentów (Chi2=17,972, p=<0,0) – kobiety 
dysponowały większym rozeznaniem niż mężczyźni. Znaczenie miał wiek ankietowanych 
(Chi2=29,919; p<0,01), gdyż najmłodsi pracownicy wykazywali najmniejsze zainteresowa-
nie w  tym zakresie. Z  kolei przedstawiciele drugiej kategorii wiekowej (pracownicy 31–
40 lat), taką wiedzą dysponowali w największym stopniu. Również staż pracy korelował 
z rozeznaniem w ofercie uczelni (Chi2=27,169; p<0,01) – osoby zatrudnione powyżej 11 lat 
wykazywały taką wiedzę częściej w stosunku do krócej zatrudnionych. Istnieje także istot-
na statystycznie zależność pomiędzy rodzajem zajmowanego stanowiska, a  orientacją 
respondentów w zakresie oferty uczelni (Chi2=29,899; p<0,01). Najlepiej pod tym wzglę-
dem wypadli przedstawiciele administracji, następnie pracownicy naukowo-dydaktyczni 
i naukowo-techniczni, w stosunku do pracowników obsługi i pracowników technicznych. 

W przypadku wiedzy na temat organizowania wycieczek i rajdów kobiety (Chi2=9,348, 
p= 0,009) częściej niż mężczyźni dysponowały takimi informacjami, mężczyźni stosun-
kowo często zaznaczali także odpowiedź „nie wiem”, co wskazywać może na ogólny 
brak zainteresowania daną formą aktywności. Istotne statystycznie (Chi2=36,885; p<0,01) 
okazały się także różnice w odpowiedziach respondentów w zależności od wieku. Tutaj 
największym rozeznaniem dysponowali pracownicy najstarsi, najmniejszym natomiast 
pracownicy najmłodsi. W połączeniu z wynikami analiz dotyczących zależności odpo-
wiedzi tego typu od stażu pracy na omawianej uczelni (Chi2=29,641; p<0,01), wniosko-
wać można o zakorzenieniu niektórych „tradycyjnych” form wspierania aktywności fi-
zycznej (wycieczki, rajdy) w  świadomości starszych pracowników. Pracownicy o  stażu 
powyżej 11 lat najczęściej dysponowali taką wiedzą, w przeciwieństwie do pracowników 
młodszych stażem. Zaobserwowano także korelacje pomiędzy rodzajem zajmowanego 
stanowiska, a stopniem rozeznania w uniwersyteckiej ofercie wycieczek i rajdów. Zde-
cydowanie najczęściej powyższą wiedzą dysponowali przedstawiciele administracji, 
następnie pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowo-techniczni, rzadziej zaś obsługi 
i pracowników technicznych.

Wiedza respondentów dotyczących zawodów sportowych organizowanych na 
uczelni nie była związana z ich płcią, wiekiem czy stażem pracy, natomiast zauważono 
istotne statystycznie powiązanie pomiędzy świadomością istnienia takiej formy wspar-
cia, a rodzajem zajmowanego w stanowiska (Chi2=30,351; p<0,01). W stopniu porówny-
walnym, takimi informacjami dysponowali przedstawiciele administracji oraz pracowni-
cy naukowo-dydaktyczni i naukowo-techniczni, zaś zdecydowanie mniejszą wiedzę na 
ten temat mieli przedstawiciele obsługi i pracownicy techniczni.

Ponad połowa (62%) respondentów korzystała z  oferty pracodawcy, jeśli chodzi 
o dofinansowanie zajęć sportowych, udział w zawodach czy wycieczkach. Jednocześnie 
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przy udzielaniu odpowiedzi co do korzystania z tej oferty, nie miała znaczenia płeć bada-
nych czy staż pracy w omawianym uniwersytecie. Znaczenie takie miał natomiast wiek 
uczestników badania (Chi2=12,381; p=0,015) – najmłodsi korzystali z tej oferty najrzadziej, 
nawet w stosunku do pracowników w wieku powyżej 61 lat. Z wykorzystywaniem oferty 
dofinansowania i organizowania różnych form aktywności fizycznej pracowników wią-
zał się także rodzaj zajmowanego stanowiska (Chi2=16,459; p<0,01). Najczęściej korzy-
stali pracownicy administracji, następnie kadra naukowo-dydaktyczna oraz naukowo- 
-techniczna, na końcu zaś pracownicy techniczni i pracownicy obsługi.

Szczegółowa analiza zebranych opinii co do przydatności wyżej wymienionej oferty 
ukazała interesujące zależności. Istotne statystycznie znaczenie miała płeć responden-
tów (Chi2=25,320, p=<0,01). Globalnie nie zanotowano dużej różnicy pomiędzy kobie-
tami a mężczyznami w zakresie oceny przydatności działań wspierających aktywność 
fizyczną – kobiety nieco częściej wystawiały ocenę ogólnie pozytywną w stosunku do 
mężczyzn, jednak były bardziej kategoryczne w ocenie, bo aż 47,3% z nich taką ofertę 
określiło jako „zdecydowanie” przydatną, w stosunku do 28,3% mężczyzn (wykres 1).

Wykres 1. Ocena przydatności oferty w odniesieniu do płci respondentów

Źródło: opracowanie własne.

W  przypadku zależności pomiędzy wiekiem respondentów a  oceną przydatności 
oferty (Chi2=43,390; p<0,01), to pracownicy z kategorii wiekowej, która najczęściej ko-
rzystała z oferty (31–40 lat), oceniali ją także jako zdecydowanie przydatną (75,7%). Zde-
cydowanie dobrą ocenę w zakresie przydatności wystawili także pracownicy najmłodsi 
(69%), którzy relatywnie najrzadziej z niej korzystali (wykres 2). 
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Wykres 2. Ocena przydatności oferty w odniesieniu do wieku respondentów

Źródło: opracowanie własne.

Znaczenie dla oceny przydatności oferty okazał się mieć także rodzaj zajmowanego 
stanowiska (Chi2=37,160; p<0,01), gdyż pracownicy, którzy z tej oferty korzystali najrza-
dziej (pracownicy techniczni, pracownicy obsługi), jednocześnie najczęściej udzielili od-
powiedzi „nie wiem” (36,8%). Zdecydowanie najlepiej ofertę oceniły osoby z administra-
cji (71,6%), które najczęściej z niej także korzystały (wykres 3).

Wykres 3. Ocena przydatności oferty w odniesieniu do rodzaju zajmowanego 
stanowiska

Źródło: opracowanie własne.
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Wnioski

Promocja aktywności fizycznej i  sportu zajmuje znaczący obszar działań prozdrowot-
nych i  tzw. socjalnych w  badanej uczelni, co wydaje się korespondować z  powszech-
nym przekonaniem wśród badanych pracowników o  wpływie aktywności fizycznej na 
ogólny dobrostan człowieka. Uniwersytet posiada ofertę w zakresie promowania sportu 
i aktywności fizycznej wśród pracowników, a respondenci prezentowali dość dobrą jej 
znajomość (zwłaszcza kobiety i pracownicy starsi wiekiem oraz stażem pracy). Sprawą 
dyskusyjną jest natomiast kwestia, czy oferta ta jest wystarczająco atrakcyjna dla po-
szczególnych grup, zróżnicowana i  spójna z  innymi działaniami personalnymi uczelni. 
Z  przeprowadzonych badań wnioskuje się, że istnieje potrzeba dotarcia z  informacją 
do grupy pracowników technicznych i  obsługi jako mających najmniejsze rozeznanie 
w ofercie promocji sportu (i najrzadziej z niej korzystających). Być może związane jest to 
z fizycznym oddaleniem stanowiska, a miejsce pracy tych grup pracowniczych nie znaj-
duje się w przestrzeni informacyjnej, w której toczy się tematyczny dyskurs. 

Ankietowani deklarowali korzystanie z różnych form promocji sportu i aktywności 
fizycznej w  ponad 60%. Co interesujące, relatywnie rzadko z  uniwersyteckiej oferty 
dofinansowania zajęć sportowych, wstępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych czy 
udziału w  wydarzeniach sportowych, korzystali pracownicy młodzi, do 30 roku życia. 
Być może oferta w tym zakresie była dla nich zbyt mało zróżnicowana i atrakcyjna (cho-
ciaż ta grupa oceniła ją jednocześnie jako „potencjalnie” przydatną), co także otwiera 
pole do dalszych analiz i modyfikacji. Możliwe są także inne wytłumaczenia: najmłodsi 
pracownicy byli obarczeni obowiązkami rodzinnymi (założenie rodziny, pojawienie się 
małych dzieci) w stopniu utrudniającym korzystanie z uniwersyteckiej oferty dofinan-
sowania zajęć sportowych lub też będąc w  fizycznie wysokiej „młodzieńczej” formie, 
nie odczuwali jeszcze potrzeby podejmowania aktywności fizycznej/sportowej w celu 
poprawy zdrowia i samopoczucia.

Istniejące rozwiązania w zakresie promocji sportu i aktywności fizycznej przez uczest-
ników badania zostały ocenione jako „przydatne”, zwłaszcza w tych grupach pracowni-
ków, które najczęściej z nich korzystały: pracowników w wieku 31–40 lat i przedstawicieli 
administracji. Należy się spodziewać, że prowadzenie intensywnej akcji informacyjnej 
na temat istniejącej oferty i dalsze prace nad jej uatrakcyjnieniem, mogłyby podnieść 
stopień wykorzystywania proponowanych rozwiązań, a  co za tym idzie, pozytywnie 
oddziaływać na poczucie dobrostanu i funkcjonowanie pracowników badanej uczelni.
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Sponsoring sportowy – optyka sponsorów i kibiców

Sports Sponsorship in Poland – the Viewpoint of Sponsors 
and Fans

Abstract: Sports sponsorship is the fastest growing form of business entities promotion in 

our country, an example of which is cooperation of mobile concern with ski jumpers or foot-

ballers. Thanks to the conjunction of sport success with an investor, he/she gains additional, 

measurable benefits, which are often bigger than the ones coming from typical methods of 

promotion, like advertising in the media. In the article we can find a  description of sports 

sponsorship in polish management realities. Reference is made to essence, signs and effects 

of this sponsorship. In the empirical part of the article the attempt, of showing motives and 

barriers connected with decisions of potential sponsors (representatives of companies) about 

their investment in sport, is made. At the same time the aim of the empirical part become 

also recognition of interest, of potential fans, in participation in sports events and also getting 

to know their opinions about “attractiveness” of products/services coming from companies 

which invest in sport. This aim was completed with help of literature study and the empirical 

findings, based on studies made with usage of questionnaire, survey and interviews.
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 Wstęp

Globalizacja oraz szybki rozwój technologii informatycznych wymaga od przedsiębior-
ców dostosowania strategii działania do turbulentnego otoczenia. Jednakże warunki 
ciągłej niepewności i  ryzyka nie powinny być traktowane wyłącznie w kategoriach za-
grożenia, ale także szansy oraz możliwość na zdobycie przewagi rynkowej [Matejun, Szy-
mańska 2013, s. 7]. Jednym z obszarów poszukiwania szans, o których mowa, jest kreo-
wanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa (ang. corporate image) w świadomości 
jak najszerszego grona klientów, a w rezultacie zdobycie ich zaufania. 

W literaturze przedmiotu wskazuje się na rożne narzędzia kształtowania wizerunku. 
Wymienia się wśród nich, np. identyfikację wizualną, public relations, reklamę, jak rów-
nież sponsoring [Szymańska 2004, ss. 252–266]. W tym miejscu warto bliżej przyjrzeć 
się zwłaszcza sponsoringowi rozumianemu jako: „wspieranie osób lub organizacji w za-
mian za propagowanie znaku towarowego lub logo sponsora” [Białecki 2006, s. 273]. 
Wskazane w definicji wsparcie najczęściej ma formę pieniężną, tzn. dana firma zyskuje 
miano sponsora wybranej osoby lub organizacji, w zamian za przekazanie jej określo-
nej w umowie kwoty. W ramach rozliczenia sponsorowany obiekt może otrzymać także 
świadczenia w postaci, np. sprzętu czy technologii.

Obszar, w którym sponsoring współcześnie jest bardzo wyraźnie rozpowszechniony, 
to sport. W praktyce można obserwować przypadki, gdy w zamian za dofinansowanie, 
kluby sportowe zawierają w swojej nazwie miano wskazujące na sponsora, np. klub pił-
karski Lech Poznań, czy PGE Skra Bełchatów.

Wykorzystanie klubów sportowych, czy też indywidualnych sportowców w promo-
cji, a  więc i  kształtowaniu pozytywnego wizerunku przedsiębiorstw wśród potencjal-
nych klientów stanowi zatem jeden ze sposobów, za pośrednictwem którego przedsię-
biorstwa starają się docierać do swoich nabywców. Ważna staje się tutaj „atrakcyjność” 
podmiotów angażowanych do kampanii promocyjnych. Zagadnienie to łączy się z kate-
gorią tzw. atrakcyjności marketingowej sportowca, rozumianej jako zespół jego atutów 
i cech wyróżniających, które mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorstwo zamie-
rzające za pośrednictwem sportu budować swój wizerunek i pozycję konkurencyjną na 
rynku [Waśkowski 2013, s. 8].

Na tym tle celem artykułu stało się przybliżenie sponsoringu jako narzędzia marketingu 
sportowego. Uwagę skoncentrowano przy tym w szczególności na przedstawieniu istoty, 
przejawów i skutków wykorzystania sponsoringu w sporcie. W części empirycznej artykułu 
podjęto próbę ukazania przesłanek i barier związanych z decyzjami potencjalnych sponso-
rów (przedstawicieli przedsiębiorstw) dotyczącymi „inwestowania” przez nich w sport. Jed-
nocześnie celem części empirycznej stało się rozpoznanie zainteresowania potencjalnych 
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kibiców udziałem w imprezach sportowych. Chodziło przy tym również o ujawnienie opi-
nii respondentów na temat „atrakcyjności” produktów/usług pochodzących od przedsię-
biorstw sponsorujących sport. Tak ujęty cel zrealizowano, posiłkując się studium literatury 
przedmiotu oraz wynikami własnych badań empirycznych1, przeprowadzonych z wykorzy-
staniem kwestionariusza ankiety i wywiadów pogłębionych.

Sponsoring w sporcie jako narzędzie marketingu 
sportowego

W literaturze przedmiotu zaznacza się pogląd, że marketing należy łączyć z jednej stro-
ny z rozpoznawaniem, ocenianiem możliwości rynkowych, które mają doprowadzić do 
zaspokajania potrzeb odbiorców, a w rezultacie z opracowywaniem produktu i strategii 
jego dystrybucji. Zaś z drugiej strony m.in. z opracowaniem planu komunikacji z rynkiem 
oraz kontaktów przedsiębiorstwa z klientem [Rosa, Perenc, Ostrowska 2016, s. 15].

Odnosząc się zwłaszcza do ostatnich dwóch kwestii, uwagę zwraca fakt, iż współcześ-
nie, w czasach coraz większej konkurencji przedsiębiorstwa zmuszone są do poszukiwania 
wciąż alternatywnych form i sposobów docierania do klientów. Coraz bardziej popularną 
formą staje się wykorzystywanie, np. wizerunku znanych osób ze świata filmu czy też sportu.

Koncentrując uwagę na sporcie, należy stwierdzić, iż związana z  nim aktywność fi-
zyczna, którą dawniej określany był sport, dzisiaj ma dużo szersze znaczenie. To nie tyl-
ko dbałość o sylwetkę i prowadzenie zdrowego trybu życia, ale i kwestie marketingowe 
oraz wizerunkowe, pomagające w kreacji postaci. Sport jest również rozrywką, wyzwa-
lającą ogrom emocji podczas meczy i  wyścigów. Rywalizacja zakorzeniona jest niejako 
w ludzkiej psychice. Wola walki, chęć bycia najlepszym to potrzeba większości ludzi. Sport 
z uwagi na swoje walory, medialność, wywoływane skojarzenia oraz rosnącą popularność, 
w wiarygodny sposób pozwala wyróżnić się na rynku, a sportowcy mają swoją wartość, 
także rynkową [Jones, Schumann 2002, ss. 107–130]. Kibice często utożsamiają się ze swo-
imi idolami, pragną zwycięstwa ulubionej drużyny czy zawodnika, a to sprzyja wykorzy-
stywaniu sporu, klubów sportowych czy też indywidualnych sportowców w działaniach 
marketingowych związanych z komunikacją przedsiębiorstwo – klient.

Wskazane zależności miały swoje konsekwencje w  rozwoju tzw. marketingu spor-
towego, który jest niezwykle istotną dziedziną marketingu. Pierwsze próby jego zdefi-
niowania sięgają lat 70. Marketingiem sportowym określa się działania marketingowe 
przedsiębiorstw, które wykorzystują sport jako płaszczyznę komunikowania się ze swo-
imi nabywcami [Smith, Westerbeek 2004, ss. 68–71].

1 Szerzej na temat badań empirycznych w dalszej części niniejszego artykułu.
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W tym miejscu należy także odnotować, iż w istocie w literaturze funkcjonują rów-
nież terminy, tj. marketing sportu (marketing of sport) oraz marketing poprzez sport 
(marketing through sport). Chociaż terminy te brzmią podobnie, nie należy ich utożsa-
miać. B. Mullin, uważany za ojca marketingu sportowego, uważa, że marketing sportu: 
„oznacza prowadzenie działalności polegającej na wytwarzaniu i sprzedaży produktów 
lub usług sportowych z  wykorzystaniem zasad marketingu. Natomiast marketing po-
przez sport to wykorzystanie przez dowolne przedsiębiorstwo wizerunku sportowca, 
symboli i barw klubowych, symbolu olimpijskiego, gadżetu sportowego, itp. w strategii 
komunikowania się z własnymi klientami” [Mullin, Hardy, Sutton 2000, ss. 8–9].

Marketing sportowy w przedsiębiorstwach najczęściej łączy się z wykorzystywaniem 
sponsoringu. Jak podaje J. Mierzwiński [2014, s. 111], Europejskie Stowarzyszenie Sponso-
ringu definiuje ów sponsoring jako: „każdą komercyjną umowę, z której płyną korzyści za-
równo dla sponsora, jak i jednostki sponsorowanej, na podstawie której sponsor przeka-
zuje wsparcie – najczęściej finansowe, otrzymując w zamian możliwość wykorzystywa nia 
związku pomiędzy sponsorowanym wydarzeniem a działalnością sponsora, jego markami, 
bądź produktami”. W literaturze odnajdujemy także definicje nawiązujące bezpośrednio 
do sponsoringu związanego ze sportem, czyli tzw. sponsoringu sportowego rozumianego 
jako finansowe lub rzeczowe wspieranie sportu, zawodników i klubów oraz imprez sporto-
wych. Sponsor uzyskuje przy tym, w zamian za świadczenie pieniężne, rzeczowe lub usłu-
gę, możliwość prezentowania swojego logo np. na koszulkach sportowców. Umożliwia to 
sponsorowi kreowanie pozytywnego wizerunku z uwzględnieniem skojarzeń towarzyszą-
cych określonej dyscyplinie sportowej [Olędzki, Tworzydło 2009, s. 157].

W literaturze przedmiotu opisano rożne kryteria klasyfikacji sponsoringu sportowe-
go i jego przejawów. Ich przykłady wraz z krótką charakterystyką w sposób syntetyczny 
zestawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Sponsoring sportowy – wybrane kryteria

Kryterium Sponsoring - przejawy i charakterystyka

Rodzaj sponsorowanego 
podmiotu

•	sponsoring instytucjonalny lub drużynowy (przykłady: Śląsk Wrocław-
Tyskie i Powerade, kadra narodowa w pływaniu -Dialog),
•	sponsoring osobowy inaczej rozumiany jako indywidualny kontrakt 
(przykłady: Adam Małysz-Orlen, Otylia Jędrzejczak -Biotom),
•	sponsoring projektowy, który dotyczy wspierania poszczególnych 
przedsięwzięć, czy imprez (przykłady: PKO - Maraton Wrocławski, Enea - 
Bydgoszcz Triatlon 2017).
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Kryterium Sponsoring - przejawy i charakterystyka

Typy świadczeń

•	sponsoring w postaci świadczeń rzeczowych (sprzęt treningowy, odzież 
sportowa; taką formę stosuje na przykład marka Arena wobec kadry 
pływaków czy Nike w stosunku do reprezentantów lekkiej atletyki),
•	sponsoring finansowy, polegający na przekazaniu określonych 
w umowie środków pieniężnych na rzecz sponsorowanego.

Zasięg oddziaływań

•	sponsoring lokalny, który dotyczy imprez o zasięgu regionalnym 
i sportowców znanych tylko w regionie,
•	sponsoring międzynarodowy, którego przykładem może być Puchar 
Świata w różnych dyscyplinach, sponsorowany przez producentów 
sprzętu sportowego,
•	sponsoring globalny, dotyczący takich imprez, jak Igrzyska Olimpijskie, 
czy mistrzostwa Świata w piłce nożnej.

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Sznajder 2015, ss. 244–256]. 

Jak ujęto w tabeli 1, rozpatrując kryterium rodzaju sponsorowanego podmiotu, a zara-
zem typu działań, w istocie możemy mieć do czynienia z rozpowszechnianiem informacji 
na temat sponsora w postaci sponsorowania zawodników, klubów sportowych, imprez 
sportowych, ale także np. z wykorzystaniem wizerunku sportowców w kampaniach re-
klamowych (tzw. endorsement). Jednocześnie rozpowszechnianie znaku sponsora nastę-
puje poprzez jego umieszczenie m.in. na tzw. banerach w trakcie zawodów sportowych, 
w przekazach medialnych, czy też poprzez umieszczenie na koszulce, kasku, czy też sprzę-
cie użytkownym przez konkretnych zawodników. To właśnie dzięki temu, np. kibice sie-
dzący na stadionie czy też oglądający zawody w mediach mają możliwość „rozpoznania” 
oraz „zapamiętania” sponsora. Nie powinno zatem dziwić, iż największe rezultaty marke-
tingowe przynoszą te dziedziny sportu, które mają tzw. najwyższą rangę, czy też najwyż-
szą „oglądalność”, najwyższe zainteresowanie ze strony kibiców.

Na tym tle warto odnieść się do tzw. indywidualnego sponsoringu sportowego, tj. zwią-
zanego z relacjami sponsor – zawodnik. Jest szczególnie istotny typ współpracy, gdy finan-
sowany zawodnik jest wyrazistą osobowością (rozpoznawalną, medialną), a jego wyniki są 
znaczące. Do zalet sponsoringu indywidualnego należy skupienie uwagi na jednostce i ide-
alne dopasowanie kontraktu. Wadą jest niestabilność formy oraz urazowość atletów – przez 
kontuzje sportowiec może nie występować przez cały sezon lub nawet być zmuszonym 
zakończyć karierę. Należy tutaj wspomnieć również o restrykcjach nakładanych na zawod-
ników gier zespołowych. Mogą być powiązani kontraktem z klubem, który ogranicza ich au-
tonomiczność w podejmowaniu współpracy ze sponsorami [Amknecht 2011, s. 52].

Atrakcyjność marketingowa zawodników nie zależy przy tym jedynie od sukcesów 
sportowych. Ważne jest połączenie cech osobowości, umiejętność komunikacji, auto-
rytet w środowisku. Istotną kwestią są tu zdolności interpersonalne. Zdarzało się tak, że 
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zawodnicy z wybitnymi osiągnięciami nie zyskiwali sympatii i nie byli lubiani przez kibi-
ców, co wiązało się ze spadkiem szans na intratne kontrakty reklamowe. Sportowiec po-
winien więc posiadać umiejętności współpracy, czy zainteresowania swoimi działaniami 
oraz osobowością tłumów widzów. Zawodnik winien być również otwarty na udzielanie 
wywiadów i upublicznianie swojego wizerunku. Ważną kwestią jest budowanie marki 
osobistej, czyli czynny udział w mediach społecznościowych, które pozwalają na bliższy 
kontakt z fanami, a co za tym idzie możliwość kreowania imagu [Kawecka 2018, s. 14]. 

Zawodnicy powinni być jednocześnie osobami o silnym charakterze oraz wzorami 
do naśladowania. Dlatego w sytuacji, gdy sportowiec jest „przyłapany” na dopingu bądź 
jest „bohaterem” innej afery, przedsiębiorstwa (sponsorzy) – w obawie o własny wize-
runek – często zrywają kontrakty, aby nie być kojarzonym z takim zawodnikiem. Warto 
dodać, że zawodnicy mają coraz większą świadomość, że bez wsparcia sponsorów nie 
będą mieli szansy uczestniczyć w zmaganiach sportowych, zarówno na arenie krajowej, 
jak i międzynarodowej.

Zróżnicowanie ujętych w tabeli 1 rozwiązań powoduje, iż wybór kryterium, charakteru 
sponsoringu sportowego, a więc pojedynczego zawodnika, imprezy sportowej czy klubu 
sportowego, jego zasięgu lokalnego, międzynarodowego, a w rezultacie dobór „nośnika 
informacji marketingowej” przez sponsora, jest procesem złożonym. Powinien więc za-
wsze być efektem szczegółowych analiz uwzględniających m.in. określenie szans dotarcia 
do grupy docelowej, wiarygodności w oczach klientów, a także wywoływanych skojarzeń. 
Nie można przy tym pomijać zakresu korzyści, celów, które sponsor pragnie osiągnąć.

W literaturze przedmiotu wśród tych korzyści, celów wymienia się, np. [Sojkin, Waś-
kowski 2011, s. 83; Mruk 2004, s.141]:

 · budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa,
 · wzrost rozpoznawalności marki,
 · utrzymanie stałych oraz pozyskiwanie nowych klientów,
 · podniesienie świadomości na temat przedsiębiorstwa reprezentowanego przez 

sponsora, jak i jego produktów,
 · integrację z określonymi grupami klientów, skojarzenie z ich potrzebami itp.

Ważnym powinno zatem być rozpoznawanie celów, jakie chcą za pośrednictwem 
sponsoringu uzyskiwać potencjalni sponsorzy oraz podjęcie próby odpowiedzi na pyta-
nie, czy ów sponsoring w opinii kibiców– klientów sprzyja realizacji tych celów.
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Sponsoring sportowy w polskich realiach gospodarowania 
– perspektywa inwestora oraz kibica – wybrane wyniki 
badań pilotażowych

Mając na uwadze odpowiedź na sformułowane powyżej pytania, a  w  szczególności 
cel niniejszego opracowania, w  dalszych częściach skoncentrowano się na prezen-
tacji wyników własnych badań empirycznych. Badania obejmowały lata 2017–2018, 
miały charakter pilotażowy. Przeprowadzono je z wykorzystaniem dwóch formularzy 
ankiety (z pytaniami zamkniętymi i otwartymi). Jeden skierowany został do przedsta-
wicieli przedsiębiorstw, w tym prezesów, dyrektorów ds. marketing oraz pracowników 
(w 40 przedsiębiorstwach przebadano 70 respondentów). Kryterium doboru respon-
dentów do próby badawczej stanowił profil działalności oraz strategia marketingowa 
firmy. Badaniami objęto przedsiębiorstwa wykorzystujące sponsoring w obszarze spor-
tu bądź wyrażające duże zainteresowanie tą działalnością. Analizowane podmioty były 
zróżnicowane pod względem wielkości oraz gamy oferowanych produktów i  usług 
(m.in. branże spożywcze, budowlane, samochodowe, usługowe). Drugi formularz an-
kiety skierowano do odbiorców – klientów badanych przedsiębiorstw (60 responden-
tów). Ostatecznie kryterium doboru respondentów stanowiła także ich zgoda na udział 
w  badaniu. Uzyskane wyniki uzupełniono o  wywiady pogłębione z  respondentami, 
którzy wyrazili na to zgodę. Badania miały charakter anonimowy. Próba badawcza nie 
miała charakteru reprezentatywnego, co powoduje, że prezentowane poniżej wnioski 
odnoszą się do objętych badaniem respondentów. 

Zgromadzony materiał badawczy ujawnił, iż najważniejsze cele, jakie chcą realizować 
przedstawiciele badanych przedsiębiorstw – sponsorzy, to: budowanie pozytywnego 
wizerunku, wzrost rozpoznawalności marki oraz pozyskanie nowych klientów. Zdecy-
dowanie mniejsze znaczenie nadawano tworzeniu więzi z pracownikami czy uzyskaniu 
przewagi rynkowej (zob. wykres 1). 

Warto wskazać, iż wyniki tych badań pozostają w dużej mierze zbieżne z badaniami 
przeprowadzonymi w Polsce przez innych badaczy. I tak, np. w raporcie Sponsoring In-
sight [Gradzik 2018] wskazano, że w 2017 r. 79,2% sponsorów inwestowało w sport, żeby 
budować świadomość i rozpoznawalność marki, 70,8%, aby kreować wizerunek marki, 
a 41,7% respondentów wskazało na wspieranie sprzedaży i dystrybucji. 
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Wykres 1. Cele, które chcą osiągnąć badane firmy dzięki działaniom sponsoringowym

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Wymienione wyżej cele, na co wskazywali w wywiadach pogłębionych responden-
ci, można uzyskać przy relatywnie niskich nakładach, w porównaniu z innymi środkami 
aktywizacji, np. reklamą telewizyjną czy radiową. W praktyce szacuje się, iż jednostka 
pieniądza inwestowana w sponsoring daje trzy razy więcej czasu antenowego niż prze-
kazana na tradycyjną reklamę. Dla przykładu, za reklamę o długości 30 sekund w TVP 
podczas fazy grupowej Mistrzostw Europy bądź Świata z udziałem Polskiej reprezentacji 
w piłce nożnej należy zapłacić nawet 141 tys. zł (cena netto). Spot przy spotkaniach po-
zostałych drużyn kosztuje około 68,7 tys. zł [Goczał 2016].

W trakcie wywiadów pogłębionych przeprowadzonych z przedstawicielami przed-
siębiorstw, ustalono także, że działalność sponsoringowa wpływa na korzyści podatko-
we osiągane przez analizowane podmioty. 

Polskie przepisy dają możliwość zaliczenia nakładów poniesionych w  związku 
ze wspieraniem instytucji promujących sztukę i kulturę do kosztów uzyskania przychodu. 
Wartość kwoty, która może być odliczona od podatku jest zależna od charakteru oraz 
sposobu upowszechnienia sponsorowanego wydarzenia, np. gdy firma przekazuje da-
rowiznę na organizację lub zawodnika może odliczyć 7% jej wartości od rocznego roz-
liczenia podatku (jeśli nie przekracza ona 9 450 zł/rok na jeden podmiot) [Pierasik 2015].

Wywiady pogłębione ujawniły również powody, dla których przedstawiciele przedsię-
biorstw nie podejmują działań sponsoringowych w interesującym nas obszarze. Wśród obję-
tych badaniami przedstawicieli przedsiębiorstw znaleźli się – co może dziwić – respondenci 
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wskazujący, iż nie wiedzą, jak należy wykorzystać współpracę ze sportowcami do celów promo-
cyjnych (41% respondentów). Jednocześnie w części przedsiębiorstw nie dostrzega się właściwie 
określonej strategii marketingowej sprzyjającej sponsoringowi sportowemu (33% responden-
tów), co powoduje trudności z dostosowaniem do niej obiektu sponsorowanego. Ujawniono 
również strach przed niepowodzeniem inwestycji związanej z tego rodzaju sponsoringiem (28% 
respondentów), np. w sytuacji gorszych niż zakładane wyników klubu lub sportowca. 

Sponsoring w sferze sportu, jak każda działalność, ma swoich zwolenników i prze-
ciwników. Niektórzy uważają, że krąg odbiorców (kibiców– klientów przedsiębiorstw) 
jest bardzo wąski, aczkolwiek wyniki badań obcych wskazują, iż Polacy coraz bardziej 
doceniają firmy wspierające sport oraz uważają, że dzięki tym działaniom poziom wyni-
ków naszych reprezentantów się podniósł [Piotrowska 2017]. 

Warto wskazać w tym miejscu na interesującą zależność. Polscy kibice chętniej oglą-
dają te wydarzenia sportowe, w których grają i wygrywają znani sportowcy. Dla przy-
kładu ostatnie sukcesy skoczków narciarskich i siatkarzy przekładają się na miejsca, ja-
kie w rankingach popularności zajmują reprezentujący je zawodnicy. Z drugiej strony 
w  ostatnich latach maleje zainteresowanie Formułą 1, co jest bezpośrednio związane 
z brakiem udziału Roberta Kubicy wśród startujących [Przegląd Sportowy 2016].

Na tym tle uwagę zwracają wyniki badań własnych przeprowadzonych wśród kibi-
ców. Ujawniono w nich, iż ponad 80% ankietowanych deklarowało osobisty doping na 
zmaganiach sportowych (wykres 2).

Wykres 2. Czy w przeciągu ostatniego roku kibicowałeś na zawodach osobiście

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Co interesujące,.zdecydowana większość, bo ponad 70% ankietowanych, potrafiła 
prawidłowo wskazać głównych sponsorów męskich reprezentacji w piłce nożnej, siat-
kówce i piłce ręcznej (wykres 3). 
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Wykres 3. Dopasuj sponsora do odpowiedniej reprezentacji Polski

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

W tych okolicznościach zasadnym wydaje się podejmowanie współpracy przed-
siębiorstw – sponsorów z tzw. „znanymi twarzami”, sportowcami reprezentującymi 
wskazane wyżej dyscypliny i  kluby sportowe. Respondenci – kibice w  trakcie wy-
wiadów pogłębionych wskazywali, że kiedy widzą osobę, którą kojarzą, podziwiają, 
są bardziej skłonni do wysłuchania/obejrzenia reklamy, wywiadu czy reportażu do 
końca i ze zrozumieniem. 

Z  przeprowadzonych badań własnych wynika ponadto, że inwestycje w  sport – 
w  opinii klientów – kibiców, podnoszą atrakcyjność produktów i  usług oferowanych 
przez daną firmę, a  klienci chętniej (65%wskazań respondentów) wybierają przedsię-
biorców angażujących się w aktywność fizyczną i ich produkty (wykres 4). 
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Wykres 4. Czy respondenci chętniej kupują produkty/usługi od firm, które angażują 
się w sport

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Przeprowadzone badania wykazały również, iż respondenci deklarowali, że są w stanie 
zapłacić więcej za produkt, którego wytwórca wspiera inicjatywy sportowe (wykres 5). 

Wykres 5. Czy respondenci są w stanie kupić droższy produkt, aby wesprzeć 
inicjatywę sportową?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Mając na uwadze zaprezentowane wyżej rozważania, można zaryzykować stwier-
dzenie, iż kibice – konsumenci dostrzegają walory sponsoringu sportowego. Przyczy-
niają się tym samym do osiągania przez przedsiębiorstwa ich celów związanych z owym 
sponsoringiem. Wydaje się jednak, iż kibice coraz częściej mają również świadomość, iż 
sami również stają się beneficjentem sponsoringu, o którym mowa. Dzięki działaniom 
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sponsoringowym mogą bowiem m.in. śledzić rozgrywki na coraz wyższym poziomie 
i w coraz lepszych warunkach [Piotrowska 2017]. 

Zakończenie

Zjawisko sponsoringu jest współcześnie bardzo popularne. Działalność sportowa jest jed-
nym z obszarów, w którym ów sponsoring jest wyraźnie rozpowszechniony. Przedsiębior-
stwa – w ramach prowadzonej działalności marketingowej – chętnie nawiązują współpra-
cę z klubami sportowymi czy też indywidualnymi sportowcami, by za ich pośrednictwem 
komunikować się z klientami. Postepowanie takie sprzyja z jednej strony budowaniu pozy-
tywnego wizerunku przedsiębiorstwa oraz wzrostowi rozpoznawalności jego marki, z dru-
giej zaś – co potwierdzają przeprowadzone badania własne – potencjalni klienci (kibice) 
chętniej wybierają produkty przedsiębiorstw, które angażują się w działalność sportową, 
postrzegając je jako bardziej atrakcyjne niż te oferowane przez konkurencję. Powinno to 
sprzyjać, jak się wydaje, utrzymaniu stałych oraz pozyskaniu nowych klientów.

Sponsoring w Polsce zyskuje coraz większą popularność. Nakłady finansowe na ten ro-
dzaj marketingu systematycznie rosną, co potwierdzają wyniki badań obcych [Gradzik 2018]. 

Przeprowadzone rozważania z pewnością nie wyczerpują zatem podjętej tutaj prob-
lematyki a skłaniają – w opinii autorów – do prowadzenia szerszych, a zarazem bardziej 
dogłębnych analiz i ocen. Szczególnie interesujące wydaje się bliższe rozpoznanie uwa-
runkowań tzw. atrakcyjności marketingowej indywidualnych sportowców.
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Interactions in the Light of Bibliometric Analysis1

Abstract: The purpose of this paper is to identify research areas within which the subject matter of 

experience marketing in connection with business to business interactions is addressed, based on 

bibliometric data analysis characterising publications covered in the Scopus database. To gain this 

purpose, authors planned techniques of bibliometric analysis with the support of the VOSviewer sof-

tware. The theoretical contribution of the study of literature is to point out five categories (clusters) 

containing considered issues, such as: (1) internet and its solutions as experience marketing environ-

ment used in business to business interactions; (2) new product development and business strategy 

experience in business to business interactions; (3) experiences and interactions in management pro-

cesses; (4) experience marketing in business to business interactions in context of relationship marke-

ting and collaboration; (5) business customers experiences in interactions with service suppliers. By 

systemizing the explorations to date and deriving research directions, this paper guides scientists to 

further understand the experience marketing topical in the context of business interactions.

Key words: bibliometrics, publication analysis, marketing research, Scopus database, expe-

rience marketing, business to business interactions

1 The publication was funded by a research grant from the Faculty of Commodity Science and Product Mana-
gement, Cracow University of Economics.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2019
Wydawnictwo SAN | ISSN 2543-8190

Tom XX | Zeszyt 6 | Część II | ss. 259–275



260

Anna Zadykowicz, Marcin Gębarowski, Dariusz Siemieniako

Introduction

Scientific literature has been referring to the customer experiences for the last four deca-
des, owing it to M. B. Holbrook and E. C. Hirschman’s publication [Holbrook, Hirschman 
1982]. Nearly two decades later the literature referred to the dawn of the era of experien-
ce economy. The emergence of this new period in the realities of market competition 
was announced by Pine and Gilmore in 1998 [p. 98]. The present realities are the next 
phase of economic development — following on from the agrarian economy, the in-
dustrial economy and the service economy in which one the main approach is service 
dominant logic [Vargo and Lusch 2004; Siemieniako 2008]. In the experienced economy, 
memorable experiences engage people in inherently personal ways – are becoming the 
predominant economic offering [Pine 2009, p. 354]. In other words, in a contemporary 
world in which brands rule, products are no longer bundles of functional characteristics 
but rather a means to provide and enhance customer experiences [Schmitt 1999, p. 54]. 
Modern consumers want to interact with those providers that ‘go the extra mile’ and deli-
ver something more than just a tangible product or a customary service [Newman 2011, 
p. 500]. And this concerns both, the business to customer (B2C) area and business to 
business (B2B) market. So, the human experiences are important issue and should be 
analysed in various perspectives.

The purpose of this article is to identify scientific research areas within which the sub-
ject matter of experience marketing is in relation to business to business interactions. To 
meet this purpose, bibliometric analysis was employed covering publications indexed 
by the Scopus database. Authors used different techniques of analysis and VOSviewer, 
which is computer application for constructing and visualizing bibliometric networks.

Literature review

Customer experiences are defined differently in the scientific literature. According 
to M.B.  Holbrook and E. C. Hirschman’s [1982, p. 132] experience, in the consumption 
dimension there is a  phenomenon directed toward the pursuit of fantasies, feelings, 
and fun. From a marketing perspective, an experience is conceptualized as subjective, 
internal consumer responses (sensations, feelings, and cognitions) and behavioural re-
sponses evoked by brand-related stimuli [Brakus, Schmitt, Zarantonello 2009, p. 53]. An 
experience is a complex phenomenon, with a multidimensional structure. It is created in 
every customer at various communication levels (rational, emotional, sensorial, physical 
and also ‘spiritual’) and it includes all interactions that occur between the customer and 
the enterprise or its offer [Gentile, Spiller, Noci 2007, p. 397].
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For many years the complexity and determinants of the process of building customer ex-
periences have been described in publications in the field of experience marketing (experien-
tial marketing)2. This kind of marketing is perceived as the art of creating experiences, whose 
goal is to connect a product’s brand with customers by using credible and important expe-
riences for individuals [Quattrocchi-Oubradous, Bal 2011, p. 112]. According to Smilansky [2009, 
p. 13], experience marketing is the process of identifying and satisfying customer needs and 
aspirations profitably, engaging them through two-way communications that bring brand 
personalities to life and adding value to the target audience. This process influences taking 
a new approach to customers’ loyalty as rather dynamic than static phenomena [Siemieniako 
2010]. Experience marketing can be used to create subconscious triggers that define consu-
mer perceptions of abstract notions of the product (e.g. its sophistication, quality, elegance, 
innovativeness, modernity, interactivity) – the brand’s personality [Krishna 2012, p. 332].

