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Wprowadzenie
Coraz częściej w publikacjach naukowych oraz w mediach widoczny jest trend dotyczący analizy
dużych zasobów informacyjnych zawartych w sieci – Big Data. To one zdominowały obecnie rynek
zarówno marketingowy jak i mediowy, a także aktywność polityczną. Stały się dominującym elementem doskonalenia badań nad biznesem i życiem społecznym. Pojawiające się zapotrzebowanie
na upublicznianie informacji przyczyniło się do kumulowania w sieci zasobów informacji o różnej
treści. Piętrzące się w intrenecie góry informacji są kopalnią wiedzy dla naukowców i praktyków
potrafiących wydobyć z nich wartościowe informacje diagnozujące przeszłość, współczesne życie,
a nawet wiarygodnie prognozować zmiany badanego zjawiska. Zapotrzebowanie na tak rozumiane
umiejętności analizy owych zasobów przyczyniło się do stworzenia drugiego tomu Antologii Tekstów
Katedry Technologii Informacyjnych Mediów.
Zbiór publikacji zawartych w niniejszym dziele stanowi o kompetencjach studentów w zakresie
badań zapotrzebowania rynku oraz dowodzi praktycznego wykorzystywania wiedzy zdobywanej
na studiach Logistyki Mediów. Poruszane w pracach dyplomowych problemy badawcze stanowią
ich rzetelną analizę. Są wartościowym przykładem warsztatu pracy dyplomantów, widocznym
w poprawnej interpretacji stwierdzeń, problemów, hipotez jakie zauważają w otaczającej nas
rzeczywistości medialnej.
Tytuły prac, jakie tworzą niniejszy tom, budzą zaciekawienie nie tylko grona naukowego ale
i biznesowego oraz świata polityki. Wskazywać mogą na to listy intencyjne, jakie Katedra Technologii Informacyjnych Mediów, otrzymała w celu utworzenia studiów II stopnia Zarządzanie Big
Data, które będą obejmowały problematykę analizy dużych zasobów informacyjnych. Dokumenty
te świadczą o dużym zainteresowaniu absolwentami naszego kierunku przez świat biznesu. Ten
nowy kierunek spotkał się z ogromnym zainteresowaniem przyszłych studentów. Dowiodły tego
wyniki badań weryfikujące potencjalny nabór na wyżej wymienione studia.
Niech zatem ten drugi tom Antologii będzie bodźcem do rozpowszechniania wiedzy o praktycznym
zastosowaniu umiejętności analizy otaczającego nas świata i przyczyni się do wysnuwania trafnych
wniosków na przyszłość. Świadomość powiększających się stale danych zamieszczanych w świecie
wirtualnym zaowocuje wrażliwością na temat rzetelności tego co i jak jest udostępniane publicznie.
Agata Opolska-Bielańska
Katedra Technologii Informacyjnych Mediów
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Mateusz Borończyk

Bitcoin i Ethereum: analiza Big Data
Streszczenie:
Praca stanowi próbę analizy kryptowalut i wskazania, że mogą być one zjawiskiem przewidywalnym.
Przedstawiona została krótka historia kryptowalut oraz Big Data, jednak największy nacisk został położony
na analizę sentymentu – badanie egzaminujące zależność pomiędzy kursem kryptowalut, a tym jakie informacje można znaleźć o nich w sieci.
Słowa kluczowe: kryptowaluty, bitcoin, ethereum, analiza danych, data science, Big Data, R, analiza sentymentu
Tytuł pracy w języku angielskim: Bitcoin and Ethereum: Big Data analysis
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Mateusz Borończyk
Wstęp
„Information technology and business are becoming inextricably interwoven. I don’t
think anybody can talk meaningfully about one without the talking about the other.” 1
- Bill Gates
XXI wieku to czas, w którym na wyciągnięcie ręki mamy dostęp do całej wiedzy znanej ludzkości. Branże i przedsiębiorstwa wykorzystując dostępne w sieci informacje do swoich celów
marketingowych i finansowych. Pozwala to na dokładne targetowanie produktów, określenie grupy
konsumentów, analizę rynku i w konsekwencji zwiększenie zysków. Dotychczas działania te nie
były wykonywane na ogromną skalę. Tylko ogromne korporacje miały szanse na globalną analizę
rynku, mniejsze przedsiębiorstwa były skazane w większości na działania w obrębie kraju lub
lokalnie. Kilka lat temu nastąpiła zmiana. Pojawiło się nowe remedium – Big Data.
Według „Leksykonu” autorstwa Włodzimierza Gogołka i Wiesława Cetery Big Data to „bazy
danych o rozmiarach przekraczających możliwości typowych narzędzi programowych baz danych
w zakresie zbierania, utrzymywania, zarządzania i analizowania. Są to dane uzyskiwane z komputerów stacjonarnych, mobilnych, komórek, sensorów (RFID) i innych urządzeń wspomagających
operowanie informacjami, obejmujące sektor prywatny i publiczny (np. opieka zdrowotna), a także
zasoby Sieci, w tym sieci społecznościowych” 2.
Co to dokładnie oznacza? Nie trudno wyobrazić sobie ilość danych i informacji, jakie znaleźć
można w Internecie. Ile ich jest dokładnie? Uznaje się, że w 2013 roku, ilość danych w sieci sięgnęła
4,4 petabajta (jeden petabajt to milion gigabajtów), a szacuje się, że w 2018 roku co sekundę będzie przybywać 50 000 GB.3 Realna ilość danych jest niemożliwa do oszacowania, jednak strona
internetowa live-counter.com podaje, że na chwilę obecną jest ich ponad 13 petabajtów. Według
tego, co podaje strona, do 2020 roku, „rozmiar Internetu” ma zwiększyć się do 40 petabajtów,
a do sieci będzie podpięte 50 miliardów urządzeń 4. Narzędzia Big Data pozwalają więc „przejść”
przez przynajmniej część tych danych, zanalizować je i wyciągnąć wnioski, których potrzebujemy.