Experiences originate from a set of interactions between a customer and a product 
(goods, service), a company or part of its organization (event, person, place, or other kind 
of things) and the value that the consumer and the company gain is created through that 
set of interactions [Addis, Holbrook 2001, p. 56; Gentile, Spiller, Noci 2007, p. 399]. Len-
derman [2006, p. 27] claims that experience marketing is based on human interactions, 
even if those same interactions are repeated hundreds, thousands, or millions of times.

Experience marketing was widely studied by researchers from many areas of mar-
ket activity; hence, the literature is already extensive. The authors proposed many rese-
arch models and approaches. As contexts for exploring experiences, there were mainly: 
tourism (e.g. Andersson [2007], Mehmetoglu and Engen [2011]), hotel business (e.g. Knut-
son et al. [2009], Gołąb-Andrzejak and Gębarowski [2018]), retailing (e.g. Verhoef et al. 
[2009], Puccinelli et al. [2009]), banking services (e.g. Chahal and Dutta [2015], Qi [2016]), 
libraries (e.g. Sannwald [2007], Bell [2014]), territorial units (e.g. Therkildsen, Hansen and 
Lorentzen [2009], Lorentzen, Topsø and Schrøder [2012]), education (e.g. Benckendorff, 
Ruhanen and Scott [2009], Moor and Bruce [2015]), entertainment and art (e.g. Petkus 
[2004], Radder and Han [2015]). But what is worth noting, experience is just as important 
in B2B market as it is in consumer’s market [Solanas 2012, p. 95]. In both these spheres 
applying strong stimuli that simultaneously affect all the senses of potential and existing 
customers makes it more possible that an offer will be successfully distinguished, and 
market relationships strengthened [Siemieniako, Gębarowski 2016, p. 127].

In recent publications the customer experiences are more and more often linked 
with market interactions – in various contexts (e.g. Albrecht et al. [2016] Song et al  2018]). 

2 These terms are treated as synonyms in this publication. Although some theorists, such as Same and Larimo 
[2012], discern differences between experience marketing and experiential marketing.
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However, business to business market has its own specificity and requires a more strate-
gic approach to managing customer experiences [Zolkiewski et al. 2017, p. 172]. Therefo-
re, it is justified to conduct bibliometric analysis taking into account experience marke-
ting and business to business interactions.

Research method

To achieve the aim of the article, a systematic review of scientific literature was conduc-
ted, based on scientific articles containing references to the phrases “experience marke-
ting” or “experiential marketing” and “business to business interaction”. All articles were 
indexed by the Scopus database. 

This review consisted of the following stages: (1) selection of the research subject; (2) 
bibliometric analysis of papers selected as the research subject; (3) frequency analysis of 
keywords indicated by authors of selected papers; (4) content analysis – examination of 
connections/links between keywords considered to be most important by the authors 
of selected articles.

In the first stage of the research process, a list of articles was generated, which in its 
bibliographic description, including the title, keywords and abstract, contain references 
to phrase “experience marketing”. The generated list contained 15,961 records. After re-
duction of the research area only to Business, Management and Accounting, the number 
of records decreased to 5,966. 

In the next step, another list of articles was generated which in bibliographic des-
cription include references to phrase “business to business interaction” – it contained 
84,777 records. Limiting the research area to „Business, Management and Accounting”, 
the obtained list amounted to 6,954 articles. 

Consecutive step of research process involved generating list of articles which in 
their bibliographic descriptions (the title, keywords and abstract) contain references to 
phrases: “business to business interaction” and “experience marketing” or “experiential 
marketing”. As a result, the list of 228 records was received.

In the next step of the research process, a bibliometric analysis was made. It included:
 · identification of the number of articles dealing with the analysed topics considering 

the year of their publication, 
 · the most popular journals publishing articles related to experience marketing and 

business to business interaction, 
 · scientific disciplines, in which the authors of the articles conducted the research, 
 · identification of the most cited works on experience marketing in the context of B2B 

interactions. 
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In the last stage of research, the results were processed and presented with the help 
of VOSviewer software, which allowed to prepare a map showing the existing relations-
hips between keywords indicated by authors of articles chosen for the analysis.

Using the VOSviewer software, it was possible to highlight the frequency with which 
given elements appeared in the network as well as the frequency with which they ap-
peared together. The VOSviewer software helped to combine the analysed set of data 
into clusters, which allowed to identify the main fields of research in the area of expe-
rience marketing and business to business interaction.

Results

As it was mentioned in the research method description, number of records of the scien-
tific articles indexed in Scopus database for separately analysed phrases: “experience 
marketing” and “business to business interaction”, varied from 5966 up to 6954 records. 

The first article on the experience marketing indexed in Scopus database was pub-
lished in 1960, in subject area of Business, Management and Accounting and also Engi-
neering. The significant increase of articles on the experience marketing started in early 
1990s and reached its highest level in 2017 – with 462 records (figure 1).

Figure 1. Number of publications covering the issue of experience marketing 
in the Scopus database in the years 1960–2020 within research area 
of Business, Management and Accounting

Source: own elaboration.
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In the next step of analysis, a list of scientific publications indexed in the Scopus da-
tabase until 2019 was selected, which in their bibliographic description (title, abstract, 
keywords) contained references to the phrase “business to business interaction”, limited 
to the research area “Business, Management and Accounting”. Number of scientific pub-
lications reached 6,954 records.

The first studies on business to business interaction, within the indicated research 
areas appeared in the 1963. Their number began to grow from 1990s and reached the 
highest level of 622 publications in year 2017 (figure 2).

Figure 2. Number of publications covering the issue of business to business 
interaction indexed in the Scopus database in the years 1963–2018 within
the research area of Business, Management and Accounting

Source: own elaboration.

Focusing on scientific publications indexed in the Scopus database until 2019, which 
in their basic bibliographic description (title, abstract, keywords) contained references 
to the following phrases “experience marketing” or “experiential marketing”, within 
the thematic area designated by the phrase “business to business interaction”, a list of 
228 records was obtained.

The first article on experience marketing in relation to business to business inte-
raction, indexed in the Scopus database, was published in mid 1970s. However, a clear 
increase in the popularity of this topic has been visible since the late 90s of the 20th cen-
tury. Most articles referring to experience marketing and business to business interaction 
were published in 2012 and 2017 (22 per year, on average). In recent years, there has been 
a slight decrease in the number of scientific publications referring to this topic (figure 3).
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Figure 3. Number of publications covering the issues of experience marketing 
or experiential marketing in the thematic area of business to business 
interaction indexed in the Scopus database in the years 1975–2019

Source: own elaboration.

On the list of scientific journals indexed in Scopus, most often published articles de-
aling with experience marketing and business to business interaction include: “Lecture 
Notes in Computer Science” (including “Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence” 
and “Lecture Notes in Bioinformatics”) – (9 articles), “Journal of Business And Industrial 
Marketing” – (6 articles), “Journal of Marketing Education” – (6 articles), “Industrial Mar-
keting Management” – (5 articles), “Journal of Services Marketing” – (5 articles). The ex-
perience marketing in business to business interaction matter is mainly undertaken by 
researchers representing marketing and business sciences (figure 4).
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Figure 4. Number of the most popular journals publishing articles related 
to experience marketing in business to business interaction in the years 
2001–2018

Source: own elaboration.

On the list of publications on experience marketing in business to business inte-
raction, indexed in Scopus database, there are 85 documents found in United States, 
29 documents in United Kingdom, 18 in Australia, 10 documents in China, 9 – Taiwan, 
8 – Finland and Spain, 7 – New Zealand, 6 in Italy and Canada (figure 5). 

Figure 5. The most popular countries of origin of articles indexed in the Scopus 
database referring to experience marketing in B2B interaction

Source: own elaboration.
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The type of documents indexed in Scopus database where issue of experience mar-
keting and business to business interaction is discussed is dominated by articles – 59.2%. 
Next type of publications is conference papers – 23.2%, and reviews referring to expe-
rience marketing and B2B interactions – 5.7%. Less than 5% of remaining types are: book 
chapters, conference reviews, books, articles in press (figure 6).

Figure 6. The most popular type of documents indexed in the Scopus database 
referring to experience marketing in business to business interaction

Source: own elaboration.

The issue of experience marketing in business to business interaction is mainly un-
dertaken by researchers representing Business, Management and Accounting. 31% of 
scientific articles dealing with this topic indexed in the Scopus database were written 
by authors representing this discipline of science. Nearly 21% of works are in the field 
of computer science, and 12% in social sciences. Other scientific disciplines, where the 
matter is crucial, are engineering – nearly 11%, economics, econometrics and finance, 
decision sciences, mathematics, arts and humanities, psychology. What is worth a com-
ment, other research areas acounted for 7.5%. The result may inform that authors under-
take interdisciplinary research that is hardly eligible for scientific exploration (figure 7).
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Figure 7. The most popular subject area of articles indexed in the Scopus
database referring to experience marketing in business to business 
interaction is undertaken

Source: own elaboration.

The Scopus database distinguishes articles that are particularly often cited by rese-
archers dealing with experience marketing in B2B interaction. The numbers of analysed 
records in Scopus database were published more than 95 times (table 1).

Table 1. The most cited articles in Scopus database related to experience
marketing and B2B interactions

No. Author Title of publication Year of
publication Source title Times

cited

1

Hertzog C., 
Kramer A.F., 
Wilson R.S., 
Lindenberger U.

Enrichment effects on adult 
cognitive development: can 
the functional capacity of older 
adults be preserved 
and enhanced?

2008

“Psychological 
Science in the 
Public Interest”, 
Vol. 9, Iss. 1, 
pp. 1–65

573

2 Mattila A.S., 
Enz C.A.

The role of emotions in service 
encounters 2002

“Journal of Service 
Research”, Vol. 4, 
Iss. 4, pp. 268–277

318

3

Netzer O., 
Feldman R., 
Goldenberg J., 
Fresko M.

Mine your own business:  
market-structure surveillance 
through text mining

2012
“Marketing 
Science”, Vol. 31, 
No. 3, pp. 521–543

167
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4

Hammer G.L., 
Hansen J.W., 
Phillips J.G., 
Mjelde J.W., 
Hill H., Love A., 
Potgieter A.

Advances in application of 
climate prediction in agriculture 2001

“Agricultural 
Systems”, Vol. 70, 
Iss. 2–3, 
pp. 515–553

129

5 Ballantyne D., 
Aitken R.

Branding in B2B markets: insights 
from the service-dominant logic 
of marketing

2007

“Journal of Business 
and Industrial 
Marketing”, Vol. 22, 
Iss. 6, pp. 363–371

97

6 Bennett R., 
Gabriel H.

Reputation, trust and supplier 
commitment: the case of shipping 
company/seaport relations

2001

“Journal of Business 
& Industrial 
Marketing”, Vol. 16, 
Iss. 6, pp. 424–438

95

Source: own elaboration. 

In the last stage of the research process, a map presenting relations between key-
words indicated by authors was developed. The VOSviewer software allowed to generate 
the network showing how often each item occurred in the bibliographic descriptions of 
papers qualified to analysis, as well as how often the elements occurred together. The 
most frequently used words are located in the centre of the map. Each point represents 
a word, and their sizes as well as the font size of a word or phrase, show the frequency 
of that element. Words which have been indicated in the most articles displayed the 
strongest relations with other elements.

VOSviewer also allowed joining elements into related clusters, which were then diffe-
rentiated using various colours. Members of the same cluster appeared together most 
frequently, which does not preclude them from occurring with other terms (figure 8).
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Figure 8. Map showing the existing relationships between keywords character-
ising publications dealing with experience marketing in business to business 
interaction, indexed in Scopus database until the year 2018

Source: Own elaboration. 

The VOSviewer software allowed distinguishing five clusters which, all together, in-
cluded 50 words/phrases. Proposed cluster names relate to the majority of terms with 
a given cluster. The analysis of co-occurrence of keywords indicated by the authors of 
articles identified clusters as follows:

 · Cluster 1: Internet and its solutions as experience marketing environment used in business 
to business interactions – consumer, customer, customer experience, e-commerce, 
eWOM (electronic Word of Mouth), experience, experiential marketing, human-com-
puter interaction, innovation, interaction, internet, marketing, marketing intelligence, 
online shopping, service, service-dominant logic, social commerce, social media, so-
cial networking, social networks, tourism, user-centred design;
 · Cluster 2: New product development and business strategy experience in business to 

business interactions – analysis, business case, business strategy, concept design, con-
tent, design planning, experience strategy, graphic design, interaction design, inter-
disciplinary design, marketing/market research, product management, prototyping, 
responsive environment;
 · Cluster 3: Experiences and interactions in management processes – experience design, 

information architecture, participatory architecture, process improvement, product 
design, usability research, user research; 
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 · Cluster 4: Experience marketing in business to business interactions in context of rela-
tionship marketing and collaboration – co-creation, customer orientation, relationship 
marketing, trust; 
 · Cluster 5: Business customers experiences in interactions with service suppliers – custo-

mer service, distance education, user experience. 

Conclusions

The bibliometric analysis of the terms that were used in the scientific publications indexed by 
Scopus provides important insight in the domain of experience marketing in the context of 
business interactions. This analysis allows to divide the common keywords into five categories 
(clusters) within which the majority of the publications covering the selected topics might be 
qualified. It can be suggested, the qualification of new research projects on experience mar-
keting in context of business-to-business interactions distinguished, as proposed categories. 

As a conclusion, it might be stated that the border of two clusters creates particular 
opportunity to conduct interesting scientific research. Although, faced with so many po-
ssibilities, it is important to define precisely the scope of scientific considerations, based 
on theoretical framework. An example could be a publication written by Siemieniako 
and Gębarowski [2016, pp. 125–144], joining aspects from clusters 3 (Experiences and in-
teractions in management processes) and 4 (Experience marketing in business to business 
interactions in context of relationship marketing and collaboration). This part of a  book 
concerns the application of the concept of experience marketing in relationship mana-
gement in B2B trade fair activity (based on interactions).

The limitation of conducted study is focusing only on publications placed in Scopus. 
The future bibliometric analysis should be broadenied through the use of other leading 
databases of scientific titles, such as Web of Science, Emerald, ScienceDirect or EBSCO.
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Wstęp

Dynamiczny rozwój rynku wpływa na przedefiniowanie strategii firm, które swoje działa-
nia ukierunkowują na kreowanie długoterminowych relacji z konsumentami, w miejsce 
pojedynczych transakcji [Liang, Wang 2007, ss. 29–46]. Badania dostarczają dowodów, 
że marketing relacji oparty na budowaniu, rozwijaniu i utrzymywaniu więzi, może być 
uznawany za jeden ze sposobów pozwalających na uzyskanie przewagi konkurencyjnej 
oraz satysfakcji klientów [Chen, Chiu 2009, ss. 1581–1595]. 

Analiza literatury wskazuje, że badania dotyczące ich lojalności podejmowane są 
głównie z  perspektywy relacyjnej oraz transakcyjnej. Zauważyć można wśród badaczy 
rosnące zainteresowanie analizą wpływu emocji i postaw na siłę odczuwanej lojalności. 
Zauważono, że prawdziwe relacje nie mogą istnieć bez emocji, a ich charakter silnie deter-
minuje bliskość i trwałość. Wielu badaczy koncentruje się na identyfikowaniu kluczowych 
determinant wpływających na budowanie lojalności w obu zidentyfikowanych perspek-
tywach [Lin, Huang, Hsu 2015, ss. 215–228], jednak w literaturze zauważyć można niedobór 
wskazania narzędzi komunikacji online, mających wpływ na kreowanie relacji w obu wy-
miarach. W ostatniej dekadzie staje się ona istotnym elementem w strategiach marketin-
gowych firm, co wynika z rosnącej powszechności dostępu do technologii informacyjno-
komunikacyjnej (ICT). W związku z tym, że ponad cztery piąte (84%) wszystkich osób w UE 
regularnie korzysta z Internetu [Eurostat 2018], a coraz więcej firm adoptuje narzędzia ko-
munikacji online, konkurencyjność przedsiębiorstw przestaje zależeć od samej obecności 
w Internecie, ale od skutecznego dostosowania działań do oczekiwań grupy docelowej. 

Celem podejmowanych rozważań jest identyfikacja narzędzi komunikacji online 
wpływających na budowanie relacji na poziomie afektywnym oraz analiza ich wpływu 
na siłę relacji w  tym wymiarze w  segmencie młodych konsumentów, z  uwzględnie-
niem zróżnicowania płci. W niniejszym artykule dokonano delimitacji badań, koncen-
trując uwagę na pokoleniu Y. Są to osoby urodzone w latach 1980–2000 [Gurau 2012, 
ss. 103–113]. Wybór tego segmentu rynku wynika z faktu, że tworzą go osoby pozosta-
jące pod silnym wpływem nowych technologii. 

Rola budowania relacji w marketingu 

Dążenie do budowania długoterminowych relacji z  klientami staje się priorytetem 
w strategiach rozwoju firm. Argumentem przemawiającym za podejmowaniem działań 
w tym obszarze, jest uzyskiwanie większych korzyści z posiadania lojalnych klientów, niż 
tych nastawionych na pojedyncze transakcje, dla których cena stanowi często główny 
czynnik determinujący ich wybory rynkowe [Liang, Wang 2007, ss. 29–46]. 
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W literaturze odnaleźć można różne klasyfikacje relacji budowanych z klientami. Ber-
ry [1983] dokonał podziału, wyróżniając relacje na poziomie: finansowym, społecznym 
i strukturalnym. Oliver [1999, ss. 33–44] zaproponował podział lojalności na cztery fazy, 
wyróżniając lojalność: poznawczą, afektywną, konatywną oraz rzeczywistą. W literatu-
rze wskazuje się także podział relacji z klientami na dwa obszary, obejmujące wymiar be-
hawioralny oraz afektywny (emocjonalny) [Rudawska 2008]. W tym ujęciu wymiar beha-
wioralny związany jest z zachowaniem klientów i identyfikuje postrzeganą wartość jako 
główny czynnik lojalności. Wymiar afektywny natomiast charakteryzuje się zaufaniem 
oraz emocjonalnym ich zaangażowaniem w budowaną relację. Na potrzeby badań przy-
jęto klasyfikację lojalności z podziałem na dwa wymiary – behawioralny i afektywny. 

W takim rozumieniu klient, którego łączy z firmą relacja na poziomie behawioralnym 
[Chaudhuri, Holbrook 2001, ss. 81–93; Urban, Siemieniako 2005, ss. 2–7; Liang, Chen 2009, 
ss. 971–988]: 

 · łatwiej akceptuje ryzyko związane z zakupem,
 · pragnie najkorzystniejszego zakupu cenowego, jednak jest mniej wrażliwy na zmia-

ny cen,
 · korzysta z wielu produktów firmy: komplementarnych, a także tych nowych,
 · zwiększa częstotliwość oraz wielkość dokonywanych zakupów,
 · wypowiada się korzystnie o firmie i rekomenduje jej ofertę.

Natomiast klient, którego łączy relacja na poziomi afektywnym:
 · zwraca mniejszą uwagę na działania marketingowe ze strony konkurencji i  jest na 

nie mniej podatny, 
 · utożsamia się z wartościami prezentowanymi przez firmę,
 · chętnie uczestniczy w kształtowaniu oferty firmy, poprzez dzielenie się wiedzą o po-

trzebach i oczekiwaniach rynku,
 · dobrowolnie wybiera firmę i  jej ofertę, a następnie swoim zachowaniem świadczy 

o emocjonalnym przywiązaniu do marki,
 · łatwiej wybacza firmie jej niepowodzenia, ufa jej.

Budowanie relacji na poziomie afektywnym ma coraz większe znaczenie, gdyż ba-
dania wykazują, że prawdziwa lojalność klientów nie wynika jedynie z dokonywania po-
nownych zakupów, ale jest podyktowana ich silnym emocjonalnym zaangażowaniem 
[Dunn, Hoegg 2014, ss. 152–168]. Ze względu na cel artykułu, dalsze rozważania zawężo-
ne zostaną do wymiaru badań w obszarze wymiaru afektywnego.
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Czynniki wpływające na budowanie relacji afektywnych 
w środowisku wirtualnym 

Konsument postrzega swoje decyzje, jako w pełni sterowalne i podlegające procesowi 
kontroli. Osiągnięcia ekonomii behawioralnej wskazują jednak, że w rzeczywistości jest 
zupełnie inaczej, gdyż decyzje podejmowane przez konsumentów mają charakter bar-
dziej emocjonalny niż racjonalny [Ariel, 2009]. Badania udowadniają, że konsumenci są 
zdolni do odczuwania emocjonalnego związku z produktami czy markami, których siła 
może być utożsamiana nawet z miłością, co w znaczącym stopniu wpływa na ich pre-
ferencje rynkowe [Ahuvia 2005, ss. 171–184] Na siłę relacji budowanych w środowisku 
online w  wymiarze emocjonalnym, podobnie jak w  przestrzeni offline, wpływa wiele 
czynników. Na potrzeby prowadzonych badań determinanty te zostały sklasyfikowane 
w dwie główne grupy, obejmujące czynniki związane z przynależnością i zaangażowa-
niem konsumentów oraz te, dotyczące dodatkowej wartości dla klientów. 

Pierwsza grupa czynników nazwana „Przynależność i zaangażowanie”, dotyczy utoż-
samiania się konsumentów z grupą osób identyfikujących się z markami, charakteryzu-
jącymi się określonymi wartościami. Są one zazwyczaj znane i  pożądane społecznie. 
Przynależność do takiej grupy umożliwia im budowanie własnego wizerunku, a także 
wyrażenie siebie [Caroll, Ahuvia 2006, ss. 79–89]. W środowisku online, wśród narzędzi 
komunikacji, które mogą budować społeczną świadomość i chęć przynależności, wska-
zać można portale społecznościowe, działania inicjujące marketing wirusowy, czy pro-
wadzenie własnego bloga i grup dyskusyjnych. Emocjonalne zaangażowanie klientów 
wynika także z  poczucia wyjątkowości oraz bycia docenianym, bo konsumenci chcą 
wiedzieć, że są dla firmy ważni. Może to zostać odzwierciedlone zarówno w działaniach 
związanych z personalizacją przekazu na stronie WWW, czy wysyłaniem do nich wiado-
mości e-mail, np. w dniu urodzin [Chrąchol 2013, ss. 147–158]. 

W odniesieniu do powyższych rozważań sformułowano hipotezę pierwszą (H1): wy-
korzystanie narzędzi komunikacji marketingowej w  zakresie budowania przynależno-
ści i zaangażowania klientów wobec marki, wpływa istotnie i pozytywnie na siłę relacji 
w wymiarze afektywnym.

Druga grupa czynników dotyczy „Wartości dodatkowych dla klienta”, które uzyskuje 
z tytułu swojej lojalności. Wśród działań, jakie mogą w tym zakresie podejmować firmy 
wyróżnić przede wszystkim można: udostępnianie lojalnym klientom specjalnych zaso-
bów czy aplikacji, oferowanie zindywidualizowanych pod względem produktowym i ce-
nowym ofert, czy wprowadzenie systemu nagradzania klientów np. poprzez programy 
lojalnościowe [Laskowska, Mitręga 2014, ss. 89–98]. Innym czynnikiem, mającym wpływ 
na tworzenie relacji w wymiarze emocjonalnym, stanowiącym wartość dodatkową dla 
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klientów jest dostęp do narzędzi umożliwiających współtworzenie oferty. Możliwość za-
proponowania własnej wersji produktu, jego funkcjonalności czy wyglądu, pobudza do 
działania oraz silnie angażuje ich emocjonalnie. Pogłębianie relacji następuje w wyni-
ku wchodzenia w interakcję z firmą i innymi jej klientami, podczas współprojektowania 
i współtworzenia produktów, czy też udzielania rad przez klienta. Pozytywne emocje 
odczuwane podczas kontaktów z marką, powodują chęć wydłużania czasu przebywa-
nia w takim otoczeniu, co wpływa na jej rozpoznawalność oraz pozytywne skojarzenia. 

Jednym ze sposobów na pozyskanie uwagi konsumentów w  świecie wirtualnym jest 
tworzenie gier reklamowych (advergaming) czy organizowanie konkursów z atrakcyjnymi 
nagrodami. Spędzanie czasu wolnego w  otoczeniu marki, a  także duża koncentracja na 
wyświetlanych w grze obrazach powoduje, że marka oraz jej akcentowane atrybuty, silnie 
zapisują się w pamięci klientów, a pozytywne emocje często przenoszone są na relacje z nią. 

W odniesieniu do zidentyfikowanych powyżej czynników, sformułowano hipotezę 
drugą (H2): wykorzystanie narzędzi komunikacji marketingowej w  zakresie kreowania 
wartości dodatkowej dla klientów istotnie i pozytywnie wpływa na siłę relacji w wymia-
rze afektywnym.

Płeć jako determinanta zachowań konsumentów 

Osiągnięcie sukcesu online, jak i skuteczne działania w celu budowania relacji z konsu-
mentami w środowisku wirtualnym, w dużej mierze zależy od wiedzy na temat grupy 
docelowej [Perju-Mitran, Budacia 2015, ss. 567–573]. Dokładniejsze jej poznanie jest 
możliwe dzięki segmentacji rynku. Jednym z często wykorzystywanych do tego kryte-
riów demarkacji jest płeć. Postrzegana jest ona jako jeden z czynników mających znaczą-
cy wpływ na dokonywane przez konsumentów wybory rynkowe [Rodgers, Harris 2003, 
ss. 322–329]. Badania pokazują także, że kobiety i mężczyźni stają się lojalni z innych po-
wodów [Sanchez-Franco, Ramos, Velicia 2009], stąd poznanie specyfiki płci jawi się, jako 
wiedza pozwalająca na dopasowanie działań zmierzających do budowania długotrwa-
łych relacji klientów z firmą. 

Badania odzwierciedlają, że proces podejmowania decyzji zakupowych u kobiet ma 
charakter spiralny, jest bardziej złożony niż u mężczyzn, a tym samym wydłużony w czasie. 
Działania podejmowane przez kobiety są kształtowane przez skłonność do budowania 
relacji z innymi ludźmi, ukierunkowanie na grę zespołową, dążenie do własnej doskona-
łości, dostrzeganie ludzi i  empatię [Kieżel, Smyczek 2012, ss. 36–47]. Przy dokonywaniu 
wyborów poszukują one większej ilości informacji, cenią porady znajomych, ale także 
osobisty kontakt z przedstawicielem firmy. Są także bardziej skłonne do rekomendowania 
produktów czy marek oraz wykazują wyższą intencję ponownych zakupów niż mężczyźni, 
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dlatego też cechują się większym przywiązaniem [Maurer Herter, Pizzutti dos Santos, Co-
sta Pinto 2014, ss. 780–804]. Kobiety w programach lojalnościowych cenią poczucie wyjąt-
kowości, ale i możliwość interakcji społecznej. Ich przywiązanie odnosi się częściej do osób 
związanych z firmą, niż do samej marki, jak ma to miejsce w przypadku mężczyzn [Meyers- 
-Levy, Loken 2015, ss. 545–559]. W komunikacji online kobiety preferują intuicyjne strony 
internetowe, których zawartość jest wszechstronna i dostarcza im szerokich, kompletnych 
i aktualnych informacji. Wykazują się większym zaangażowaniem w komunikację z firma-
mi drogą mailową, chętniej niż mężczyźni zapoznają się z linkami przesyłanymi w treści 
wiadomości oraz dzielą się takimi informacjami ze znajomymi, poprzez ich dalsze prze-
syłanie [Phillip, Suri 2004, ss. 360–368]. Ich chęć nawiązywania relacji z innymi powoduje, 
że częściej angażują się w społeczności zlokalizowane wokół marek oraz dzielą publicznie 
swoimi doświadczeniami. 

Powyższe rozważania pozwoliły na sformułowanie hipotezy trzeciej (H3): narzędzia 
komunikacji marketingowej w  zakresie budowania przynależności i  zaangażowania 
klientów wobec marki, mają większe znaczenie dla kobiet niż dla mężczyzn.

Mężczyźni w przeciwieństwie do kobiet podejmują decyzje w sposób linearny [Kie-
żel, Smyczek 2012, ss. 36–47]. Poszukują informacji w celu podjęcia decyzji, porównując 
kluczowe dla nich cechy produktu. Jednym z najważniejszych czynników, jakimi kierują 
się mężczyźni przy dokonywaniu decyzji zakupowych, jest chęć wyróżnienia się i zaimpo-
nowania innym. Badania pokazują, że mężczyźni cenią relacje z firmami, które pozwalają 
im na budowanie swojego statusu społecznego [Melnyk, van Osselaer 2012, ss. 545–559]. 
Klienci mężczyźni poszukując informacji bardziej opierają swoje decyzje na opiniach 
ekspertów i  danych technicznych, niż na zdaniu znajomych czy rodziny [Kozielski 2015, 
ss. 232–242]. W przeciwieństwie do kobiet mężczyźni nie zadają za wielu pytań, nie szu-
kają głębszych relacji z  pracownikami firmy, stąd ich lojalność jest wynikiem satysfakcji 
z otrzymanych korzyści wynikających z użytkowania danej marki, a nie relacji nawiązanej 
podczas zakupu z pracownikiem firmy. Mężczyźni w programach lojalnościowych uczest-
niczą jedynie wtedy, gdy staje się on produktem samym w sobie, co oznacza, że przynosi 
wymierne korzyści dla ich codziennego życia [Perju-Mitran, Budacia 2015, ss. 567–573]. 

Powyższe rozważania pozwoliły na sformułowanie hipotezy czwartej (H4): narzędzia 
komunikacji marketingowej dotyczące „Wartości dodatkowej” mają większe znaczenie 
dla mężczyzn niż dla kobiet.

Metodyka badań 

Badanie zostało przeprowadzone przy wykorzystaniu autorskiego kwestionariusza an-
kiety na grupie 502 młodych osób w wieku 15–24 lata, objęto nim obszar województwa 
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zachodniopomorskiego. Głównym kryterium doboru próby badawczej był wiek oraz płeć 
badanych osób (tabela 1). Ustalenie jej wielkości dokonano w oparciu o dane udostępnia-
ne przez Główny Urząd Statystyczny. Zostało przeprowadzone w miesiącach styczeń–luty 
2016 roku, drogą bezpośredniego kontaktu. Dobór próby był celowy i dla zwiększenia do-
kładności badań obejmował zróżnicowane środowiska.

Tabela 1. Próba badawcza w podziale na płeć

Mężczyźni Kobiety Razem

Liczba 280 222 502
% 55,8 44,2 100

Źródło: badania własne. 

Wyniki badań 

Na podstawie przeprowadzonych rozważań teoretycznych, sformułowane zostały cztery 
hipotezy badawcze, rysunek 1. W celu ich weryfikacji, w pierwszej kolejności dla wyszcze-
gólnionych dwóch grup narzędzi komunikacji online, to jest: przynależność i zaangażo-
wanie (PiZ) oraz wartość dodatkowa (WD). Obliczono współczynnik istotności w budo-
waniu relacji z  firmą na poziomie afektywnym. W  ramach obu grup zidentyfikowano 
po pięć narzędzi, stanowiących skalę pomiarową poszczególnych zmiennych ukrytych. 
Wskaźnik istotności obliczono także dla konstruktu relacje afektywne (RA).

Rysunek 1. Hipotetyczny model zależności

Źródło: badania własne.

W kolejnym etapie dla zidentyfikowanych i zweryfikowanych zmiennych ukrytych, 
oszacowano rzetelność każdego uwzględnionego w  badaniu konstruktu. Postawiony 
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cel został zrealizowany przy wykorzystaniu klasycznej miary rzetelności, jaką jest współ-
czynnik α-Cronbacha (tabela 2). Pozwala on na uzyskanie informacji na temat spójności 
skali pomiarowej. Ponadto umożliwia określenie, na ile poszczególne jej pozycje w ra-
mach analizowanego konstruktu zostały dobrane prawidłowo, a  w  konsekwencji na 
poznanie prawdziwego wyniku. Przeprowadzona analiza daje asumpt do stwierdzenia, 
że zbudowane skale pomiarowe konstruktów mogą być uznane za rzetelne. W każdym 
z badanych przypadków współczynnik α-Cronbacha, stanowiący dolną granicę estyma-
tora rzetelności, jest na wysokim i w pełni akceptowalnym poziomie.

Tabela 2. Statystyki opisowe, współczynnik α-Cronbacha

  M SD Me Min Max Skew Kurtosis α

PiZ 2,98 0,95 3 1 5 –0,30 –0,61 0,78

WD 3,10 0,87 3,1 1 5 –0,02 –0,39 0,70

RA 3,02 0,74 3 1 5 –0,01 0,22 0,76

Źródło: badania własne. 

Kolejne analizy dotyczyły testowania zależności zachodzących pomiędzy zmiennymi. 
Do tego celu wykorzystano współczynnik korelacji liniowej Pearsona. Otrzymane wyniki (ta-
bela 3) wskazują na istnienie silnej i pozytywnej zależności pomiędzy PiZ a WD. Taki rezultat 
pozwala stwierdzić, że osoby, które uznają za ważne narzędzia komunikacji online zidenty-
fikowane w grupie „Przynależność i zaangażowanie” (PiZ), za takie uznają również narzędzia 
zidentyfikowane w grupie „Wartość dodana” (WD). Wyniki zaprezentowane w tabeli 3 wska-
zują, że analiza empiryczna potwierdza prawdziwość H1 i H2 zakładających, że wykorzysta-
nie narzędzi komunikacji online związanych z budowaniem przynależności i zaangażowania 
(PiZ) oraz dostarczających wartości dodatkowej konsumentowi (WD), wpływa na wzrost siły 
relacji w wymiarze afektywnym (RA). Otrzymane wartości wskazują na istnienie dwóch zna-
czących dodatnich, lecz słabych korelacji pomiędzy konstruktami PiZ, WD i RA. 

Tabela 3. Współczynnik korelacji Pearsona

  1 2 3

1. PiZ –

2. WD 0,68** –

3. RA 0,21** 0,22** –

n=502; *p<0,01; **p<0,001

Źródło: badania własne. 
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W dalszej kolejności zbadano hipotezę trzecią zakładającą, że narzędzia komunika-
cji online związane z tworzeniem przynależności i zaangażowania (PiZ), mają większe 
znaczenie dla kobiet (n=280) niż dla mężczyzn (n=222). W tym celu przed główną anali-
zą przeprowadzono test homogeniczności dla wariancji. Uzyskane wyniki wskazują, że 
założenie jest spełnione F(279, 221)=1,01; p=0,916. W kolejnym etapie dla weryfikacji hi-
potezy przeprowadzono test t-studenta dla niezależnych grup. Uzyskane wyniki umoż-
liwiły potwierdzenie zakładanej hipotezy t(500)=3,07; p=0,002; d=0,27. Średni wskaź-
nik ważności dla działań PiZ był istotnie wyższy dla kobiet (M=3,09; SD=0,95), niż dla 
mężczyzn (M=2,83; SD=0,94). Średnia ważność narzędzi komunikacji online związanych 
z  budowaniem przynależności i  zaangażowania, z  95% przedziałami ufności, została 
przedstawiona na rysunku 2.

Rysunek 2. Wykres skrzypcowy poziomu ważności narzędzi PiZ w podziale na płeć*

*Czarną linią zaznaczono otrzymane wyniki; szarym prostokątem oznaczano 95% poziomu ufności. 

Źródło: badania własne. 

Dla zbadania hipotezy czwartej zakładającej, że narzędzia komunikacji online nasta-
wione na dostarczenie wartości dodatkowej (WD) mają większe znaczenie dla mężczyzn 
niż dla kobiet, dokonano analogicznych analiz. Ponownie przetestowano jednorod-
ność wariancji dla dwóch badanych grup, która została potwierdzona F(279, 221)=1,03; 
p=0,806. W dalszej kolejności przeprowadzono test t-studenta, który wskazał na istnie-
nie zróżnicowania ważności narzędzi w grupie WD t(500)=2,41; p=0,016; d=0,22, jednak 
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w odwrotnym do założonego kierunku. Średnia ważność narzędzi komunikacji online 
związanych z  dostarczaniem wartości dodatkowych (WD) była wyższa wśród kobiet 
(M=3,18; SD=0,87), niż wśród mężczyzn (M=2,99; SD=0,86), (rysunek 3). W związku otrzy-
manymi wynikami hipoteza czwarta została odrzucona. Osiągnięte rezultaty analiz dają 
jednak asumpt do przyjęcia hipotezy alternatywnej zakładającej, że narzędzia komuni-
kacji online nastawione na dostarczenie wartości dodatkowej (WD), mają większe zna-
czenie dla kobiet niż dla mężczyzn. 

Rysunek 3. Wykres skrzypcowy poziomu ważności narzędzi WD w podziale na płeć* 

*Czarną linią zaznaczono otrzymane wyniki; szarym prostokątem oznaczano 95% poziomu ufności.

Źródło: badania własne.

Wnioski i rekomendacje

Podejmowane w  artykule rozważania umożliwiły podział oraz zdefiniowanie relacji 
w dwóch wymiarach: afektywnym i behawioralnym. W ramach prowadzonych badań za-
łożono, że siła relacji w wymiarze afektywnym jest zależna od narzędzi komunikacji on-
line, jakie stosuje firma w kontakcie z konsumentami. Badania teoretyczne pozwoliły na 
wyodrębnienie katalogu takich narzędzi, które zostały sklasyfikowane w dwie odrębne 
grupy. Pierwsza z nich odnosiła się do budowania przynależności i zaangażowania kon-
sumentów wobec marki, natomiast druga opierała się na otrzymywanej przez klientów 
wartości dodatkowej. Przeprowadzone analizy empiryczne potwierdzają postawione te-
oretyczne zależności. Wyniki te są tożsame z wcześniejszymi rezultatami, które sugerują, 
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że istnieje pozytywna relacja pomiędzy emocjonalnym zaangażowaniem klientów, a po-
ziomem ich lojalności względem marki [Lee, Gaudeau 2014, ss. 918–930; Ranganatjan, 
Madupu, Sen i in. 2013, ss. 195–206]. W świetle otrzymanych wyników, ukierunkowanie 
działań poprzez wykorzystanie konkretnych wyszczególnionych w  badaniu narzędzi 
komunikacji online, zarówno tych dotyczących budowania przynależności i zaangażo-
wania klientów względem marki, jak i tych kreujących wartość dodaną dla klienta, są za-
sadne w punktu widzenia firm stosujących strategię marketingu opartego na relacjach. 

Hipoteza trzecia i czwarta dotyczyła weryfikacji zróżnicowania siły oddziaływania po-
szczególnych grup narzędzi na siłę relacji afektywnej w zależności od płci konsumentów. 
Na podstawie badań literaturowych założono istnienie silniejszego wpływu narzędzi zwią-
zanych z budowaniem przynależności i zaangażowania (PiZ) w segmencie kobiet (H3) oraz 
silniejszego oddziaływania narzędzi dostarczających wartości dodatkowych (WD) wśród 
mężczyzn (H4). Dokonane badania empiryczne wskazały na istnienie faktycznego zróż-
nicowania siły oddziaływania poszczególnych grup narzędzi w zależności od płci, jednak 
w obu przypadkach siła ta była wyższa w grupie kobiet. Otrzymane wyniki potwierdzają, 
założenie, że kobiety cechują się większą podatnością na narzędzia komunikacji, ukierun-
kowane na budowanie relacji na poziomie emocjonalnym. Pomimo zróżnicowanej siły 
wpływu narzędzi PiZ oraz WD na odczuwany poziom relacji emocjonalnej, przedstawicie-
le obu płci wykazują się podobną hierarchią ich ważności. I tak zarówno kobiety, jak i męż-
czyźni za najważniejsze narzędzia uznali system nagradzania klientów oraz otrzymywa-
nie propozycji ze specjalnymi spersonalizowanymi ofertami, przesyłane drogą mailową. 
Za najmniej ważne w budowaniu relacji na poziomie emocjonalnym, obie grupy uznały 
natomiast udostępnianie przez firmę darmowych aplikacji online oraz oferowanie gier re-
klamowych i organizowanie konkursów. Niska ważność wskazanych narzędzi wśród mło-
dych przedstawicieli obu płci, może wynikać z istniejących na rynku licznych darmowych 
alternatyw w  postaci aplikacji czy konkursów. W  wyniku ich powszechności, tego typu 
narzędzia mogą nie stanowić dla młodych osób wartości dodatkowej w kreowaniu relacji, 
a być jedynie alternatywnym sposobem na komunikowanie czy dokonywanie zakupów. 