W pracy skupiono się na analizie Big Data informacji o dwóch najważniejszych kryptowalutach
– Bitcoinie i Ethereum. Przy użyciu narzędzi wykorzystywanych przez profesorów Włodzimierza
Gogołka i Wiesława Ceterę, zanalizowano wiadomości z kanałów RSS z 24 blogów i portalów
informacyjnych poświęconych kryptowalutom uzyskując w ten sposób blisko 10 mln rekordów,
w tym kilkadziesiąt tysięcy unikalnych wyników. Na ich podstawie, starano się wskazać czy istnieje
zależność między tym co „piszą” o Bitcoinie i Ethereum, a ich kursie. W tym celu posłużył język
R, który gwarantuje dużo skuteczniejszą metodę analizy danych niż popularny Excel. Na podstawie tych analiz postawiona została hipoteza: Istnieje zależność między informacjami o Bitcoinie
i Ethereum w sieci, a ich kursem.

„Information Quotes”, Brainy Quote, https://www.brainyquote.com/quotes/bill_gates_173262?src=t_information.
W. Gogołek i in., Leksykon tematyczny: zarządzanie, IT (Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski, 2014)., 47
3
„Ile waży praca?”, Forbes, b.d., https://www.forbes.pl/technologie/jak-wiele-danych-produkujemy-kazdegodnia/4mn4w69.
4
„How Big Is The Internet?”, Live-Counter.com, b.d., http://www.live-counter.com/how-big-is-the-internet/.
1
2
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Bitcoin i Ethereum: analiza danych z wykorzystaniem narzędzi Big Data
Rozdział 1. Podstawy Big Data
1.1 Co to jest Big Data?
Oprócz definicji Big Data znanej z „Leksykonu” autorstwa Włodzimierza Gogołka i Wiesława
Cetery, ciekawie opisuje je Hyunjoung Lee i Il Sohn. Według autorów tych „istotą Big Data nie jest
objętość (ilość) danych, szybkość ich przepływu ani różnorodność, lecz poszerzanie horyzontów myślowych oraz inne spojrzenie na dane” 5. Autorzy zauważają, że „dzięki analizie Big Data
przedsiębiorstwo zyskuje możliwość oddzielenia ‘ziarna od plew’ i poszerzenia swojej początkowo
dość wąskiej perspektywy” 6.
Pojęcie Big Data zostało zdefiniowane i rozpowszechnione w 2001 r. przez pracującego dla
Meta Group (obecnie Gartner) analityka Douga Laneya. Odnosiło się do problemów i możliwości
związanych z trzema wymiarami szybkiej ekspansji danych: 7
• Ilości
• Szybkości przepływu
• Różnorodności
Szersze zainteresowanie pojawiło się w XXI wieku wraz z globalnym rozpowszechnieniem
dostępu do Internetu i koniecznością analizowania generowanych przez niego ogromnych ilości
danych. 8 Tym samym, jeśli potraktować Big Data jako ogromne ilości informacji generowane
w czasie rzeczywistym na podobieństwo strumieniowana, w tym dane niestrukturalne, takie jak
tekst, obrazy i wideo, istotna staje się umiejętność połączenia ich w celu utworzenia wartości.
I to właśnie wartość można zakwalifikować jako kolejny filar Big Data, obok ilości, przepływu
i różnorodności 9.
Dokładnie raport Meta Group z 2001 r. opisuje Big Data jako 3V:
• Volume – czyli duża objętość danych
• Velocity – oznaczające ogromną zmienność danych
• Variety – różnorodność danych
Wymagają one racjonalnych kosztowo i innowacyjnych sposobów przetwarzania informacji
w celu zdobycia wartościowych danych i wspomagania procesu decyzyjnego 10.
W późniejszym okresie dodano kolejne V (Value) czyli dużą wartość danych. Wartość jednak
nie tyczyła się jednak ważności pojedynczych danych, a wyników analiz przeprowadzonych na
tych danych, z użyciem nowych metod opracowanych na potrzeby Big Data.
Big Data oznacza ogromne możliwości. Twórca terminu firma Gartner wskazała Big Data jako
jedną z dziesięciu strategicznych technologii w latach 2012 i 2013, a w roku 2014 uznała Big Data
i Actionable Analytics za podstawowe technologie w strategii inteligentnego zarządzania. W styczniu 2012 r. w Davos, na corocznym spotkaniu światowych liderów politycznych i ekonomicznych
omawiających globalne problemy w ramach Światowego Forum Ekonomicznego, wybrano Big
Data jedną z dziesięciu kluczowych technologii dla przyszłego rozwoju 11 .
H. Lee i Il Sohn, Big Data w przemyśle: Jak wykorzystać analizę danych do optymalizacji kosztów procesów?, 1. wyd. (Warszawa: PWN, 2016)., 25
6
Lee i Sohn.
7
Lee i Sohn, 26.
8
Lee i Sohn, 26.
9
Lee i Sohn, 26.
10
Paharia, Lojalność 3.0. Jak zrewolucjonizować zaangażowanie klientów i pracowników dzięki big data i
grywalizacji. 61.
11
Lee i Sohn, 25–26.
5
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Mateusz Borończyk
Według Viktora Mayer-Schönbergera, KennEtha Cukiera Big Data nie ma jednak jednoznacznej definicji. Idea polega na tak dużej ilości informacji, że komputery nie są w stanie ich
przetworzyć. Inżynierowie musieli więc opracować ku temu nowe narzędzia. Technologie takie
jak Hadoop czy Google MapReduce mogą przetwarzać ogromne ilości danych, które nie muszą
być uporządkowane 12.
Arvind Sathi odwołując się do definicji Meta Group zaznacza, że najważniejsze ze wszystkich
„V” jest Volume czyli rozmiar. Twórca przytacza firmy telekomunikacyjne, w których 100 milionów
klientów firmy telekomunikacyjnej generuje dziennie ok. 50 terabajtów danych. Velocity Sathi dzieli
na dwa aspekty – przepustowość i wydajność danych oraz latencję, czyli z jakim opóźnieniem
dane docierają do serwerów. Ilość danych świadczy o ich wydajności i opóźnieniu, przez co firmy
tworzą serwery i łącza z większą przepustowością, aby uniknąć spowolnień i zgromadzić pełne
informacje. To z kolei ma ogromny wpływ na różnorodność. Big Data to informacje nieustrukturyzowane, bez standardowego formatu, wymagające unikalnej obróbki. Sathi zamiast Value dodaje
termin Veracity, czyli prawdziwość informacji. Nie dotyczy to jednak przydatności danych, a prawdziwości źródła, z którego pochodzą. Każde z tych „V” wymagało wprowadzenia przez korporacje
odpowiednich narzędzi ETL – Extract, Transform, Load. Są to systemy i aplikacje pozwalające
na wyciągnięcie interesujących nas danych, obróbkę i analizę, a później upload do serwera 13.
Krzysztof Kurkowski podczas Forum Teleinformatyki w Miedzeszynie określił Big Data jako
„ocean danych, a metody Big Data to rodzaje sieci i strategii połowów”. Można uznać więc, że Big
Data odnosi się do metod przetwarzania zasobów cyfrowych wytwarzanych w czasie rzeczywistym
przez użytkowników Internetu wymieniających miedzy sobą dane 14 .
Według Rajata Paharja Big Data odnosi się do eksplozji informacyjnej w kontekście wielkości,
liczby i formy dostępnych danych generowanych przez jednostkę, organizację czy też zdarzenie.
Dane pochodzą z ciągle poszerzającego się zbioru źródeł, zapisywane są na wiele sposobów.
Jedne z nich są przetworzone i charakteryzują się określoną strukturą, a inne nie. Dodatkowo
dane występują w niewyobrażalnych ilościach 15. Przez lata firmy i przedsiębiorstwa korzystały ze
standardowych baz danych, które nawet o ogromnym rozmiarze, miały uporządkowaną i określoną
strukturę. Współcześnie postępująca komputeryzacja i coraz większa ilość urządzeń będących
podłączone do sieci tworzy ogromną ilość nieuporządkowanych zasobów informacyjnych. Wśród
nich są m.in. ciasteczka (cookies), czyli informacje o stronach, które odwiedzamy, adresy IP,
GPS, numery telefonu i bilingi, czujniki z urządzeń podpiętych do sieci, wzmianki na blogach,
opinie klientów czy chipy RFID. Andrew McAfee i Erika Brynjolfssona z Massachusetts Institute
of Technology podają, że każdy z ludzi jest obecnie chodzącym generatorem danych 16. Podsumowując Big Data to ogromne dane, które raczej nie będą w jednym miejscu, nie są własnością
jednej organizacji i nie są kontrolowane oraz nie można nimi zarządzać przy użyciu tradycyjnych
narzędzi 17. Narzędzia buzz trackingu pozwalają określić sentymenty, czyli nastawienie ludzi do
konkretnego produktu, rzeczy lub kampanii. Sprawdzają ich wydźwięk. Bardziej zaawansowane
analizy określają siłę emocji dotyczących konkretnego zagadnienia 18.

Mayer-Schonberger i 3M Company, Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work and
Think.
13
A. Sathi, Engaging Customers Using Big Data: How Marketing Analytics Are Transforming Business, 1. wyd.
(Nowy Jork: Palgrave Macmillan, 2014), 132-134
14
Szafrański, „Realizacja zadań publicznych a Big Data.”
15
R. Paharia, Lojalność 3.0. Jak zrewolucjonizować zaangażowanie klientów i pracowników dzięki big data i
grywalizacji, red. Monika Marczyk, tłum. Dorota Gasper (Warszawa: MT Biznes, 2014), 60.
16
A. McAfee, E. Brynjolfsson, „Big Data, czyli przełom w zarządzaniu firmą”, Harvard Business Review, nr
122 [kwiecień 2013].
17
Paharia, 60-61.
18
Paharia, 68.
12
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Jerzy Surma, profesor SGH i ekspert w dziedzinie analizy danych wymienia fenomen Big
Data w oparciu o artykuł wykładowcy rzymskiego uniwersytetu Tor Vergata. Według Surmy, „3V”
oznaczają ogromne ilości danych, które intensywnie powiększają się w czasie i charakteryzują
się różnorodnością formatów. Drugim fenomenem jest „użytkowanie”. Oznacza to konieczność
posiadania adekwatnej platformy technologicznej, a także wykorzystanie dostępnych danych i informacji poprzez zastosowanie konkretnych metod analitycznych (w języku angielskim profesjonalną
analizę danych określa się jako „data science”). Trzeci fenomen to „korzyści” jakie uzyskać można
z Big Data. Są to umiejętności wykorzystania użytkowanych danych, tak aby wspierać procesy
decyzyjne, odkrywać wiedzę czy optymalizować procesy biznesowe 19.
Według książki Surmy „Cyfryzacja życia w erze Big Data”, Big Data „definiowane jest jako
aktywa informacyjne charakteryzujące się dużym wolumenem, intensywnym przyrostem w czasie
oraz różnorodnością formatów danych, które wymagają adekwatnych metod składowania, przetwarzania i analizowania w celu osiągnięcia określonych celów (ekonomicznych, społecznych,
politycznych itp.)” 20. Istotą wolumenu danych Big Data jest uświadomienie sobie, że zbierane są
one dla wszystkich użytkowników. Google, które ma lekko ponad 90% rynku internetowego (wśród
wyszukiwarek internetowych) 21 zbiera dane ponad 3,5 miliarda ludzi. Przyrost tych danych zwiększa się codziennie dla każdego z użytkowników, wraz z każdym wyszukanym słowem, zmianą
lokalizacji, odczytaną wiadomością, wysłanym mailem czy klikniętą reklamą 22.