Przeprowadzone badania pozwalają także na wskazanie odmiennego definiowania 
samych relacji afektywnych w obu płciach. I tak, jak oba segmenty głównie utożsamia-
ją relacje afektywne z dużym zaufaniem względem firmy, tak dalsze czynniki cechuje 
odmienna hierarchia ważności. Kobiety w większym stopniu zwracają uwagę na moż-
liwość uczestnictwa w  kształtowaniu oferty firmy poprzez dzielenie się pomysłami 
i swoją wiedzą. Mężczyźni natomiast, za ważniejszy wyznacznik lojalności emocjonalnej 
uznają utożsamianie się z wartościami prezentowanymi i wyznawanymi przez firmę. Co 
potwierdza wcześniejsze badania o lojalności mężczyzn ukierunkowanej na sprawdzo-
ne marki, które pozwalają na budowanie pożądanego statusu społecznego [Melnyk, 
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van Osselaer 2012, ss. 545–559]. Otrzymane wyniki mogą stanowić wartościowe źródło 
informacji dla firm komunikujących się z młodymi konsumentami w środowisku wirtual-
nym, w celu efektywnego kształtowania z nimi silnych i długotrwałych relacji. 

Przeprowadzone badania mają jednak swoje ograniczenia dotyczące przede wszyst-
kim badanej grupy odbiorców, które zawężone zostały do młodych osób zamieszku-
jących województwo zachodniopomorskie. W związku z tym otrzymane wyniki mogą 
być charakterystyczne dla Polaków tego regionu. Dlatego też, w przyszłych badaniach 
należałoby rozważyć rozszerzenie obszaru analizy na inne województwa, co umożliwi-
łoby generalizację wyników w skali Polski. Ciekawym kierunkiem dociekań byłoby prze-
prowadzenie podobnych badań wśród przedstawicieli innych pokoleń, w tym generacji 
Z  i Y. W niniejszych rozważaniach, pytania dotyczące relacji afektywnych, zbudowane 
były w odniesieniu do firm, z którymi łączą respondentów takie właśnie relacje. W przy-
szłości należałoby rozważyć zawężenie obszaru badań do określonej branży czy specyfi-
ki produktu, co pozwoliłoby na otrzymanie bardziej precyzyjnych wniosków. 
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Wprowadzenie 

Uczestnicy rynku konsumpcyjnego tworzą niezwykle złożoną sieć powiązań o charakte-
rze pośrednim i/lub bezpośrednim. Łączą ich różnorodne relacje, będące podstawą funk-
cjonowania rynku oraz zachowań jego poszczególnych uczestników. Zgodnie z definicją, 
relacja jest związkiem zachodzącym między ludźmi lub grupami społecznymi [https://sjp.
pwn.pl/]. Siła i specyfika takiego związku wynika m. in. z roli spełnianej przez poszczególne 
podmioty oraz ich postaw wobec siebie nawzajem. Z reguły w odniesieniu do uczestników 
rynku pisze się przede wszystkim o roli dostawcy lub odbiorcy. Jednak, biorąc pod uwagę 
wyraźnie widoczne zmiany zachodzące w ich oczekiwaniach [Bylok 2015, ss. 10–16], nale-
żałoby mówić raczej o roli partnera marketingowego lub współkreatora wartości, w tym 
marketingowych. Warto dodać, że sam marketing staje się wartością współtworzoną przez 
uczestników rynku [Gummesson, Mele 2010, ss. 181–198] jako użytkowników efektów 
działalności marketingowej. Oczywiście, spełnianie w praktyce roli partnera marketingo-
wego wymaga wykazywania otwartej pozytywnej postawy, gdyż jej przeciwieństwo, jakim 
jest zamknięta negatywna postawa, wyklucza zaistnienie jakiejkolwiek współpracy.

Kluczowymi uczestnikami rynku konsumpcyjnego są oferenci, w  tym producenci, 
handlowcy i usługodawcy oraz nabywcy finalni. Występujące między nimi relacje rynko-
we mają charakter wielowymiarowy. Z jednej strony dochodzi bowiem do nawiązywania 
związków między określonymi osobami (np. między nabywcą a sprzedawcą), z drugiej zaś 
relacje pomiędzy oferentami i nabywcami można rozpatrywać w kategoriach związków 
między grupami podmiotów, jakimi są reprezentanci oferentów (np. detaliści) oraz przed-
stawiciele nabywców (np. społeczność skupiona na określonym forum internetowym). 
Widać zatem, że relacje rynkowe spełniają oba wymienione w definicji warunki. Można 
tym samym wskazać ich dwie podstawowe płaszczyzny: indywidualną i grupową. Pierw-
sza z nich odzwierciedla przede wszystkim związki o charakterze interpersonalnym (oso-
biste lub wirtualne), druga zaś raczej związki niemające takiego charakteru. W obu jednak 
przypadkach mogą mieć charakter formalny lub nieformalny, chociaż wydaje się, że mniej 
sformalizowany lub niejednokrotnie całkowicie nieformalny charakter mają relacje indy-
widualne. Właśnie w tego typu relacjach dochodzi do aktywnego włączania się nabyw-
ców w proces tworzenia oferty poprzez m.in. dzielenie się swoimi kompetencjami [Ran-
jan, Read 2016, ss. 290–315; Vargo 2008, ss. 211–215; Prahalad, Ramaswamy 2004, ss. 4–9], 
zwiększającymi marketingowy potencjał oferenta, z którym współpracują nabywcy. 

Niezależnie od rodzaju wzajemnych relacji, ich przebieg i  specyfika ma niezwykle 
duże znaczenie jako czynnik wizerunkotwórczy. Podejście sprzedawcy wobec klienta, 
czy też stosunek producentów reprezentujących określoną branżę do nabywców, przy-
czynia się do zdobywania przez nich określonych doświadczeń [Agrawal, Rahman 2015, 
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ss. 144–160], wpływając na sposób postrzegania danej osoby i/lub całej branży. Będący 
jego konsekwencją wizerunek może stymulować zachowania korzystne dla oferenta lub 
zachowania niepożądane przez niego. Pozytywny obraz spełnia rolę bodźca zachęcają-
cego nie tylko do zachowań zakupowych [Roggeveen, Tsiros, Grewal 2012, ss. 771–790], 
ale także do tych wymagających znacznie większego zaangażowania nabywcy, jakimi 
są zachowania komunikacyjne i kreatywne. Natomiast negatywny obraz konkretnego 
oferenta i/lub określonej branży, prowadzi niejednokrotnie do rezygnacji z kupowania 
jego produktów, zniechęcając ponadto do włączania się w ich przygotowywanie. Warto 
podkreślić, że negatywny wizerunek nie zniechęca jedynie do zachowań komunikacyj-
nych, które w praktyce są wówczas chętniej podejmowane. W takim przypadku polega-
ją one jednak na przekazywaniu niepochlebnych opinii, co prowadzi do niekorzystnych 
skutków dla negatywnie ocenianego oferenta. 

Biorąc pod uwagę fakt, że współcześni nabywcy wykazują coraz większą gotowość do 
bardziej aktywnego uczestnictwa w rynku wykraczającego poza zachowania zakupowe, 
można powiedzieć, że coraz ważniejsze staje się kształtowanie jak najlepszych relacji mię-
dzy oferentami i nabywcami. Przynosi to bowiem korzyści obu stronom, chociaż niepożą-
dane skutki złych relacji odczuwają także zarówno oferenci, jak i nabywcy. Dotyczą one nie 
tylko satysfakcji nabywców lub jej braku [Edvardsson, Tronvoll, Gruber 2011, ss. 327–339], 
czy też efektywności działań podejmowanych przez oferentów [Roser, De Fillippi, Samson 
2013, ss. 20–41] oraz związanego z nimi ryzyka [Maklan, Knox, Ryals 2008, ss. 221–240], ale 
znajdują odzwierciedlenie również w sposobie postrzegania wynikającym z doświadczeń 
zdobytych w konkretnej relacji. Ponadto, partnerskie stosunki między oferentami i nabyw-
cami można uznać za przejaw innowacji społecznych, gdyż ich nawiązywanie i umacnia-
nie odpowiada na potrzeby społeczne i przyczynia się do kreowania nowych wartości op-
artych na współpracy [Herrera 2015, ss. 1468–1474; Pol, Ville 2009, ss. 878–885].

Wyniki analizy poznawczo-krytycznej literatury przedmiotu wskazują, że rela-
cje między oferentami a  nabywcami nie były dotychczas raczej przedmiotem badań 
w kontekście wizerunkowym. Nie badano także takich kwestii jak znaczenie relacji, czy 
oczekiwania wobec nich. W badaniach prowadzonych przez innych autorów, skupiano 
się przede wszystkim na: mikroekonomicznym kontekście relacji konsument-przedsię-
biorstwo [Machaj 2010]; zmianach w  relacjach między producentami i  konsumentami 
[Bylok 2012, ss. 341–355]; budowaniu lojalności zakupowej [Siemieniako 2010, ss. 19–28; 
Michalska-Dudek 2010, ss. 55–66; Išoraitė 2016, ss. 292–299; Kandampully, Zhang, Bilgi-
han 2015, ss. 379–414; Shafiee, Bazargan 2018, ss. 26–38]. Ponadto, analizę ograniczano 
do określonego obszaru relacji między nabywcami a  konkretną grupą oferentów, np. 
producentów, nie rozpatrując jednocześnie każdej z trzech głównych kategorii, jakimi są 
wytwórcy, handlowcy i usługodawcy.
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Dlatego też można mówić o występowaniu luki poznawczej i badawczej w tym zakresie. 
W niniejszym artykule dążono zatem do zidentyfikowania znaczenia przypisywanego relacjom 
między oferentami i nabywcami oraz określenia wizerunkowych skutków wzajemnych relacji. 

Podjęto w nim ponadto próbę osiągnięcia następujących celów szczegółowych:
1. zidentyfikowania znaczenia przypisywanego przez respondentów relacjom 
z producentami, handlowcami i usługodawcami;
2. zidentyfikowania opinii respondentów na temat znaczenia przypisywanego 
przez producentów, handlowców i usługodawców relacjom z nabywcami;
3. określenia opinii respondentów na temat dotychczasowych relacji z producenta-
mi, handlowcami i usługodawcami;
4. zidentyfikowania sposobu postrzegania przez respondentów oferentów i  ich 
działań nakierowanych na nabywców;
5. wskazania zależności między sposobem oceniania relacji z oferentami, a sposo-
bem ich postrzegania przez respondentów.
Na podstawie wyników analizy literatury przedmiotu sformułowano hipotezę ba-

dawczą, iż istnieje zależność między sposobem oceniania przez respondentów dotych-
czasowych relacji z oferentami a ich wizerunkiem.

Charakterystyka badań empirycznych

Dążąc do osiągnięcia celów badawczych oraz do zweryfikowania sformułowanej hipo-
tezy, przeprowadzono badania pierwotne. Zostały one zrealizowane w ramach projektu 
badawczego 2013/11/B/HS4/00430 finansowanego przez NCN. Badania właściwe prze-
prowadzono w trzecim kwartale 2015 roku wśród 1200 osób reprezentujących polskich 
pełnoletnich nabywców finalnych. Do analizy statystycznej zakwalifikowano 1012 po-
prawnie wypełnionych kwestionariuszy ankiety. W  badanej populacji 61% stanowiły 
kobiety. Zastosowano nielosowy dobór próby badawczej (zdaniem M. Szredera [2010, 
ss. 168–174] nie zawsze dążenie do zastosowania losowego doboru jest konieczne, co 
więcej, coraz częściej dobór nielosowy można traktować wręcz jako szansę dla badacza).

Badania miały charakter bezpośredni, wymagający osobistego kontaktu ankietera 
z respondentami. Umożliwiło to uzyskanie wysokiej wartości wskaźnika zwrotów kom-
pletnie wypełnionych kwestionariuszy. 

Dane pierwotne zebrane podczas badań właściwych zostały wykorzystane w dal-
szych etapach procesu badawczego, polegających na przeprowadzeniu analizy profili 
semantycznych oraz analizy statystycznej za pomocą testu niezależności chi-kwadrat 
Pearsona, współczynnika kontyngencji C-Pearsona raz testu Kruskala-Wallisa (KW). 
Test chi-kwadrat Pearsona wykorzystano do określenia, czy między analizowanymi 
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zmiennymi występują zależności, natomiast współczynnik kontyngencji C-Pearsona 
do określenia siły związków między analizowanymi zmiennymi.

Test Kruskala-Wallisa pozwala na znalezienie odpowiedzi, czy zróżnicowanie pod 
kątem wydzielenia poszczególnych grup (np. opinii respondentów) jest na tyle staty-
stycznie istotne, aby móc powiedzieć, że zdanie ankietowanych określone analizowaną 
odpowiedzią jest znacząco różne. Jest on nieparametrycznym odpowiednikiem ANOVA. 

Z punktu widzenia kryteriów statystycznych w przypadku testu KW dane nie mu-
szą spełniać wielu wymagań. Do jego przeprowadzenia [http://www.statystyka.az.pl/; 
http://www.statystycy.pl/]:

 · zmienna zależna powinna być mierzona na skali co najmniej porządkowej (może być 
również mierzona na skali ilościowej);
 · obserwacje w analizowanych grupach powinny być niezależne wobec siebie, co oznacza, 

że osoba będąca w jednej grupie nie powinna być również w innej porównywanej grupie 
(wymóg ten spełniają pytania dychotomiczne oraz pytania jednokrotnego wyboru). 

Test KW jako nieparametryczny odpowiednik jednoczynnikowej analizy wariancji 
jest zatem stosowany, gdy dane nie spełniają wymagań dla przeprowadzenia podob-
nych testów parametrycznych, a  można je uporządkować według określonych kryte-
riów. Polega on na sprawdzeniu, czy liczba niezależnych wyników z grupy pochodzi z tej 
samej populacji, czy z populacji z taką samą medianą. Poszczególne próbki nie muszą 
mieć takiej samej liczebności. Danymi wejściowymi jest n-elementowa próba staty-
styczna podzielona na „k” rozłącznych grup ankietowanych o licznościach od n1 do nk. 

Interpretacja testu może polegać jedynie na porównaniu wartości „p” z przyjętym 
poziomem istotności (zazwyczaj 0,05) bądź na analizie wartości statystyki testu w przy-
padku, gdy konieczna jest ocena „mocy/nasilenia” różnic pomiędzy grupami. Duże war-
tości statystyki testu świadczą o zróżnicowaniu w poszczególnych grupach (czyli prze-
ciwko hipotezie o  równości w  poszczególnych grupach), przy czym im te wartości są 
wyższe, tym zróżnicowanie jest większe.

Analizy statystycznej danych pierwotnych zebranych podczas badań ankietowych 
dokonano przy użyciu pakietu Statistica 8.0.

Wyniki badań empirycznych

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że ponad połowa ankietowanych przypisy-
wała co najmniej duże znaczenie dobrym relacjom z każdą z trzech analizowanych grup 
oferentów. Można jednak dostrzec, że relatywnie ważniejsze dla respondentów były 
dobre relacje z handlowcami i z usługodawcami niż z producentami (tabela 1). Znacz-
nie mniejszy odsetek osób ocenił bowiem relacje z  wytwórcami jako bardzo ważne 
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w  porównaniu z  odsetkiem badanych, którzy wyrazili taką opinię w  odniesieniu do 
dwóch pozostałych grup oferentów. Ponadto, łącznie wyraźnie mniejsza część respon-
dentów uznała dobre relacje za ważne lub bardzo ważne w przypadku producentów niż 
w przypadku handlowców oraz w przypadku usługodawców. Jednocześnie dobre relacje 
z wytwórcami przez największą część badanych były określane jako całkowicie nieważ-
ne, a łączny odsetek osób przypisujących im najwyżej małe znaczenie przekraczał 40%, 
podczas gdy zarówno dla handlowców, jak i dla usługodawców wynosił niespełna 28%. 

Tabela 1. Znaczenie przypisywane przez respondentów dobrym relacjom 
z oferentami (w %)

Dobre relacje z  Symbol 
Bardzo 
ważne 

(ocena 4)

Ważne 
(ocena 3)

Łącznie 
oceny 

4 i 3

Mało 
ważne 

(ocena 2)

Całkowicie 
nieważne 
(ocena 1)

Łącznie 
oceny 

2 i 1

producentami D1 16,29 42,65 58,94 33,37 7,60 40,97
handlowcami D2 22,01 49,95 71,96 23,69 4,24 27,93
usługodawcami D3 27,25 45,01 72,26 22,61 5,03 27,64

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań.

Można zatem stwierdzić, że dobre relacje z  handlowcami i  z  usługodawcami miały 
porównywalne znaczenie dla ankietowanych, chociaż w  przypadku ostatniej z  wymie-
nionych grup oferentów były stosunkowo ważniejsze. Świadczy o tym przede wszystkim 
większy odsetek wskazań dotyczących ich bardzo dużego znaczenia, który przekroczył 
¼ ogółu odpowiedzi. Być może taka struktura znaczenia dobrych relacji z poszczególny-
mi grupami oferentów wynika z relatywnie częstszych kontaktów z handlowcami i usłu-
godawcami niż z producentami. Jak widać, także wytwórcy powinni przywiązywać dużą 
wagę do kształtowania dobrych relacji z nabywcami, gdyż dla prawie 60% ogółu bada-
nych miały one duże lub wręcz bardzo duże znaczenie.

Tabela 2. Opinie respondentów na temat znaczenia przypisywanego przez  
oferentów dobrym relacjom z nabywcami (w %)

Dobre 
relacje dla 

Symbol
Bardzo 
ważne 

(ocena 4)

Ważne 
(ocena 3)

Łącznie 
oceny 

4 i 3

Mało 
ważne 

(ocena 2)

Całkowicie 
nieważne 
(ocena 1)

Łącznie 
oceny 

2 i 1
producentów D4 31,89 45,21 77,10 18,95 3,85 22,80
handlowców D5 36,43 46,30 82,73 15,10 1,97 17,07
usługodawców D6 34,85 45,80 80,65 16,68 2,47 19,15

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań.
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Porównując dane przedstawione w tabeli 1 i w tabeli 2, można zauważyć, że zdaniem 
ankietowanych dobre relacje z nabywcami były stosunkowo ważniejsze dla oferentów 
niż dla nabywców dobre relacje z oferentami. Wskazuje na to z jednej strony znacznie 
większy odsetek wskazań dotyczących dużego i bardzo dużego znaczenia dobrych rela-
cji dla poszczególnych grup oferentów, z drugiej zaś strony wyraźnie mniejszy odsetek 
odpowiedzi wskazujących, że dobre relacje z nabywcami są dla każdej z tych grup mało 
ważne lub wręcz całkowicie nieważne. Jedyną różnicą był fakt, że na plan pierwszy wy-
sunęli się nieznacznie handlowcy, którzy według respondentów przypisywali relacjom 
z nabywcami stosunkowo większe znaczenie niż usługodawcy. Producenci z kolei, po-
dobnie jak z perspektywy znaczenia dobrych relacji z nimi przypisywanego przez re-
spondentów, zajęli trzecią pozycję, biorąc pod uwagę opinie badanych na temat wagi 
przywiązywanej przez wytwórców do dobrych relacji z  nabywcami. Jednak również 
w przypadku producentów ponad 77% ogółu badanych uważało, że dobre relacje z na-
bywcami są dla nich co najmniej ważne. 

Na tej podstawie można byłoby przyjąć, że ankietowani raczej dobrze oceniali stosu-
nek oferentów do kontaktów z nabywcami i ich kształtowania. Należy jednak pamiętać, 
że dobre relacje z nabywcami powinny stanowić priorytet dla każdego współczesnego 
oferenta, a ich kształtowanie należałoby uznać za strategiczny cel zarówno wytwórców, 
jak i handlowców oraz usługodawców. Żaden bowiem oferent nie może istnieć bez swo-
ich odbiorców. Dlatego też opinie co najmniej 17% osób wskazujące, że ich zdaniem do-
bre relacje z nabywcami są nieważne dla oferentów, należy interpretować jako równo-
znaczne z negatywnym postrzeganiem oferentów przez znaczną część respondentów.

Można zadać pytanie: jak kształtowały się opinie ankietowanych reprezentujących 
różne przedziały wiekowe? Biorąc pod uwagę fakt zastosowania takiej samej skali odpo-
wiedzi, można stworzyć graficzne profile odzwierciedlające wskazania dotyczące obu 
analizowanych kwestii. Jak wynika z rysunku 1, zdecydowanie mniejsze znaczenie do-
brym relacjom z oferentami przypisywali ankietowani mający ponad 56 lat, gorzej oce-
niając także znaczenie takich relacji dla oferentów. W przypadku przedstawicieli trzech 
pozostałych grup wiekowych opinie dotyczące znaczenia dobrych relacji z oferentami 
były prawie zbieżne (zwłaszcza w odniesieniu do relacji z producentami i handlowcami), 
podczas gdy różniły się jednak, jeśli chodzi o znaczenie przypisywane przez oferentów 
dobrym relacjom z nabywcami. Osoby najmłodsze oceniały je najwyżej.
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Rysunek 1. Profile semantyczne odzwierciedlające znaczenie dobrych relacji między 
nabywcami i oferentami dla respondentów reprezentujących 4 grupy wiekowe

gdzie: oznaczenia D1 – D6 jak w tabeli 1 i 2.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań.

Okazuje się, że co prawda w przypadku każdej z analizowanych grup oferentów, do-
tychczasowe relacje z nimi większość ankietowanych oceniła co najmniej dobrze (tabe-
la 3), jednak łącznie prawie co piąty respondent w przypadku handlowców i usługodaw-
ców oraz prawie co trzecia osoba w przypadku producentów, wcześniejsze relacje z nimi 
oceniła źle lub bardzo źle. Można zatem stwierdzić, że znaczna część ankietowanych 
wyraziła jednoznacznie swoje zastrzeżenia dotyczące relacji z oferentami. Jest to rów-
noznaczne z  niespełnieniem oczekiwań odnoszących się do wzajemnych kontaktów, 
zwłaszcza z producentami, aczkolwiek trudno mówić o dobrej sytuacji, jeśli prawie 20% 
osób negatywnie oceniło relacje z pozostałymi dwiema grupami oferentów. Świadczy 
to o występowaniu niepożądanych zjawisk także w kontaktach z nimi.
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Tabela 3. Ocena dokonana przez respondentów dotycząca dotychczasowych relacji 
łączących ich z oferentami (w %)

Relacje z Symbol
Bardzo 
dobrze

(ocena 4)

Dobrze 
(ocena 3)

Łącznie 
oceny 

4 i 3 

Źle 
(ocena 2)

Bardzo 
źle 

(ocena 1)

Łącznie 
oceny 

2 i 1
producentami D7 9,38 60,91 70,29 26,06 3,55 29,61
handlowcami D8 12,64 69,20 81,84 15,20 2,86 18,06
usługodawcami D9 16,58 63,87 80,45 17,18 2,27 19,45

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań.

Jak wynika z tabeli 4, stosunkowo najlepsze oceny średnie uzyskano analizując per-
spektywę opinii ankietowanych na temat znaczenia przypisywanego przez oferentów do-
brym relacjom z nabywcami (chociaż ich wartości tylko nieznacznie przekroczyły wartość 
3,00). Natomiast niższe oceny średnie wystąpiły w  dwóch pozostałych perspektywach. 
Relatywnie niewysokie oceny średnie odzwierciedlające opinie na temat dotychczaso-
wych relacji respondentów z oferentami, stanowią potwierdzenie wyciągniętego wcześ-
niej wniosku na temat dysfunkcji w kształtowaniu tych relacji. Wydaje się, że stosunkowo 
najniższe oceny średnie, jakie wystąpiły w  przypadku wskazań dotyczących znaczenia 
dobrych relacji z oferentami dla respondentów mogą wynikać z ich niezbyt korzystnych 
wcześniejszych doświadczeń, prowadzących do rozczarowania wzajemnymi kontaktami.

Tabela 4. Porównanie opinii respondentów dotyczących dotychczasowych relacji 
z oferentami i ich znaczenia

Relacje z
Łącznie odpowiedzi 

pozytywne (w %)
Łącznie odpowiedzi 

negatywne (w %)
Wartości 

ocen średnich
A B C A B C A B C

producentami 58,94 77,10 70,29 40,97 22,80 29,61 2,67 3,05 2,76
handlowcami 71,96 82,73 81,84 27,93 17,07 18,06 2,89 3,17 2,92
usługodawcami 72,26 80,65 80,45 27,64 19,15 19,45 2,94 3,13 2,95

gdzie: A – oznacza znaczenie dobrych relacji z oferentami dla respondentów, B – znaczenie dobrych relacji 

z nabywcami dla oferentów, C – ocena dotychczasowych relacji z oferentami dokonana przez respondentów. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań.

Z przeprowadzonych badań wynika, że wiek respondentów praktycznie nie odgrywał 
żadnej roli, jeśli chodzi o ocenę dotychczasowych relacji z producentami (rysunek 2). Pew-
ne różnice były widoczne w sposobie oceniania przez najmłodszych respondentów relacji 
z handlowcami i usługodawcami. Zwłaszcza relacje z tymi ostatnimi przez osoby w wieku 
18–30 lat były ocenione lepiej niż przez osoby reprezentujące trzy pozostałe grupy wiekowe, 
które oceniły je jednakowo. Dla najmłodszych respondentów ocena średnia była wyższa niż 
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dla ogółu badanych. Sposób oceniania wcześniejszych relacji można rozpatrywać jako od-
zwierciedlenie sposobu postrzegania oferentów i podejmowanych przez nich działań nakie-
rowanych na nabywców. Można tym samym mówić o wizerunkowym kontekście wzajem-
nych relacji. Nasuwa się więc pytanie: jak respondenci postrzegali oferentów w odniesieniu 
do wybranych form aktywności marketingowej?

Rysunek 2. Profile semantyczne odzwierciedlające znaczenie dobrych relacji między 
nabywcami i oferentami oraz sposób oceniania tych relacji przez respondentów 
reprezentujących 4 grupy wiekowe

gdzie: oznaczenia D1 – D9 jak w tabeli 1, 2 i 3.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań.
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Okazuje się, że ankietowani niezbyt dobrze oceniali oferentów zarówno w odniesie-
niu do zachęcania przez nich nabywców do współpracy (podejście nowoczesne), jak 
i w odniesieniu do słuchania opinii nabywców (podejście klasyczne) i wykorzystywania 
ich spontanicznej chęci współdziałania (tabela 5). Innymi słowy, zarówno aktywność 
oferentów wynikająca z założeń klasycznego podejścia do marketingu, jak i ich aktyw-
ność związana z zasadami nowoczesnego podejścia marketingowego przez większość 
badanych była oceniona negatywnie. Jeśli chodzi o aktywność o charakterze zachęcania 
nabywców do współdziałania, została ona oceniona nieco gorzej niż aktywność polega-
jąca na słuchaniu odbiorców. Należy podkreślić, że tą ostatnią relatywnie najlepiej oce-
nili najmłodsi respondenci, natomiast przedstawiciele każdej kolejnej grupy wiekowej 
oceniali ją coraz gorzej. Tendencji takiej nie zidentyfikowano natomiast w  przypadku 
oceniania aktywności związanej z zachęcaniem nabywców do współdziałania. Oferenci 
w tym zakresie byli lepiej oceniani przez osoby reprezentujące dwa środkowe przedziały 
wiekowe, zaś gorzej przez przedstawicieli obu skrajnych grup wiekowych, przy czym 
oceny najgorsze wystawiły osoby najstarsze, które, jak już wspomniano, najgorzej oce-
niły oferentów również w odniesieniu do słuchania przez nich opinii nabywców.

Tabela 5. Opinie respondentów dotyczące skutecznego zachęcania nabywców przez 
oferentów do współdziałania w  przygotowywaniu oferty oraz słuchania przez nich 
nabywców i wykorzystywania ich spontanicznej chęci współpracy (w %)

Grupy 
wiekowe

Wskazania w %

oferenci skutecznie zachęcają 
nabywców do współpracy w procesie 

przygotowywania oferty

oferenci słuchają opinii nabywców 
i wykorzystują ich spontaniczną chęć 

współpracy

tak nie tak nie

Ogół 31,1 68,9 39,2 60,8

18–30 lat 28,9 71,1 42,2 57,8

31–43 lat 34,7 65,3 39,6 60,4

44–56 lat 32,7 67,3 38,2 61,8

Ponad 56 lat 27,8 72,2 36,7 63,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań.

Można zadać pytanie, czy między sposobem oceniania relacji między oferentami 
i nabywcami oraz sposobem oceniania działań oferentów nakierowanych na odbior-
ców występują zależności istotne statystycznie? W celu znalezienia na nie odpowiedzi 
zastosowano test niezależności chi-kwadrat. Jego wyniki wskazują, że zależności mię-
dzy wymienionymi zmiennymi są istotne statystycznie w przypadku każdej z trzech 
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analizowanych grup oferentów (tabela 6). W przypadku relacji z usługodawcami moż-
na mówić o  relatywnie najsilniejszej zależności, na co wskazuje największa wartość 
współczynnika kontyngencji C-Pearsona. Uwzględniając wartości tego współczynnika 
uzyskane dla wszystkich trzech grup oferentów, należy jednak stwierdzić, że dla każ-
dej z nich siła związku między badanymi cechami jest mała, aczkolwiek są to zależno-
ści istotne statystycznie. Można tym samym powiedzieć, że w odniesieniu do respon-
dentów stwierdzenie zawarte w hipotezie badawczej okazało się prawdziwe.

Tabela 6. Wyniki analizy zależności pomiędzy sposobem oceniania przez respondentów 
dotychczasowych relacji z oferentami a sposobem ich postrzegania odnoszącym się 
do słuchania opinii nabywców

Analizowana 
zmienna

Wartość testu 
chi-kwadrat

Wartość 
współczynnika 

C-Pearsona

Poziom istotności 
‘p’

relacje z producentami 24,788 0,156 0,000
relacje z handlowcami 22,193 0,148 0,000
relacje z usługodawcami 27,311 0,164 0,000

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań.

Tabela 7. Wyniki analizy istotności różnic pomiędzy odpowiedziami respondentów 
dotyczącymi dotychczasowych relacji z oferentami ze względu na kryterium sposobu 
ich postrzegania odnoszącego się do słuchania opinii nabywców

Analizowana 
zmienna

Słuchanie przez 
oferentów opinii 

nabywców

Wartość testu 
Kruskala-Wallisa

Poziom istotności 
‘p’

relacje z producentami
tak 555,63

0,000
nie 475,66

relacje z handlowcami
tak 549,41

0,000
nie 479,67

relacje z usługodawcami
tak 554,38

0,000
nie 476,47

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań.

Wyniki testu Kruskala-Wallisa potwierdzają, że występuje zróżnicowanie między 
odpowiedziami ankietowanych dotyczącymi wcześniejszych relacji z  oferentami ze 
względu na ich postrzeganie w  odniesieniu do słuchania opinii nabywców (tabela 7). 
W przypadku wszystkich trzech grup oferentów zróżnicowanie jest istotne statystycz-
nie, o czym świadczy wartość poziomu istotności, która dla każdej z nich była niższa od 
przyjętej wartości granicznej 0,05. 
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Podsumowanie 

Na podstawie przedstawionych rozważań można stwierdzić, że respondenci relatyw-
nie najgorzej oceniali dotychczasowe relacje z  producentami. Jednak prawie co pią-
ta badana osoba miała zastrzeżenia także do wcześniejszych relacji z  handlowcami 
i  usługodawcami. Najmłodsi ankietowani oceniali wzajemne relacje z  handlowcami 
i usługodawcami lepiej niż przedstawiciele pozostałych grup wiekowych, podczas gdy 
w przypadku relacji z wytwórcami wiek praktycznie nie różnicował ocen responden-
tów. Większość ogółu ankietowanych negatywnie postrzegała oferentów w  roli ini-
cjatorów aktywności nabywców oraz w roli podmiotów uwzględniających ich opinie 
dotyczące oferty. Sposób oceniania dotychczasowych relacji z oferentami oraz sposób 
ich postrzegania okazały się zmiennymi, w przypadku których istnieją zależności sta-
tystycznie istotne w przypadku każdej z trzech analizowanych grup oferentów. Można 
zatem powiedzieć, że stwierdzenie zawarte w hipotezie badawczej okazało się praw-
dziwe w odniesieniu do ankietowanych. 

Oczywiście, przeprowadzone badania mają pewne ograniczenia, do których należy 
m.in. ich zakres podmiotowy (badaniami objęto pełnoletnie osoby), zakres przedmioto-
wy (badaniami objęto wybrane aspekty relacji i wizerunku), czy też zakres przestrzenny 
(badaniami objęto reprezentantów polskich nabywców finalnych). Dlatego w przyszło-
ści prowadzone będą badania pozwalające wyeliminować te ograniczenia. Planowane 
jest zatem m.in. rozszerzenie zakresu podmiotowego badań, którymi będą objęci tak-
że przedstawiciele nabywców finalnych w wieku do 18 roku życia, rozszerzenie zakresu 
przedmiotowego badań poprzez uwzględnienie innych aspektów relacji z oferentami 
oraz ich postrzegania itd.
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Zastosowanie platform internetowych w turystyce 
żeglarskiej1

Application of Internet Platforms in Nautical Tourism

Abstract:The aim of the article is to present results of research on the use of Internet plat-

forms in nautical tourism. For the purposes of this article, a research hypothesis has been 

made that platforms can be a helpful tool for boaters and cruise planners.

For the needs of the study, research was conducted among representatives of yacht port opera-

tors operating in selected Baltic countries regarding their opinion on the possibilities and legitima-

cy of using online platforms in their daily work. In addition, selected Internet platforms were asses-

sed according to the adopted criteria. While conducting the research, a survey method was used. 

A group of experts was surveyed using a standardized questionnaire, and websites were explored.

1 Wyniki badań powstały w  ramach realizacji pracy badawczej 1/S/PUBL/WIET/2018 finansowanej z  dotacji 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na finansowanie działalności statutowej.
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The obtained results allowed to establish that the tool such as Internet platforms is not 

often used in nautical tourism, while its use is justified and could be helpful for tourists, e.g. 

when planning cruises. The article presents conclusions that may serve as recommenda-

tions for the creation of a comprehensive tool supporting the process of booking berths in 

ports, yacht charter and planning a cruise.

Key words: Internet platforms, tourism management, nautical tourism

Wstęp

Choć Internet jest narzędziem stosunkowo nowym, to całkowicie zrewolucjonizował 
kanały dystrybucji przedsiębiorstw z różnych branż. Uważa się, że początki światowego 
Internetu przypadały na lata sześćdziesiąte XX w. Ze względu na napiętą sytuację poli-
tyczną, Stany Zjednoczone zaczęły poszukiwać nowych narzędzi komunikacji i łączności, 
które pozwoliłyby na bezpieczny przesył informacji również w sytuacji wystąpienia nu-
klearnego konfliktu zbrojnego. Na początku powstała sieć ARPANet, potem Telnet i FTP 
– wszystkie te technologie opracowywane były właśnie na potrzeby przemysłu militar-
nego. Z czasem jednak zaczęto rozważać możliwość zastosowania tych narzędzi w  in-
nych celach. Nazwa „Internet” po raz pierwszy została użyta w 1974 roku przez W. Cerfa 
i B. Kahna w artykule „Transmission Control Protocol”. W tym samym roku R. Tomlinson 
opracował program do przesyłania wiadomości tekstowych w sieci, który dał podwaliny 
przyszłej poczcie elektronicznej. Na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. T. Berners-
Lee i R. Cailliau opracowali pierwszy opis dokumentu hipertekstowego oraz języka HTML, 
dzięki czemu możliwa była budowa stron internetowych [Marcinkowski, Bajek, Galew-
ska 2010, ss. 135–142]. Potem nastąpiła komercjalizacja i gwałtowny rozwój Internetu. 
Oprócz stron internetowych powstało wiele nowych narzędzi, takich jak: komunikato-
ry, poczta elektroniczna, wyszukiwarki, sieci społecznościowe, blogi itp. [Grzelak, Liedel 
2012, ss. 125–139] Jeżeli chodzi o Polskę, to z uwagi na istniejącą sytuację polityczną, była 
ona opóźniona technologicznie. O masowym dostępie do nowopowstających narzędzi 
można mówić dopiero w latach dziewięćdziesiątych, kiedy to także i w Polsce rozpoczęła 
się cyfrowa rewolucja [Nowicki 2015, ss. 63–84]. Wobec rosnącej popularności Interne-
tu wiele przedsiębiorstw zaczęło myśleć o  wykorzystaniu go do kontaktów ze swoimi 
klientami. Pierwsze sklepy internetowe na świecie powstały w  1994  roku w  Stanach 
Zjednoczonych [www.ehandelmag.com, dostęp: 2.11.2018 r.]. Wkrótce dla wielu przed-
siębiorstw Internet stał się głównym kanałem dystrybucji. Pozwalał on rozszerzać zasięg 
działalności, znosząc wszelkie bariery geograficzne [Chodak 2018]. Kluczem do sukcesu 
były odpowiednio zbudowane i  spozycjonowane strony internetowe, przetłumaczone 
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na języki obce. Jednak masowo rosnąca liczba dostępnych stron internetowych z czasem 
zaczęła utrudniać proces docierania do klientów, którzy byli po prostu bombardowani 
setkami ofert. Przedsiębiorstwa z różnych branż zaczęły skupiać swoją działalność inter-
netową, tworząc platformy internetowe. Dzięki koncentracji ofert wielu przedsiębiorców 
w  jednym miejscu, użytkownicy otrzymują przejrzystą informację o  aktualnej ofercie 
rynkowej wraz z całym szeregiem dodatkowych funkcji. 

Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących wy-
korzystania platform internetowych w turystyce żeglarskiej. Jednocześnie sformułowa-
no hipotezę badawczą, że tego typu rozwiązanie mogłoby być użyteczne dla żeglarzy. 
Realizacji celu podporządkowano procedurę badawczą, która została przeprowadzona 
według przygotowanego algorytmu. W pierwszym etapie podjęto próbę odnalezienia 
i  analizy zawartości platform internetowych, z  których mogłyby korzystać osoby pla-
nujące rejsy żeglarskie. Metodę wyszukiwania oparto na słowach kluczowych, które 
zidentyfikowano w wyniku przeprowadzonego badania sondażowego w grupie osób 
związanych z żeglarstwem. Wybrane w ten sposób platformy internetowe poddano wie-
lokryterialnej analizie pod względem ich zawartości, rozpatrując kryteria, będące repre-
zentacją informacji potrzebnych osobom planującym rejsy żeglarskie. Celem szczegóło-
wym tej części badania było podjęcie próby przedstawienia stanu obecnego w zakresie 
platform internetowych związanych z turystyką żeglarską, a tym samym występujących 
w  tym zakresie braków. W  ramach kolejnego etapu przeprowadzono indywidualne 
wywiady pogłębione z  ekspertami, do których zastosowano przygotowany kwestio-
nariusz. Celem szczegółowym tej części procedury badawczej było głównie uzyskanie 
oceny w zakresie potencjalnych funkcji platformy internetowej dla portów jachtowych. 
Jednocześnie w ten sposób podjęto się weryfikacji sformułowanej hipotezy badawczej.

W ostatnich latach w Polsce widoczne jest rosnące zainteresowanie tą formą turysty-
ki. Sprzyjają temu zarówno ogólnoświatowe trendy, polegające na rosnącej popularności 
turystyki aktywnej, jak i liberalizacja przepisów dotyczących uprawiania żeglarstwa w Pol-
sce oraz przynależność do Unii Europejskiej, która ułatwia m.in. pozyskiwanie funduszy na 
rozwój infrastruktury żeglarskiej [Łapko 2015, s. 7]. Polacy interesują się jednak nie tylko 
akwenami krajowymi, ale coraz częściej wybierają akweny zagraniczne. Jak wynika z ba-
dań, już 15% polskich żeglarzy pływało za granicą. Najczęściej wybierane są akweny nale-
żące do Chorwacji, Grecji i Włoch [Raport… 2016, s. 84, dostęp: 11.11.2018]. Wyjazdy te wy-
magają najczęściej dokładnego planowania i przygotowania, które obejmują m.in. wybór 
trasy rejsu oraz czarter jachtu. Na podjęcie decyzji wpływ ma szereg czynników, takich jak: 
warunki nautyczne, jakość i ceny usług, dostępność usług, atrakcje turystyczne. Możliwość 
pozyskania wszystkich tych informacji w jednym miejscu znacznie skraca czas planowania 
podróży, ale także przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa turystów.
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Istota platform internetowych

Na potrzeby artykułu przyjęto, że platformy internetowe to rozbudowane systemy infor-
matyczne, umożliwiające przeprowadzanie sprzedaży dóbr bądź usług, a także wymianę 
wiedzy i  informacji pomiędzy różnymi typami użytkowników (przedsiębiorstwa, osoby 
prywatne) [Martens 2016]. Platformy mogą mieć dwojaki charakter:

 · niekomercyjny i społeczny,
 · komercyjny – handlowy.

Platformy niekomercyjne i społeczne to takie, które z założenia nie są nastawione na 
zysk. Ich przykładem mogą być np. platformy crowdsourcingowe, które wspierają par-
tycypację i integrację lokalnych społeczeństw, przedstawiając płaszczyzny współpracy 
(często rozproszonych) społeczności (środowisk, grup społecznych) skoncentrowanych 
wokół danego problemu [Fizikowska 2015, ss. 36–49] (np. OtwartaWarszawa.pl).

Platformy handlowe oferują towary różnych producentów i dają możliwość ich na-
bycia lub też (w przypadku usług) dokonania rezerwacji. Wśród nich wyróżnić można:

 · e-serwisy handlowe, służące obrotowi handlowemu pomiędzy przedsiębiorstwami 
a osobami prywatnymi (B2C), ale także wyłącznie pomiędzy przedsiębiorstwami (B2B), 
albo wyłącznie pomiędzy osobami prywatnymi. Przykładami takich platform mogą 
być np. Allegro, OLX, lub Booking.com. Szczególnym przypadkiem są tu platformy 
„sharing economy”, które pozwalają zarówno osobom prywatnym, jak i podmiotom 
biznesowym na dzielenie się nieużywanymi lub nie w pełni wykorzystanymi zasobami 
i usługami [Jaros 2016, ss. 82–91] (np. AirBnB, BlaBlaCar);
 · e-serwisy usługowe, pozwalające na nabycie, a właściwie dokonanie rezerwacji na 

wykonanie usługi np. medycznej (ZnanyLekarz).
 · strumieniowe platformy audio-video (streaming platforms), które są swoisty-

mi muzycznymi lub filmowymi bazami danych (np. Spotify, HBO Now lub Netflix). 
Umożliwiają one jednoczesne przesyłanie obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym.  
Strumieniowaną treścią może być materiał nagrywany na bieżąco albo wcześniej 
zgromadzony na urządzeniu magazynującym [Sulej, Ziółkowska 2011, ss. 89–109]. 
Użytkownik nie ma potrzeby wcześniejszego pobierania i  zapisywania np. plików 
muzycznych  na smartfon, tablet lub komputer, żeby móc je odsłuchać, ale ma do 
nich dostęp w każdej chwili;
 · platformy hazardowe, np. internetowe kasyna, albo inne platformy, np. oferujące 

możliwość zawierania zakładów sportowych, grę w  pokera, lub bingo (np. Unibet 
Steam).

Ze względu na rodzaj założyciela wśród internetowych platform handlowych wyróż-
nić można [Targański 2006, ss. 24–34]:
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 · platformy sprzedawców – zakładane przez sprzedawców towarów z danej branży,
 · platformy kupujących – zakładane przez odbiorców w danej branży,
 · platformy operatorów – zakładane i zarządzane przez podmioty niezależne od na-

bywców i dostawców, np. fundusze venture capitals lub informatyczne firmy doradcze.
Platformy elektroniczne utrzymują się z opłat. W zależności od charakteru mogą to być: 

opłaty za stałe członkostwo, odsetki od wartości transakcji, opłaty za prezentację katalogu 
towarów użytkownika, opłaty za reklamę (banery i linki), opłaty za dodatkowe usługi, np. logi-
styczne i finansowe, doradcze [www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/e-gospodarka/item/ 
4526-jak-wybierac-elektroniczna-platforme-handlowa, dostęp: 2.11.2018].

Zastosowanie platform internetowych w turystyce 
żeglarskiej

Wykorzystanie platform internetowych w  branży turystycznej nie jest niczym no-
wym. Są one bardzo popularne i  występuje wśród nich duże zróżnicowanie. Obej-
mują zarówno serwisy społecznościowe tj. np. LonelyPlanet, jak i platformy transak-
cyjno-rezerwacyjne np. Booking.com czy Trivago [Xiang, Du, Ma, Fan 2017, ss. 51–65; 
Gössling, Lane 2015, ss. 1386–1403]. Większość z nich dostępna jest również w for-
mie aplikacji mobilnych, po to, by maksymalnie ułatwić klientom korzystanie z pre-
zentowanych ofert [Rodriguez-Sanchez, Martinez-Romo, Borromeo, Hernandez-Ta-
mames 2013, ss. 4154–4163]. Wykorzystanie platform niesie ze sobą wiele korzyści, 
zarówno dla oferentów usług turystycznych, jak i dla turystów. Przykładowe korzyści 
przedstawiono w tabeli 1. Nie należy zapominać o tym, że z uwagi na łatwość dotar-
cia do potencjalnych turystów, platformy są narzędziem przyciągającym oferentów 
produktów i usług, nie zawsze bezpośrednio związanych z turystyką, ale takich, które 
mogą byc potrzebne podczas wyjazdu turystycznego (np. usług gastronomicznych, 
rozrywkowych, kulturalnych czy medycznych). 
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Tabela 1. Korzyści z wykorzystania platform internetowych

Dla oferenta: Dla turysty:
•	łatwość wejścia na rynek,
•	promocja oferty,
•	zwiększenie wiarygodności,
•	możliwość obserwowania trendów na rynku 
oraz poprawy jakości usług poprzez informację 
zwrotną od klientów (opinie klientów),
•	zewnętrzna obsługa informatyczna w ramach 
jednej platformy internetowej zmniejsza 
nakłady na IT poszczególnych oferentów (brak 
konieczności inwestowania w specjalistyczne 
systemy IT oraz zatrudniania fachowej kadry 
informatycznej).

•	łatwy dostęp do wielu ofert w jednym miejscu,
•	możliwość porównywania ofert i ich cen,
•	dostęp w jednym miejscu do informacji na 
temat transportu publicznego i możliwości 
wynajęcia np. samochodu, 
•	dostęp w jednym miejscu do informacji na 
temat atrakcji turystycznych i kulturalnych, usług 
medycznych,
•	możliwość dokonywania płatności on-line,
•	pełna informacja o sprzedawcach,
•	opinie innych użytkowników.

Źródło: opracowanie własne.

Na potrzeby artykułu podjęto próbę odnalezienia i analizy zawartości platform 
internetowych, które mogą być wykorzystane przez osoby planujące rejsy żeglar-
skie. W tym celu w wyszukiwarkę internetową Google wpisywano kolejne słowa klu-
czowe w języku polskim i angielskim. W celu zapewnienia większego obiektywizmu, 
słowa te zostały wyodrębnione na podstawie krótkiego badania sondażowego prze-
prowadzonego na grupie 16 osób w wieku 22–70 lat – uczestników kursu dla opera-
torów marin, który był organizowany przez Akademię Morską w Szczecinie w 2018 
roku. Osoby biorące udział w sondażu to jednocześnie stali użytkownicy Internetu. 
Każda osoba mogła zaproponować 2 słowa kluczowe (w języku polskim lub angiel-
skim), każdorazowo sprawdzano wyniki znajdujące się jedynie na pierwszej stronie 
wyszukiwarki (tabela 2). 

Tabela 2. Słowa kluczowe proponowane do wyszukiwania platform Internetowych 
związanych z turystyką żeglarską

Słowa kluczowe (liczba wskazań 
danych słów)

Liczba znalezionych platform Nazwy znalezionych platform

sailing tourism platform (5) 2 SailingEurope, ZIZOO
platforma żeglarska (4)a 0 -
the best marinas (3) 0 -
attractions for sailors (3) 0 -
sailing destinations (3) 1 TheMoorings
atrakcje w portach 
jachtowych (4)

1 mazury.info.pl

najlepsze mariny (3) 1 mazury.info.pl
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Słowa kluczowe (liczba wskazań 
danych słów)

Liczba znalezionych platform Nazwy znalezionych platform

dla żeglarzy(3) 0 -
for sailors (2) 0 -
berth booking (2) 1 Marinareservation.com

Źródło: opracowanie własne.

W wyniku przeprowadzonego sondażu wyodrębniono 10 słów kluczowych, dzięki 
którym znaleziono 5 platform internetowych (w tym jedną polską). Zaznaczyć należy, że 
zaproponowane przez respondentów hasła były bardzo ogólne i nie dotyczyły żadnego 
konkretnego regionu, stąd trudno wnioskować o istnieniu tego typu narzędzi na pozio-
mie regionalnym.

Dokonano analizy zawartości znalezionych platform, rozpatrując następujące kryte-
ria: regiony obecne na platformie, prezentacja portów, możliwość dokonania rezerwacji 
miejsca postojowego w porcie, oferty czarterów, możliwość dokonania rezerwacji usłu-
gi czarterowej, opisy destynacji żeglarskich, przykładowe trasy żeglarskie, opinie użyt-
kowników, narzędzie ułatwiające wyszukiwanie, dostępne języki (tabela 3). Zastosowano 
również kryterium „inne”, do którego zaliczano niewymienione wcześniej rozwiązania, mo-
gące być użyteczne dla żeglarzy.

Z przeprowadzonego badania wynika, że na platformach najliczniej reprezentowa-
ne były akweny państw z basenu Morza Śródziemnego, co może wynikać z  ich dużej 
atrakcyjności. Znalezione platformy odznaczały się wysoką specjalizacją, aż trzy z nich 
przeznaczone były dla osób szukających czarterów w danym regionie. Najbardziej ubo-
ga, jeżeli chodzi o ofertę, była platforma polska, która nie posiadała ani narzędzia dające-
go możliwość dokonywania rezerwacji miejsca postojowego, ani rezerwacji jachtu. Znaj-
dowały się na niej jedynie oferty przedsiębiorstw oferujących czartery wraz z danymi 
kontaktowymi, a także opisy walorów żeglarskich regionu. Z tego też względu zachodzi 
wątpliwość, czy jest to rzeczywiście platforma, czy raczej portal informacyjny.

Jedynie platforma Marinareservation.com pozwalała zarówno na dokonanie rezer-
wacji miejsca postojowego w  porcie, jak i  wyczarterowania jachtu. Niemal wszystkie 
platformy (za wyjątkiem polskiej) dostępne były w kilku wersjach językowych – najwię-
cej z nich, bo aż 12, miała platforma SailingEurope.

Wśród analizowanych narzędzi zabrakło platformy o globalnym zasięgu, analogicz-
nego do np. platformy Booking.com, służącej do rezerwacji miejsc noclegowych. 
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Tabela 3. Analiza zawartości wybranych platform internetowych
N

az
w

a 
pl

at
fo

rm
y

Re
gi

on
y 

ob
ec

ne
 n

a 
pl

at
fo

rm
ie

Pr
ez

en
ta

cj
a 

po
rt

ów
 (T

/N
)

M
oż

liw
oś

ć 
do

ko
na

ni
a 

re
ze

rw
ac

ji 
m

ie
js

ca
 

po
st

oj
ow

eg
o 

(T
/N

)

O
fe

rt
y 

cz
ar

te
ró

w
 ja

ch
tó

w
 (T

/N
)

M
oż

liw
oś

ć 
do

ko
na

ni
a 

re
ze

rw
ac

ji 
us

łu
gi

 
cz

ar
te

ro
w

ej
 (T

/N
)

O
pi

sy
 d

es
ty

na
cj

i ż
eg

la
rs

ki
ch

 (T
/N

)

Pr
zy

kł
ad

ow
e 

tr
as

y 
że

gl
ar

sk
ie

 (T
/N

)

O
pi

ni
e 

uż
yt

ko
w

ni
kó

w
 (T

/N
)

In
ne

N
ar

zę
dz

ie
 u

ła
tw

ia
ją

ce
 w

ys
zu

ki
w

an
ie

 (T
/N

)

D
os

tę
pn

e 
ję

zy
ki

SailingEurope 

Kraje Basenu Morza 
Śródziemnego, 
Karaiby, Seszele, 
Tajlandia

N N

T (oferta 
obejmuje 
również jachty 
spoza akwenów 
prezentowanych 
na platformie)

T T T N Blog T

EN, 
DE, 
IT, 
ES, 
FR, 
CZ, 
SK, 
HU, 
PL, 
SE, 
RU, 
HR

ZIZOO 

Chorwacja, Grecja, 
Hiszpania, Wyspy 
Dziewicze, Turcja, 
Francja, Włochy

N N T T T T N

Porady dla 
początku-
jących 
żeglarzy

T

EN, 
DE, 
IT, 
NL

TheMoorings 
(sailing 
detinations)

Kraje Basenu Morza 
Śródziemnego, 
Karaiby, Seszele, 
Tajlandia, Tahiti, 
Tongo, Wyspy 
Bahama

N N T T T N N Blog T
EN, 
ES, 
PT

Mazury.info.pl
Wielkie Jeziora 
Mazurskie

N N T N T T T

Aktualności 
dotyczące 
wydarzeń 
w regionie, 
praktyczne 
porady dla 
żeglarzy

N PL

Marinare-
servation.com

Kraje Basenu Morza 
Śródziemnego

T T T T T N N Blog T

EN, 
ES, 
FR, 
IT

Źródło: opracowanie własne.
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Na potrzeby artykułu przeprowadzono również indywidualne wywiady pogłębio-
ne z ekspertami pochodzącymi z Polski i Danii (a dokładnie Bornholmu). Badanie miało 
miejsce w październiku 2018 r., eksperci to trenerzy oraz osoby zaangażowane w orga-
nizację wspomnianego wcześniej kursu dla operatorów marin. Najistotniejszym czynni-
kiem, który wpłynął na wybór ekspertów, było ich doświadczenie zawodowe związane 
z turystyką żeglarską, a w szczególności współpraca z dużą liczbą portów. 

Pierwszy z polskich ekspertów to przedstawiciel Lokalnej Organizacji Turystycznej 
Zachodniopolskiego Szlaku Żeglarskiego, czyli sieci około 40 portów i przystani jachto-
wych na Pomorzu Zachodnim. Porty te są zlokalizowane wzdłuż Odry, Zalewu Szczeciń-
skiego i Bałtyku [marinas.pl, dostęp: 12.11.2018]. Szlak powstał w ramach projektu „Za-
chodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego”, 
dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. War-
tość projektu to 98 209 418,75 zł, z czego dotacja to 35 280 000,00 zł. Był on realizowa-
ny (wraz z przygotowaniem i oceną wniosku) w latach 2009–2015 [www.zrot.pl, dostęp: 
12.11.2018]. Długość szlaku szacowana jest na 380 km.

Drugi z polskich ekspertów to przedstawiciel Związku Miast i Gmin Morskich z sie-
dzibą w Gdańsku. Jest to stowarzyszenie skupiające około 30 samorządów nadmorskich 
z całego polskiego wybrzeża. Odgrywa ono rolę opiniotwórczą w ramach współpracy 
z administracją państwową na rzecz rozwoju wybrzeża. Poza tym aktywnie uczestniczy 
w realizacji projektów w ramach europejskiej współpracy terytorialnej związanej z go-
spodarką morską i  rozwojem miast i  gmin położonych w  regionie Morza Bałtyckiego 
[zmigm.org.pl, dostęp: 12.11.2018].

Ekspert z  Bornholmu to przedstawiciel organizacji Regional Municipality of Born-
holm. Od wielu lat związany z  turystyką żeglarską oraz zagadnieniami zarządzania 
w portach i przystaniach jachtowych na wyspie Bornholm. Jest to obszar, na terenie któ-
rego zlokalizowano ponad 20 portów i przystani jachtowych o różnej wielkości. Brzegi 
wyspy mają łączną długość około 140 km i od dawna jest ona nazywana „żeglarskim 
rajem” [Przewodnik… 2016, dostęp: 12.11.2018]. 

Celem przeprowadzonych wywiadów było uzyskanie odpowiedzi na pytania doty-
czące: informacji jakie powinny się znaleźć na platformie Internetowej, oceny użyteczno-
ści potencjalnych jej funkcji zarówno dla żeglarzy, jak i operatorów marin oraz trudności 
w procesie uruchomienia. Poszczególne zagadnienia oceniono w skali punktowej, co po-
zwoliło na wskazanie ważności odpowiednich aspektów, a także utworzenie rankingów.

Eksperci zgodnie przyznali, że korzystali z  możliwości zakupu dostępu do atrakcji 
turystycznych przez Internet. Dotyczyło to noclegu, biletów na przejazd, wynajmu sa-
mochodu, biletów na imprezy kulturalne lub sportowe. Jednakże żaden z nich nie do-
konywał w ten sposób rezerwacji usług w porcie jachtowym (a  tylko jeden z nich nie 
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ma doświadczenia w czynnym uprawianiu turystyki żeglarskiej). Jeśli chodzi o polskie 
porty to niektóre z nich posiadają narzędzia informatyczne wykorzystywane do użyt-
ku wewnętrznego, które umożliwiają rezerwację miejsc postojowych (np. Port Jachto-
wy – Basen Północny w Świnoujściu, porty  Pętli Żuławskiej). Narzędzia te nie są jednak 
udostępniane do użytku zewnętrznego.  Natomiast jeśli chodzi o Bornholm, to mimo 
wysokiego zautomatyzowania obsługi w portach (liczba osób pracujących w obsłudze 
żeglarzy jest minimalna, często na zasadach wolontariatu), systemy rezerwacyjne on-
line również nie są popularne. Potwierdził to także ekspert, którego opinia o integracji 
różnych możliwości związanych z zakupem usług turystycznych i okołoturystycznych na 
jednej stronie Internetowej (a docelowo platformie Internetowej) charakteryzowała się 
„umiarkowanym entuzjazmem”. Polscy eksperci stwierdzili, że dostęp do systemu rezer-
wacji miejsc w marinie przez Internet byłby użyteczny.

Zgodnie z opiniami ekspertów powstał ranking informacji, które powinny się znaleźć 
na platformie internetowej (od najwyższego do najniższego stopnia użyteczności dla 
żeglarzy), mianowicie:

1. cennik usług świadczonych przez port,
2. wykaz oferowanych usług,
3. plan (mapa) portu,
4. dane kontaktowe do portu,
5. informacja o atrakcjach w pobliżu portu,
6. tłumaczenie informacji na języki obce,
7. informacja o ułatwieniach dla niepełnosprawnych,
8. kalendarz imprez/wydarzeń w porcie,
9. informacja o restauracjach, klubach i innych usługach w porcie lub jego otoczeniu,
10. kalendarz imprez kulturalnych/sportowych w otoczeniu portu,
11. informacja o połączeniach transportowych (autobus, rower, pociąg itp.),
12. reklamy.
Informacja na temat usług (w tym też ich ceny) została wskazana jako najważniejsza 

dla żeglarzy. Jest to szczególnie istotne w przypadku tych usług, które nie są traktowane 
jako podstawowe. Na przykład w portach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego 
wachlarz tych usług jest zróżnicowany [Łapko, Hącia 2017, ss. 147–156]. Dlatego też infor-
macja w tym zakresie na platformie internetowej wydaje się niezbędna. 

Eksperci zostali poproszeni o ocenę potencjalnych funkcji (funkcjonalności), jakie na 
platformie powinny być dostępne z podziałem na użyteczność dla żeglarzy i operato-
rów marin. W celach porównawczych do zaopiniowania przedstawiono te same funkcje. 
Powstały ranking przedstawiono w tabeli 4.
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Tabela 4. Ranking funkcji platformy internetowej portów jachtowych

Dla żeglarza Dla operatora mariny
1. Płatność on-line za usługi świadczone 

w porcie
2. Rezerwacja miejsca postojowego
3. Informacja o atrakcjach turystycznych 

w otoczeniu portu
4. Link do strony Internetowej portu
5. Forum – opinie żeglarzy
6. Narzędzie do planowania podróży
7. Możliwość zakupu on-line biletów na 

wydarzenia kulturalne/sportowe
8. Możliwość zakupu on-line biletów na 

przejazdy
9. Możliwość wynajmu samochodu on-line

1. Płatność on-line za usługi świadczone 
w porcie

2. Rezerwacja miejsca postojowego
3. Link do strony Internetowej portu
4. Informacja o atrakcjach turystycznych 

w otoczeniu portu
5. Narzędzie do planowania podróży
6. Możliwość zakupu on-line biletów na 

wydarzenia kulturalne/sportowe
7. Forum – opinie żeglarzy
8. Możliwość wynajmu samochodu on-line
9. Możliwość zakupu on-line biletów na 

przejazdy

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych indywidualnych wywiadów pogłębionych 

(październik 2018 r.).

Zgodnie z wynikami przedstawionymi w tabeli 4. można stwierdzić, że według eks-
pertów zarówno dla żeglarzy, jak i operatorów marin stopień użyteczności poszczegól-
nych funkcji platform Internetowych jest podobny. Zdecydowanie najwięcej punktów 
przyznano płatności on-line oraz rezerwacji miejsca postojowego. Wydaje się, że te 
możliwości mogą ułatwić świadczenie usług na terenie portu obu stronom. Jako naj-
mniej ważne wskazano na możliwość zakupu on-line biletów na przejazdy oraz wyna-
jęcia samochodu. Obie kwestie nie wchodzą w zakres usług podstawowych portu i być 
może ich użyteczność będzie dopiero wzrastać w przyszłości. Dość nisko został ocenio-
ny dostęp do narzędzia do planowania podróży. Być może jeszcze dość popularne jest 
planowanie podróży przez żeglarzy w tradycyjny sposób.

Jeśli chodzi o potencjalne korzyści portów z uczestniczenia w platformie interneto-
wej, to eksperci jednogłośnie wskazali na zwiększenie liczby jachtów odwiedzających 
port. Dwóch z nich zwróciło uwagę, że jest to dobry sposób na promocję mariny, a jeden 
na to, że można w ten sposób zintegrować port z  innymi lokalnymi atrakcjami. Nato-
miast jako korzyści dla żeglarzy zostało wskazane ułatwienie organizacji podróży oraz 
obniżenie kosztów (dosłownie zaoszczędzenie pieniędzy).

Jako podsumowanie wywiadu, eksperci zostali zapytani o  spodziewane trudności 
w  procesie tworzenia i  użytkowania platform internetowych dla portów jachtowych. 
Jako najważniejsze wskazano brak środków finansowych na rozwój i administrację, co 
mogłoby utrudniać aktywne korzystanie z platformy, która powinna być stale aktuali-
zowana. Inne niedogodności to (w kolejności zgodnie ze zmniejszającym się stopniem 
trudności): zbyt małe zainteresowanie żeglarzy, potencjalnych reklamodawców i  sa-
mych portów, zbyt małe wsparcie ze strony władz regionalnych i lokalnych.
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Wnioski

Przeprowadzone analizy miały oczywiście ograniczony zasięg, należy je więc traktować 
jako pilotażowe, a ich wyniki uznać za wstępne. Jednakże biorąc je pod uwagę, można 
wskazać dalszy kierunek prowadzenia badań. Po pierwsze z jednej strony rozszerzenie 
przeprowadzenia oceny o większą liczbę „obiektów” (w pierwszej części procedury ba-
dawczej), a z drugiej większą grupę ekspertów (w drugiej części), mogłoby pozwolić na 
wysunięcie uogólniających wniosków. Po drugie w dalszych badaniach należy pogłębić 
analizy o inne aspekty funkcjonowania platform internetowych np. z zakresu zarządza-
nia, co wiązałoby się z rozszerzeniem metodyki badawczej.

Na podstawie otrzymanych wstępnych wyników można stwierdzić, że narzędzie jakim 
są platformy internetowe nie jest powszechnie wykorzystywane w turystyce żeglarskiej. 
Odpowiedzi ekspertów świadczą o tym, że w ich opinii platformy mogłyby być użyteczne 
dla żeglarzy, co stanowi potwierdzenie przyjętej hipotezy badawczej. Analiza wybranych 
platform pozwoliła ustalić, że brakuje narzędzi zawierających kompleksową ofertę dla że-
glarzy. Większość z nich zawiera albo oferty czarterów jachtów, albo pozwala na rezerwa-
cję miejsc w portach. Można więc wnioskować, ze osoba planująca swój rejs na wyczar-
terowanym jachcie zmuszona byłaby korzystać z kilku platform. Jak wynikało z wcześniej 
przeprowadzonych badań [Hącia, Łapko 2018, ss. 72–80], porty polskie rzadko stosują do 
komunikacji nawet tak podstawowe narzędzia, jakimi są strony internetowe. Dlatego też 
nie dziwi fakt, że nie udało się znaleźć żadnej polskiej platformy dedykowanej żeglarzom. 
W wyniku prowadzonej eksploracji znaleziono wprawdzie narzędzie z ofertą regionalną, 
obejmującą Wielkie Jeziora Mazurskie, jednak nie miało ono mechanizmów rezerwacyj-
nych ani płatniczych, przez co można je raczej zaliczyć do portali informacyjnych. 

Eksperci biorący udział w badaniach wskazywali na potencjalne korzyści wynikające 
z konsolidacji oferty usługowej, która byłaby dostępna dla turystów w jednym miejscu 
– za pośrednictwem platformy Internetowej. Za najbardziej użyteczne uznali tutaj kwe-
stie związane z dostępnością cen za usługi i możliwość dokonania rozliczeń online. 

Biorąc pod uwagę dużą popularność platform internetowych wykorzystywanych 
w różnych dziedzinach życia, a  także wyniki przeprowadzonych badań, można uznać, 
że zastosowanie takiego narzędzia w  turystyce żeglarskiej byłoby zasadne. Korzyścią 
dla turystów mogłoby być skrócenie czasu związanego z planowaniem rejsów i poszu-
kiwaniem informacji turystycznych. Podmioty związane z turystyką żeglarską zyskałyby 
narzędzie pozwalające na dotarcie do większej liczby potencjalnych klientów. Platforma 
Internetowa mogłaby także pełnić funkcję bazy danych dla podmiotów z niej korzysta-
jących, a jednocześnie być źródłem cennych informacji. Na ich podstawie można by rów-
nież prowadzić badania naukowe.
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Wstęp

Platformy współpracy są koncepcją funkcjonującą w  ramach szerszej idei, określanej 
jako ekonomia współdzielenia, zamiennie nazywanej również ekonomią współpracy 
bądź gospodarką współdzielenia (ang. collaborative economy, sharing economy), a  tak-
że konsumpcją kolaboratywną (collaborative consumption). Gospodarka dzielenia się 
jest definiowana jako prowadzenie działalności odbywającej się dzięki pośrednictwu 
platform współpracy (współdzielenia), tworzących ogólnie dostępny rynek czasowe-
go korzystania z dóbr lub usług, często dostarczanych przez osoby prywatne (Komisja 
Europejska 2018). Polega ona na rezygnacji z  zakupu dóbr na własność. Zamiast tego 
platformy umożliwiają świadczenie i korzystanie z usług lub wspólne korzystanie z ak-
tywów, zasobów, czasu, umiejętności lub kapitału [PwC 2016]. W transporcie najczęściej 
kojarzona jest ona z takimi międzynarodowymi przedsięwzięciami, jak: Uber, Zipcar, Ne-
xtbike, BlaBlacar bądź polskim serwisem JadeZabiore. W branży turystycznej najbardziej 
rozpoznawalny jest Airbnb. 

Zainteresowanie korzystaniem z możliwości, jakie dają platformy, jest coraz większe. 
W  Polsce z  samego Ubera korzysta 1,5 mln osób [Duszczyk 2018a]. Rosnąca popular-
ność ekonomii współdzielenia jest związana z  kilkoma zjawiskami. Wśród najważniej-
szych wymienia się świadome decyzje o ograniczaniu konsumpcji w społeczeństwach 
zachodnich, na przykład ze względów ideologicznych, rozwój technologii i  aplikacji 
mobilnych oraz korzyści finansowe dostrzegane przez uczestników tego typu platform.

Nie tylko pojedynczy uczestnicy, lecz także Komisja Europejska dostrzega wiele po-
tencjalnych korzyści wynikających z rozwoju nowych modeli biznesowych bazujących 
na ekonomii współdzielenia. Dla konsumentów oznaczają one bowiem pojawienie się 
nowych rodzajów usług, rozszerzenie asortymentu i niższe ceny. Są innowacyjnym roz-
wiązaniem, które przyczynia się do wzrostu konkurencyjności podmiotów gospodar-
czych, tworzenia nowych modeli pracy i  szybszego wzrostu gospodarczego. Chociaż 
jednocześnie zauważa się także wyzwania natury prawnej związane między innymi 
z koniecznością odpowiednich regulacji podatkowych [Bieńkowska 2018].

Głównym celem artykułu jest identyfikacja poziomu zaufania do modeli bizneso-
wych opartych na koncepcji platformy współpracy wśród przedstawicieli pokolenia Z. 
Cel ten został osiągnięty dzięki konstrukcji wskaźnika informującego o udzieleniu pełne-
go lub ograniczonego zaufania do korzystania z tego typu platform. Danymi wejściowy-
mi, które posłużyły do obliczenia proponowanego wskaźnika, były odpowiedzi uzyska-
ne podczas przeprowadzonych badań ankietowych. 
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współpracy wśród przedstawicieli pokolenia Z

Ekonomia współdzielenia i platformy współpracy 
w kontekście zaufania

Gospodarka dzielenia się obejmuje trzy kategorie uczestników [Komisja Europejska 2018]:
 · usługodawców dzielących się swoimi dobrami, zasobami, czasem lub umiejętnoś-

ciami – mogą to być osoby fizyczne oferujące usługi okazjonalnie lub usługodawcy 
zawodowo zajmujący się świadczeniem usług,
 · użytkowników powyższych usług,
 · pośredników łączących dostawców z użytkownikami (za pośrednictwem platformy 

internetowej nazywanej przez Komisję Europejską „platformą współpracy”).
Schematycznie ideę funkcjonowania modelu biznesowego opartego na ekonomii 

współdzielenia prezentuje rysunek 1. 

Rysunek 1. Modelowe ujęcie działania platformy współpracy

Źródło: [Łapko, Wagner 2019, s. 94].

Umacnianiu tego typu koncepcji sprzyja rozwój nowych rozwiązań teleinformatycz-
nych, popularność urządzeń mobilnych, rozwój szybkich płatności mobilnych oraz ak-
tywność ludzi, którzy widzą korzyści w dzieleniu się własnymi zasobami [Bołtryk 2018]. 
Z kolei wśród  problemów, które mogą się pojawić w związku z ich funkcjonowaniem, 
znajdują się kwestie regulacji podatkowych, praw konsumenta, odpowiedzialności od-
szkodowawczej bądź ochrony danych osobowych.
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Koncepcje te wciąż są uznawane za „nowe” i „alternatywne” trendy konsumenckie, 
jako że zostały zdiagnozowane pod koniec pierwszej dekady XXI wieku i nie dopraco-
wały się jeszcze jednolitego nazewnictwa i spójnej teorii. Przykładowo T. Zalega pojęcie 
konsumpcji kolaboratywnej traktuje jako równoważne znaczeniowo do określeń kon-
sumpcji współpracującej, sharingu lub ekonomii dzielonej [Zalega 2013]. 

W  literaturze można znaleźć próby kwantyfikacji i  kategoryzacji cech pozwalają-
cych na odróżnienie wymienionych rodzajów trendów pomiędzy sobą. Taką propozycję 
podaje między innymi R. Belk. Według tego autora podejście do kwestii wzajemności 
jest podstawą do odróżnienia gospodarki współdzielonej (sharing) oraz konsumpcji na-
zywanej kolaboratywną (collaboraitve consumption) bądź – bardziej opisowo – opartą 
na dostępie do zasobów (access-based consumption). Taki rodzaj konsumpcji obejmuje 
transakcje i ludzi, którzy pozyskują oraz udostępniają zasoby/dobra/usługi w zamian za 
szeroko rozumiane wynagrodzenie [Belk 2014]. W  tego typu transakcjach pojawia się 
kategoria rynku, zazwyczaj opartego na narzędziach internetowych, stąd czym innym 
jest publiczny dostęp do dóbr, jakim są na przykład publiczne biblioteki bądź transport 
publiczny [Bardhi, Eckhardt 2012].

Przyczyny leżące u źródła powstania wszelkich form odejścia od dążenia do posia-
dania na rzecz jedynie korzystania z  zasobów są podobne. Wzrost popularności idei 
współdzielenia jest spowodowany bardziej racjonalnym podejściem do wydatków, 
często zmianą stylu życia oraz życiowych postaw i  wyborów, za którego przyczynę 
uważa się kryzys finansowy w krajach rozwiniętych zapoczątkowany w 2008 r. Przed-
siębiorstwa, reagując na obserwowane wśród konsumentów zmiany, proponują między 
innymi rozwiązanie w postaci usług wypożyczenia bądź wymiany różnorodnych dóbr 
[Burgiel  2013]. Zgodnie z  tym podejściem ekonomia współdzielenia, a  w  jej ramach 
współdzielona konsumpcja, może się przyczynić do wzrostu zrównoważonego rozwoju 
gospodarek. W  literaturze przedmiotu nie brakuje jednocześnie głosów krytyki, które 
obok dostrzegania pozytywnych efektów w postaci ograniczania hiperkonsumpcji, wi-
dzą także zagrożenia związane z funkcjonowaniem nieuregulowanych rynków, na któ-
rych z  powodzeniem działają podmioty, które w  nowych modelach biznesowych od-
najdują szansę na finansowe zyski. Znany myśliciel społeczny J. Riffkin jest optymistą 
w kwestii wzrostu popularności idei wspólnoty współpracy, wzrostu znaczenia kapitału 
społecznego, a  nie tylko finansowego, oraz gospodarki zrównoważenia [Riffkin 2016] 
i uważa, że wspólnota współpracy ma wystarczający potencjał, aby w szybkim tempie 
zmienić kapitalistyczne rynki. Istnieją jednakże obawy, że jeżeli ekonomia współdziele-
nia będzie się rozwijała przede wszystkim w korporacyjnym kierunku, szanse na to, że 
będzie motorem przemian gospodarek w kierunku zrównoważonego rozwoju, należy 
poddać pod wątpliwość [Martin 2016]. 
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Istnieje wiele typów i  możliwości realizacji idei ekonomii współdzielenia. Jak już 
wspomniano, jednym z ważniejszych kryteriów podziału jest podejście do kwestii płat-
ności, czyli wyróżnienie modeli wymagających od uczestników opłaty za świadczenie 
usług lub dostarczenie dóbr, oraz takich, które tylko pośredniczą w nieodpłatnej wymia-
nie zasobów między uczestnikami. 

Kryterium podziału może być rodzaj proponowanych usług i dóbr. W ramach bran-
ży można wyróżniać dalsze podziały, chociażby w zależności od specyfiki zawieranych 
transakcji. Dla przykładu warto bliżej przyjrzeć się najbardziej popularnym platformom 
z rynku współdzielonej mobilności. Modele platform można podzielić na cztery zasad-
nicze rodzaje [Santos 2018]:

 · osoby prywatne oferują do wynajęcia własne samochody w czasie, kiedy sami ich 
nie używają (np. Getaround, hiyacar). To model typu peer-to-peer, czyli użytkownicy 
uczestniczą na równorzędnych zasadach,
 · krótkoterminowe wynajmowanie samochodów, które są własnością dostarczyciela 

usługi i są przez niego zarządzane (np. Car2Go, Zipcar),
 · przedsiębiorstwo nie dysponuje własnymi samochodami, ale umożliwia niezawodo-

wym kierowcom świadczenie usługi przewozu osób (np. Ubef, Lyft),
 · prywatne samochody i inne pojazdy są wspólnie wykorzystywane przez osoby po-

dróżujące w tym samym kierunku (BlablaCar).
Bez wątpienia jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek rynku „mobilności na za-

mówienie” jest amerykańskie przedsiębiorstwo Uber. Jego model biznesowy polega na 
udostępnianiu aplikacji internetowej łączącej pasażerów z niezawodowymi kierowcami 
[Uber 2018]. Kierowcą może zostać każdy, ponieważ nie oczekuje się dysponowania li-
cencją na przewóz osób. Funkcjonowanie Ubera i  innych tego typu przedsięwzięć ma 
uregulować nowa ustawa o transporcie, która ma zaostrzyć przepisy i wymagać od kie-
rowców takiej samej licencji na przewóz osób jak od taksówkarzy [Duszczyk 2018b].

Odmianami przedsiębiorstwa są (nie wszystkie opcje są dostępne w  polskich 
miastach):

 · Uber Rush – platforma dla szybkich dostaw miejskich,
 · Uber Freight – platforma dla przewozu większych ładunków,
 · Uber Eats – platforma do zamawiania jedzenia z restauracji wraz z dowozem.

Funkcjonowanie platform współdzielenia jest stosunkowo nowym zjawiskiem, naj-
wyżej o kilkuletniej obecności na rynku. Dlatego znane z literatury badania dotyczące 
ich działalności nie wyczerpują jeszcze wszystkich aspektów ich funkcjonowania. W lite-
raturze przedmiotu najwięcej miejsca poświęca się kwestiom motywów uczestników do 
angażowania się w tego typu wymianę oraz [Hawlitschek, Teubner, Gimpel 2018; Zhang  
i in. 2018]. 
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Pojęcie zaufania analizowane jest w wielu dziedzinach nauki, wśród których warto 
wymienić filozofię, psychologię społeczną, socjologię, ekonomię i zarządzanie.  Stąd de-
finicje także są dość zróżnicowane. Jedna z nich, która doskonale odpowiada idei eko-
nomii współdzielenia, mówi, że „zaufanie jest przekonaniem, że podejmowane działania 
doprowadzą do osiągnięcia wyznaczonych celów i uzyskania korzyści przez wszystkich 
interesariuszy” [Bugdol 2010].  Od wybrania najlepszej definicji zaufania, uwzględniają-
cej wszystkie jego aspekty, o wiele łatwiejsze jest wskazanie zestawu w miarę uniwersal-
nych jego cech. Wśród takich typowych właściwości zaufania wymienia się następujące 
[Paliszkiewicz 2013]:

 · jest wynikiem osobistego wyboru,
 · ma określony obszar i poziom,
 · wiąże się z obawą o uczciwość obu stron,
 · jest dynamiczne, może się zmieniać wraz z upływem czasu,
 · jest związane z działaniem,
 · bazuje na doświadczeniach,
 · jest związane z oczekiwaniami odnośnie przyszłości,
 · jest fundamentem społecznych interakcji (współpracy, budowy więzi społecznych, 

przedsięwzięć gospodarczych),
 · istnieje w środowisku niepewności i ryzyka,
 · budzi pozytywne skojarzenia.

Pewne ryzyka związane z zawieraniem transakcji poprzez platformy internetowe są 
wspólne z  innymi rodzajami transakcji rynkowych, inne są zbiorem specyficznym dla 
tego typu modeli. Z  pewnością ograniczone zaufanie do korzystania z  nowych tech-
nologii wymagających udostępniania danych osobowych i  finansowych jest bliskie 
transakcjom typu e-commerce. W literaturze przedmiotu brak zaufania był wielokrotnie 
wskazywany jako główna bariera hamująca zaangażowanie się w transakcje realizowane 
za pośrednictwem Internetu. Obawy dotyczą przede wszystkim obszaru  udostępniania 
danych finansowych oraz osobowych [Wang, Emurian 2005]. Taki brak zaufania został 
zidentyfikowany kilkanaście lat temu przy okazji intensywnego rozwoju e-handlu w kra-
jach Europy Zachodniej.

Projektując niniejsze badanie, wzięto pod uwagę wyniki jednego z najistotniejszych 
badań ankietowych z tego obszaru tematycznego przeprowadzonego na skalę europej-
ską na zlecenie Komisji Europejskiej w 2016 r. [Flash Eurobarometer 2016]. Skoncentro-
wano się w nim na kwestiach popularności platform współdzielenia oraz identyfikacji 
wad i zalet korzystania z ich pośrednictwa. W społeczeństwie europejskim świadomość 
istnienia usług opartych na „platformach współpracy” rośnie. Przedstawione wyniki po-
kazują, że ponad połowa respondentów słyszała o platformach, a 17% z nich korzystało. 
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W przytoczonym badaniu nie identyfikowano czynników przesądzających o wysokości 
poziomu zaufania do tego typu działalności. W niniejszym artykule podjęto się tego za-
dania, a  ponadto zaproponowano syntetyczny miernik oddający poziom zaufania do 
platform współpracy wśród przedstawicieli pokolenia Z.

Metodyka

Pytanie badawcze postawione w  niniejszym artykule dotyczy określenia poziomu za-
ufania do platform współpracy oraz identyfikacji głównych czynników przesądzających 
o jego wysokości wśród przedstawicieli pokolenia Z. W celu uzyskania odpowiedzi na tak 
sformułowane pytanie zastosowano metodę badań ankietowych. Badanie zostało prze-
prowadzone w październiku i listopadzie 2018 r. 

Opinie respondentów dotyczą łącznie wszystkich typów platform współpracy. For-
muła pytań nie wymagała odniesienia się do określonych rodzajów platform, ani tym 
bardziej konkretnych przedsięwzięć. Co prawda w kwestionariuszu podano przykłady 
najbardziej rozpoznawalnych serwisów z branży transportowej i turystycznej, jednak za-
bieg ten miał jedynie pomóc ankietowanym w lepszym zrozumieniu przedmiotu badań.