1.2 Rozmiar
Aby móc swobodnie mówić o Big Data, zbiór danych musi mieć duży rozmiar. Według Lee i Sohna
nie ma żadnego zdefiniowanego limitu, ale typowy zbiór Big Data liczy od kilku terabajtów do kilku
petabajtów. W kontrze to tego, co opisuje magazyn Forbes i strona Live-Counter.com (we wstępie),
Lee i Sohn podają, że do roku 2012 ludzkość zgromadziła dane w ilości 1,27 ZB czyli zettabajta. Ile
to danych? Mniej więcej można to porównać do 251 miliardów płyt DVD czy 4 biliardów książek 23.
Rajat Paharia w książce „Lojalność 3.0” przytacza rozmiar bazy danych amerykańskiej sieci
dyskontowej Walmart, wynoszący 2,5 petabajta. To 167 razy więcej niż rozmiar informacji z książek
Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych, największej takiej instytucji na świecie. Dla porównania firma eBay przetwarza dziennie 50 petabajtów danych na temat aktywności użytkowników
strony. Każda z tych firm z pewnością korzysta z narzędzi Big Data, aby usprawnić działanie
swojej firmy. Paharia szacuje, że rozmiar danych generowanych każdego dnia sięga 2,5 eksabajtów – tysiąc razy więcej niż dane Walmartu. Szybkość generowanych danych rośnie 40% rocznie.
Eric Schmidt, były przewodniczący Google, mówi, że od powstania cywilizacji do 2003 roku stworzono 5 eksabajtów danych. Współcześnie taka liczba wytwarzana jest przez dwa dni 24.
Google przetwarza 24 petabajty danych dziennie, co godzinę na Facebooka dodawane jest
ponad 10 milionów zdjęć, w ciągu dnia użytkownicy tego portalu społecznościowego klikają „Lubie
to” czy zostawiają komentarz blisko trzy miliardy razy. Tworzy to cyfrowy szlak, dzięki któremu
można zbierać informacje o preferencjach użytkowników. To wszystko może być wykorzystane
w narzędziach Big Data 25.

J. Surma, Cyfryzacja Życia w Erze Big Data: Człowiek, Biznes, Państwo, 1. wyd. (Warszawa: PWN, 2017), 24.
J.Surma. ibidem
21
„Search Engine Market Share Worldwide”, b.d., http://gs.statcounter.com/search-engine-market-share.
22
J. Surma, Cyfryzacja Życia w Erze Big Data: Człowiek, Biznes, Państwo.
23
Lee i Sohn, Big Data w przemyśle: Jak wykorzystać analizę danych do optymalizacji kosztów procesów?, 26–28.
24
R. Paharia, Lojalność 3.0. Jak zrewolucjonizować zaangażowanie klientów i pracowników dzięki big data i
grywalizacji, red. Monika Marczyk, tłum. Dorota Gasper (Warszawa: MT Biznes, 2014), 62.
25
Mayer-Schonberger i 3M Company, Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work and Think.
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Ile jest danych na świecie? Niezwykle ciężko ocenić odpowiedź. Najbardziej kompleksowe
i dokładne badania przeprowadził Martin Hilbert z Annenberg School of Communication and
Journalism z Uniwersytetu w Południowej Kalifornii. Postanowił ocenić rozmiar każdej kiedykolwiek wydanej książki, obrazu, emaila, fotografii, utworu muzycznego czy filmu (zarówno w formie
analogowej jak i cyfrowej). Oprócz tego zliczył także gry wideo, rozmowy telefoniczne, informacje
z samochodowych systemów nawigacji czy listy pocztowe. Na podstawie zasięgu do widzów
i słuchaczy ocenił również rozmiar telewizji i radia. Według Hilberta w 2007 roku istniało ponad
300 eksabajtów danych 26.
1.3 Istota
Ważnym aspektem Big Data jest szybkość przepływu i gromadzenia danych, która współcześnie
jest imponująca 27. Dziś w Polsce prędkość domowego internetu dochodzi do 100 Mbps, a mobilny
internet LTE do 20 Mbps 28. Nie mówiąc już o sieciach korporacyjnych, które mają zwykle dużo
większą przepustowość.
Szalenie istotnym elementem Big Data jest ich niestrukturalność. Dotychczas katalogi, raporty
miały konkretną formę i postać i łatwo było nimi zarządzać, były sformatowane. Nowe typy danych
nie mieszczą się w schematach – wideo, muzyka, obrazy, informacje o lokalizacji, tekst, metadane
– każde mają inny format i do każdych trzeba podchodzić inaczej 29.
Typowy zbiór Big Data ma wiec około kilku tysięcy terabajtów, wytwarzanych, rozprowadzanych i wykorzystywanych w czasie od kilku sekund do paru godzin. Zgromadzone dane są zwykle
niestrukturalne, co oznacza, że ich analiza i zarządzanie na początkowym etapie są niemożliwe.
Najpierw trzeba rozpoznać istotne dane, czyli te, które nas interesują. Oznacza to, że Big Data
oprócz zbiorów danych to również zasoby ludzkie, organizacje i odpowiednie technologie poświęcone analizie 30. Siłą napędową Big Data jest więc nie tylko przyrost danych. Ogromne znaczenie
zyskała możliwość wyłuskania z nich przydatnych informacji 31.
Na tym etapie pracy nasuwa się pytanie: Jak używając Big Data udoskonala się środowisko biznesowe?
1. Pierwszy krok to zmiana perspektywy. Należy odkryć to, postawić odpowiednie pytania, na
które chcemy odpowiedzieć 32 .