W niniejszym artykule przeanalizowane zostały odpowiedzi udzielone przez przed-
stawicieli pokolenia Z. Tym mianem określane są osoby urodzone po 1995 r. [Bencsik, 
Horváth-Csikós, Juhász 2016]. Próbę badawczą stanowili studenci Wydziału Inżynieryjno- 
-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie oraz zaproszeni przez nich 
do współpracy znajomi. Decyzja o skoncentrowaniu się na tej grupie badawczej wyni-
kała z dążenia do skonfrontowania znanej z literatury przedmiotu i własnych obserwacji 
cech charakterystycznych przedstawicieli tego pokolenia z ich nastawieniem do anali-
zowanych modeli biznesowych. W literaturze pokolenie Z bywa nazywane Facebook-ge-
neration bądź iGeneration, a głównymi cechami charakterystycznymi łączącymi tę grupę 
jest bliski kontakt ze światem nowych technologii, nawiązywanie więzi społecznych on-
line, praktyczne podejście do rozwiązywania problemów, elastyczność, niecierpliwość, 
poszukiwanie rozwiązań w internecie [Bencsik, Horváth-Csikós, Juhász 2016]. Interesują-
cym problemem badawczym jest skonfrontowanie na ile przedstawiciele pokolenia Z są 
w stanie połączyć umiejętności z zakresu techniki z zaufaniem do ludzi.

Zastosowaną w  artykule koncepcję badań schematycznie przedstawiono na rysun-
ku 2. Poziom zaufania został zidentyfikowany na podstawie odpowiedzi na pytania zawie-
rające się w dwóch płaszczyznach. Uznano, że poziom zaufania do oferty platform współ-
pracy ma dwie części składowe, które stanowią: zaufanie do nowych technologii oraz 
zaufanie do ludzi. Stworzono listę potencjalnych czynników wpływających na zaufanie. 
Ta ich część, która wiąze się z nowymi technologiami, jest zbieżna z czynnikami obecnymi 
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w e-commerce, e-bankowości bądź e-administracji. Zostały one połączone z drugą grupą 
– czynnikami związanymi z zaufaniem międzyludzkim. Połączenie tych dwóch płaszczyzn 
stanowi o specyfice modeli internetowych platform współpracy. Tym obszarom odpowia-
dają zawarte w kwestionariuszu dwie grupy pytań. Zadawane pytania częściej są sformu-
łowane w taki sposób, aby ocenić odczuwane ryzyko, ponieważ ankietowanym łatwiej jest 
wyrazić własne obawy niż kwantyfikować zaufanie. Obawy i  ryzyko są traktowane jako 
przeciwieństwo zaufania. 

Analiza wyników przebiegała dwuetapowo. W pierwszej kolejności uzyskane odpo-
wiedzi zostały przeanalizowane w ujęciu cząstkowym odpowiadającym dwóm głównym 
obszarom determinującym ogólny poziom zaufania. Następnie wyniki zagregowano 
w celu stworzenia syntetycznego miernika poziomu zaufania do platform współpracy. 
Uzyskany rezultat zestawiono z odpowiedziami ankietowanych dotyczącymi ich planów 
odnośnie korzystania z platform w przyszłości oraz możliwych rekomendacji udzielo-
nych znajomym.

Rysunek 2. Schemat koncepcyjny przeprowadzonego badania

Źródło: opracowanie własne.

Poziom zaufania do platform współpracy – wyniki badań

Prezentowane wyniki obejmują respondentów, których wiek w czasie przeprowadzania ba-
dania zawierał się w granicach 18–25 lat, co oznacza, że można ich zaliczyć do pokolenia Z. 
Liczebność badanej próby wynosiła 184 osoby, w tym 97 kobiet i 87 mężczyzn. 

W  pierwszej kolejności sprawdzono, w  jakim stopniu badani znają ideę platform 
współdzielenia oraz jakie są ich dotychczasowe doświadczenia w zakresie korzystania 
z ich oferty. Uzyskane odpowiedzi pokazały, że przedsięwzięcia oparte na idei platform 
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współdzielenia są bardzo dobrze znane. Jedynie 3% badanych nie słyszało o rozwiąza-
niach tego typu (rysunek 3).

Rysunek 3. Znajomość działalności platform współdzielenia

Źródło: opracowanie własne.

Jednocześnie, pomimo posiadanej wiedzy o obecności platform na rynku, połowa 
badanych nigdy nie korzystała z ich oferty (rysunek 4). Co ciekawe, ci którzy korzystali, 
często decydowali się na ten krok kilkukrotnie, co może świadczyć o satysfakcjonującej 
ocenie działalności tego typu przedsięwzięć.

Rysunek 4. Częstotliwość korzystania z platform współpracy

Źródło: opracowanie własne.

W  głównej części kwestionariusza pytania zostały podzielone na wspomniane już 
dwie płaszczyzny, związane z: zaufaniem do nowych technologii oraz z  zaufaniem do 
ludzi. W każdej z nich opinia była wyrażana w taki sam sposób. Odczucia były oceniane  
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w 5 stopniowej skali porządkowej, gdzie 1 oznaczała pełne zaufanie, czyli sytuację, w któ-
rej ankietowany wcale nie odczuwa lęku. Kolejne oceny – 2, 3, 4 oznaczały coraz wyższe 
jego poziomy, aż do drugiej skrajnej wartości – 5, oznaczającej zdecydowany lęk związany 
z wystąpieniem danej sytuacji. Tym samym zaproponowano respondentom wybór jedne-
go z pięciu poziomów zaufania.

 W płaszczyźnie zaufania do nowych technologii zaproponowano cztery potencjal-
ne jego obszary, przedstawione na rysunku 5. Okazało się, że najmniejsze obawy związa-
ne są z oceną własnych umiejętności pozwalających na swobodne korzystanie z aplikacji 
udostępnianych przez platformy. Aż 44% badanych osób nie miało żadnych wątpliwości 
i obaw w tym zakresie, a po połączeniu ocen 1–3, wartość ta wzrosła aż do 83%. Z ko-
lei najniższe zaufanie towarzyszy udostępnianiu danych osobowych poprzez aplikację 
mobilną/Internet. Tylko 18% osób wierzy, że proces przekazywania danych osobowych 
będzie bezpieczny, choć przy łącznym uwzględnieniu trzech pierwszych ocen, które 
można interpretować jako ograniczone zaufanie, wartość ta przekracza 64%. 

Rysunek 5. Zaufanie do nowych technologii

Źródło: opracowanie własne.

Druga płaszczyzna zaufania do platform współpracy była związana z  relacjami 
międzyludzkimi. W tym obszarze zadano siedem pytań, które były związane z każdym 
z  trzech rodzajów podmiotów działających w  ramach platformy, a  dotyczyły takich 
aspektów jak: komfort klienta podczas realizacji usługi, zachowane się osoby świadczą-
cej usługę, łatwość rozwiązywania ewentualnych komplikacji. Obawy wyrażone przez 
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respondentów dotyczyły nie tylko zachowania się potencjalnych dostawców usług 
i dóbr oraz odpowiedzialności administratora platformy, ale także innych klientów, któ-
rzy wystawiają opinie po skorzystaniu z oferty. Konkretne pytania wraz z rozkładem od-
powiedzi przedstawiono na rysunku 6.  

Rysunek 6. Zaufanie odnośnie zachowania się ludzi

Źródło: opracowanie własne.

W ogólnym ujęciu, w porównaniu do odpowiedzi na pytania o zaufanie do techno-
logii, o wiele mniej osób wyrażało pełne zaufanie (ocena 1) do zachowania się ludzi. O ile 
pełne zaufanie w obszarze zaufania do technologii zgłaszane było średnio na poziomie 
ponad 28%, o tyle w drugiej badanej płaszczyźnie takie zdecydowane zaufanie wyraża-
ne było tylko przez niecałe 6% badanych. W tej płaszczyźnie również suma odpowiedzi, 
które uzyskały trzy pierwsze oceny (1+2+3) jest niższa. Dla zaufania do technologii po-
ziom ten sięgał średnio 88%, natomiast w obszarze zaufania do ludzi już tylko 54%.

Warto przeanalizować wyniki uzyskane dla poszczególnych pytań z płaszczyzny za-
chowań międzyludzkich. Pokazują one, że ankietowani w najmniejszym stopniu obawia-
ją się utraty niezależności podczas korzystania z usługi i konieczności dostosowania się 
do oczekiwań usługodawcy. Pełne zaufanie (ocena 1) w tym zakresie zadeklarowało 10% 
respondentów, a na poziomie ocen 1–3 łącznie aż 67%. Z kolei największa nieufność jest 
związana z  możliwością nieodzyskania pieniędzy w  przypadku niesatysfakcjonującej 
usługi. Ponad 26% respondentów obawia się wystąpienia sytuacji tego typu. 

Wyznaczenie ostatecznej wartości poziomu zaufania oparto na połączeniu dwóch 
badanych płaszczyzn. Zaproponowano wskaźniki reprezentujące dwa poziomy:
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 · wskaźnik poziomu zaufania I stopnia – został stworzony przez zsumowanie odpo-
wiedzi 1 i 2 z pięciostopniowej skali porządkowej. W badanej próbie respondentów 
wyniósł on 31%;
 · wskaźnik poziomu zaufania II stopnia – został stworzony przez zsumowanie odpo-

wiedzi 1, 2 i 3. Jest on mniej restrykcyjny. Ankietowanych o umiarkowanych opiniach 
(średniej wartości zaufania) uwzględniono jako tych, którzy przy sprzyjających okolicz-
nościach mogliby skorzystać z platform. Jest on równy 65%.

Wartości wskaźników dla obu stopni graficznie zaprezentowano na rysunku 7.

Rysunek 7. Poziom zaufania I i II stopnia

Źródło: opracowanie własne.

Uzyskane wyniki warto skonfrontować z  wyrażoną przez ankietowanych chęcią 
udzielenia rekomendacji znajomym oraz planami na przyszłość. Odpowiedzi na te py-
tania przedstawiono na rys. 8 i 9. Szczególnie interesujące jest zestawienie obliczonego 
poziomu zaufania z deklaracjami o polecaniu serwisów współpracy swoim znajomym. 
Obie wartości charakteryzują się dużą zbieżnością – wskaźnik zaufania II stopnia wy-
nosił 65% wobec 61% ankietowanych gotowych do udzielenia rekomendacji. Podobne 
wartości mogą świadczyć o właściwym doborze pytań problemowych identyfikujących 
istotę zaufania do platform. Na tej samej zasadzie można interpretować odpowiedź ne-
gatywną – 39% badanych nie poleciłoby platformy i mniej więcej taka sama (35%) liczba 
odpowiedzi nie znalazła się we wskaźniku zaufania II stopnia. 
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Rysunek 8. Rekomendacje dla znajomych. Odpowiedź na pytanie: Czy polecił(a)byś 
platformy tego typu swoim znajomym?

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 9. Plany na przyszłość. Odpowiedzi na pytanie: Czy planujesz skorzystać 
z platformy współpracy w przyszłości?

Źródło: opracowanie własne.

Ostatni z prezentowanych rysunków (rys. 9) potwierdza, że polscy przedstawiciele 
pokolenia Z wykazują bardzo duże zainteresowanie ofertą platform. Widać na nim, że 
43% respondentów wyraża pełną gotowość do uczestniczenia w tym modelu, a jedynie 
5% zdecydowanie nie jest nim zainteresowanych. W tym układzie aż 52% osób nie jest 
do końca przekonanych, przy czym nie wykluczają jednoznacznie skorzystania z oferty 
tego typu. Świadczy to o dużym potencjalnym popycie, który zarządzający platformami, 
dzięki odpowiedniej strategii marketingowej, mogliby pozyskać.
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Wnioski

W  przeprowadzonym badaniu czynniki wpływające na poziom zaufania do platform 
współpracy zostały podzielone na dwie płaszczyzny: zaufania do technologii oraz zaufa-
nia do ludzi. Wyniki pokazały, że reprezentantów pokolenia Z cechuje wyższe zaufanie 
do technologii niż do innych uczestników platform współpracy, w tym do zarządzających 
nimi.  Obliczony syntetyczny wskaźnik zaufania wyniósł 31% (poziom zaufania I stopnia) 
i 65% (poziom zaufania II stopnia). 

Wyniki przeprowadzonych badań mają istotne implikacje menedżerskie. Uzyskany 
wynik pozwala wskazać ważny kierunek, który należy wzmacniać w strategiach marke-
tingowych platform. Platformy powinny kłaść większy nacisk na przekonanie młodych 
ludzi do zaufania innym uczestnikom. Poprawa zaufania w niektórych obszarach zaufa-
nia z płaszczyzny relacji międzyludzkich leży w gestii zarządzających platformą. Przykła-
dem może być wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie możliwości odzyskania pienię-
dzy w sytuacji niesatysfakcjonującej usługi.

Badani przedstawiciele pokolenia Z są otwarci na nowe modele biznesowe. Jedynie 
5% ankietowanych definitywnie nie chce skorzystać z ofert platform. Pozostali są zde-
cydowanie zainteresowani lub przynajmniej nie wykluczają takiej możliwości. Oznacza 
to bardzo duży rynek potencjalnych użytkowników. Badanie ankietowe zostało prze-
prowadzone w Szczecinie, gdzie jeszcze nie wszystkie ze znanych platform współpracy 
oferują swoje usługi. Przykładem z obszaru mobilności miejskiej może być Uber, którego 
serwis nie obejmuje Szczecina. Dla tych serwisów, które rozważają rozszerzenie swojej 
aktywności o Szczecin, a także dla nowych dopiero powstających inicjatyw, informacja 
o dużym zainteresowaniu tym rynkiem z pewnością jest cenna. Oczywiście wyciągnię-
cie wniosków odnoście konkretnych rozwiązań biznesowych i perspektyw dla nowych 
inicjatyw wymagałaby badań pogłębionych w kierunku określonego typu platform.
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Koncepcja utworzenia platformy internetowej
dla portów jachtowych1

The Concept of Creating the Internet Platform for Yacht Ports

Abstract: The purpose of this article is to present the concept of creating the Internet platform 

for yacht ports. Based on previous research conducted in selected yacht ports and marinas in 

Poland, the problem of the lack of unified information presented on the websites of yacht ports 

was formulated. The existing situation has a negative impact on the image of ports and, conse-

quently, on their development. It is also a difficulty in obtaining information by both sailors and 

other entities participating in tourism. The unified formula provided by the Internet platform 

can be a solution to this problem, and the results of the research presented in the article fill 

1 Wyniki badań prezentowane w artykule są efektem pracy badawczej nr 1/S/PUBL/WIET/2018 zrealizowanej 
ze środków uzyskanych z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonej na finansowanie 
działalności statutowej.
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the research gap in this area. While conducting the research, a questionnaire method, website 

exploration and the Business Model Canvas were used. 
Key words: Internet platforms, tourism management, nautical tourism

Wstęp

Internet wykorzystywany jest we wszystkich obszarach działalności cyfrowego społe-
czeństwa, a nowe technologie informacyjno-komunikacyjne – ICT (ang. Information and 
Communications Technology) – wpływają na funkcjonowanie dzisiejszego świata. To one 
sprawiają, że otaczająca nas rzeczywistość ewoluuje w kierunku innowacyjnych proce-
sów informacyjno-komunikacyjnych i  technologicznych, które tworzą nowy wymiar 
gospodarki. Komisja Europejska (KE) w  Europejskiej Agendzie Cyfrowej, czyli jednym 
z siedmiu filarów Strategii Europa 2020 opracowanej przez KE w celu wsparcia rozwoju 
gospodarczego i społecznego państw oraz zminimalizowania zjawiska wykluczenia cy-
frowego, uznaje powszechny dostęp do dóbr cyfrowych za priorytet [GUS 2017].

Z  najnowszego raportu Digital 2018 Q4 Global Digital Statshot wynika, że obecnie 
z Internetu korzysta prawie 4,2 mld ludzi na całym świecie, a poza tym ponad 50% z 7,6 
mld mieszkańców świata jest online, a ok. 5 mld ma telefon komórkowy (50% z nich ma 
smartfony) [Digital 2018… 2018]. Oznacza to, że coraz łatwiej jest korzystać z Internetu 
w dowolnym miejscu naszego globu. Z Facebooka, YouTube’a, WhatsAppa, Instagrama 
czy Twittera korzysta już prawie 3,2 mld osób [Kulik 2018]. 

Internet zmienił całkowicie oblicze działalności handlowej. Globalna sieć oraz nowe 
technologie informacyjno-komunikacyjne stały się nieodłącznym elementem współ-
czesnego i  dynamicznie rozwijającego się rynku [Smul 2013, s. 88]. Na całym świecie 
istnieje obecnie ponad 1,24 mld stron WWW i  liczba ta sukcesywnie rośnie [Vpnmen-
tor 2018]. Konsumenci w procesie wyboru i zakupu produktu mają do czynienia z coraz 
większą liczbą informacji. Powoduje to, że zachodzi konieczność ich sortowania i  fil-
trowania, w  celu selekcji oraz takiego uporządkowania, aby mogły być wykorzystane 
w procesie planowania i zakupu [Smul 2013, s. 91].

Przedsiębiorstwa z  różnych branż zaczęły skupiać swoją działalność internetową, 
tworząc platformy internetowe, które pełnią funkcję pośredników między różnymi 
stronami rynku chcącymi dokonać transakcji. Dzięki umiejscowieniu w jednym miejscu 
różnych informacji na dany temat oraz koncentracji ofert wielu przedsiębiorców, użyt-
kownicy otrzymują przejrzystą informację o  aktualnej ofercie rynkowej wraz z  całym 
szeregiem dodatkowych funkcji. Dzięki wygodnej komunikacji maleją koszty dotarcia 
do konsumentów ponoszone przez sprzedawców oraz koszty poszukiwania informacji 
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o  produktach i  usługach ponoszone przez konsumentów [Śledziewska, Włoch, Słok-
Wódkowska 2017, s. 18].

Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie koncepcji utworzenia platformy 
internetowej dla portów jachtowych.

Wpływ ICT na funkcjonowanie rynku usług turystycznych

Współczesne realia rynku branży turystycznej wymuszają na organizatorach turystyki 
stosowanie najnowszych technologii informatycznych bazujących na komunikacji w sie-
ci internetowej [Rajs 2008, s. 259].

W ostatnich latach zauważa się rosnące znaczenie e-turystyki w procesie zaspoka-
jania potrzeb turystycznych [Reformat 2015, s. 74]. Zastosowanie nowoczesnych roz-
wiązań biznesu elektronicznego stało się jednym z kluczowych aspektów funkcjono-
wania branży turystycznej, stąd też Internet zaczął być nieodłącznym jej elementem 
[Kachniewska 2011, s. 239]. 

Interesującą propozycją z obszaru ICT na rynku turystycznym jest globalny system 
rezerwacji – GDS (ang. Global Distribution System) [Lebuda, Rusiecki 2005, s. 491]. „GDS 
to system, który daje możliwość dystrybucji produktu turystycznego, w każdym miejscu 
na naszym globie. [...] Specyfika produktu turystycznego wywołała potrzebę zaistnienia 
narzędzia (w postaci GDS), które ułatwiłoby dostawcom możliwość globalnej sprzedaży, 
natomiast agentowi turystycznemu zapewniłoby dostęp do nieograniczonej bazy pro-
duktów w postaci przelotów, hoteli, wynajmu samochodów, wycieczek i wielu innych” 
[Rajs 2008, s. 260]. Obecnie na rynku istnieją trzy systemy GDS, a mianowice:

1. AMADEUS, system obsługujący głównie klientów ze wszystkich kontynentów.
2. SABRE, system utworzony przez firmę macierzystą American Airlines (AMR).
3. TRAVELPORT, system utworzony z połączenia WORLDSPAN i GALILEO.
Boom technologiczny (w tym rozwój Internetu) stworzył nowe szanse, dzięki którym 

można poznać i  śledzić działania konsumentów, tworzyć produkty dopasowane do ich 
potrzeb, sprawniej organizować dystrybucję produktów oraz komunikować się z  klien-
tami [Tokarz 2003, s. 157]. Jak wynika z  badania Oxford Economics przeprowadzonego 
na zlecenie firmy Google LLC, Internet coraz częściej traktowany jest przez podróżnych 
jako zaufane źródło informacji (56% podróży Europejczyków w 2017 r. organizowanych 
było za pośrednictwem Internetu), a przez przedsiębiorców – jako źródło wiedzy o pre-
ferencjach klientów [Rzeczpospolita 2017]. Z  badań przeprowadzonych na terenie Sta-
nów Zjednoczonych w okresie 4–9 stycznia 2018 r. (wśród 2025 respondentów mających 
ukończony 18. rok życia, którzy podróżowali co najmniej raz i co najmniej 50 mil od domu 
w ciągu ostatnich 12 miesięcy, poprzedzających badanie, w celach wypoczynkowych lub
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osobistych) na temat technologii i usług internetowych wykorzystywanych w celu plano-
wania podróży rekreacyjnych wynika, że 58,2% respondentów wykorzystuje do tego celu 
informacje generowane w  Internecie przez innych użytkowników [https://www.statista.
com/statistics/185454/technology-used-to-plan-leisure-travel-in-the-us-2011/, dostęp: 
07.11.2018]. Oznacza to, że coraz większe znaczenie w podejmowaniu decyzji i planowaniu 
podróży odgrywają media społecznościowe (ang. social media). M. Laroche, M.R. Habibi i M. 
Richard podkreślają, iż przekazywane treści nie są jedynie pasywnie przyswajane, lecz są ak-
tywnie rozpowszechniane przez odbiorców [Laroche, Habibi, Richard 2013, ss. 76–82]. Social 
media definiowane są jako „narzędzia sieciowe i platformy wykorzystywane przez ludzi do 
wymiany opinii, spostrzeżeń, doświadczeń i poglądów między sobą” lub też „rozwiązania 
technologiczne, umożliwiające dzielenie się wiedzą i opiniami” [Seda 2008, s. 87, Laroche, 
Habibi, Richard i in. 2012]. Biorąc pod uwagę różne typologie, można wyróżnić media spo-
łecznościowe, które mają szczególne zastosowanie w usługach turystycznych. Są nimi:

 · portale/serwisy społecznościowe dające możliwość udostępniania filmów i  zdjęć 
(np. Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat);
 · blogi podróżnicze;
 · fora dyskusyjne (np. Globtroter.pl);
 · portale ratingowe (np. TripAdvisor, Booking, HolidayCheck) [Delińska 2018, s. 18].

Ważnym dla właścicieli przedsiębiorstw działających w sektorze turystycznym tren-
dem jest rosnące znaczenie kanału mobile. Coraz więcej wyszukiwań na temat podróży 
pochodzi ze smartfonów, co oznacza, że m-turystyka staje się coraz bardziej popularna 
[Newseria 2017]. Teoria i  praktyka potwierdzają, iż przemysł turystyczny w  większym 
stopniu niż inne rodzaje działalności rozpoczyna się od informacji i kończy się na infor-
macji [Nalazek, Moskała, Błaszczuk i in. 2003].

Zastosowanie ICT w turystyce żeglarskiej i portach 
jachtowych w opinii żeglarzy

Jak wskazują wcześniej przytoczone wyniki badań, rosnące znaczenie Internetu i no-
wych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w  turystyce, widoczne jest 
również w turystyce żeglarskiej. Internet służy żeglarzom do rezerwowania terminów 
czarterów, kupowania miejsc w zorganizowanych rejsach oraz do zapisywania się na 
kursy żeglarskie. Jest również wykorzystywany podczas układania tras rejsów, gdyż 
dostarcza informacji o ofercie portów oraz atrakcjach turystycznych w danym regionie 
[Łapko 2015, s. 47]. 

Jednak, co pokazują dane zawarte w raporcie Polskiego Związku Żeglarskiego, zaty-
tułowanym Polski rynek żeglarski, technologia informacyjno-komunikacyjna oraz Internet
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nie są powszechnie wykorzystywane w świecie żeglarskim [Polski Związek Żeglarstwa 
2017]. Autorzy raportu wskazują, że starsi żeglarze, pływający rekreacyjnie, cenią sobie 
brak dostępu do Internetu i telewizji. Dla młodych żeglarzy z kolei, technologie cyfrowe 
i natychmiastowy dostęp do informacji jest czymś naturalnym, dlatego też wykazują oni 
dużą otwartość na możliwość korzystania z nowych aplikacji dedykowanych dla żegla-
rzy. W opinii jednego z młodych żeglarzy, przytoczonej w cytowanym wyżej raporcie 
„Dobra aplikacja zbierająca wszystko, co potrzebne podczas rejsu to super pomysł” 
[Polski Związek Żeglarstwa 2017, s. 79]. W rankingu popularności najczęściej odwiedza-
nych przez żeglarzy stron, portali i serwisów internetowych pierwsze miejsce zajmuje 
Facebook [Polski Związek Żeglarstwa 2017, s. 111]. Wynika to z tego, iż planując wyjazd 
i  czarter żeglarze, jak pokazały badania, najczęściej szukają rekomendacji znajomych 
[Polski Związek Żeglarstwa 2017, s. 64].

Choć większość portów jachtowych i marin ma własne strony WWW, a nawet konta 
w mediach społecznościowych, to w opinii żeglarzy informacje na temat portów jach-
towych (warunki, dostępne usługi, aktualna liczba miejsc i oferowanych atrakcji) są roz-
proszone, niepełne lub nieaktualne. Zniechęca to ich do poznawania nowych miejsc 
i nowych portów jachtowych. „Oczekiwałbym aplikacji z rankingiem tworzonym przez 
żeglarzy lub przynajmniej uaktualnianej na bieżąco strony WWW” – to opinia jedne-
go z żeglarzy przytoczona w raporcie Polski rynek żeglarski [Polski Związek Żeglarstwa 
2017, s. 98]. Żeglarze wskazują na brak kompleksowego rozwiązania dedykowanego 
dla poszczególnych rejonów żeglarskich w Polsce i na świecie. Sygnalizują również brak 
dostępnych (w jednym miejscu) informacji na temat: możliwości wypożyczenia samo-
chodu, możliwości łączenia żeglowania ze zwiedzaniem zabytków, dostępnych wycie-
czek, oferty przewodników, bazy noclegowej, dyskotek, restauracji i pubów itp. [Polski 
Związek Żeglarstwa 2017, s. 87]. Ponadto, wskazują oni na brak atrakcyjnych wydarzeń 
na terenie portów (np. muzyka na żywo, atrakcje dla dzieci) i słabą komunikację (PKP, 
autobusy itp.) [Polski Związek Żeglarstwa 2017, s. 76].

Wyniki badań dotyczące oceny stron WWW posiadanych przez nadbałtyckie porty 
jachtowe potwierdzają, że polskie porty jachtowe w bardzo niewielkim stopniu wyko-
rzystują strony WWW jako narzędzie komunikacji z potencjalnymi klientami [Hącia, Łap-
ko 2018]. Rekomendacje powstałe w wyniku analizy przeprowadzonych badań to:

 · Konieczność tłumaczenia stron internetowych na języki obce (bezwzględny wymóg 
to tłumaczenie na język angielski jako najbardziej powszechny, a za dodatkowy atut 
należałoby uznać strony WWW w języku niemieckim, ze względu na dużą aktywność 
niemieckich żeglarzy w rejonie Morza Bałtyckiego).
 · Umieszczenie na stronach WWW informacji o udogodnieniach dla osób niepełno-

sprawnych (informacje takie mogą być przydatne również dla osób starszych oraz 
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rodzin z  małymi dziećmi, ponieważ część tego typu rozwiązań przyczynia się do 
zwiększenia komfortu różnych grup użytkowników portów) [Hącia, Łapko 2018].

Uprawianie danej formy turystyki, w  tym turystyki żeglarskiej, w  dużym stopniu 
uwarunkowane jest dostępem do praktycznych i aktualnych informacji, które ułatwiają 
turystom dokonanie wyboru: miejsca, czasu, terminu oraz rodzaju imprezy turystycznej. 
Turyści poszukują również interesujących informacji na temat obszarów recepcji tury-
stycznej, pozwalających im na uzupełnienie i wzbogacenie ich wiedzy [Panasiuk 2010, 
s. 65]. Porty jachtowe to bardzo często dla turystów miejsce ich pierwszego kontaktu 
z daną miejscowością, a w związku z tym, ważne jest, aby mogli oni pozyskać informa-
cje na temat atrakcji turystycznych dostępnych na jej terenie [Łapko 2014, ss. 135–149]. 
Ponadto, oferta usługowa portów jachtowych powinna uwzględniać wymagania róż-
nych grup żeglarzy [Favro, Kovačić, Gržetić 2008, s. 36]. Należy także zadbać o  to, by 
była tworzona w porozumieniu z konsumentami lub przynajmniej na podstawie badań 
i obserwacji ich preferencji, tak aby żeglarze byli współtwórcami oferty, a nie tylko jej 
odbiorcami [Tsiotsou, Goldsmith 2012, s. 236].

Koncepcja platformy internetowej portów jachtowych

Platformy internetowe są bardzo zróżnicowane pod względem prowadzonej działalności 
(rynki online, media społecznościowe, platformy dystrybucji aplikacji, platformy reklamo-
we, witryny porównujące ceny, platformy bazujące na ekonomii współdzielenia, systemy 
płatnicze itp.). Z tego względu Komisja Europejska, planując regulację Jednolitego Rynku 
Cyfrowego w obszarze platform, zrezygnowała z podawania ich ścisłej definicji. Zamiast 
tego wyróżniła najważniejsze rodzaje platform [Śledziewska, Włoch, Słok-Wódkowska 
2017, s. 19]. Platformy internetowe mają też wspólne cechy, np. wykorzystanie technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych w celu ułatwienia: interakcji (w tym transakcji handlo-
wych) między użytkownikami, gromadzenia i wykorzystywania danych o tych interakcjach 
oraz efektów sieciowych, które to właściwości sprawiają, że korzystanie z platform staje 
się bardzo wartościowe dla jej użytkowników [Online Platforms 2018]. Dzięki wygodnej 
komunikacji maleją koszty dotarcia do konsumentów ponoszone przez sprzedawców oraz 
koszty poszukiwania informacji o produktach i usługach ponoszone przez konsumentów. 
Dodatkowo, np. w przypadku platform e-handlu, konsumenci korzystają z rekomendacji 
i recenzji innych użytkowników [Śledziewska, Włoch, Słok-Wódkowska 2017, s. 18]. 

Z badań, które zostały przeprowadzone pod koniec 2018 r. w grupie liczącej 16 osób 
w wieku 22–70 lat – uczestników kursu dla operatorów marin, zorganizowanego przez 
Akademię Morską w Szczecinie (ich szczegółowe omówienie znajduje się w nieopub-
likowanej jeszcze pracy, której autorami są: A. Łapko, E. Hącia, R. Strulak-Wójcikiewicz 
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i N. Wagner, zatytułowanej Zastosowanie platform internetowych w turystyce żeglarskiej2), 
dotyczących zastosowania platform internetowych w turystyce żeglarskiej wynika, że 
platformy są bardzo mało popularne w przypadku tej formy turystyki. Świadczy o tym 
chociażby to, że znaleziono tylko pięć platform internetowych dedykowanych turysty-
ce żeglarskiej (SailingEurope, ZIZOO, TheMoorings – sailing destinations, Mazury.info.pl 
oraz Marinareservation.com). Cztery z nich zawierały oferty czarterów jachtowych, ale 
tylko jedna pozwalała na dokonanie zarówno rezerwacji miejsca postojowego w porcie, 
jak i  wyczarterowania jachtu (Marinareservation.com). Wśród analizowanych platform 
zabrakło takiej o globalnym zasięgu, podobnej do np. platformy Booking.com.

Indywidualne wywiady pogłębione, przeprowadzone przez autorki artykułu w paź-
dzierniku 2018 r. z ekspertami (posiadającymi duże doświadczenie zawodowe związane 
z  turystyką żeglarską i  współpracującymi z  wieloma portami) z  Polski i  Danii, uczest-
niczącymi w  kursie dla operatorów marin organizowanym przez Akademię Morską 
w Szczecinie, a które szczegółowo omówiły autorki we wspomnianej już nieopublikowa-
nej jeszcze swojej pracy, zatytułowanej Zastosowanie platform internetowych w turystyce 
żeglarskiej, pozwoliły ustalić: 

 · ranking informacji, które powinny znaleźć się na platformie internetowej (z punktu 
widzenia ich użyteczności dla żeglarzy);
 · ranking funkcji, jakie powinna posiadać platforma internetowa (zarówno dla żegla-

rzy, jak i operatorów marin);
 · potencjalne korzyści dla portów i żeglarzy z uczestniczenia w platformie internetowej.

W tabeli zaprezentowano wyniki przeprowadzonych wywiadów i ustalone rankingi 
uszeregowane od najwyższego do najniższego stopnia użyteczności dla żeglarzy i dla 
operatorów portów jachtowych/marin (zob. tabela 1). 

2 Artykuł również znajduje się w tym numerze czasopisma, na stronach 307–320.
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Tabela 1. Platforma internetowa dla żeglarzy i portów jachtowych – rankingi 
niezbędnych informacji i funkcji

Ranking informacji 
użytecznych dla żeglarzy

Ranking funkcji platformy 
internetowej dla żeglarzy

Ranking funkcji platformy 
internetowej dla portów 

jachtowych
1. Cennik usług świadczonych 
przez port
2. Wykaz oferowanych usług
3. Plan (mapa) portu
4. Dane kontaktowe portu
5. Informacja o atrakcjach 
w pobliżu portu
6. Tłumaczenie informacji na 
języki obce
7. Informacja o ułatwieniach 
dla niepełnosprawnych
8. Kalendarz imprez/wydarzeń 
w porcie
9. Informacja o restauracjach, 
klubach i innych usługach 
w porcie lub jego otoczeniu
10. Kalendarz imprez 
kulturalnych/sportowych 
w otoczeniu portu
11. Informacja o połączeniach 
transportowych (autobus, rower, 
pociąg itp.)
12. Reklamy

1. Płatność online za usługi 
świadczone w porcie
2. Rezerwacja miejsca 
postojowego
3. Informacja o atrakcjach 
turystycznych w otoczeniu portu
4. Link do strony WWW portu
5. Forum – opinie żeglarzy
6. Narzędzie do planowania 
podróży
7. Możliwość zakupu 
online biletów na wydarzenia 
kulturalne/sportowe
8. Możliwość zakupu online 
biletów na przejazdy
9. Możliwość wynajmu 
samochodu online

1. Płatność online za usługi 
świadczone w porcie
2. Rezerwacja miejsca 
postojowego
3. Link do strony WWW portu
4. Informacja o atrakcjach 
turystycznych w otoczeniu portu
5. Narzędzie do planowania 
podróży
6. Możliwość zakupu 
online biletów na wydarzenia 
kulturalne/sportowe
7. Forum – opinie żeglarzy
8. Możliwość wynajmu 
samochodu online
9. Możliwość zakupu online 
biletów na przejazdy

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych w trakcie badania realizowanego w paź-

dzierniku 2018 r. indywidualnych wywiadów pogłębionych.

Wśród potencjalnych korzyści dla portów jachtowych z uczestniczenia w platformie 
internetowej eksperci najczęściej wskazywali: zwiększenie liczby jachtów odwiedzają-
cych port, dobry sposób na promocję mariny oraz zintegrowanie portu z innymi lokal-
nymi atrakcjami. Jako korzyści dla żeglarzy wymieniono: ułatwienie organizacji podróży 
oraz obniżenie kosztów (zob. tabela 2).

Przeprowadzona analiza wyników badań i indywidualnych wywiadów pogłębionych 
pozwoliła autorkom artykułu na sformułowanie modelu biznesowego platformy inter-
netowej dla portów jachtowych. Zaprezentowana poniżej propozycja takiego modelu 
zbudowana została za pomocą metody modelowania biznesowego Canvas (zob. tabela 
2). Model biznesowy Canvas (BMC) w fazie planowania i kreowania koncepcji pozwala 
bowiem na uświadomienie sobie, z  jakich kluczowych elementów będzie się składało 
proponowane przedsięwzięcie. Metoda ta pozwoliła opisać kluczowe obszary, ziden-
tyfikować klientów, wzajemne relacje oraz kanały dotarcia do nich. Zastosowanie BMC 
w  początkowej fazie projektu platformy internetowej portów jachtowych umożliwiło 
szybkie stworzenie wielu różnych możliwości jej funkcjonowania oraz wykreowanie jak 
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największej liczby pomysłów, dotyczących wartości, jaką można zaproponować konsu-
mentowi, sposobu jej dostarczenia i modelu płatności. Dzięki zastosowanemu modelo-
wi biznesowemu Canvas możliwe było też określenie propozycji modelu biznesowego 
platformy internetowej portów jachtowych z odpowiednio przypisanymi priorytetami 
dla danych komponentów systemu (zob. tabela 2).

Tabela 2. Model biznesowy platformy internetowej dla portów jachtowych – 
propozycja

Business Model Canvas

Nazwa projektu: PLATFORMA INTERNETOWA PORTÓW JACHTOWYCH

1. Kluczowi 
partnerzy:
 · zarządzający 

marinami
 · władze lokalne
 · operator 

umożliwiający 
płatności online
 · izby turystyczne 
 · agencje usług 

turystycznych
 · przedsiębiorstwa 

transportowe 
(drogowe, 
kolejowe)
 · wypożyczalnie 

(samochodów, 
rowerów itp.)
 ·  instytucje kultury, 

kluby
 · przedsiębiorstwa 

czarterujące jachty
 · przedsiębiorstwa 

świadczące usługi 
dotyczące jachtów 
i ich wyposażenia 
(np. szkutnictwo, 
szycie żagli, 
naprawa silników)
 · lokalni 

przedsiębiorcy (np. 
prowadzący punkty 
gastronomiczne)
 · przedsiębiorstwa 

prowadzące kursy 
żeglarskie
 · sklepy branżowe 

(żeglarskie)

2. Główne działania/
procesy: 
 · rozwój 

i zarządzanie 
platformą
 · pozyskiwanie 

kolejnych marin
 · rozszerzanie 

liczby podmiotów 
oferujących usługi:- transportowe,- turystyczne,- kulturalne
 · zapewnienie 

bezpieczeństwa 
transakcji
 · pozyskiwanie 

reklamodawców
 · promocja usług 

platformy

4. Unikalna propozycja 
wartości:
 · rezerwacja 

nabrzeży w marinach 
uczestniczących 
w systemie
 · dostęp do oferty 

czarterów jachtów 
i możliwość dokonania 
rezerwacji wybranej 
jednostki
 · lepsze i szybsze 

planowanie rejsu oraz 
towarzyszących mu 
atrakcji
 · dostęp do 

aktualnych informacji 
transportowych/
turystycznych/
kulturalnych
 · rezerwacja biletów na 

wydarzenia i atrakcje 
turystyczne (lub 
przekierowanie na 
odpowiednie strony 
WWW)
 · płatności online
 · dostęp do aktualnych 

informacji nautycznych 
i pogodowych
 · dostęp do informacji na 

temat usług medycznych 
w poszczególnych 
destynacjach
 · dostęp do informacji 

o organizowanych 
kursach żeglarskich

5. Sposób obsługi 
klientów:
 · Internet
 · podmiot 

zarządzający 
platformą, 
współpracujący 
z portami 
jachtowymi

7. Docelowe grupy 
klientów:
 · porty jachtowe/ 

/mariny
 · żeglarze 

indywidualni
 · podmioty 

organizujące rejsy 
komercyjne
 · przedsiębiorstwa 

organizujące 
rejsy dla swoich 
pracowników (np. 
rejsy integracyjne)
 · podmioty 

prowadzące 
edukację żeglarską 
(np. szkoły)
 · turyści 

nieuprawiający 
turystyki żeglarskiej, 
ale poszukujący 
informacji 
o ciekawych 
wydarzeniach 
w okolicy, w której 
przebywają 

3. Zasoby potrzebne 
do prowadzenia 
biznesu:
 · aplikacja mobilna 
 · planer rejsu 

uwzględniający 
informacje 
o dostępności 
nabrzeży i lokalnych 
atrakcjach
 · narzędzie do 

płatności online
 · współpraca wielu 

podmiotów

6. Kanały dotarcia 
do klientów (kanały 
sprzedaży):
 · media 

społecznościowe
 · organizacje 

żeglarskie
 · organizacje 

turystyczne
 · reklama 

w regionalnej 
prasie, radiu, TV
 · porty jachtowe 

(informacja 
u bosmana 
lub na tablicy 
informacyjnej)
 · prasa branżowa
 · targi branżowe
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Business Model Canvas

Nazwa projektu: PLATFORMA INTERNETOWA PORTÓW JACHTOWYCH

8. Struktura kosztów:
 · budowa i obsługa platformy
 · rozwój platformy (nowe funkcjonalności)
 · marketing (reklama usług platformy)

9. Źródła przychodów:
 · opłaty od portów jachtowych/marin
 · dotacje
 · opłaty od reklamodawców
 · prowizje od firm czarterujących, 

zamieszczających na platformie swoje 
oferty

Źródło: opracowanie własne.