2. Drugi krok to odkrycie różnych problemów i możliwych rozwiązań w aspektach działalności firmy. Analiza Big Data umożliwia znalezienie ważnej, ukrytej i nieznanej wcześniej
prawdy. Kolejnym etapem w tym kroku jest prognozowanie. Oznacza to, że analizowanie
różnych przeszłych i teraźniejszych danych Big Data, prawdopodobnie ułatwi przewidywanie przyszłych okoliczności. Analizując ogromne ilości danych, odkrywa się nowe obszary
wiedzy. Przykładem jest analiza cross-selling up-selling. Klienci, którzy kupują pieluchy
mają skłonność do kupowania piwa, a przed nadejściem huraganu najczęściej kupowano
latarki i słodycze. Na podstawie tego można rozmieścić towary na pułkach. Jednocześnie
niezwykle ważnym elementem w Big Data jest wizualizacja wyników, tak aby był zrozumiałe
„na pierwszy rzut oka” 33.
Mayer-Schonberger i 3M Company.
Lee i Sohn, Big Data w przemyśle: Jak wykorzystać analizę danych do optymalizacji kosztów procesów?,
28–29.
28
PJ, „Najlepsi dostawcy Internetu – podsumowanie 2017 roku”, 11 styczeń 2018, http://www.speedtest.pl/
wiadomosci/rankingi/najlepsi-dostawcy-internetu-podsumowanie-2017-roku/.
29
Lee i Sohn, Big Data w przemyśle: Jak wykorzystać analizę danych do optymalizacji kosztów procesów?, 29.
30
Lee i Sohn, 29.
31
Lee i Sohn, 32.
32
Lee i Sohn, 33.
33
Lee i Sohn, 33–34.
26
27
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3. Trzeci krok to usprawnienie procedur wykorzystywania istniejących danych i technologii
w celu większej wydajności pracy. Przykładowo w SCM (Supply Chain Management) występuje
tzw. bullwhip effect.
To błąd wynikający z nieprawidłowego oszacowania dostawy surowców. Zwiększa się w trakcie prognozowania wyników produkcji w kolejnym ogniwie łańcucha dostaw, powodując większą
rozbieżność w porównaniu z rzeczywistymi wynikami sprzedaży. Oznacza to, że używając precyzyjnych prognoz i kontroli w czasie rzeczywistym, możliwe jest zminimalizowanie rozbieżności
pomiędzy podażą a popytem. Obniża to jednocześnie koszty magazynowania i logistyk, zwiększając wydajność. Tak działa np. system zarządzania sieciami elektro-energetycznymi Smart
Grid. Sprawdza i kontroluje urządzenia, którymi płynie prąd 34 .
4. Czwarty krok to zapewnienie obiektywnego punku widzenia osobom decyzyjnym. Aby
efektownie wykorzystać Big Data w korporacji, konieczne jest właściwe pokierowanie przepływem przetwarzania danych. Same zbiory nie biorą udziału w procesie podejmowania decyzji.
Rozsądne wykorzystanie danych stwarza paradygmat zarządzania biznesowego. Ostateczny cel
analizy Big Data to znalezienie tego, co przeoczono w przeszłości oraz odkrycie ukrytej wartości
dynamicznego klienta albo utworzenie nowej wartości i dostarczenie jej klientowi. 35 Spójrzmy
na systemy korzystające z GPS jak chociażby Google Maps. Informacje z czujników drogowych,
urządzeń lokalizacji w smartfonach i innych urządzeniach, przesyłane są do systemu nawigacji,
a następnie na centralny serwer. Po analizie danych pod kątem warunków ruchu, otrzymuje informacje o najkrótszej drodze do punktu destynacji, lokalach i obiektach w pobliżu jego położenia
i tego, co one oferują.
Skoro już wiadomo, jaki rozmiar ma Big Data, to analizie należy poddać rozważanie - jak
może ono pomóc przedsiębiorstwu? Przede wszystkim pozwoli zaoszczędzić koszty i czas.
Stworzono specjalne techniczne narzędzia, które są w stanie analizować dane dużo szybciej niż
dotychczas. Znajomość trendów i preferencji klientów pozwala wprowadzić nowe produkty na
rynek. Analizując duże zbiory danych przedsiębiorstwa lepiej rozumieją, co dzieje się na rynku i w
którym kierunku zmierza branża, w której działają. Dzięki analizie sentymentów, firmy są w stanie
ocenić, co sądzą o niej klienci, dzięki temu mogą skupić się na tym jak poprawić i udoskonalać
z nimi relacje 36 .
Kalifornijska firma Datameer zajmująca się analizą danych Big Data wymienia trzy podstawowe
zalety tego rozwiązania 37:
1. L
 epsze odpowiedzi na więcej pytań. Niemal każde przedsiębiorstwo wchodzące na rynek
musi odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Wśród nich są m.in. „Czego pragnie klient?”, „Jakie
są jego potrzeby?”, „Kim są nasi najlepsi klienci?” czy „Czemu klienci wybierają inne produkty lub firmy?”. Dotychczas odpowiedzenie na te i prostsze pytania było nie tylko trudne
ale przede wszystkim kosztowne i czasochłonne. Wielu specjalistów musiało analizować
niedokładne dane aby oszacować np. którzy klienci są „lepsi”, a którzy „gorsi”. Z Big Data
staje się to nie tylko dużo bardziej opłacalne, ale przestaje być tak dużym problemem.
2. Pewność i wiarygodne dane. Używając narzędzi Big Data, przedsiębiorstwo zbiera dokładniejsze i cenniejsze informacje z wielu źródeł. Unika się w ten sposób niepotrzebnego ryzyka,
Lee i Sohn, 34–35.
Lee i Sohn, 35–36.
36
„5 Benefits: Competitive Advantages of Big Data in Business”, New Gen Apps (blog), 14 czerwiec 2017,
https://www.newgenapps.com/blog/importance-benefits-competitive-advantage-big-data.
37
J. Schloss, „Three Major Benefits of Big Data”, 26 luty 2018, https://www.datameer.com/blog/three-majorbenefits-big-data/.
34
35
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że źródło danych, z którego korzystamy w wypadku tradycyjnych analiz jest niekompletne
lub fałszywe.
3. Wzmocnienie nowej generacji pracowników. Dobre narzędzia Big Data pozwalają odpowiadać
na wiele pytań jednocześnie. Co więcej są w stanie znaleźć odpowiedzi na pytania zadane
do poprzednich pytań. Dzięki takiemu kognitywnemu podejściu, biznes zmusza młodych
specjalistów danych do kreatywnego i niestandardowego myślenia oraz nowoczesnego
podejścia do rozwiązywania problemów.
Sathi w swojej książce „Engaging Customers Using Big Data” wskazuje, że Big Data największy wpływ może mieć na badania marketingowe organizacji. W przeszłości firmy inwestowały
w „reported observations” – zbiory informacji o faktach, które niestety nie zawsze były celne. Co
to oznacza? Przeanalizować można w tym miejscu dawne badania Nielsena np. nad oglądalnością
telewizji. Mała próbka osób, dobrana aby reprezentować cały naród miała świadczyć o wynikach
oglądalności. Dziś, dzięki nowym technologiom, tego typu badania mogą być doskonalsze i bardziej ukierunkowane. Wykorzystując Big Data i składające się na nie technologie, możemy ocenić
ilość osób w centrum handlowych (dzięki informacjom GPS), lepiej obliczyć KPI (Key Performance
Indicator), bo wiemy jakie są dokładne ilości sprzedaży naszych produktów, jakie atrybuty charakteryzują konsumentów, celniej dopasować reklamy i sprawić, że płatności za nie jak i przychód,
który będą generować, będzie efektywniejszy 38.
Big Data może natrafić jednak na wiele problemów. Jednym z nich jest ochrona danych osobowych, szczególnie w czasie, po wejściu w życie RODO (Rozporządzenia o Ochronie Danych
Osobowych) 39. W 2017 roku łącząc się z API Facebooka, mogliśmy ściągnąć komentarze wraz
z imieniem i nazwiskiem osoby, które je napisały. Dziś jedyne, co mamy o autorze komentarza
to jego numer ID. Kolejny problem może stworzyć niewłaściwe wykorzystanie danych. Które informacje są prawdziwe, a które to Fake News? Czy dane są wystarczające do prognoz? Oprócz
tego szalenie istotna kwestia to własność intelektualna w otwartych danych. Z czego można
korzystać, a z czego nie.
Rozdział 2. Kryptowaluty
2.1 Bitcoin – definicja
Bitcoin jest pierwszą stworzoną kryptowalutą. Jak podaje najpopularniejsza encyklopedia
świata – Wikipedia – Bitcoin to cyfrowy kapitał będący środkiem wymiany pieniężnej, używający
zaawansowanych mechanizmów kryptograficznych, aby zabezpieczać transakcje finansowe,
tworzenie dodatkowych jednostek i weryfikować transfer waluty. Najważniejszym elementem
kryptowaluty jest jej decentralizacja. W przeciwieństwie do klasycznych elektronicznych pieniędzy czy systemów bankowych. Aby zachować swoją niezależność i decentralizację, kryptowaluty
działają na technologii blockchain zwanej Distributed Ledger Technology, służącej jako publiczna
baza danych z transakcjami 40 .
Prawnie, według Europejskiego Banku Centralnego termin „kryptowaluta” przyporządkowany
jest do „wirtualnej waluty”, która została opisana jako „cyfrowa reprezentacja wartości, która nie
jest wydawana przez bank centralny lub jednostkę publiczną i niekoniecznie przypisany jest do
38
39
40

Sathi, Engaging Customers Using Big Data: How Marketing Analytics Are Transforming Business, 161-165.
Lee i Sohn, Big Data w przemyśle: Jak wykorzystać analizę danych do optymalizacji kosztów procesów?, 37.
„Bitcoin”, Wikipedia, udostępniono 10 wrzesień 2018, https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitcoin.
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waluty fiat, ale jest akceptowalna przez prawne i fizyczne osoby jako środek płatności i może być
transferowany, przechowywany lub wymieniany elektronicznie” 41 .
Bitcoin i inne kryptowaluty polegają na dwóch strukturach danych: transakcjach i blokach.
Transakcje są grupowane razem w bloki. Bloki są łączone ze sobą za pomocą hashów, tworząc
w ten sposób uwierzytelnioną strukturę danych – blockchain. Transakcje i bloki są rozsiane po
wszystkich nodach (węzłach) dzięki protokołom gossip po sieci Peer-To-Peer 42 .
Nowy blok dodawany jest do blockchain jeśli nod sieciowy jest w stanie zautoryzować transakcję
i zapewnić Proof-of-work (algorytm potwierdzania transakcji). PoW działa jako mechanizm obronny
przeciwko atakom Sybilli czyli atakom, w których użytkownik kontroluje wiele węzłów sieci. PoW
zapewnia w ten sposób bezkluczową sygnaturę (keyless signature) w celu autentykacji zarówno
nowych bloków jak i całego łańcucha blockchain. Prawidłowe nody określają, ze w dowolnym
momencie w czasie, tylko najdłuższy łańcuch blockchain jest uznawany za prawidłowy. Określa
się to jako zasadę najdłuższego łańcucha. Najtrudniejszy do obliczenia jest właśnie proof-of-work
łańcucha blochchain. Jeśli nody uznają, że blok danych jest nieodpowiedni, nie jest on dodawany
do łańcucha. Wtedy ostatni blok „wybiera” kolejny blok danych, który może zostać zaakceptowany
i dodany do blockchain 43.
W skrócie Bitcoiny mogą być określone jako dystrybuowany system wykorzystujący proofof-work i blockchain jako mechanizm przechowywania i zatwierdzania transakcji i ich kolejności.
Tym samym cały system i sieć użytkowników automatycznie zgadza się co do własności Bitcoina.
Takie mechanizmy i technologie są koniecznie, aby przechowywać transakcje z jednego bloku
w drugim 44.