Wnioski

Analiza zaprezentowanych w  artykule badań potwierdziła, że rozwiązania ICT w  tury-
styce żeglarskiej i portach jachtowych są wykorzystywane w bardzo niewielkim stopniu 
i rzadko można spotkać ich zastosowania w tym zakresie. Istniejące platformy interne-
towe dedykowane turystyce żeglarskiej nie do końca spełniają oczekiwania żeglarzy, 
bo nie posiadają oczekiwanych przez nich funkcjonalności. Analiza wybranych platform 
pozwoliła ustalić, że brakuje narzędzi zawierających kompleksową ofertę dla żeglarzy. 
Większość z  nich zawiera albo oferty czarterów jachtów, albo pozwala na rezerwację 
miejsc w  portach. Nie są one również powszechnie stosowane, gdyż obejmują swym 
zasięgiem tylko niektóre regiony, a w Polsce brak jest w ogóle tego typu rozwiązań. Nie-
wykorzystywanie możliwości, jakie dają platformy internetowe, sprawia, że porty tracą 
możność szerokiej promocji swojej oferty, a tym samym szansę na rozwój. Powoduje to 
również utrudnienia w pozyskiwaniu informacji zarówno przez żeglarzy, jak i pozostałe 
podmioty uczestniczące w ruchu turystycznym. 

W  opinii ekspertów, biorących udział w  badaniach, konsolidacja oferty usługowej 
dostępnej dla turystów w jednym miejscu – za pośrednictwem platformy internetowej – 
może być rozwiązaniem tego problemu i przynieść użytkownikom potencjalne korzyści. 
Duża popularność platform internetowych wykorzystywanych w różnych dziedzinach 
życia, a także wyniki przeprowadzonych badań, wskazują, że zastosowanie takiego na-
rzędzia w turystyce żeglarskiej jest uzasadnione i należy dołożyć wszelkich starań, aby 
tego rodzaju narzędzie powstało.
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Wstęp

W literaturze podkreśla się obecnie konieczność rekonfiguracji strategii marketingowe-
go działania przedsiębiorstw, tak aby uwzględniały one założenia zrównoważonego roz-
woju. Pojawienie się koncepcji marketingu zrównoważonego wpłynęło na przyjęcie no-
wej perspektywy w zakresie kreowania, komunikowania i dostarczania wartości nie tylko 
dla klientów, ale również innych podmiotów otoczenia przedsiębiorstwa, jak również 
w zakresie realizacji poszczególnych funkcji marketingowych. Celem niniejszego opra-
cowania jest ocena różnic w sposobie postrzegania istoty i uwarunkowań implementacji 
działań marketingowych zgodnych z koncepcją zrównoważonego rozwoju przez przed-
siębiorstwa funkcjonujące w Polsce (przykład rynku europejskiego) i na Sri Lance (przy-
kład rynku azjatyckiego). Dla realizacji celu wykorzystano analizę światowej literatury 
przedmiotu oraz przeprowadzono badania własne o charakterze ilościowym.

Istota marketingu w kontekście koncepcji 
zrównoważonego rozwoju

W końcu lat sześćdziesiątych i na początku lat siedemdziesiątych nastąpił przełom w my-
śleniu o środowisku naturalnym i elementach społecznych i  ich związków z rozwojem 
ekonomicznym. W refleksji tej pojawiły się nowe aspekty, wskazujące na załamywanie się 
koncepcji rozwoju poszczególnych gospodarek, państw, regionów, jak również przedsię-
biorstw zorientowanych wyłącznie na wzrost produkcji i konsumpcji. Stanowisko takie 
napotyka sprzeciw tych, którzy twierdzą, iż w imię lepszej przyszłości dla społeczeństwa 
i  następnych pokoleń należy prowadzić politykę, która promuje integrację aspektów 
społecznych, środowiskowych z ekonomicznymi. Aby tak się stało, konieczna jest zmiana 
światopoglądu, polegająca na przejściu od traktowania środowiska jako części gospo-
darki do traktowania gospodarki jako części środowiska; co strategicznie oznacza do-
stosowanie gospodarki do zasobów ziemi i zachowywania usług ekosystemowych [Ro-
kicka 2016, s. 30]. Dominacja modelu rozwoju, który koncentruje się przede wszystkim 
na wzroście gospodarczym, jako priorytecie, nie zaś na prawach człowieka, dobrostanie 
ludzi oraz procesach i ograniczeniach środowiskowych ustępuje więc miejsce koncep-
cji zrównoważonego rozwoju. Mimo wielu ujęć tej koncepcji istniejących w  literaturze 
można przyjąć, że koncepcja ta stanowi długookresowy proces, w wyniku którego na-
stępuje trwała poprawa jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń, osiągnięta drogą 
równoważenia kapitału ekonomicznego, społecznego i  naturalnego. Zrównoważony 
rozwój stał się jedną z najpopularniejszych koncepcji rozwojowych, która, jak podkre-
ślają Parnwell i  Bryant [1996, s. 28], oficjalnie spotkała się z  akceptacją praktycznie na 
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całym świecie (przynajmniej na poziomie ogólnych założeń). Ten typ rozwoju społeczno-
gospodarczego w ciągu ostatnich kilku dekad jest na stałe obecny w dyskusji publicznej 
i mediach [Trzepacz 2012, s. 15]. Wychodząc naprzeciw wciąż nasilającym się problemom 
społeczno-środowiskowym, głos w tej dyskusji zabierają nie tylko rządzący poszczegól-
nymi państwami czy gospodarkami, ale coraz częściej również menadżerowie zarządza-
jący przedsiębiorstwami. Zasady przyświecające zrównoważonemu rozwojowi odnoszą 
się nie tylko do skali makro, ale również skali mikro. Oznacza to, że wdrażanie tej koncep-
cji powinno się odbywać na wszystkich szczeblach, począwszy od gospodarek poszcze-
gólnych krajów, poprzez regiony, sektory, a skończywszy na przedsiębiorstwach. Wells 
[2013, s. 23] podkreśla, że wyzwania wynikające z globalizacji gospodarki stawiają przed 
przedsiębiorstwami konieczność realizacji nowych modeli biznesowych, które umożliwią 
przetrwać najgłębsze kryzysy i utrzymać lub przywrócić zdolność do ciągłego i stabilne-
go rozwoju, a jednocześnie będą przyjazne środowisku, w którym firma funkcjonuje.

Hejduk i Grudzewski [2014, ss. 11–28] wskazują, że kluczowe znaczenie dla kształtowania 
zrównoważonego przedsiębiorstwa ma – obok zarządzania innowacjami i wiedzą, zarządza-
nia ekologicznego oraz społecznego, czy wprowadzania do systemów zarządzania zasady 
wymagającej zapewnienia przez przedsiębiorstwa społecznej i zawodowej odpowiedzial-
ności biznesu – uwzględnianie nowoczesnego podejścia do marketingu. Bez względu czy 
w danym przedsiębiorstwie marketing traktowany jest jako jedna z funkcji przez nie reali-
zowana, czy jako filozofia działania wszystkich osób w niej pracujących, będąc jednostką 
najsilniej zaangażowaną w powiązania pomiędzy firmą a otoczeniem, powinien być głów-
nym źródłem i centralnym punktem koncentracji firmy na zrównoważonym rozwoju. Hult 
[2011, ss. 1–6] podkreśla, że marketing powinien być postrzegany jako koncepcja, która jest 
rozpatrywana w ramach zrównoważonego rozwoju i wspiera jego rozwój. Działalność mar-
ketingowa obejmuje strategiczne decyzje podejmowane na poziomie samej organizacji, 
tj. ustalanie wartości i celów marketingowych o charakterze zrównoważonym, jak również 
decyzje dotyczące planowania zrównoważonych strategii marketingowych. Najnowsza 
definicja marketingu, zaproponowana przez American Marketing Association, oprócz ko-
nieczności zaspokajania potrzeb z  zyskiem, wskazuje również na konieczność tworzenia, 
komunikowania i dostarczania wartości dla konsumentów, partnerów i społeczeństwa [AMA 
2013]. W tym kontekście trudno nie zgodzić się z konstatacją Ph. Kotlera, iż weszliśmy w fazę 
marketingu 3.0., w którym sukces zależeć będzie m.in. od zdolności uwzględniania w działa-
niach skierowanych do konsumentów nie tylko wartości funkcjonalnych czy emocjonalnych, 
ale również wartości etycznych, ekologicznych czy społecznych [Kotler, Kartajaya, Setiwan 
2010, ss. 18–21]. Właśnie w aktywnościach nakierowanych na realizację wartości o charakte-
rze społecznym, etycznym czy środowiskowym postrzega się współcześnie możliwości dzie-
lenia się kapitalizmu swoimi zyskami z większą grupą interesariuszy [Kotler 2015]. Powyższe 
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zaowocowało pojawieniem się pod koniec lat 90. nowego sposobu konceptualizacji idei 
marketingu – określanej mianem marketingu zrównoważonego. Jest ona ujmowana jako 
proces zarządczy uwzględniający zarządzanie programami marketingowymi prowadzący-
mi do realizacji celów ekonomicznych przedsiębiorstwa z jednoczesnym uwzględnieniem 
społecznych i środowiskowych aspektów [Belz, Peattie 2014, s. 28]. W taki sposób marketing 
zrównoważony będzie rozumiany w niniejszym opracowaniu.

Analiza badań w obszarze marketingu zrównoważonego

Przegląd literatury skłania do refleksji, iż o ile koncepcja marketingu zrównoważonego 
jako taka jest coraz częściej analizowana z teoretycznego punktu widzenia, wciąż rzadko 
stanowi przedmiot badań empirycznych [Crittenden, Crittenden, Ferrell, Ferrell, Pinney 
2011, ss. 71–85]. Koncepcja ta jest relatywnie nowym, dopiero rozwijającym się obsza-
rem badań naukowych w  literaturze z  zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Bada-
nia, które były dotychczas prowadzone wskazują, że włączenie zasad zrównoważonego 
rozwoju do kluczowych strategii firmy wpływa pozytywnie na jej wyniki finansowe [Ag-
garwal 2013, ss. 60–70; Dixon-Fowler, Slater, Johnson, Ellstrand, Romi 2013, ss. 353–366] 
jak również na jej pozycję konkurencyjną [Agrawal, Kumar, Rahman 2017, ss. 23–45]. 

Poza badaniami prowadzonymi w obszarze wpływu koncepcji zrównoważonego roz-
woju na pozycję rynkową i  finansową przedsiębiorstw, uwaga badaczy koncentruje się 
również na relacjach pomiędzy wdrożeniem tej koncepcji, a procesem zarządzania łańcu-
chem dostaw [Khan, Hussain, Ajmal 2017] czy finansami i systemem rachunkowości w firmie 
[Humphrey, Gendron 2015, ss. 47–66]. Jeśli natomiast chodzi o badania w obszarze wpły-
wu koncepcji zrównoważonego rozwoju na działalność marketingową, należy stwierdzić, 
że podejmowane są one sporadycznie. Przegląd literatury z  zakresu zarządzania i  mar-
ketingu pozwala wskazać, że prowadzone badania w zakresie zrównoważonych działań 
marketingowych mają charakter fragmentaryczny i dotyczą jedynie wybranych aspektów 
działań marketingowych. Co więcej podkreśla się istnienie luki badawczej w tym obsza-
rze [Finch, Geiger, Harkness 2017, ss. 71–93]. Analizując dorobek naukowy w tym zakresie, 
dostrzec można dość dużą liczbę badań dotyczących postaw, preferencji i zachowań kon-
sumentów w kontekście zrównoważonego rozwoju [Trudel, Argo 2013, ss. 632–643] oraz 
zrównoważonej konsumpcji [Kramer 2012, ss. 5–15; Kiełczewski 2012, ss. 73–84]. Część ba-
dań w tym zakresie poświęcona jest również zagadnieniom związanym z organizacyjnymi 
aspektami implementacji zrównoważonego rozwoju do koncepcji marketingu, tj.  m  in. 
barierami wdrażania tego procesu, czynnikami determinującymi owy proces. Eksploracji 
poddawano również poziom zaangażowania firm w ten proces [Tollin, Christensen, Wilke 
2017, ss. 471–496]. Zupełnie nierozpoznanym w literaturze zagadnieniem jest natomiast 
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sposób postrzegania istoty i uwarunkowań realizacji działań marketingowych zgodnych 
z koncepcją zrównoważonego rozwoju przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w krajach 
o odmiennym poziomie rozwoju społeczno-ekonomicznego. Niniejszy artykuł wypełnia 
tę lukę badawczą.

Metodologia

Kontekst badań
Obszarem badań w niniejszym artykule były dwa kraje: Polska, jako reprezentant krajów 
rozwiniętych w  Europie i  Sri Lanka, reprezentująca kraje rozwijające się w  Azji. Przyjęto 
założenie, że przedsiębiorstwa funkcjonujące w  krajach rozwiniętych (np. europejskich) 
o relatywnie wyższym poziomie rozwoju społeczno-ekonomicznego, posiadają stosunko-
wo duże doświadczenie w stosowaniu podejścia marketingowego i większą świadomość 
odnośnie do konieczności prowadzenia działalności biznesowej zgodnie z zasadami zrów-
noważonego rozwoju. W konsekwencji w organizacjach tych obserwuje się większą świa-
domość odnośnie do konieczności realizacji tego podejścia i wyższy stopień integracji tej 
koncepcji ze strategią rozwoju firmy. W odróżnieniu, przedsiębiorstwa funkcjonujące na 
rynkach rozwijających się (np. Azja), o niższym poziomie rozwoju i krótszym, a przez to 
także mniejszym doświadczeniu firm w zakresie stosowania podejścia marketingowego, 
mają mniejszą świadomość konieczności realizacji działań marketingowych spójnych ze 
zrównoważonym rozwojem i w mniejszym stopniu podejmują tego typu aktywności. 

W niniejszym artykule skoncentrowano się na identyfikacji różnic w sposobie postrze-
gania istoty i uwarunkowań implementacji działań marketingowych zgodnych z koncepcją 
zrównoważonego rozwoju przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w Polsce (przykład ryn-
ku europejskiego) i na Sri Lance (przykład rynku azjatyckiego). Poddanie badaniom tych 
dwóch regionów wydaje się kluczowe w obliczu trwającej debaty dotyczącej polityczne-
go, ale też gospodarczego, społecznego i ekologicznego kryzysu w Europie, który istotnie 
wpływa negatywnie na kraje azjatyckie [Christiansen, Kirchner, Murray 2013, ss. 3–5]. 

Metodyka badań
Wyniki badań prezentowane w niniejszym artykule stanowią fragment szerszego pro-
jektu dotyczącego poziomu wdrożenia marketingu zrównoważonego przez przedsię-
biorstwa w  Polsce i  na Sri Lance. Do badań wybrano mikro, małe i  średnie podmio-
ty gospodarcze. Wybór tej grupy podyktowany był przede wszystkim obserwowaną 
praktyką w zakresie stosowania działań w zakresie marketingu zrównoważonego. Moż-
na stwierdzić, że wśród menadżerów istnieje przekonanie, iż działania prospołeczne 
czy też proekologiczne mogą być realizowane wyłącznie przez duże podmioty. Także 
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w literaturze przytaczane są przykłady zastosowań niektórych aspektów marketingu 
zrównoważonego głównie przez duże przedsiębiorstwa. Jest to natomiast zupełnie 
nierozpoznany obszar działalności w  przypadku mikro, małych i  średnich przedsię-
biorstw. Badania prowadzono z  wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu. Respon-
dentami byli prezesi/dyrektorzy firm lub szefowie działów marketingu, jeśli taki dział 
znajdował się w  ich strukturze organizacyjnej. Przed przystąpieniem do badań właś-
ciwych, przeprowadzono badania pilotażowe wśród 30 podmiotów reprezentujących 
grupę docelową badań. 

Badania właściwe przeprowadzono w latach 2016–2017 roku. Planowano zrealizować 
po 150 wywiadów w każdym kraju. Ostatecznie, po wyeliminowaniu ankiet niepopraw-
nie wypełnionych, wielkość próby wyniosła 262 przedsiębiorstwa. W próbie znalazło się 
150 respondentów z Polski (57% wielkości próby) i 112 respondentów ze Sri Lanki (43% 
wielkości próby). W procesie analizy statystycznej wykorzystano nieparametryczny test 
U Manna-Whitney’a w celu identyfikacji istotnych statystycznie różnic pomiędzy dwie-
ma grupami analizowanych przedsiębiorstw. 

Istota i uwarunkowania implementacji koncepcji 
marketingu zrównoważonego – analiza komparatywna

Jednym z  elementów prowadzonych analiz była ocena sposobu postrzegania istoty 
marketingu zrównoważonego przez menadżerów firm funkcjonujących na obu rynkach, 
zróżnicowanych pod względem stopnia rozwoju społeczno-ekonomicznego. Anali-
za odpowiedzi w obu grupach przedsiębiorstw wskazuje na istnienie różnic pomiędzy 
nimi. MSP ze Sri Lanki zdecydowanie częściej deklarowały znajomość pojęcia „marketing 
zrównoważony” (blisko 70% ankietowanych) w porównaniu do respondentów z Polski 
(niespełna 45%) (wykres 1). Należy zauważyć, że – jak wskazuje badanie istotności różnic 
między tymi grupami przeprowadzone za pomocą testu U Manna-Whitney’a – różnice są 
statystycznie istotne (Z=-4,10520, p=0,00). 
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Wykres 1. Znajomość terminu „marketing zrównoważony” w poszczególnych 
krajach (w %)

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Przeprowadzona analiza danych wskazuje, że obie grupy przedsiębiorstw, biorących 
udział w badaniu, nieco inaczej rozumieją to pojęcie. Przedsiębiorstwa azjatyckie w naj-
większym stopniu utożsamiały je z  kluczową ideą koncepcji marketingu, tj. realizacją 
działań prowadzących do satysfakcji klientów i  osiąganiu korzyści finansowych przez 
firmę (61,6% respondentów) (wykres 2). Na drugim i  trzecim miejscu uplasowały się: 
oferowanie produktów/usług przyjaznych środowisku naturalnemu i bezpiecznych dla 
klientów (50,9%) oraz przyjęcie długookresowej perspektywy w prowadzonych działa-
niach marketingowych (50%). W  dalszej kolejności wskazywano skojarzenia związane 
z prowadzeniem działań marketingowych w sposób etyczny, uczciwą i rzetelną komu-
nikacją, czy prowadzeniem działań nakierowanych na zdrowie pracowników i tworzenie 
atrakcyjnych miejsc pracy. Z  kolei respondenci z  rynku europejskiego pojęcie marke-
tingu zrównoważonego rozumieli znacznie szerzej, tj. jako wdrażanie działań marke-
tingowych, mających na celu zaspokojenie potrzeb klientów, realizację celów przedsię-
biorstwa i jednocześnie pozwalających na realizację celów społecznych i ekologicznych 
(44,7%). Na drugim miejscu wskazali realizację działań prowadzących do satysfakcji 
klientów i osiągania korzyści finansowych przez firmę (39,3%), a na trzecim uczciwą ko-
munikację i promocję (rzetelną, kompletną i zgodną z rzeczywistością) (38,7%). W nieco 
mniejszym stopniu utożsamiano tę koncepcję z etyką w działaniach marketingowych, 
oferowaniem produktów/usług przyjaznych środowisku naturalnemu i  bezpiecznych 
dla klientów, działaniami nakierowanymi na zdrowie pracowników i tworzenie atrakcyj-
nych miejsc pracy oraz angażowanie się w działalność społeczną. 
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Analizując otrzymane wyniki badań, należy podkreślić znaczącą różnicę pomiędzy 
dwiema grupami przedsiębiorstw. O ile w Polsce największa grupa respondentów (sięga-
jąca 45%) właściwie i w sposób kompletny identyfikuje istotę marketingu zrównoważo-
nego, tak na Sri Lance ten sposób został wskazany przez zaledwie 12,5% ankietowanych. 

Wykres 2. Sposób rozumienia pojęcia „marketing zrównoważony” (w %)

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

W  dalszej części badania zaprezentowano respondentom sposób, w  jaki rozumiana 
była koncepcja marketingu zrównoważonego w badaniu. Po zapoznaniu ankietowanych 
z definicją, zapytano czy prowadzą oni działania marketingowe o charakterze zrównowa-
żonym. Na tym etapie w zasadzie taki sam odsetek przedsiębiorstw (sięgający 63% na Sri 
Lance i 60% w Polsce – brak istotnych statystycznie różnic pomiędzy grupami) potwierdził 
realizację działań marketingowych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Nie-
mniej jednak postawy respondentów z Polski były zdecydowanie bardziej jednoznaczne. 
O ile 36% wskazało, że nie prowadzi takich działań, a tylko 4% nie potrafiło odpowiedzieć 
na to pytanie, to w przypadku podmiotów ze Sri Lanki – niespełna 15% wskazało odpo-
wiedź negatywną, a aż co czwarty (23%) nie potrafił udzielić odpowiedzi w tym zakresie. 
W ostatnim przypadku różnice pomiędzy grupami są istotne statystycznie. 

Istotną częścią badań była ocena odmienności uwarunkowań implementacji dzia-
łań marketingowych zgodnych z koncepcją zrównoważonego rozwoju przez przedsię-
biorstwa funkcjonujące w Polsce i na Sri Lance (tabela 1.). W tej części przeanalizowano 
czynniki, które spowodowały zmianę działań marketingowych w kierunku marketingu 
zrównoważonego w  badanych firmach. W  MSP z  rynku polskiego kluczowym bodź-
cem motywującym respondentów do uwzględniania zasad zrównoważonego rozwoju 
w prowadzonych działaniach marketingowych były zmiany w zachowaniach klientów 
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preferujących bardziej ekologiczne produkty (45% wskazań), zmiana przepisów prawa, 
nakładających obowiązek przestrzegania pewnych zasad związanych z ochroną środo-
wiska (36%) oraz nieprzewidywalność cen na rynku surowców (33%). Z kolei w przedsię-
biorstwach lankijskich największy wpływ miały działania konkurentów i ich aktywność 
w  realizacji działań w  obszarze zrównoważonego rozwoju (37%). Niemniej istotnymi 
bodźcami były zmiany w  zachowaniach klientów preferujących bardziej ekologiczne 
produkty (35% wskazań), społecznie odpowiedzialne produkty (34%), jak również bar-
dziej restrykcyjne wymagania partnerów w łańcuchu dostaw (34%). 

Tabela 1. Czynniki determinujące zmianę działań marketingowych w kierunku 
zrównoważonego rozwoju (w %)

Czynniki Polska Sri Lanka
Klienci preferujący bardziej ekologiczne produkty 44,67 34,82
Klienci preferujący bardziej społecznie odpowiedzialne produkty 31,33 33,93
Wymusiły to obowiązujące przepisy prawa 36,67 25,89
Ograniczony dostęp do zasobów, surowców 29.33 29,46
Nieprzewidywalność cen 33,33 25,00
Zaangażowanie konkurentów w zrównoważone działania marketingowe 28,00 36,61
Bardziej restrykcyjne wymagania partnerów (dostawców) w łańcuchu 
dostaw

23,33 33,93

Kryzys finansowo-ekonomiczny lat 2008–2009 8,00 9,82
Klienci oczekujący czegoś więcej niż tradycyjnych działań marketingowych 14,67 24,11
Oczekiwania właścicieli Pana(i) firmy, aby angażować się w działania 
społeczno-ekologiczne (nie tylko koncentrować się na zyskach) 

8,00 16,07

Gotowość klientów do zapłaty wyższej ceny za produkty ekologiczne i/lub 
społecznie odpowiedzialne

11,33 18,75

Sprostanie oczekiwaniom obecnych i nowych pracowników firmy 3,33 17,86
Uzyskanie legitymizacji do prowadzenia działalności, zyskanie przychylności 
najbliższego otoczenia

2,67 16,07

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Przedsiębiorstwa, które zadeklarowały realizację działań marketingowych zgodnie 
z zasadami zrównoważonego rozwoju wskazują na liczne korzyści, jakich doświadczają 
z tego tytułu (tabela 2). Wśród trzech najważniejszych w obu grupach respondentów, 
wskazano te same elementy, choć przypisano im nieco odmienne oceny średnie. MSP 
z  rynku europejskiego największe korzyści upatrują w  postaci możliwości budowa-
nia wizerunku marki i wzrostu zaufania otoczenia (X ̄ = 4,0), wzrostu sprzedaży (X ̄   = 3,9) 
oraz wzrostu lojalności klientów (X ̄   = 3,8). Z kolei podmioty ze Sri Lanki jako najważ-
niejszą korzyść wskazały wzrost lojalności klientów (X ̄ = 4,6), wzrost sprzedaży (X ̄   = 4,5) 
oraz kreowanie wizerunku marki i  zaufania (X ̄  = 4,4). W  obu grupach przedsiębiorstw 
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najmniejszych korzyści upatrywano w oszczędności kosztów (X ̄   kolejno 3,5 i 4,2). Prze-
prowadzone analizy statystyczne pozwalają jednak stwierdzić, że istnieją w tym zakre-
sie istotne statystycznie różnice pomiędzy dwoma, analizowanymi rynkami. W grupie 
przedsiębiorstw reprezentujących rynek azjatycki obserwuje się znacznie wyższe oceny 
potencjalnych korzyści, których mogą doświadczyć przedsiębiorstwa z tytułu realizacji 
działań marketingowych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w porównaniu 
do grupy respondentów z rynku europejskiego. 

Tabela 2. Korzyści wynikające z prowadzenia działań marketingowych zgodnie 
z zasadami zrównoważonego rozwoju (p<0.05)

Korzyści X ̄ Polska X ̄ Sri Lanka
Z (U Mann- 

-Whitney test)
p

Silniejszy wizerunek marki, wzrost zaufania 3,96 4,39 3,79485 0,00
Satysfakcja pracowników 3,78 4,26 3,59552 0,00
Wzrost sprzedaży 3,90 4,45 4,49801 0,00
Lepsze relacje z otoczeniem (samorząd, 
media, dostawcy, społeczność lokalna)

3,70 4,33 4,44126 0,00

Lepsze postrzeganie przez inwestorów, 
organizacje finansujące, sponsorów

3,54 4,24 4,48850 0,00

Oszczędności kosztów 3,49 4,22 5,27388 0,00
Nasze większe zadowolenie z prowadzonej 
działalności

3,73 4,32 4,29141 0,00

Wzrost lojalności klientów 3,83 4,55 5,79303 0,00

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

W prowadzonych badaniach dążono również do identyfikacji różnic pomiędzy dwie-
ma grupami przedsiębiorstw w zakresie istniejących barier związanych z prowadzeniem 
działań marketingu zrównoważonego. Podobnie jak w  przypadku oceny korzyści, tak 
i tutaj obserwuje się pewną prawidłowość. Przedsiębiorstwa lankijskie, w porównaniu 
z polskimi, zdecydowanie wyżej oceniają znaczenie wszystkich analizowanych w bada-
niu problemów, pojawiających się w procesie realizacji marketingu zrównoważonego. 
Różnice pomiędzy grupami są istotne statystycznie (tabela 3). 

Tabela 3. Bariery związane z prowadzeniem działań marketingowych zgodnie 
z zasadami zrównoważonego rozwoju (p<0.05)

Bariery X ̄ Polska X ̄ Sri Lanka
Z (U Mann- 

-Whitney test)
p

Dodatkowe koszty 3,42 3,89 4,21929 0,00
Brak czasu 3,18 4,05 7,09621 0,00
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Bariery X ̄ Polska X ̄ Sri Lanka
Z (U Mann- 

-Whitney test)
p

Brak umiejętności i wiedzy na ten temat 2,95 4,02 7,89708 0,00
Brak poczucia konieczności podejmowania 
tego typu działań

2,99 3,24 2,18713 0,02

Brak widocznych korzyści ekonomicznych 3,09 3,71 5,41715 0,00

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

Na rynku polskim wśród najczęściej wskazywanych barier była konieczność pono-
szenia większych kosztów na działania marketingowe (X ̄   = 3,4) oraz brak czasu (X ̄   = 3,2). 
Natomiast najczęściej pojawiającymi się barierami na Sri Lance były brak czasu na re-
alizację działań marketingowych zgodnych z założeniami zrównoważonego rozwoju 
(X ̄   = 4,1) oraz brak umiejętności i wiedzy pracowników na ten temat (X ̄   = 4,0). 

Zakończenie

Wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju do koncepcji marketingu nie może być trak-
towane jako forma alternatywy dla tradycyjnie realizowanych działań, nie może być rów-
nież zarezerwowana wyłącznie dla konkretnego sektora czy produktów. Podobnie, nie 
powinno być ono postrzegane jako jedno z wielu podejść do osiągnięcia przewagi kon-
kurencyjnej. Prowadzenie biznesu zgodnie z  zasadami zrównoważonego rozwoju nie 
jest opcją, jest obowiązkiem każdego podmiotu funkcjonującego na rynku. Dlatego też 
marketing zrównoważony powinien być postrzegany jako filozofia działania współczes-
nych organizacji [Lim 2016, ss. 232–249]. Aby być firmą rzeczywiście zorientowaną w tym 
kierunku i odnosić sukcesy w dłuższym czasie niezbędne jest holistyczne podejście do 
koncepcji marketing zrównoważonego, a  nie realizacja wyselekcjonowanych działań 
marketingowych na poziomie operacyjnym w sposób uwzględniający firmę, społeczeń-
stwo i środowisko naturalne. 

Przeprowadzone badania wskazują, że pomiędzy dwoma analizowanymi rynkami 
(polski i  lankijski) istnieją statystycznie istotne różnice w sposobie postrzegania istoty 
i uwarunkowań implementacji działań marketingowych zgodnych z koncepcją zrówno-
ważonego rozwoju. W  tym kontekście zrealizowano cel opracowania. Niemniej, prze-
prowadzone analizy statystyczne nie pozwalają na potwierdzenie przyjętego w artykule 
założenia, stanowiącego, iż w przedsiębiorstwach funkcjonujących w krajach rozwinię-
tych (np. polski) obserwuje się większą świadomość odnośnie do konieczności realizacji 
tego podejścia w porównaniu do przedsiębiorstw funkcjonujących na rynkach rozwi-
jających się, takich jak np. Sri Lanka, o niższym poziomie rozwoju i krótszym, a przez to 
także mniejszym doświadczeniu firm w zakresie stosowania podejścia marketingowego. 
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Wyniki badań skłaniają do refleksji, iż właśnie w tej drugiej grupie przedsiębiorstw ob-
serwuje się większą świadomość i większe zaangażowanie respondentów w działania 
nakierowane na realizację celów firmy i jednoczesną troskę o aspekty społeczne i śro-
dowiskowe. 
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Abstract: Modern enterprises operate in markets where it becomes more and more neces-

sary to use social media to establish and maintain relationships with clients. Social media 

are currently the most popular alternative to traditional media. Billions of potential custo-

mers use them. Through social media, enterprises also carry out a  number of marketing 

activities. It involves certain costs and employee involvement. That is why it is important to 

check the effectiveness of these activities and plan them in advance. The aim of the article 

is to show what kind of effectiveness measures can be used for marketing activities under-

taken in various social media. The author proposes several solutions that can find practical 

applications in various enterprises and in their marketing activities.
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Introduction

This article is based on the author’s observations and literature studies. It has mostly a the-
oretical character. However, it can be pointed to important practical applications for the 
indicators of the effectiveness of marketing activities in social media shown. Currently, al-
most every company is starting to be interested in the possibilities offered by social media 
in terms of establishing and maintaining contact with clients. The Internet is becoming the 
basic medium of advertising and promotional communication. Social media essentially al-
low content creation with the consumer. They have a slightly different character than the 
media seen so far. They are governed by their own specific rights and the success can only 
be achieved by the company that is able to efficiently operate in them and communicate 
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its advertising message to clients in an appropriate manner. With the development of mar-
keting in social media, the problem of measuring its effectiveness arises. 

For each business, there should be constant monitoring of business situation and 
look for opportunities to improve it. The simplest method is to check what the effects of 
the activities undertaken are and which ones bring us the most profits. The author of this 
article discusses how to measure this effectiveness of marketing activities. Traditional 
measure of this effectiveness can be treated as a base and check whether it also applies 
to social media or the need for something completely different. 

For the purposes of this article, marketing activities of various entities in various social 
media have been carried out. In this article, the author used the following research methods: 
literature analysis, own observation and virtual ethnography. Literature research includes 
the subject of measures of the effectiveness of the company’s marketing activities. Own ob-
servation made by the author allowed to illustrate the current state of knowledge in this 
subject. The observation was carried out over two years. The research in the field of virtual 
ethnography also took approximately two years. It allows analyzing the behaviour of a given 
group of Internet users, and in the business use of online consumers. The aim of such study 
is to obtain accurate data about a given community through an objective assessment of the 
reactions, preferences and habits of Internet users [Popławska 2018].

Marketing effectiveness measures

Every company operating under competitive conditions attaches great importance to 
marketing activities. It is up to the company to properly shape the product, its sales, de-
mand for products and services and its lack. It includes, among others: building a brand, 
gathering information about the clients’ needs, market segmentation (including beha-
vioural segmentation), planning and implementation of promotional campaigns, pro-
duct placement.

In any case, it is important to study the effectiveness of marketing activities underta-
ken in the company. This is important for both the board of directors and stakeholders 
of the company and the marketing department itself.

Measuring the effectiveness of any activities is a complex process which can include 
the following stages [Gieruła 1992, p. 23]: setting quantitative targets, building a monito-
ring system, data analysis for separating the effects of the tested factor from the effects 
of other factors, assessment according to specific standards. 

In the first stage – setting goals – goals can be formulated in accordance with the 
concept of S.M.A.R.T. – (Simple, Measurable, Achievable, Relevant, Timely defined). So 
a well-defined goal is to be [Encyklopedia Zarządzania]:
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 · Simple – understanding it should not be a  problem, the formulation should be 
unambiguous and leave no room for loose interpretation;
 · Measurable – formulated so that it is possible to express numerically the level of goal 

accomplishment, or at least allow for unambiguous “verifiability” of its implementation;
 · Achievable – means realistic, an overly ambitious goal undermines faith in its achie-

vement and therefore the motivation to implement it;
 · Important – it should be an important step forward, at the same time it must be 

a definite value for who will carry it out;
 · Specified in time – it should have precisely defined time horizon in which the com-

pany intends to achieve it.
This is a very important stage, because it defines the shape of further actions and the 

success or failure of the entire undertaking depends on it.
The tool for testing the effectiveness of marketing activities can be many measure-

ments. Among the most popular (among others by universality of use) indicators there 
are [Zięba 2010, p. 34]:

 · market share (company sales / sales throughout the market);
 · market penetration rate (the number of people who bought the product at least 

once in the period under consideration / the number of all respondents);
 · dynamics of sales growth (sales in period A / sales in period B);
 · customer satisfaction rate (sum of points awarded by customers in individual cate-

gories / number of categories);
 · marketing funds allocation indicator (the number of clients in the “fans of the brand” 

and “satisfied” segments / total number of clients);
 · advertising reach (number of people from a given segment / population that have 

been in contact with an advertising message at a given time / size of a given segment 
or population). 

It should be emphasized that while analyzing the effects of promotional activities, 
the following phenomena must also be taken into account [Frątczak-Rudnicka, Adam-
ski 1997, pp. 100–106]:

 · spiel over – positive effects for the company may have been created in other areas 
than assumed,
 · carry over – the current activity may have an impact on the effectiveness of the mea-

sures used in the future or the current results are the result of earlier actions;
 · time lag – postponing the planned effects of current promotional activities.
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The essence of social media in the context of marketing 
activities

Social media have been defined as “a group of internet-based applications that build on 
the ideological and technological foundations of Web 2.0 and that allow the creation and 
exchange of user-generated content” [Kaplan, Haenlein 2010, p. 60]. They are currently ex-
periencing a renaissance. It is no wonder that almost all companies and other economic 
entities look for broad opportunities to promote their goods and services. Marketing in so-
cial media has become a natural consequence of internet marketing and contextual adver-
tising. It is part of the 4.0 Kotler marketing concept. Nowacki [2014] found that marketing 
in the form of model 4.0, which combines current academic terms, with new important 
elements such as prosumer (who replaces the traditional consumer) social networks (partly 
replacing the promotion and building the transparency of enterprise) or co-operation plat-
form (representing place of origin of the product and allows to develop a relation).

Social media refers to the concept of Web 2.0 that involves the collection of open-
source, interactive and user controlled online applications that can help users to share 
their experiences as participants in business and social processes. Web 2.0 applications 
support the creation of informal users’ networks and the diffusion of user-generated 
content that facilitate the flow of information and knowledge [Arrigo 2018, p. 659].

The precise definition of marketing in social media is difficult to determine, but it can 
be stated that it is a methodical use of new technologies and social networks to implement 
specific marketing tasks. Dorenda-Zaborowicz [2012, p. 13] notes that marketing in social 
media means promotion conducted through various means of communication, resulting 
in obtaining the highest possible recognition. Social media is created by users themselves, 
so it is an unlimited field of possibilities to meet customers. Thanks to skilful observation of 
customer behaviour in social media, it can be understood it like never before. 

Entrepreneurs willingly use social media advertising for various reasons. From their 
point of view, the biggest advantage is the involvement of customers (according to 85% 
of respondents), direct communication with them (65%), as well as the speed of respon-
se, i.e. feedback (60%). Only 50% indicate the low cost of such a campaign.

The most powerful social media platform in the world (3.5 billion users) is Facebook. 
In 2012, Facebook entered the stock exchange (currently on the regulated NASDAQ elec-
tronic market), which is why the pressure of investors appeared, wishing more options 
for obtaining money from it. For this reason, the offer of Facebook for advertisers has 
expanded significantly [Marketing internetowy...]. Thanks to media such as Facebook, live 
interaction with clients is developing. Dialogue and long-term relationships can be es-
tablished. Of course, this significantly affects the loyalty of customers and increases the 
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competitiveness on the market. The Zuckerberg portal service is a perfect example of 
the application of the concept of native advertising, according to which the key is effec-
tive merging of the persuasive message in the general content being viewed.

Companies are also eager to use portals such as Twitter, Instagram, YouTube or Go-
ogle+. In the broad definition of social media, there are also communicators such as 
WhatsApp, which is also used more often for marketing purposes. 

Social media open up numerous opportunities for companies to use various forms of 
promotion and advertising. Customers are surprised by various competitions, they are 
also invited to direct cooperation with the company. Often, customers themselves start 
to build a brand on a social network for a company. They create and place content that 
helps promoting these company and its brand. 

Of course, the company’s activity in social media must be based on a carefully plan-
ned strategy. Any company that wants to develop marketing activities in social media 
must also clearly define its goals. Others will be important for a large company operating 
for years, and others for a young company entering the market. 

It can be assumed that marketing in social media brings first of all the context of in-
teraction with clients, and it is also important to focus on these interactions by building 
indicators to test the effectiveness of marketing campaigns in social media.

Measuring the effectiveness of marketing activities 
in social media in practice

First of all, it should be noted that measuring the effectiveness of marketing activities 
may be different for different companies, or even for various promotional campaigns 
of the same company. It may also depend on the social platform used by the company. 
Different indicators may be useful in different cases. Therefore, as it has already been 
emphasized, it is important to set the goals of measuring effectiveness at the outset of 
measurements. Of course, it seems right to assume that for every enterprise the effecti-
veness of any activities must lead to generating a satisfactory profit. Given this thesis, it 
can be assumed that the most significant indicators are the direct translation of marke-
ting activities into profit. The following indicators will be important here:

 · Return On Marketing Investment (ROMI) – it is a  factor that allows to measure the 
overall performance of company’s marketing campaign. This allows marketing depart-
ments to make better decisions about investing funds for marketing. The higher the 
index, the better.
 · Cost Per Click – this is an important factor when running a payment campaign, for each 

click – entering the website. In this case, knowing the cost of a single entry, in relation to 
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the expected coverage, the amount of budget that will be necessary to carry out this 
type of campaign can be estimated. The lower the index, the better.
 · Marketing-Originated Campaign Influence – an indicator allowing to determine how 

many people visited a given fan page, due to a specific marketing campaign. This is 
very important, because it allows to determine whether the money was well invested 
in the campaign and whether appropriate measures were taken. If not – it is known 
that something should be changed, if it was appropriate – the company knows what 
works. Checking the effectiveness of a marketing campaign with this coefficient is ex-
tremely important because it allows for further planning of activities.
 · ROI – As organisations increasingly develop their social media presence, it is vital to 

be able to evaluate the impact of this investment, including its contribution to achie-
ving marketing objectives, as well as more generally understanding any return-on-
investment (ROI) [Keegan 2017, p. 17].