Naprawdę zmotywowani użytkownicy Bitcoinów mogą dostarczać moc obliczeniową swoich
komputerów, które muszą być bardzo potężne, aby obliczać nody i łańcuchy blockchain. Nazwani
są oni miners (pol. górnik, kopacz) i za każdy prawidłowo obliczony proof-of-work bloku i transakcji
dostają oni wynagrodzenie w postaci cząstki Bitcoina 45.
Tym samym bezpieczeństwo i decentralizacja Bitcoina pochodzi nie tylko z technicznych
aspektów ktyptowaluty ale przede wszystkim przemyślanej architektury i inżynierii rozwiązań 46 .
Dzięki temu Bitcoin gwarantuje absolutną anonimowość mimo jawności transakcji. Klucz transakcji
mimo, że widoczny dla każdego, mogą rozszyfrować tylko osoby biorące w niej udział. Właśnie
przez bezpieczeństwo i anonimowość Bitcoin jest jedną z ulubionych walut użytkowników sieci
deep web.
2.2 Historia kryptowalut
Za początek kryptowalut można uznać lata 80. (1983) oraz prace informatyka i kryptografa
Davida Chauma. Dzięki swojej pracy poświęconej prymitywom kryptograficznym dla protokołu
ślepych podpisów, powszechnie uznaje się go za twórcę zabezpieczonej cyfrowej gotówki.
W swojej pracy Chaum zaproponował nowy schemat kryptograficzny, który polegał na ukryciu
treści wiadomości zanim ta zostanie podpisana, tak aby osoba podpisująca nie mogła wpłynąć
na treść. Protokół ślepych podpisów mógłby być swobodnie zweryfikowany podobnie jak zwykłe
podpisy elektroniczne. Chaum zaproponował podejście, w którym umożliwił wydawanie cyfrowej
41
A. Judmayer i in., Blocks and Chains: Introduction to Bitcoin, Cryptocurrencies, and Their Consensus Mechanisms. (Morgan & Claypool Publishers, 2017), 15.
42
A. Judmayer i in., Blocks and Chains: Introduction to Bitcoin, Cryptocurrencies, and Their Consensus Mechanisms (San Rafael, California: Morgan & Claypool, 2017), 19.
43
Judmayer i in., 19.
44
Judmayer i in., 19.
45
Judmayer i in., 20.
46
Judmayer i in., 20.
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waluty w sposób niewykrywalny przez strony trzecie. W swoich późniejszych publikacjach Chaum
udoskonalił swój pomysł przez umożliwienie transakcji offline przez dodanie mechanizmów detekcyjnych. Mimo to, system potrzebował zaufanych organów, które wydawałyby elektroniczną walutę.
Aby skomercjalizować swój pomysł, Chaum w 1990 roku założył DigiCash. Pierwsza generacja
kryptograficznych walut nie zyskała dużego rozgłosu pomimo wielu prób komercjalizacji 47 .
Kolejnym etapem był ruch zwany Cypherpunk, który wyrósł na początku lat 90. na tym, co dokonał
David Chaum. Nieformalna grupa komunikowała się ze sobą przez listę mailingową Cypherpunks
i postulowała użycie kryptografii, aby technologii zwiększających prywatność. Przed dokonaniami
Davida Chauma i Cypherpunków, metody kryptograficzne nie był powszechnie dostępne dla konsumentów i niemal wyłącznie korzystało z nich wojsko i agencje wywiadowcze. Ruch Cypherpunk
zwrócił uwagę na takie zagadnienia jak anonimowość, pseudonimizacja, prywatna komunikacja
czy ukrywanie danych, ale także cenzurę i monitoring. Jedną z głównych spraw w połowie lat 90.
był chip Clipper stworzony przez NSA. Pozornie służyć miał on jako narzędzie szyfrujące wiadomości głosowe i tekstowe, jednak miał „tylne wejście”. Pomysł był szeroko krytykowany przez ruch
Cypherpunk, głównie ze względu na wbudowaną możliwość odczytywania wiadomości i infiltrację.
W 1994 r. Matt Blaze opublikował pracę, w której wytknął słabe punkty Clippera i infrastruktury,
w jakiej miałby działać. W praktyce chip ze względu na 16-Bitową funkcję hashującą mógłby być
z łatwością złamany przy odpowiednio silnym ataku. Kolejne słabe punkty Clippera odkryli w 1995
r. Moti Yung i Tair Frankel. Wtedy wiele ataków, między innymi przez grupę aktywistów Electronic
Frontier Foundation, pokazało krytykę Clippera i chęci rządu amerykańskiego do ograniczenia
używania szyfrowania przez użytkowników Internetu. Te wydarzenia znane są jako crypto wars 48.
Przed pierwszą zdecentralizowaną kryptowalutą – Bitcoinem – powstało wiele pomysłów
opartych na ideach Davida Chauma. Każde z tych rozwiązań charakteryzowało się wieloma
zaletami, jednak żadne z nich nie było w pełni zdecentralizowane i charakteryzowały się pewną
dozą kontroli 49 .
• B-Money – ten anonimowy i elektroniczny system gotówkowy został zaproponowany w 1998
r. Wei Dai. Opisał on dwa protokoły oparte na zasadzie niewykrywalnej sieci, w której nadawcy i odbiorcy zidentyfikowani są tylko na podstawie cyfrowych pseudonimów takich jak ich
klucz publiczny. Każda z wiadomości byłaby szyfrowana przez nadawcę i odszyfrowywana
przez odbiorcę. B-money umożliwiał też stworzenie pieniędzy opartych na zadaniach kryptograficznych.
• Bit Gold – powstały w tym samym roku co B-Money, system Nicka Szabo polegał na zadaniach
kryptograficznych, które po rozwiązaniu były wysyłane do publicznego rejestru opartego na
problemie bizantyjskich generałów (zagadnienie kryptograficzne) i utrzymanego w systemie
wysokich zakłóceń. Rejestr przydzielał odbiorcy waluty wiadomości klucz publiczny. Każde
rozwiązanie stawało się natomiast elementem kolejnego zadania tworząc łańcuch nowych
własności. Pozwalało sieci na weryfikowanie nowych monet.