The second extremely important group of indicators showing the effectiveness of 
marketing activities in social media are indicators relating to customer loyalty. The indi-
cators are such as:

 · Social Interactions – number of interactions with the company as part of social media 
– this is a very important indicator because it allows one to study the involvement of 
community and recipients as such. It is worth noting that for example in the case of Fa-
cebook not only the accessibility increases the scope of the content. The so-called likes 
and comments under a given post also affect how wide the scope of the entry will be.
 · Social Reach – indicates how wide coverage has been achieved by the company in 

social media. It can be calculated in relation to a single post, some period or the entire 
company’s activity in social media.
 · Unsubscribe Rate – this ratio indicates the number of people who stopped subscri-

bing to the company. It’s good to know how many people resign from subscription, 
if there is a sudden jump of this type of activity - the company receives a signal that 
some of its activities were wrong. This is not one of the most important factors, but it 
should be definitely monitored it.
 · Average Interaction per Post – this index determines the average number of inte-

ractions per entry informing about the extent of the involvement of the community 
around the company. Knowing the average results of the engagement generated by 
the company’s content a certain standard that they should meet can be specified. In 
addition, it allows one to diagnose any problems with too low commitment or some 
other important aspect of involvement such as low number of likes under some fast.
 · Mouth-to-mouth growth – the extent of oral marketing after publishing a given post. 

The dynamics of information spreading may be different for different social media.
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Other indicators that can be proposed in relation to marketing activities in social 
media refer to the effects of the company’s activities in these media in a broad sense. Of 
course, depending on the social networking site, these can be various activities, such as 
publishing photos, text posts or videos. 

 · Click by Channel – it is the determination of the number of clicks on a  given link 
from a given communication channel. This gives managers information which social 
networking site generates the most hits, which one is worth focusing on.
 · Social Media Publishing Volume – determines how often the company is active on 

social media. It is noteworthy that, on the one hand, the recipients expect a regular 
delivery of the content, on the other hand, if it is delivered too often, then interest in 
what is published will fall. By paying attention to this coefficient, one will be able to 
plan in an appropriate way when and how often to publish new content.
 · Traffic by Device – an indicator that is created on the basis of observations on which 

devices generate the most traffic on company websites in social networks. This is an 
important task for the marketing departments because it allows managers to specify 
the form of the message addressed to potential clients.

Figure 1. Indicators of the effectiveness of marketing activities in social media 
proposed by the author

Source: own work.
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Given above are eleven, grouped in three groups, selected indicators typical for 
social media, which can allow to determine the effectiveness of marketing activities in 
these media. This is the subjective choice of the author of the text dictated by his own 
observations and experience. As already mentioned, the performance measures can be 
different in different situations and for different media and enterprises. They should be 
selected individually, adequately to the situation.

Companies can assess the effectiveness of their marketing activities also based on 
tools provided by specific social networks. They can also be based on modified traditio-
nal measures of marketing effectiveness.

Summary

The development of social media has given advertisers unprecedented opportunities 
to reach consumers, as well as mobilizing them and forming bonds with the brand. The 
use of social media marketing is somehow enforced by modern consumers. Presence 
on Facebook, Twitter and other social networks is now a must for every brand, so it is 
worth including comprehensive tactics of using them in company’s marketing plan. It 
also brings inevitable costs, in which case it is always necessary to determine the effecti-
veness of the proposed solutions. In this article, the author points out several possibilities 
to measure the effectiveness of marketing activities based on modified traditional mea-
sures of this effectiveness or about measures adapted to social media. 11 indicators have 
been set that can be used by entrepreneurs to measure their marketing effectiveness on 
social media. Of course, it is also possible to modify and use traditional indicators for this 
purpose, but they do not always match the specifics of social media. The author draws at-
tention to the lack of a universal solution in this subject and the need to adapt solutions 
to the situation of the company and selected social media.
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Wstęp

Jednym z podstawowych zadań władz samorządu terytorialnego jest stworzenie miesz-
kańcom warunków do zaspokojenia ich potrzeb związanych z codziennym życiem. Wy-
różnić można zasadność posiadania: mieszkania, pracy, edukacji, rozwoju osobistego 
i zawodowego, ale także formy spędzania wolnego czasu, nawiązywania relacji społecz-
nych, poczucia przynależności i bezpieczeństwa. 

W celu ściągnięcia nowych mieszkańców i utrzymania już obecnych, władze miasta 
muszą skupić się na utrzymaniu wysokiego poziomu jakości życia. Obecnie jednym ze 
sposobów realizacji omawianej problematyki jest zapewnienie warunków do rozwoju 
osobistego poprzez wykorzystanie mody na zdrowy styl życia. Głównym przejawem zja-
wiska jest zwiększenie zainteresowania sportem. Czynny lub bierny udział w nim może 
przybierać formy zorganizowane lub niezorganizowane. 

Miasta powinny zapewniać warunki do promowania aktywności fizycznej, która 
może być upowszechniana w różnorodny sposób. Wymienia się dwa sposoby realizowa-
nia powyższych działań: inwestycje w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną oraz organi-
zację wydarzeń sportowych. Wpływają one pozytywnie na jakość życia mieszkańców 
oraz generują ruch turystyczny, który wpływa na pobudzenie wzrostu gospodarczego 
danej aglomeracji [Śniadek, Zajadacz 2014, ss. 341–342; Crouch, Ritchie 1999, s.  137]. 
Turystyka jest czynnikiem intensywnie wpływającym na rozwój miast, tak w  sferze 
ekonomicznej, jak i społecznej. Problemem, który pojawia się w procesie usportowie-
nia aglomeracji jest odpowiednie zrównoważenie ilości wydarzeń odbieranych przez 
mieszkańców jako te, które pozytywnie wpływają na standard i jakość ich życia. Należy 
pamiętać, iż pewna część oferty może zostać uznana za niepotrzebną, generującą nega-
tywne skutki i emocje w życiu gospodarczym i społecznym.

Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: jaki wpływ na jakość życia 
mieszkańców aglomeracji miejskich ma rozwój bazy sportowej? Artykuł ma charakter 
teoretyczno-empiryczny. Przeprowadzono badania literaturowe oraz ankietowe, które 
zrealizowano wśród mieszkańców Poznania. Otrzymane wyniki poddano analizie i ocenie.

Jakość życia jako wyznacznik rozwoju miasta

Jakość życia człowieka jest zagadnieniem złożonym i wielowymiarowym. Jest ono przed-
miotem badań takich dziedzin nauki, jak: socjologia, medycyna, ekonomia, etyka, filo-
zofia, nauki o kulturze fizycznej, czy psychologia [Śniadek, Zajadacz 2014, ss. 341–342] 
i w zależności od domeny, podlega różnorodnej interpretacji. Pojęciem tym coraz częściej 
zajmują się także przedstawiciele nauk o zarządzaniu. Dopatrują się tu związków między 
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jakością życia, a organizacją wydarzeń mających na celu zaspokojenie potrzeb pojawiają-
cych się w czasie wolnym. Brak jednej wspólnej definicji jest wynikiem wieloaspektowo-
ści zagadnienia. W zależności od dyscypliny zakres badanego problemu, jakim jest jakość 
życia przybiera inny wymiar [Drabowicz, Petelewicz 2016, s. 7]. W ekonomii jakość życia 
wyraża się przy użyciu wskaźników, np. produktu krajowego brutto. Jego główną cechą 
będzie określenie bogactwa danego kraju i stopnia jego rozwoju [Sompolska-Rzechuła 
2013, ss. 127–134]. W medycynie jakość życia rozumiana może być jako ogólny poziom 
zdrowia mieszkańców, dostępność leczenia oraz wysokość ponoszonych kosztów [Papuć 
2011, ss. 141–145]. W psychologii zjawisko to skupia się na analizie zadowolenia czło-
wieka z życia, wyrażanego zarówno w posiadaniu dóbr materialnych, jak i w wymiarze 
niematerialnym. Może być rozumiane jako poziom samorealizacji jednostki ludzkiej i jej 
zadowolenia z życia [Vogel 2001, s. 4]. Odczuwanie szczęścia może być osobną kategorią 
psychologii, według której rozpatrywana jest jakość życia [Kowalik 2008, ss. 35–56].

Według Campbella [1981, s. 32] jakość życia jest składową zaspokajanych potrzeb czło-
wieka, takich jak: życie rodzinne, zdrowie, wykształcenie, rozwój zawodowy, przebywanie 
w środowisku czy grupie społecznej, ale także spędzanie czasu wolnego zgodnie z własny-
mi preferencjami. Natomiast badacze Ferrans i Powers jakość życia rozumieją jako dobro-
stan, którego głównym wyznacznikiem jest szeroko rozumiana satysfakcja z  istotnych dla 
człowieka dziedzin egzystencji [Rogala 2014, ss. 166–172]. Autorzy nie podejmują się jednak 
wymienienia obszarów, których zaspokajanie pozytywnie wpływa na jakość życia. Najpeł-
niejszym oddaniem istoty powyższego zjawiska jest definicja zaproponowana przez Świa-
tową Organizację Zdrowia (World Health Organization Quality of Life), według której jakość 
życia to postrzeganie przez jednostkę własnej sytuacji życiowej w kontekście uwarunkowań 
kulturowych i systemu wartości, w powiązaniu jej z celami, oczekiwaniami, standardami oraz 
zainteresowaniami [WHOQL Group 1995]. Ponadto, organizacja wyróżnia szereg czynników 
i sfer życia, mających bezpośredni związek z analizowanym zjawiskiem. Są to między innymi 
[WHOQOL Group 1995; Rapley 2003, s. 50]: zdrowie psychiczne i fizyczne, relacje społeczne, 
przekonania osobiste człowieka, stan i wysokość poziomu niezależności od innych.

Z kolei J. Kusterka [2003, ss. 197–200], definiując jakość życia wyróżnia jej następujące 
sfery i elementy:

 · szeroko rozumiane samopoczucie i zdrowie, 
 · bogactwo rozumiane jako posiadane przez człowieka dobra materialne, ale i boga-

ctwo duchowe traktowane jako dostęp do religii, edukacji oraz szeroko rozumianej 
kultury (w tym kultury fizycznej),
 · bezpieczeństwo, czyli brak bezpośredniego i pośredniego zagrożenia związanego 

z utratą mienia, zdrowia i życia oraz posiadanie komfortu ekonomicznego, przejawia-
jącego się np. w stałym zatrudnieniu,



378

Zygmunt Waśkowski, Patrycja Wyciszkiewicz

 · poczucie przynależności do jakieś społeczności, np. lokalnej, panujące w niej stosun-
ki międzyludzkie oraz jej wpływ na podejmowane decyzje w życiu indywidualnym.

Wszystkie wymienione i opisane czynniki związane z jakością życia mają swój obiek-
tywny wymiar, jednak poziom ich realizacji i zaspokojenia zależy od subiektywnej oceny. 

Na podstawie przytoczonych definicji omawianego pojęcia można stwierdzić, że 
w znacznej części kształtują je czynniki niezależne od człowieka, takie jak: materialne wa-
runki otoczenia, środowisko naturalne czy dostęp do rozwiązań i udogodnień związanych 
ze zdrowiem, edukacją, pracą oraz czasem wolnym. Wieloaspektowa analiza badanego 
problemu pozwala wysunąć wniosek, że bodźcami, które w istotnym stopniu wpływają na 
odczuwaną jakość życia jest dobrostan, szczęście i zadowolenie z własnego życia. Osiąg-
nięcie takiego stanu jest możliwe między innymi poprzez uczestnictwo w  działaniach 
o charakterze sportowym i rekreacyjnym. Potwierdzają to liczne badania przeprowadzone 
w Polsce wśród osób uprawiających bieganie [Profil polskiego biegacza 2014; 2016]. Sport 
pozwala człowiekowi zachować równowagę psychiczną oraz fizyczną. Jest niezwykle 
istotnym elementem funkcjonowania człowieka, poprawiającym samopoczucie i kondy-
cję zdrowotną. Zadowolenie w wymiarze konsumpcyjnym może być następstwem naby-
wania i użytkowania dóbr materialnych, np. odzieży, obuwia lub sprzętu sportowego. Do 
niematerialnych źródeł aktywizacji zaliczyć można eventy sportowe. 

Działania promujące uprawianie sportu, czynne lub bierne uczestnictwo w wydarze-
niach sportowych, konsumpcja produktów związanych z tą gałęzią przemysłu, wpływają 
pozytywnie na jakość życia mieszkańców. Dysponowanie czasem wolnym jest niezbęd-
nym elementem umożliwiającym rozwijanie własnych pasji i zainteresowań. W. Gawore-
cki definiuje go jako czas, który nie jest związany z pracą zarobkową [2003, s. 114]. Należy 
jednak uściślić przytoczoną definicję i zaznaczyć, że w czasie tym występuje możliwość 
realizacji wybranych według własnego uznania zajęć, niezwiązanych z  obowiązkami 
rodzinnymi czy bytowymi. Poświęcany jest na odpoczynek i szeroko rozumiany relaks, 
rozrywkę, często konsumowany w celu realizacji swoich zainteresowań. Swobodne i ra-
cjonalne wykorzystanie czasu wolnego wpływa na polepszenie stanu zdrowia, rozwój 
fizyczny i duchowy, regeneruje siły psychiczne i fizyczne. Procesy te coraz częściej prze-
biegają dzięki wykorzystywaniu aktywnych form spędzania czasu przejawiających się 
w zorganizowanej rekreacji fizycznej.

Opisane powyżej determinanty jakości życia są pośrednio lub bezpośrednio zwią-
zane z  miejscem zamieszkania. Można wnioskować, że decyzje oraz działania jedno-
stek samorządu terytorialnego w odniesieniu do tworzonej infrastruktury rekreacyjno
-sportowej oraz organizacji wydarzeń sportowych mają kluczowe znaczenie w procesie 
kształtowania jakości życia mieszkańców. 
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Rola sportu w rozwoju miasta Poznania

Poznań w  dokumencie „Strategia Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030” [2013, 
ss. 45–50], jako jeden z celów strategicznych przyjmuje: „zwiększenie znaczenia mia-
sta jako ośrodka wiedzy, kultury, turystyki i sportu”. Obejmuje on cztery powiązane 
ze sobą sfery rozwoju strategicznego, które bezpośrednio wpływają na jakość życia 
mieszkańców, tym samym budując kapitał społeczny oraz podnoszą atrakcyjność 
miasta na arenie krajowej i międzynarodowej. 

W  przytoczonym dokumencie działania strategiczne w  obszarze sportu i  rekreacji 
odnoszą się do [Strategia Rozwoju… 2013]: 

1. Budowania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, ze specjalnym uwzględnie-
niem osób starszych oraz mieszkańców niezrzeszonych w klubach sportowych.
2. Lepszego wykorzystania istniejącej już infrastruktury sportowej.
3. Organizacji masowych imprez i wydarzeń sportowo-rekreacyjnych. 
4. Budowania nowych ścieżek rowerowych i tworzenia kolejnych wypożyczalni rowerów.
Wymienione inicjatywy mają wpłynąć na stopniowe podnoszenie jakości życia 

mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności Poznania w opinii interesariuszy, takich jak: oso-
by rozważające podjęcie nauki lub pracy w stolicy Wielkopolski, turystów krajowych i za-
granicznych, a także inwestorów.

Ważnym elementem rozwoju miasta, bezpośrednio powiązanym zarówno ze spor-
tem, jak i  jakością życia mieszkańców, jest dostosowanie przestrzeni miejskiej do za-
spokajania ich potrzeb rekreacyjno-wypoczynkowych. Przykładowymi rozwiązaniami 
w tym zakresie może być zagospodarowanie terenów zielonych, budowa napowietrz-
nych siłowni, placów zabaw, wytyczanie ścieżek biegowych, tras rowerowych. Otwarte, 
w pełni wyposażone boiska do gier zespołowych, wypożyczalnie sprzętu sportowego 
czy tereny przeznaczone na zorganizowaną rekreację fizyczną, to kolejne przykłady ma-
jące na celu polepszenie jakości życia. Działania te wspierane są przez samorząd teryto-
rialny. Obecnie w Poznaniu istnieje około 130 km ścieżek rowerowych, a do 2022 roku ma 
ich być ponad 150 km. Na terenie miasta wybudowano i oddano do użytku 72 siłownie 
zewnętrzne, 13 boisk typu orlik, 3 stadiony lekkoatletyczne, 4 lodowiska, 14 pływalni 
krytych, 24 osiedlowe obiekty sportowo-rekreacyjne. Infrastrukturę uzupełniają parki li-
nowe, skateparki, kluby fitness, kluby rakietowe, hale sportowe czy przystanie, strzelnice 
i ścianki wspinaczkowe [Poznań 2018].

Innym zagadnieniem mieszczącym się w sferze sportu i  rekreacji fizycznej Poznania 
jest organizacja masowych wydarzeń sportowych. Tego typu eventy dają mieszkańcom 
możliwość czynnego lub biernego uczestnictwa, które przejawia się udziałem w roli za-
wodnika lub kibica. Uczestnictwo w wydarzeniach sportowych jest jedną z opcji spędzania 
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czasu wolnego, a zatem może mieć bezpośredni wpływ na postrzeganą jakość życia. Na-
leży zauważyć, że masowe imprezy sportowe pozytywnie wpływają na relacje między-
ludzkie, integrują społeczność lokalną, np. przez organizację dopingu na trasie biegu ma-
ratońskiego lub wspólne oglądanie zmagań sportowców. Aktywność ta również zacieśnia 
międzypokoleniowe więzi rodzinne oraz promuje zdrowy tryb życia. Organizowane maso-
we wydarzenia sportowe pobudzają potrzebę rekreacji ruchowej wśród mieszkańców, co 
przekłada się na wzrost poziomu zdrowia publicznego i tzw. wellbeing, czyli szeroko ro-
zumiane zadowolenie z życia. Należy zauważyć, że w tego typu wydarzeniach biorą udział 
także zawodnicy przyjeżdżający z innych regionów kraju lub zagranicy. Taka sytuacja daje 
mieszkańcom możliwość wchodzenia w interakcje z przyjezdnymi, poznawania ich zwy-
czajów, a także kultury [Budner 2014, ss. 41–52].

W stolicy Wielkopolski organizowane są wydarzenia sportowe rozgrywane zarówno 
cyklicznie, jak i jednorazowo. Wiele z nich należy do ścisłej czołówki najlepszych i naj-
większych imprez w  kraju. Wśród wydarzeń sportowych cieszących się największym 
uznaniem wymienić można [Malchrowicz-Mośko, Rozmiarek 2016, s. 162]: 

 · Międzynarodowe halowe zawody w skokach przez przeszkody CSi-W „Cavaliada”, 
 · Międzynarodowy turniej tenisowy ATP „Poznań Open”, 
 · Poznań Bike Challenge, 
 · PKO Poznań Półmaraton, 
 · PKO Poznań Maraton, 
 · Wings for Life World Run, 
 · Poznański Bieg Niepodległości,
 · Super League Triathlon Poznań. 

Z  dotychczasowych analiz wynika, że tworzenie warunków do uprawiania sportu 
i rekreacji fizycznej powinno prowadzić do poprawy jakości życia mieszkańców. Należy 
pamiętać, iż podejmowane w tym zakresie działania mogą nie spotkać się z aprobatą, 
a nawet stać się przyczyną frustracji i niezadowolenia. 

Poznań jako miasto sportu 

W celu dokonania oceny słuszności i trafności podejmowanych działań w zakresie two-
rzenia warunków do uprawiania sportu i rekreacji, przeprowadzono badania ankietowe 
wśród mieszkańców Poznania. Wybrano metodę kuli śnieżnej, czyli nielosowego doboru 
respondentów. Polega ona na rekrutacji nowych uczestników badania przez osoby już 
biorące w nim udział. 

Ich celem było określenie wpływu organizowania masowych imprez sportowych oraz 
rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta na postrzeganie poziomu jakości 



381

Kształtowanie jakości życia mieszkańców przez rozwój warunków do uprawiania 

sportu i rekreacji fizycznej

życia wśród mieszkańców. Przeprowadzono je w maju 2018 roku za pośrednictwem in-
ternetowego formularza ankietowego, składającego się zarówno z pytań zamkniętych, 
jak i otwartych. Badani zostali poproszeni o ocenę czynników mających wpływ na jakość 
życia w Poznaniu w kontekście rozwoju miasta, w obszarze sportu i rekreacji. 

W ankiecie wzięło udział 430 osób, mieszkańców Poznania. Niemal 60% responden-
tów stanowiły osoby mieszkające w mieście ponad 10 lat. Drugą, procentowo najliczniej-
szą grupą, niemal 13% były osoby, które zamieszkują w mieście od 5 do 10 lat. Powyżej 
50,7% osób badanych stanowili ankietowani w wieku od 20 do 30 roku życia, czyli poko-
lenie określane mianem Y. Cechą charakterystyczną powyższej generacji jest przywiązy-
wanie uwagi do wartości hedonistycznych, rozumianych jako możliwość samorealizacji, 
rozwoju i  odpowiedniego dostępu do rozwiązań, które pozytywnie oddziaływają na 
ich odbiór rzeczywistości [Stachowska 2012, ss. 35–37]. Osoby z wyższym wykształce-
niem stanowiły 61,9% respondentów. Druga grupa pod względem liczności, to osoby 
z wykształceniem średnim – 29,3%, a pozostałe 8,8% legitymowało się wykształceniem 
gimnazjalnym, podstawowym lub zawodowym. Trzy czwarte badanych deklarowało, że 
uprawia aktywność fizyczną. 

Wypełniający kwestionariusz byli pytani: „Czy uważają Poznań za miasto atrakcyjne do 
życia”? Mogli dokonać oceny w pięciostopniowej skali: zdecydowanie tak, raczej tak, raczej 
nie, nie, trudno powiedzieć. Rozkład odpowiedzi przedstawiał się następująco: zdecydo-
wanie tak – 37,9%, raczej tak – 55,1%, trudno powiedzieć – 3,7%, zdecydowanie nie, raczej 
nie – 3,2%. Można wnioskować, że w opinii mieszkańców stolica Wielkopolski jest miej-
scem atrakcyjnym do życia, gdyż suma odpowiedzi pozytywnych stanowi ponad 90%.

Kolejne pytanie miało na celu ustalenie najważniejszych determinantów, które po-
wodują, że Poznań postrzegany jest jako aglomeracja, w której funkcjonuje wysoki po-
ziom jakości życia. Z zaproponowanych dziesięciu czynników, każdy respondent mógł 
wybrać trzy, które jego zdaniem są najważniejsze, tabela 1. Bodźce poddawane ocenie 
zostały dobrane w taki sposób, aby możliwie najpełniej wpisywały się w przytaczane we 
wcześniejszej części artykułu definicje i założenia. Miało to związek z wieloaspektowym 
pojmowaniem omawianego zjawiska przez różne dziedziny nauki, takie jak: socjologia, 
ekonomia, psychologia czy nauki o kulturze fizycznej. 

Tabela 1. Czynniki wpływające na wysoki poziom jakości życia w mieście

Czynnik Liczba 
odpowiedzi

Procentowy 
udział

Dostępność terenów rekreacyjnych takich jak: parki, plaże miejskie czy 
tereny zalewowe. 240 55,8%

Organizowane wydarzenia kulturalne i sportowe. 231 53,7%
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Czynnik Liczba 
odpowiedzi

Procentowy 
udział

Szeroki dostęp do edukacji. 228 53,0%
Niskie bezrobocie. 186 43,3%
Infrastruktura handlowo-usługowa. 140 32,6%
Inwestycje mające na celu rozwój infrastruktury (np. sportowej, 
komunikacyjnej, mieszkaniowej). 106 24,7%

Wielkość ruchu i jakość komunikacji miejskiej. 90 20,9%
Ład i porządek. 59 13,7%
Darmowy dostęp do części obiektów sportowych. 46 10,7%
Znany klub sportowy. 35 8,1%

Źródło: badanie własne. 

Zdaniem badanych, kluczowymi determinantami okazały się dostępność terenów 
rekreacyjnych (240 wskazań) oraz możliwość udziału w  wydarzeniach kulturalnych 
i sportowych (231 wskazań). Na trzecim miejscu uplasował się szeroki dostęp do edukacji 
(228 wskazań). Warto odnotować, że dwa inne czynniki związane ze sportem, tj. darmo-
wy dostęp do obiektów sportowych oraz funkcjonowanie znanego klubu sportowego, 
zajęły ostatnie miejsca klasyfikacji. Struktura uzyskanych wyników potwierdza twier-
dzenie, że dla osób młodych, które przeważały w badanej próbie, ważne są możliwości 
spędzania czasu wolnego. Na podstawie wyników przedstawionych w tabeli 1, autorzy 
wnioskują, że aspekt wpływający na jakość życia, jakim jest dostępność terenów rekrea-
cyjnych oraz organizacja wydarzeń sportowych i kulturalnych jest jednym z kluczowych 
elementów warunkujących zadowolenie z życia w Poznaniu. 

W kolejnym pytaniu autorzy chcieli się dowiedzieć, „Czy poprzez organizację maso-
wych imprez sportowych podnoszony jest standard/jakość życia poznaniaków?” Ponad 
połowa badanych – 53,4% uznała, że organizacja eventów sportowych pozytywnie wpły-
wa na poziom ich jakość życia. Nieco ponad jedna czwarta – 25,7% ankietowanych nie 
potrafiła ocenić wpływu tego typu wydarzeń. Pozostała część, czyli 20,1% mieszkańców 
miasta nie widzi zależności pomiędzy jakością życia, a organizacją imprez sportowych.

W dalszej części badania respondenci zostali poproszeni o ocenę jedenastu stwier-
dzeń związanych z  masowymi imprezami sportowymi. W  celu wyrażenia swojej opi-
nii mogli użyć pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznaczało – całkowicie się nie zgadzam, 
2 – nie zgadzam się, 3 – trudno stwierdzić, 4 –zgadzam się, 5 – całkowicie się zgadzam. 
Strukturę zgromadzonych ocen zaprezentowano w tabeli 2.
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Tabela 2. Ocena masowych imprez sportowych w kontekście ich wpływu na 
jakość życia

Stwierdzenie
Ocena punktowa

1 2 3 4 5

1. Masowe imprezy sportowe pozytywnie wpływają na 
postrzeganie miasta Poznania przez jego mieszkańców.

11 
(2,6%) 31 (7,2%) 107 

(24,9%)
165 

(38,4%)
116 

(27,0%)

2. Poprzez organizacje masowych imprez sportowych 
miasto zyskuje na atrakcyjności.

11 
(2,6%) 21 (4,9%) 42 (9,8%) 172 

(40%)
184 

(42,8%)

3. Organizowanie masowych imprez sportowych 
pozytywnie wpływa na życie społeczne mieszkańców 
Poznania.

18 
(4,2%) 33 (7,7%) 109 

(25,3%)
165 

(38,4%)
105 

(24,4%)

4. Poprzez bierne uczestnictwo w masowych imprezach 
sportowych następuje proces tworzenia się relacji 
społecznych.

14 
(3,3%)

44 
(10,4%) 99 (23%) 171 

(39,8%)
102 

(23,7%)

5. Poprzez czynne (startowe) uczestnictwo w masowych 
imprezach sportowych następuje proces tworzenia relacji 
społecznych.

10 
(2,3%) 11 (2,6%) 61 

(14,2%)
175 

(40,7%)
173 

(40,2%)

6. Masowe imprezy sportowe organizowane w Poznaniu są 
źródłem konfliktów wśród lokalnej społeczności.

41 
(9,5%)

109 
(25,3%)

117 
(27,2%)

109 
(25,3%)

54 
(12,6%)

7. Masowe imprezy sportowe organizowane w Poznaniu 
pozytywnie wpływają na postrzeganie miasta na arenie 
krajowej.

9 (2,1%) 18 (4,2%) 49 
(11,4%)

180 
(41,9%)

174 
(40,5%)

8. Masowe imprezy sportowe organizowane w Poznaniu 
pozytywnie wpływają na postrzeganie miasta na arenie 
międzynarodowej.

16 
(3,7%) 28 (6,5%) 91 

(21,2%)
139 

(32,3%)
156 

(36,3%)

9. Masowe imprezy sportowe organizowane w Poznaniu 
pozytywnie wpływają na rozwój gospodarczy regionu.

15 
(3,5%) 41 (9,5%) 120 

(27,9%)
157 

(36,5%)
97 

(22,6%)

10. Organizowanie masowych imprez sportowych na ternie 
miasta pozytywnie wpływa na rozwój turystyki.

10 
(2,3%) 14 (3,3%) 71 

(16,5%)
192 

(44,7%)
143 

(33,3%)

11. Miasto Poznań posiada odpowiednią infrastrukturę 
sportową, która umożliwia organizowanie masowych 
imprez sportowych.

25 
(5,8%)

66 
(15,3%)

114 
(26,5%)

145 
(33,7%)

80 
(18,6%)

Źródło: badanie własne.

Większość ankietowanych dostrzega istniejące korzyści z organizacji masowych wyda-
rzeń sportowych. Ich zdaniem miasto staje się bardziej atrakcyjne oraz wzmacnia swój wize-
runek na arenie krajowej i międzynarodowej. Z kolei poprzez czynne uczestnictwo w tego 
typu imprezach sportowych, realizowana jest funkcja socjalizacyjna, mająca na celu budo-
wanie relacji społecznych, co w efekcie prowadzi do wzrostu poziomu jakości życia.

Ponadto zapytano respondentów, czy organizacja masowych imprez sportowych 
negatywnie wpływa na codzienne życie mieszkańców Poznania. Struktura zebranych 
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odpowiedzi kształtuje się następująco: Tak – 10,7%, Raczej tak – 14,2%, Raczej nie – 
39,8%, Nie – 23,5%, Trudno powiedzieć – 11,9%.

Jak widać, blisko dwie trzecie ankietowanych stwierdziło, że imprezy sportowe nie 
wpływają negatywnie na ich codzienne życie. Ponad 40% respondentów stanowiły 
osoby niebiorące aktywnego udziału w wydarzeniach sportowych, które potencjalnie 
mogłyby intensywniej odczuwać negatywne skutki organizacji takich imprez. Na pod-
stawie otrzymanych wyników można wnioskować, iż liczba wydarzeń sportowo-rekre-
acyjnych nie jest zbyt wysoka i nie wpływają one destrukcyjnie na postrzeganą jakość 
życia. Zapisane w strategii i podejmowane przez miasto działania promujące aktywny 
tryb życia są odbierane przez poznaniaków z uznaniem, a niedogodności, takie jak kor-
ki, nadmierny ruch, zakłócenie codziennego rytmu życia, nie wywierają negatywnego 
wpływu na społeczność.

Zakończenie 

Masowe imprezy sportowe oraz nowoczesna infrastruktura sportowo-rekreacyjna stały 
się nieodłącznym elementem rozwoju miast i destynacji. Autorzy artykułu zdiagnozowali 
różne sposoby zaspakajania potrzeb mieszkańców w celu utrzymania bądź podniesienia 
jakości ich życia. Należą do nich: budowanie relacji społecznych, zadowolenie z miejsca 
zamieszkania, możliwość konsumpcji czasu wolnego według własnych preferencji, czy 
rozwój osobisty. Sport i działania zmierzające do jego upowszechniania podejmowane 
przez władze miasta pozwalają spełnić wszystkie wyżej wymienione potrzeby, tym sa-
mym przyczyniają się do rozwoju aglomeracji. 

Działania podejmowane przez władze Poznania są doceniane przez mieszkańców 
stolicy Wielkopolski i odbierane jako czynnik podnoszący atrakcyjność miasta na arenie 
krajowej i międzynarodowej. Analiza wyników badań prowadzi do wniosku, że pozna-
niacy widzą i pozytywnie oceniają korelacje pomiędzy szeroko rozumianym rozwojem 
sportowym miasta, a jakością życia jego społeczności. Założenia strategiczne realizowa-
ne przez Poznań mają zatem odzwierciedlenie w pozytywnym odbiorze działań i zado-
woleniu wśród samych mieszkańców. 
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Wprowadzenie

O sukcesie przedsiębiorstwa decydują jego klienci [Kotler, Rath 1984, ss. 16–21]. Tworze-
nie towarów, które odpowiadają potrzebom konsumentów już nie wystarcza. Kupujący 
często szukają produktów niekonwencjonalnych, które zaskakują, kreują nowe zastoso-
wania. Jednym z narzędzi, umożliwiających takie wyróżnienie jest Design Thinking (DT). 
Firmami, które go stosują są np. Apple, GE, czy Shimano [Brodnicki 2015, s. 37].
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DT to metoda twórczego projektowania. Pozwala spojrzeć na zagadnienia z  innej 
perspektywy, dostarcza innowacyjnych rozwiązań, a także wychodzi poza utarte ścieżki 
myślenia i działania [Helman, Rosienkiewicz 2016, s. 62]. Jest stosowana w firmach i obej-
muje dwa wymiary – szkolenia lub metodę pracy zespołów projektowych.

Artykuł jest analizą przypadku i ma na celu przedstawienie wykorzystywania DT na przy-
kładzie warsztatów szkoleniowych. Autor posłużył się obserwacją uczestniczącą oraz wywia-
dami pogłębionymi, przeprowadzonymi z właścicielami butiku strategiczno-badawczego. 
Dodatkowo przedstawiony został przegląd literatury dotyczącej omawianego zagadnienia.

Historia pojęcia Design Thinking

Trudno określić jednoznacznie, co dało początek DT. Źródła idei projektowania dla ludzi 
można szukać w pierwszych dekadach XX wieku, kiedy Walter Gropius, niemiecki architekt, 
stworzył w 1919 roku uczelnię artystyczno-rzemieślniczą Bauhaus. Wiele jej zasad jest obec-
nie ważnych dla zjawiska DT. Potrzeby emocjonalne ludzi uznano wtedy za równie ważne, co 
pragmatyczne wymogi projektowania. Założono, że przestrzeń wpływała na sposób działa-
nia i myślenia ludzi, więc architekt nie tylko projektował budowlę, ale przeobrażał się w pro-
jektanta życia społecznego. Powstały wtedy zespoły multidyscyplinarne, w których nie istnia-
ła hierarchia. Pracowały one wspólnie nad projektami, a dobro i rozwój osobisty człowieka 
stawały się wymogiem ważniejszym, niż czysto estetyczne czy techniczne zasady [Paul 2018].

Kolejnym ważnym etapem dla rozwoju idei DT był „Join Pogram”. Twórcą nowej idei, był 
profesor John Arnold z Uniwersytetu Stanford. [Ranftler 2016]. Program zakładał, że projek-
towanie trzeba skoncentrować na człowieku. W erze Sputnika i zimnej wojny była to bardzo 
radykalna koncepcja [Hunt 1955, ss. 186–188; Simon 1969; Arnold 1959; The Stanford Daily 
1963, s. 1].

W latach 60. XX wieku trwała debata nad procesem i metodologią projektowania. 
W tym czasie Horst Rittel stworzył określenie „wicked problem”, Herbert Simon promo-
wał prototypowanie jako ostateczny sposób zapewnienia najbardziej satysfakcjonują-
cych rozwiązań, a Victor Papanek namawiał do wykorzystania wiedzy projektowej do 
rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych [Paul 2018].

W  latach 80. i  90. kontynuatorem idei DT był David Kelley, który kultywował uni-
wersyteckie nauczanie w tradycji łączenia sztuki, nauki oraz umieszczania użytkownika 
w centrum. Metoda ta umożliwiała transfer kreatywnych idei i nowatorskich pomysłów 
do biznesowego środowiska przedsiębiorców z Doliny Krzemowej [designthinking.pl]. 

W 1991 roku David Kelley, Bill Moggridge i Mike Nuttall założyli IDEO, które przy po-
mocy DT kreowało nowe produkty i usługi. Firma zapoczątkowała komercyjne wyko-
rzystanie metody dedykowanej nie tylko do projektowania produktów i wzornictwa, 
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ale przede wszystkim w  zakresie doradztwa strategicznego i  biznesowego dla firm, 
wspierając je w obszarach dotyczących organizacji, zarządzania zmianą, innowacjami, 
relacjami, a także sprzedażą, marketingiem i komunikacją. IDEO dzięki zjawisku Design 
Thinking opracowało rozwiązania nowych produktów i  usług dla takich firm jak: 3m, 
BASF, Bayer, British Airways, Chrysler, eBay, Ford, GE, Hawlett-Packard, Ikea, Lufthansa, 
Microsoft, Motorola, Pepsi Cola, Toyota. Beneficjentami tych praktyk są także organiza-
cje rządowe, użyteczności publicznej oraz organizacje non profit, takie jak: szpitale, uni-
wersytety, Departament Zarządzania Kryzysowego w San Francisco, Departament Ener-
gii Stanów Zjednoczonych, czy też Amerykański Czerwony Krzyż. Obecnie szefem firmy 
IDEO jest Tim Brown [Helman, Rosienkiewicz 2016; ss. 69–70; Brown, Wyatt 2010, s. 33].

W 2004 roku powstał Instytutu Designu na Uniwersytecie Stanforda zwany d.school. 
Założony z inicjatywy Davida M Kellego, przy wsparciu finansowym Hasso Plattnera. In-
terdyscyplinarny ośrodek projektowy pozwala studentom z różnych specjalizacji reali-
zować projekty dla firm, fundacji czy społeczności lokalnych według omawianej metody 
[dschool.stanford.edu; designthinking.pl]. W 2007 roku w Poczdamie powstał HPI School 
of DT, który w partnerstwie z d.school uczy i promuje DT w Europie [designthinking.pl].

W 2009 roku Tim Brown wydał książkę „Change by Design” [2009]. Spowodowało to 
wzrost popularności DT. Od tego czasu korzystają z niego prestiżowe firmy [Paul 2018].

Istota Design Thinking

Dawid Kelly w jednym z wywiadów opowiedział, jakie jest pochodzenie nazwy Design 
Thinking. „Pierwsi absolwenci d school mieli problemy ze znalezieniem pracy. Duże firmy 
nie chciały zatrudniać ludzi, którzy przypuszczalnie wiedzieli wszystko, a nie byli eksper-
tami w niczym. Pozycjonowali się na rynku pracy jako eksperci od metodologii designu, 
ale bez większej skuteczności. Kelly zdecydował więc zmienić „marketingowy” przekaz 
i absolwenci stali się ekspertami od sposobów myślenia” [Paul 2018].

DT jest szeroko opisane w literaturze przedmiotu. Metodę definiuje się różnorodnie.
Według Tima Browna, jest to przekazywanie narzędzi do projektowania w ręce osób, 

które nigdy nie czuły się z nim związane w jakikolwiek sposób. Zastosowanie danych narzę-
dzi zostaje wykorzystane do zdecydowanie szerszego spektrum problemów [Brown 2009, s. 
4]. Inna definicja interpretuje zjawisko jako „dyscyplinę, która korzysta ze zdrowego rozsądku 
i metod projektantów, aby zaspokoić potrzeby ludzi za pomocą tego, co jest technologicz-
nie możliwe i co rozsądna strategia biznesowa może zmienić w wartość dla klienta i szansę 
rynkową” [Brown 2008, s. 86]. Thomas Lockwood definiuje DT jako proces skoncentrowany 
wokół człowieka i jego potrzeb, który może być stosowany do tworzenia nowych produk-
tów, usług, ale także rozwiązywania problemów i wyzwań biznesowych [2009].
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W polskiej literaturze DT określane jest jako myślenie projektowe. Koncepcja ta „wy-
korzystuje wrażliwość projektanta i jego metody pracy. Łączy potrzeby i pragnienia lu-
dzi z tym, co jest technologicznie wykonalne, tworząc strategię, która realizuje wartości 
istotne dla klienta oraz kreuje nowe szanse rynkowe” [Gawroński, Seredocha 2012, s. 15].

DT opiera się na czterech zasadach [Meinel, Leifer 2011]:
 · reguła ludzka – projektowanie jest czynnością społeczną, zatem rozwiązywanie 

problemów powinno dążyć do zaspokajania potrzeb ludzkich,
 · reguła dwuznaczności – należy eksperymentować i  szukać odmiennego postrze-

gania pewnych rzeczy, bez stawiania ograniczeń i ścisłego definiowania, co wpłynie 
pozytywnie na pobudzenie kreatywności i innowacyjności,
 · reguła przeprojektowywania – bardzo prawdopodobne, że problem, którego roz-

wiązanie jest opracowywane, był już wcześniej analizowany, zatem warto poznać roz-
wiązania historyczne oraz metody radzenia sobie z ową potrzebą,
 · reguła namacalności – w celu lepszej komunikacji między osobami zaangażowanymi 

w projektowanie, należy urzeczywistnić ideę poprzez wizualizację i prototypowanie.
Istotą DT są zespoły interdyscyplinarne. W ramach ich działania powstają innowacje. W ze-

spole powinny znaleźć się osoby z działu produkcji, badań i rozwoju, marketingu, sprzedaży, 
a także projektanci. Dzięki łączeniu ze sobą zróżnicowanych kompetencji i różnorodnych ele-
mentów takich jak: inżynieria, biznes, design oraz nauki społeczne, stymuluje się kreatywność 
zespołów. Mają one szansę wypracować nowatorski produkt lub usługę, nieszablonowe roz-
wiązania, poprawić proces obsługi klienta lub opracować nowe sposoby komunikacji z konsu-
mentami [Helman, Rosienkiewicz 2016, s. 63; Starostka 2015, s. 1071; Bruce, Bessant 2002, s .49].

Proces DT bazuje na wynikach badań, wymaga zdiagnozowania potrzeb grupy, dla 
której projektuje się rozwiązania. Tworząc trzeba zrozumieć tych, dla których kreujemy. 
Jest to intuicyjna metoda pracy, dzięki której powstają innowacje [Serafiński 2009, s. 41].

Etapy procesu Design Thinking

Proces projektowania jest tym, co wprowadza DT do działania poprzez ustrukturyzowa-
ne podejście do generowania i rozwijania pomysłów. Metoda DT składa się w zależno-
ści od opracowania z pięciu [Helman, Rosienkiewicz 2016, ss. 63–65; dschool.stanford.
edu; Brodnicki 2015] lub sześciu faz, które pomagają przeprowadzić rozwój projektu od 
identyfikacji problemu do poszukiwania i opracowywania rozwiązań i w końcu do jego 
wdrożenia. Proces ten można podzielić na trzy główne obszary: zrozumienia, zbadania 
i materializacji oraz na sześć faz: empatyzacji, definiowania problemu, generowania po-
mysłów, budowania prototypów, testowania oraz implementacji [Gibbons 2016]. Oma-
wiany aspekt prezentuje tabela 1.
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Rysunek 1. Etapy Design Thinking

Źródło: [Gibbons 2016].

Empatyzacja (emphatize)

Innowacja zaczyna się od empatii. Pierwszym etapem DT jest głębokie zrozumienie potrzeb 
i problemów użytkownika. Kluczowe jest rozpoznanie ukrytych i  intuicyjnych motywacji, 
które mają wpływ na ludzkie wybory i zachowania, a także zrozumienie uwarunkowań ryn-
kowych czy technologicznych projektu. Etap ten służy poznaniu potencjalnego użytkowni-
ka, dla którego projektuje się produkt, poprzez obserwacje i wywiady. Dzięki temu możliwe 
jest udzielenie odpowiedzi na pytania: Kto jest użytkownikiem? Co liczy się dla tej osoby? 
[Brodnicki 2015, ss. 38–39; Serafiński 2009, s. 42; dschool.stanford.edu; designthinking.pl]. 

W tym celu używa się takich narzędzi jak: mapa empatii, wywiad etnograficzny, ob-
serwacja użytkowników, ankieta rozpoznawcza wraz z dokładną analizą środowiska (hit 
the streets) i  potrzeb w  kontekście funkcjonalności. Należy przy tym zwrócić uwagę, iż 
tradycyjny focus group nie sprawdza się w tym przypadku, ponieważ ludzie mają tenden-
cje do racjonalizowania swoich wypowiedzi i unikania komentarzy krytycznych. Dyskretna 
obserwacja zachowania może wykazać, że użytkownicy stosują jakieś własne amatorskie 
usprawnienia, które mogą stać się inspiracją dla nowych produktów. Zasadą jest, że w ob-
serwacjach konsumentów uczestniczy cały zespół projektowy: osoby prowadzące bada-
nia, stratedzy, projektanci, eksperci branżowi, klienci [Brodnicki 2015; Helman, Rosienkie-
wicz 2016, s. 63; Serafiński 2009, s. 42; dschool.stanford.edu; designthinking.pl].

Celem powyższej fazy jest zgromadzenie wystarczającej ilości obserwacji, tak aby projek-
tanci mogli odczuwać empatię z użytkownikami i zrozumieć ich perspektywę [Gibbons 2016]. 
W ten sposób buduje się „personę”. (Persona to profil reprezentujący szczególną grupę osób 
– interesariuszy, klientów, użytkowników czy pracowników, z podobnymi potrzebami i celami). 
Jest to postać fikcyjna, która łączy w sobie powtarzalne cechy prawdziwych osób, nie może być 
stereotypem, lecz archetypem opartym na wnioskach z badań. Pozwala to na lepsze zrozumie-
nie tych, którzy mają podobne potrzeby i wzorce zachowań. Wirtualna osobowość powinna po-
siadać dość szczegółów, co pozwoli postrzegać produkty i usługi z jej perspektywy [Paul 2018].
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Definiowanie problemu (define)

W tej fazie zespół interdyscyplinarny dokonuje syntezy danych zarówno jakościowych, 
jak i ilościowych, zebranych podczas fazy empatii. Proces ten pozwala zgromadzić spo-
strzeżenia i znaleźć podobieństwa na podstawie bieżących doświadczeń użytkowników. 
Czy istnieje wspólny problem dotyczący wielu różnych użytkowników? Czy można ziden-
tyfikować niespełnione potrzeby użytkowników, tak aby sprecyzować, co jest właściwym 
problemem [dschool.stanford.edu; Brodnicki 2015; designthinking.pl; Gibbons 2016].

W tym etapie tworzy się punkt widzenia, który jest oparty na spostrzeżeniach i po-
trzebach użytkowników, wymaga on przełamania ram myślowych i  przyzwyczajeń, 
które ograniczają pole widzenia. Pozwala zadać pytanie: Czy użytkownik potrzebuje 
tańszego inkubatora, czy może wykorzysta inny sposób na podtrzymanie ciepłoty ciała 
niemowlęcia? [dschool.stanford.edu; designthinking.pl, Gibbons 2016].

Właściwe zdefiniowanie problemu znacząco ułatwia określenie kierunku poszuki-
wanych rozwiązań. Jest to najtrudniejsze zadanie dla zespołu projektowego, ponieważ 
większość osób preferuje prowadzenie prac nad konkretnym rozwiązaniem od fazy po-
czątkowej. Należy pamiętać, iż zbyt szybkie zdefiniowanie problemu zawęża widzenie 
pełnego obrazu. Pomimo poświęcenia dużej ilości czasu, energii i  nakładów finanso-
wych, otrzymany wynik nie będzie optymalnie odpowiadał potrzebom klienta. Właś-
ciwe zidentyfikowanie zagadnienia oznacza także, że jest on atrakcyjny dla samego ze-
społu projektowego. Do definiowania problemu można się posłużyć takimi technikami 
jak: reframing, 5 Why (5x dlaczego), mapowanie problemu na osi „jak – po co?” [Helman, 
Rosienkiewicz 2016, s. 64; dschool.stanford.edu; designthinking.pl; Gibbons 2016].

Generowanie pomysłów (ideate)

Na tym etapie należy skorzystać z  twórczych metod podejmowania decyzji i  wygene-
rować jak najwięcej kreatywnych koncepcji. Należy pamiętać, iż nielogiczne pomysły są 
warte uwagi. Wyjście poza oczywiste rozwiązania, generuje zwiększenie potencjalnego 
efektu. Interdyscyplinarny zespół powinien skupić się na wygenerowaniu jak największej 
ilości różnorodnych idei i rozwiązań dla zdefiniowanego wcześniej problemu. Następnym 
etapem jest podzielenie się nimi poprzez proces zwany miksowaniem i remiksowaniem, 
z  wykorzystaniem pomysłów innych twórców oraz włączenie zbiorowej perspektywy 
i mocnych strony swoich zespołów [Gibbons 2016]. W ten sposób odkrywane są nieocze-
kiwane obszary eksploracji i tworzy się wiele elastycznych i różnorodnych innowacyjnie 
opcji [Brown, Wyatt 2010, s. 34]. Wymaga to nie tylko wiedzy merytorycznej, ale przede 
wszystkim pomysłowości, odwagi w  kreowaniu nowych, nieszablonowych rozwiązań 
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(out-of-the-box) oraz zaniechania oceny i krytyki pomysłów generowanych przez pozo-
stałych członków zespołu [Helman, Rosienkiewicz 2016]. Etap powinien zakończyć się 
wyborem najciekawszych rozwiązań, a nie ich oceną. W demokratyczny sposób należy 
wybrać najlepszy pomysł, na bazie którego powstaną prototypy.

Budowanie prototypów (prototype)

W fazie tej, powstają fizyczne robocze prototypy (rapid prototyping) w celu pokazania roz-
wiązania problemu. Urealniając pomysł na nowy produkt, usługę czy proces, należy pamiętać 
o użytkowniku. Celem nie jest tworzenie skomplikowanych modeli o cechach zbliżonych do 
produktu końcowego. Najistotniejszą funkcją prototypu jest możliwość wizualnego przed-
stawienia rozwiązania użytkownikom i szybkie zebranie opinii na jego temat. Dzięki takiemu 
działaniu możliwe jest określenie, czy projekt spełnia wymagania klienta, czy należy zmienić 
koncepcję. Na tym poziomie istotne jest zrozumienie, które elementy pomysłów działają, 
a które nie. Można w niej zauważyć wpływ i wykonalność rozwiązań poprzez zbieranie opi-
nii na temat prototypów. Pomagają one wyeliminować błędy we wczesnym etapie projektu, 
przy zainwestowaniu minimalnych kosztów. Prototypowanie ma na celu odkrycie nieprzewi-
dzianych wyzwań związanych z wdrażaniem i niezamierzonych konsekwencji oraz stworze-
nie bardziej niezawodnego długofalowego sukcesu [Brown, Wyatt 2010, s. 35].

Do budowy prototypów używa się wszelakich materiałów: papieru, kartonu, pianki, 
plastiku. Można je także wycinać ze styropianu lub drewna albo korzystać z istniejących 
produktów. Coraz bardziej popularne staje się prototypowanie za pomocą druku 3D. 
Produkt wstępny nie zawsze musi być przedmiotem. W przypadku usług istnieje moż-
liwość posługiwania się komiksem, storyboardem czy rysunkiem ścieżki użytkownika 
[designthinking.pl].

Testowanie (test)

Piąta faza polega na przedstawieniu prototypu rozwiązania pierwotnemu użytkownikowi 
w celu uzyskania opinii o wygenerowanym produkcie (możliwe pytania: „Czy rozwiązanie 
zaspokaja potrzeby użytkownika?”, „Czy poprawiło się jego samopoczucie, myślenie lub 
wykonywanie zadań?”). Umieszczenie go przed klientami, daje możliwość sprawdzenia, 
czy osiąga on założone cele. Zebranie opinii zwrotnych od interesariuszy testów pozwo-
li wykreować zbiór różnych perspektyw. Na tym etapie zaprojektowane rozwiązanie jest 
sprawdzane w  realnym środowisku, w  którym produkt będzie używany. Należy określić 
niezbędne parametry oraz ich wartości, dzięki czemu możliwe będzie jednoznaczne okre-
ślenie wyników przeprowadzonego testu [Brodnicki 2015].
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Etap ten wymaga zaangażowania wielu osób i wsparcia od strony technicznej, formal-
nej, administracyjnej, a nawet prawnej. Dopiero po pozytywnie ukończonych testach mówi 
się o gotowości produktu do wdrożenia. Niestety, bywa on często pomijany przy realizacji 
wielu przedsięwzięć, w wyniku czego najlepsze rozwiązanie problemu nie do końca spełnia 
wymagane założenia i oczekiwania odbiorców [Helman, Rosienkiewicz 2016, s. 65].

Nie ma pewności, że produkt końcowy odniesie sukces. Częste udoskonalanie pro-
totypów, zmienianie ich na podstawie opinii, a następnie ponowne robocze wykonanie 
i poddanie wieloaspektowej ocenie, zmniejsza ryzyko końcowej porażki.

Wdrażanie (implement)

Końcową fazą jest wdrożenie wizji. Sukces DT w przedsiębiorstwie polega na zdolności 
przekształcania idei w produkt dostosowany do aspektów życia użytkownika. Myślenie 
projektowe nie zwalnia z faktycznego projektowania. 

Umiejętne wykorzystanie myślenia projektowego wpływa na organizację i  jej in-
nowacyjność. Ostatni szósty krok ma kluczowe znaczenie i nie powinien być pomijany 
w opracowaniach teoretycznych [Gibbons 2016].

Zastosowanie Design Thinking w praktyce – 
analiza przypadku

Badanie przeprowadzono w trakcie warsztatów „Praktyka nauce. Nauka praktyce”, które 
odbyły się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie 16 listopada 2018 roku, w celu 
wykazania jak wygląda i do czego może być wykorzystywana metoda DT. Składało się 
z obserwacji uczestniczącej oraz wywiadów pogłębionych, przeprowadzanych z właści-
cielami butiku strategiczno-badawczego. Na tej podstawie przygotowana została anali-
za bazująca na studium przypadku [Yin 2014]. Wybór metod badawczych podyktowany 
został formą początkowego etapu prowadzonych działań, chęcią wszechstronnej analizy 
oraz potrzebą lepszego zrozumienia DT.

Z analizy pojawiających się efektów wynika, że celem metody jest kreowanie i wdra-
żanie nowatorskich rozwiązań m.in.: w  postaci nowych produktów, innowacyjnych 
technologii, usług, strategii, procesów, programów edukacyjnych, a nawet modeli bizne-
sowych. Niezależnie od tego, czy działania mają miejsce w biznesie, przemyśle, edukacji, 
administracji, DT wspiera rozwój innowacji i daje gwarancję niestandardowych rozwiązań. 

Faza empatyzacji
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Z badań wynika, że pierwsza faza empatyzacji polega na poznaniu persony. Nie ocenia-
jąc i nie analizując, wykorzystując natomiast metodę mapy myśli, należy wyobrazić sobie 
osobę, zastanowić się, co jest dla niej ważne, czy zna się kogoś podobnego, stworzyć 
wizualizację jej świata. Mapa obejmuje główne sześć obszarów: tego co wirtualna osoba 
mówi, co myśli, co robi, czuje, jakie ma obawy i pragnienia, rysunek 2.

Badając, co wirtualna postać robi, należy identyfikować, jakie czynności wynikają 
z wypowiedzi, co wybiera, jak się zachowuje, co kupuje, z czego korzysta. Dokonując 
analizy, trzeba zestawić to co mówi, z tym, co robi i na tej podstawie wyciągać wnioski. 
Ponadto, należy zwrócić uwagę na to, jakie emocje, obawy i pragnienia jej towarzyszą.

Z przeprowadzonych badań wynika, że persona może być realną osobą, która z jakiś 
powodów jest w stanie zainteresować prowadzących badania. Może być postacią two-
rzoną na podstawie wcześniej przeprowadzonych swobodnych czy też etnograficznych 
wywiadów oraz obserwacji użytkowników.

Rysunek 2. Mapa empatii

Źródło: [Praktyka nauce. Nauka praktyce].

Faza diagnozowania potrzeb
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Z przeprowadzonych badań wynika, że druga faza DT polega na sformułowaniu wy-
zwania. Jest to najważniejszy cel procesu. W  ten sposób określany jest rzeczywisty 
problem/potrzeba użytkownika, a nie to, co się wydaje badającemu, że jest ważne dla 
persony. Problem powinien być atrakcyjny dla grupy generującej rozwiązania. Istnieje 
wewnętrzna potrzeba poszukiwania odpowiedzi na problem – „call to action”. Ważne 
jest, aby można było określić, kiedy się udało go znaleźć. Zdiagnozowanie potrzeby 
ukierunkowane jest na wirtualną osobę, a  nie badacza. Definiowane jest wyzwanie: 
„Jak moglibyśmy…”.

Faza generowania pomysłów

Z przeprowadzonych analiz wynika, że metodą najczęściej stosowaną do generowania 
pomysłów jest burza mózgów. Liczba pomysłów jest podstawową zasadą tej fazy. Liczą 
się konkretne rozwiązania, a  nie idee. Działaniami, które wspomagają powyższą fazę 
mogą być: klasyczna burza mózgów, rysowana burza mózgów, inne metody wspomaga-
jące, w tym skala x10, kolor, analogie.

Bardzo ważną zasadą, która wynika z przeprowadzonych badań jest brak wnoszenia 
uwag krytycznych wobec jakichkolwiek propozycji i  rozwiązań. Na tym etapie zespół 
projektowy skupia się tylko na interesujących propozycjach.

Faza prototypowania 

Polega na rozwinięciu pomysłów tak, aby jak najlepiej realizowały cel/wyzwanie, ponad-
to polega na sprawdzeniu, co działa. Ważne na tym etapie jest improwizowanie.

Według badanych, mogą być trzy rodzaje prototypów: schemat/obiekt/scenka (2D, 
3D). Do działań wspomagających zaliczymy: moodboardy, storyboardy, makiety prze-
strzenne, prototypy fizycznych rozwiązań, odgrywanie ról.

Dobrze przygotowany prototyp, mówi sam za siebie i powinien odpowiadać zasa-
dom: „W minutę za złotówkę”, czyli ma być zrobiony szybko, tanio i niechlujnie. Projek-
tant nie może przywiązywać się do zaproponowanych rozwiązań.

Faza testowania

Ostatnim badanym etapem stosowania DT była faza testowania. Polegała ona na 
sprawdzeniu potencjału wybranych pomysłów. Działaniami, które wspierają omawiane 
stadium testowania mogą być metody: „las rąk”, podobało mi się…, chciał(a)bym…, test 
korytarzowy, karta feedbacku: +/–/?/!, lub ankietki.
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Po prezentacji prototypów ważny był feedback i  ich ulepszanie. Na etapie prezen-
tacji prototypów ważne jest to, co mają do powiedzenia inni. Należy więc słuchać, nie 
bronić swoich pomysłów, zapisywać wszystkie wypowiedzi i nie analizować ocen.

Ze względu na fakt, że badania były realizowane na warsztatach szkoleniowych, nie 
przeprowadzono szóstej fazy procesu DT, czyli wdrożenia.

Podsumowanie – przeszkody we wprowadzaniu praktyk 
Design Thinking

Design Thinking jest przykładem twórczego wykorzystywania badań i zmiany w myśleniu 
marketingowym. Świadomość przedsiębiorstw, jakie korzyści płyną ze stosowania DT, jest 
coraz większa. Osoby zarządzające firmami często włączają je w  działania innowacyjne. 
Wpływa to nie tylko na szeroko rozumianą satysfakcję konsumentów, ale przekłada się 
także bezpośrednio na jakość oferowanych dóbr. Efektem takiego podejścia jest redukcja 
kosztów związanych z  minimalizacją ryzyka wytworzenia rozwiązania niespełniającego 
pierwotnych wymagań klientów [Waters 2001].

Należy jednak pamiętać, że Desing Thinking nie jest narzędziem/metodą, którą moż-
na stosować w każdym typie organizacji i nie wspiera procesu rozwiązywania wszyst-
kich pojawiających się problemów.

Głównymi przeszkodami do wprowadzania DT są [Paul 2017]:
 · Strach przed porażką. Świadomość, że nie ma nic złego w  eksperymentowaniu 

lub porażce, jako źródle uczenia się. Pojęcie to może być trudne do zaakceptowania. 
Podstawą myślenia projektowego jest prototypowanie – szybkie, tanie i brudne. Jest 
to część procesu twórczego, a  nie tylko sposób sprawdzania gotowych pomysłów 
[Brown, Wyatt 2010, s. 35].
 · Traktowanie kreatywności jako fanaberii, która nie powinna być stosowana w nor-

malnym działaniu organizacji, gdyż pracownicy nie są zobowiązani zajmować się tym 
zagadnieniem z braku czasu. 
 · Przeświadczenie, że bez względu na to, co powstanie w czasie procesu DT, cena bę-

dzie głównym kryterium wyboru klienta.
 · Potrzeba zorganizowania warsztatów DT, mająca na celu pozorowane wprowadza-

nie innowacji w firmie.
 · Skupienie organizacji na działaniach obecnych, nie myśląc o dalszej perspektywie, gdyż 

występuje brak czasu na wdrażanie pomysłów, które powstały w trakcie procesu DT.
 · Ograniczone środki na szkolenia.
 · Przeświadczenie, że nowe produkty mogą powstawać jednie w  dziale badań lub 

marketingu, których aktywność polega na kupowaniu lub kopiowaniu produktów wi-
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dzianych na targach.
Należy pamiętać, że zorganizowanie warsztatów DT nie poprawi funkcjonowania 

organizacji. Korzystając z tej metody, nie ma możliwości rozwiązania wszystkich proble-
mów instytucjonalnych. Jest ona skuteczna podczas tworzenia nowego, innowacyjnego 
produktu, który jest nieoczywistym rezultatem działań.

Zakończenie – dalsze kierunki badań

Artykuł jest przyczynkiem do kontynuacji badań w  omawianym obszarze. Planowane 
jest prowadzenie dalszych, które będą pokazywały zastosowanie praktyk Design Thin-
king w różnych ujęciach.
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Wprowadzenie

W ostatnim dziesięcioleciu notuje się systematyczny wzrost znaczenia marek handlowych. 
Proces ten jest konsekwencją zróżnicowanych przemian, takich jak: ewolucja zachowań 
konsumentów, globalizacja rynków, implementacja nowoczesnych technologii teleinfor-
matycznych w działania marketingowe i sprzedażowe detalistów. Wiodące sieci handlowe, 
wdrażając strategie rozwoju własnych znaków towarowych, osiągają przede wszystkim 
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istotne cele ekonomiczne: zwiększenie obrotów, marż, zysków oraz udziałów w rynku. 
Dążą przy tym do zajęcia odpowiedniego miejsca w percepcji finalnych nabywców, ory-
ginalnie pozycjonując marki własne, różnicując strategie plasowania ich w zależności od 
specyfiki i odmienności sieci sklepów czy preferencji klientów. 

Celem artykułu jest ocena roli marek handlowych oraz wyeksponowanie znaczenia 
tej formy brandingu, jako narzędzia rywalizacji detalistów o uzyskanie korzystnej pozycji 
konkurencyjnej na rynku. Autor przyjął tezę, że brak aktywnych działań z zakresu brandin-
gu, powoduje pogorszenie pozycji konkurencyjnych sieci handlowych w ich walce z właś-
cicielami renomowanych marek producenckich. Brak, bądź nieskuteczność tych działań 
sprawiają, że sieci handlowe przegrywają z właścicielami popularnych znaków firmowych 
o  należne im miejsce w  percepcji konsumentów. Tekst bazuje na kwerendzie literatury 
fachowej przedmiotu i witryn internetowych największych detalistów. W toku formuło-
wania wniosków wykorzystano również metodę obserwacji uczestniczącej i własne do-
świadczenie zawodowe.

W artykule skoncentrowano się na podkreśleniu dużej atrakcyjności potencjału ryn-
ku towarów oznaczanych markami własnymi przez sieci handlowe. Przytoczono dane 
statystyczne na temat ich szacunkowej wartości w  Polsce w  sektorze artykułów czę-
stego zakupu (FMCG). Zwrócono również uwagę na fakt, iż stanowią one przeważającą 
część asortymentu oferowanego przez określone sieci handlowe. Następnie scharak-
teryzowano postrzeganie wizerunku własnych znaków towarowych przez detalistów, 
a w końcowym fragmencie artykułu wymieniono wybrane trendy konsumpcyjne, takie 
jak: indywidualizm, personalizacja oferty, smart shopping czy dbałość o zdrowy styl ży-
cia, które sprawiają, iż branding nowych produktów marek własnych sieci handlowych, 
staje się coraz bardziej atrakcyjny.

Wielkość rynku produktów marki własnej

Marki własne pojawiły się wraz z  ekspansją sieci handlowych, zwłaszcza sklepów dys-
kontowych, supermarketów i hipermarketów oraz wzrostem ich siły rynkowej. Obecnie 
niemal wszystkie duże firmy sprzedażowe posiadają w ofercie marki własne (np. Marks 
&Spencer oferują wyłącznie własne znaki firmowe). Są one symbolami stosowanymi przez 
pośrednika handlowego dla oznaczenia towarów, nad których dystrybucją i  sprzedażą 
posiada on pełną kontrolę. Znaki handlowe to zastrzeżone prawnie oznaczenia towarowe 
należące do przedsiębiorstw detalicznych lub hurtowych [Ciechomski 2018, s. 66]. Stosuje 
się je w celu oznaczenia produktów zleconych do wytworzenia producentom i następnie 
sprzedawanych wyłącznie w sklepach należących do danej sieci. O sile marki w długiej per-
spektywie czasu decyduje stopień wypełniania przez nią swoich funkcji, takich jak:
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 · identyfikowanie źródeł pochodzenia produktu, 
 · gwarantowanie jakości towaru i usługi handlowej w określonych miejscach ich zakupu,
 · ułatwianie nabywcy podjęcia decyzji zakupowych, 
 · ograniczanie ryzyka związanego z zakupem i użytkowaniem, 
 · wyróżnianie oferty na masowym rynku, 
 · kreowanie wizerunku sprzedawcy.

Marki własne sieci handlowych posiadają 150-letnią tradycję. Po raz pierwszy zostały 
wprowadzone na rynek w 1869 roku przez brytyjską sieć handlową Sainsbury. W odle-
głej przeszłości marki pośredników handlowych były jednak traktowane marginalnie. 
Philip Kotler wskazywał na ich wyłącznie „aspiracyjny” charakter [2012, s. 443]. Bardziej 
dynamiczny rozwój nastąpił dopiero w  latach 70. XX wieku, gdy najwięksi detaliści 
(Ahold, Carrefour, Metro) zainicjowali internacjonalizację i ekspansję na rynki między-
narodowe, by stać się przedsiębiorstwami globalnymi [Kumar, Steenkamp 2007, s. 17]. 

Grupa produktów szczególnie predysponowanych do oznaczania własnymi znakami 
towarowymi to artykuły codziennego zakupu o relatywnie długim okresie przydatności 
do wykorzystania, takie jak: chemia gospodarcza, kosmetyki pielęgnacyjne, papiero-
we ręczniki, chusteczki higieniczne, płyny do mycia naczyń. Obecnie ich udział często 
osiąga połowę wolumenu sprzedaży danej kategorii produktów. Marką handlową sieci 
detaliczne oznaczają z  reguły proste technologicznie, szybko rotujące produkty o  ni-
skiej cenie jednostkowej, znajdujące się w fazie wzrostu lub dojrzałości związanej z ich 
cyklem życia. Są to zatem towary bardzo częstego zakupu, takie jak: woda mineralna, 
soki i  napoje, mrożonki, mleko i  jego przetwory, dżemy, jaja, cukier. Są one od 10 do 
40% tańsze od produktów sprzedawanych pod renomowanymi markami producencki-
mi [Ciechomski 2010, s. 179].

Sieci handlowe mając na uwadze motywy jakimi kierują się konsumenci, budują ich 
tożsamość w oparciu o jeden z trzech systemów wartości: 

 · materialnym (np. E. Leclerc: „Wiem, że kupuję najtaniej”, Auchan: „Zbijamy ceny za-
wodowo”, Biedronka: „Codziennie niskie ceny”, Lidl: „Lidl mądry wybór”;
 · emocjonalnym (np. Tesco – „Dla Ciebie, dla rodziny);
 · uniwersalnym (np. Carrefour: „Pozytywnie każdego dnia”).

Według szacunków PLMA (The Private Label Manufacturers Association – Organizacja 
Producentów Marek Własnych) zawartych w raporcie „Private label retail market in Po-
land 2017” szacuje się, że Polacy w 2016 roku przeznaczyli na zakupy tego typu produk-
tów około 70 mld zł, z czego 48 mld zł przypadło na sektor FMCG [PLMA 2017]. Wartość 
rynku marek własnych systematycznie wzrasta, wykres 1, ale szacuje się, że w najbliż-
szych kilku latach przyrosty będą jednak mniejsze, niż te z okresu najbardziej dynamicz-
nych zmian, które przypadły na lata 2007–2013.
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Wykres 1. Szacunkowa wartość i dynamika rynku marek własnych w Polsce w sektorze 
FMCG w latach 2007–2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Wojnarowska 2014, s. 958; PLMA 2017; Raport: www.plane-

tretail.com].

Trudno jest jednoznacznie i precyzyjnie określić, ile dokładnie złotych przeznacza-
ją konsumenci w Polsce na zakup towarów sygnowanych własnymi znakami towaro-
wymi, zatem podawane informacje posiadają jedynie szacunkowy charakter. Ocenia 
się, że niemal co trzeci produkt sprzedawany w  polskich sklepach jest wytwarzany, 
a  następnie sprzedawany pod marką handlową. Tańsze zamienniki zdobywają nie 
tylko rynek spożywczy, ale także odzieżowy i elektroniczny. Sprzedaż towarów ozna-
czanych przez detalistów własnymi znakami towarowymi wzrosła w Polsce w  latach 
2003–2016 czterokrotnie. Udział ich w sprzedaży wynosił w Polsce w 2016 roku 29% 
[Marki własne…]. Poziom ten jest ciągle niższy w stosunku do większości krajów euro-
pejskich, ale dystans do liderów systematycznie zmniejsza się. W 2016 roku Szwajcaria 
(52%), Hiszpania (50%) i Wielka Brytania (46%) należały do wiodących państw europej-
skich w zakresie sprzedaży produktów oznaczonych markami własnymi. Ich wysokie 
udziały w całkowitej sprzedaży detalicznej są rezultatem stabilnej pozycji wiodących 
sieci handlowych i pozytywnie zweryfikowanych strategii rozszerzania asortymentu 
towarów na kolejne grupy towarowe. Relatywnie niskie udziały w rynku marek włas-
nych (na poziomie 21–24%) występują w krajach Europy Południowej, takich jak: Tur-
cja, Grecja i Włochy. Dane prezentuje mapa 1.
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Mapa 1. Marki własne w wybranych krajach Europy w 2016 roku

Źródło: [Marki własne…].

W polskich realiach znakowanie produktów własnym znakiem towarowym daje istotne 
możliwości wzrostu sprzedaży w przypadku takich grup asortymentowych, jak: artykuły die-
tetyczne, bezcukrowe, bezglutenowe, żywność ekologiczna, produkty bio oraz inne wyroby 
typu premium [Raźniewska 2016, s. 206]. Trzeba jednak podkreślić, że aspirowanie do danego 
segmentu powinno spowodować reorientację dotychczasowej polityki zapewnienia właści-
wej jakości produktom. Działanie to wymaga stałej kontroli, gdyż jedna partia towaru nie-
spełniająca norm, może negatywnie wpłynąć na kreowanie image nowo budowanej marki. 

Analizując spektrum działań wiodących sieci handlowych na rzecz rozwoju marek 
własnych, warto podać przykłady ilustrujące główne kierunki rozwoju, takie jak:

 · poszerzanie i pogłębianie asortymentu tzw. zdrowej żywności (np. ograniczanie soli, 
cukru, chemicznych dodatków i konserwantów w żywności przez sieć Biedronka);
 · oferowanie żywności eko/bio/organic (np. produkty rolne pochodzące z  gospo-

darstw z certyfikatem ekologicznym (np. Tesco Organic, Auchan Bio, Piotr i Paweł Bio);
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 · systematyczne wzbogacanie oferty produktów świeżych (np. owoców i  warzyw; 
część sieci uruchomiła w  sklepach minipiekarnie do wypieku pieczywa na miejscu 
(np. Lidl, Biedronka, Kaufland);
 · zapewnienie większego wyboru marek premium (np. importowanie marek z Francji 

do sieci Intermarche i Carrefour, marka Deluxe w Lidlu czy La Speciale w Biedronce. Ich 
rola, podobnie jak marek własnych w segmencie bio/eko, będzie wzrastała ze względu 
na naśladownictwo trendu zdrowego odżywiania;
 · wprowadzanie do oferty szerszej gamy marek artykułów niespożywczych (np. bo-

gatsza oferta kosmetyków – Biedronka, Lidl, Netto, a także odzieży, artykułów sporto-
wych – Lidl, marka odzieżowa F&F w Tesco;
 · zatrudnianie znanych osób, tzw. twarzy marki, do promocji własnych produktów (np. 

kucharze Pascal Brodnicki i Karol Okrasa czy Dorota Wellman w Lidlu, Robert Makło-
wicz w Tesco, Ewa Wachowicz w Eurocash [Górska-Warsewicz, Czeczotko, s. 167].

Rynek marek własnych w Europie jest dojrzały, tabela 1. Ich udział w sprzedaży wy-
nosi ponad 40%. Z kolei w USA, gdzie handel detaliczny jest znacznie bardziej rozdrob-
niony, marki własne stanowią 17% sprzedaży [Garczarek-Bąk 2016, s. 2]. Udział ten jest 
stabilny i  nie notuje się znaczących przyrostów, gdyż amerykańscy konsumenci zain-
teresowani są przede wszystkim akcjami promocyjnymi, które traktują jako sposób na 
oszczędne zakupy markowych produktów w  atrakcyjnych cenach. W  ten sposób po-
twierdza się znana prawidłowość, iż najbardziej destrukcyjnym czynnikiem dla trwałej 
lojalności nabywców wobec marki są agresywne promocje cenowe oraz akcje degusta-
cyjne w miejscu sprzedaży.

Tabela 1. Wybrane dane na temat rynku towarów oznaczonych markami 
handlowymi (w %)

Ilościowy udział marek własnych w oferowanym asortymencie w wybranych krajach  
w latach 2004 i 2015
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Ilościowy udział marek własnych w oferowanym asortymencie w wybranych krajach  
w latach 2004 i 2015

Udział marek własnych wybranych sieci handlowych w obrotach na świecie w 2014 roku
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Udział marek własnych wybranych sieci handlowych w obrotach w Polsce w 2014 roku
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [Ciechomski 2010, s. 182; Garczarek-Bąk 2016, s. 5; Marki 

własne…; www.planetretail.com].

Wizerunek produktów oznaczonych marką własną detalisty

Konieczność dbania o  wizerunek oferowanych przez detalistów znaków towarowych 
wynika z rosnących oczekiwań coraz lepiej zarabiających klientów. Siłą sprawczą zmian 
jest ta sama „niewidzialna ręka rynku”, która sprawia, że fascynacja hipermarketami po-
wstającymi w Polsce w połowie lat 90. XX w., ustąpiła miejsca zainteresowaniu galeriami 
handlowymi, e-zakupom i aplikacjom mobilnym. Podobnie zmienia się percepcja klien-
tów w zakresie znaków handlowych. Przykładowo, klienci oczekują nie tylko estetycz-
nych opakowań produktów, ale wyróżnienia ich w taki sposób, aby opakowanie i marka 
pełniły funkcję identyfikacyjną, wspomagającą dokonywanie zakupów. 

Analizując wzrastającą popularność produktów sprzedawanych z  wykorzystaniem 
własnego znaku towarowego oraz ich ciągły rozwój, można stwierdzić, iż proces ten 
spowodowany jest następującymi czynnikami:

 · dezorientacją konsumenta z  powodu ogromnej liczby oferowanych produktów 
i marek;
 · bardzo częstymi zmianami cen towarów;
 · częstymi modyfikacjami opakowań;
 · brakiem wiedzy o nowych produktach [Cyran 2016, s. 117].

Wśród mocnych stron marek własnych wymienić można następujące elementy:
 · atrakcyjne ceny (83%);
 · korzystne promocje (76%);
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 · dobrą relację jakości do ceny (64%);
 · łatwą dostępność towarów (54%);
 · oferowanie sezonowych wersji produktów (50%);
 · duży wybór produktów marki własnej (44%) [Majewska 2014].

Pomimo istniejących zalet, produkty sprzedawane z wykorzystaniem marek własnych 
od lat wzbudzają kontrowersje wśród części konsumentów. Nieprecyzyjna wiedza na ich 
temat sprawia, iż klienci ulegają stereotypom i wciąż traktują je jako produkty charaktery-
zujące się niską jakością, przeznaczone zwłaszcza dla mało zamożnych odbiorców. 

Deklaracje dotyczące nabywania produktów oznaczonych własnymi znakami to-
warowymi są korzystne dla produktów. W świetle wyników badań ankietowych zre-
alizowanych w roku 2016 na próbie 350 konsumentów, większe niż dotychczas zain-
teresowanie zakupami tego typu towarów zadeklarowało ponad 60% respondentów 
[Cyran 2016, s. 122]. Klienci stawiają jednak pewne warunki dotyczące podniesienia 
jakości (43%), obniżki cen (33%), poszerzenia asortymentu (17%), bardziej funkcjonal-
nego opakowania (6%).

Zgodnie z badaniami GfK dla 67% klientów w Polsce, najważniejszym czynnikiem pod-
czas zakupów danych wyrobów jest to, czy jest on wart swojej ceny [Kowalska 2015, s. 363]. 
Ponadto, popularność własnego znaku towarowego jest silnie determinowana kategorią 
produktów. Do najbardziej preferowanych należą artykuły chemiczne (16%), artykuły spo-
żywcze o  wydłużonym terminie przydatności do spożycia (16%), artykuły przemysłowe 
(12%) oraz pozostałe produkty spożywcze (12%). Najrzadziej wybierane są kategorie wy-
robów kojarzonych z bezpieczeństwem, wysoką jakością i zaufaniem do marki. Są wśród 
nich produkty farmaceutyczne, sprzęt elektroniczny, artykuły dla dzieci i używki.

Wyzwaniem dla menedżerów sieci handlowych jest poprawa wizerunku marek włas-
nych. Proces ten dokonuje się poprzez włączanie do bieżącej oferty towarów premium 
i bio, modyfikację składu produktów, zmianę layoutu opakowań oraz przemyślaną stra-
tegię lokowania i pozycjonowania produktów w przestrzeni medialnej. 

Objętość artykułu nie pozwala na szerszą analizę wyzwań, które stoją przed me-
nedżerami sieci handlowych w zakresie form promocji marek własnych detalistów. 
Niektóre spośród nich zostały trafnie zdiagnozowane przez Z. Spyrę [2017, s. 247]. 
Warto jednak podkreślić, że skutecznym narzędziem kreowania wizerunku marek 
handlowych są blogi. Coraz więcej firm decyduje się na ich założenie i moderowanie 
[Stępowski 2014, s. 36].

O  przyszłości marek handlowych będzie decydowała umiejętność wykorzystania 
nowych trendów w zachowaniach konsumentów. Należy wśród nich wymienić:

 · indywidualizm konsumpcji, który z jednej strony stoi w sprzeczności z silną potrze-
bą przynależności do grup społecznych i aspirowania do grup odniesienia, a z drugiej 
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strony wyraża ogromną chęć bycia niezależnym i permanentnego wyróżniania się na 
tle innych;
 · konsumpcjonizm lub wręcz hedonizm, polegający na pragnieniu ciągłego nabywa-

nia rzeczy i nieustannym zaspokajaniu owego celu. Skala zjawiska przybiera niekiedy 
tak wielkie rozmiary, że jest nazywane kulturą współczesnej cywilizacji;
 · smart shopping, określany niekiedy mianem „sprytnych zakupów”, mający za zada-

nie racjonalizację decyzji zakupowych. Trend ten polega na poświęcaniu przez konsu-
mentów znacznej ilości swojego czasu na analizę i porównywanie ofert, poszukiwanie 
informacji o  akcjach promocyjnych, wykorzystywanie aplikacji mobilnych, mediów 
społecznościowych i innych instrumentów inbound marketingu;
 · zdrowy styl życia – nabywanie produktów ekologicznych i przyjaznych środowisku;
 · masową kastomizację, która polega na personalizacji oferty firmy na bardzo dużą ska-

lę [Ciechomski 2016, s. 78], co jest możliwe dzięki dynamicznemu rozwojowi technologii 
produkcji, informatyzacji oraz dogłębnej znajomości potrzeb i preferencji konsumentów, 
osiąganej w wyniku implementacji efektywnego systemu informacji marketingowej.

Podsumowanie 

Zarówno potencjał, jak i dynamika rozwoju rynku towarów oznaczanych markami włas-
nymi przez detalistów, wykazują w ostatnich latach tendencje wzrostowe. Pozytywnej 
reorientacji ulega również negatywny do niedawna wizerunek produktów sygnowanych 
markami handlowymi, jako towarów o niskiej jakości i cenie. Dotyczy to nie tylko produk-
tów należących do sieci dyskontowych, takich jak Biedronka czy Lidl, ale również marek 
sieci supermarketów delikatesowych. Zmiana stała się możliwa dzięki wdrażaniu przez 
sieci handlowe strategii, które z założenia opierają się na odejściu od słabej jakości wy-
konania towarów sygnowanych własnymi znakami towarowymi oraz niezadowalającej 
jakości obsługi, będącej efektem niskiego poziomu wynagrodzeń personelu sprzedażo-
wego. Korzystne zmiany w postrzeganiu marek handlowych są efektem intensywnych 
działań marketingowych i powszechnej troski detalistów o coraz wyższą jakość towarów. 
Nie bez znaczenia jest również optymalizacja zarządzania asortymentem handlowym 
i  poszczególnymi kategoriami produktów oraz uwzględnianie najnowszych trendów 
konsumpcyjnych w stymulowaniu postaw zakupowych klientów.
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