• Hashcash – zaproponowany w 1997 roku przez Adama Back Hashcash był systemem proofof-work (PoW). Oparty został na kryptograficznych funkcjach hashujących, które wprowadzały
mechanizm autoryzacyjny w postaci komputerowych obliczeń prawdopodobieństwa. Jednym
z wymogów tego systemu było to, żeby rozwiązanie było trudne do znalezienia, ale z drugiej
strony łatwe do zweryfikowania. System Hashcash był jedną z metod walki ze spamem.
47
A. Judmayer i in., Blocks and Chains: Introduction to Bitcoin, Cryptocurrencies, and Their Consensus Mechanisms (San Rafael, California: Morgan & Claypool, 2017), 16.
48
Judmayer i in., 16–17.
49
Judmayer i in., 17.
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Gwarantował, że ciężko byłoby wysyłać niepożądane wiadomości przez anonimowy adres
e-mail. Przez to, że tożsamość wysyłającego maila byłaby chroniona, niemożliwe są żadne
tradycje metody autoryzacji. Tym samym serwer pocztowy potrzebował rozwiązania, które
przy użyciu obliczeń byłoby w stanie zautoryzować wiadomość i zaakceptować ja dla odbiorcy.
Koncept Hashcash został później wykorzystywany w kopaniu Bitcoinów.
• RPOW – Hal Finney w 2004 r. zaprezentował pierwszy system walutowy oparty na RPOW
(reusabe proof-of-work) i teoriach Nicka Szabo. Schemat Finneya, podobnie jak Bit Gold
Szabo, związany był z konceptem wartości złota. Później, gdy na rynek wszedł Bitcoin,
Finney był jego pierwszym użytkownikiem, zaraz po samym Satoshi Nakamoto. Pierwszego
Bitcoina otrzymał właśnie od jego twórcy.
• Bitcoin – twórca Bitcoina Satoshi Nakamoto (którego tożsamość nie jest znana i podejrzewa
się, że pod tym pseudonimem ukrywa się grupa osób) opublikował WhitePaper (dokument
z informacjami) o Bitcoinie w 2008 roku. Krótko po tym, 3 stycznia 2009 roku pojawiła się
pierwszy blok protokołu blockchain, na którym opiera się Bitcoin. Zapoczątkowało to erę
zdecentralizowanej waluty. Po dziś dzień Bitcoin jest najefektywniejszą kryptowalutą, jaka
kiedykolwiek znalazła się na rynku z blisko tysiącem altcoinów (Litecoin, Peercoin) opartych
na protokołach Bitcoina.
Podręcznik “Bitcoin for Dummies” wskazuje powód stworzenia waluty przez Nakamoto. Twórcy
uważają, że głównym powodem był kryzys finansowy w 2008 roku. W jego wyniku banki centralne
państw uciekły się do poluzowania polityki pieniężnej, czyli zwiększenia podaży pieniądza na rynku.
Spowodowało to ogromne fluktuacje na rynku i obniżyło bankowe stopy procentowe niemal do
zera. Wszystko, aby zapobiec powtórce konsekwencji Wielkiej Depresji z lat 30. Doprowadziło to
do zjawiska zwanego „wojnami walutowymi” – wyścigu do kompletnej dewaluacji pieniądza, tak
by gospodarka kraju mogła opierać się na jego dobrach i usługach. Rządy zrobiły to, co zawsze
w takich sytuacjach. Wykupiły banki, które zostały dotknięte przez kryzys i ich dodrukowane
pieniądze, co później zdewaluowało rynek. Te akcje doprowadziły do kolejnych zobowiązań
finansowych, które musieli pokryć podatnicy. Oprócz tego nikt do końca nie widział, jakie będą
długoterminowe konsekwencje poluzowania polityki pieniężnej. To właśnie leżało u podstaw Bitcoina – zdecentralizowany system pieniężny wyjęty z rąk wąskiej elity bankierów 50 .
Odpowiedzią na zaistniałą sytuację był pomysł Satoshi Nakamoto. Stworzono nowy system
monetarny, inny niż wszystkie. Nie wiadomo czy celem było zastąpienie walut fiat, jednak dziś
banki patrzą na technologię blockchain jako potencjalną do wykorzystania do własnych celów.
Oczywiście jest to możliwe, ponieważ blockchain działa na licencji open source. Oznacza to, że
każdy może go udoskonalać i zmieniać według własnego uznania. I to w tym kryje się największy
potencjał Bitcoina 51.
Najważniejszym celem Bitcoina była decentralizacja. Oznacza to, że jego użytkownicy są
ekosystemem tej waluty. Eliminuje to takie instytucje jak banki czy pośrednicy. Bitcoin należy do
każdego i każdy tworzy sieć peer-to-peer, na której on działa. Bez indywidualnych użytkowników
Bitcoin nie istnieje. Im więcej osób go kupuje i używa, tym większą ma wartość. Dzisiaj za Bitcoiny
można kupić praktycznie wszystko – domy, samochody, żywność czy zapłacić za usługi. Dzięki

50
51

Prypto, Bitcoin for Dummies (Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc., 2016), 8.
Prypto, 8–9.
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absolutnej wolności i braku kontroli jaką oferuje Bitcoin, każdy może stworzyć swój własny biznes
i zaadaptować kryptowaluty jako system płatności. Decentralizacja oznacza swobodę 52.
2.3 Blockchain
Jednym z najczęściej zadawanych pytań dotyczących Bitcoina jest to jak działa Blockchain.
Najważniejsze to zrozumieć istotę bloczków danych. Każdy bloczek działa po sieci peer-to-peer
i zawiera w sobie hash (sekwencję pozornie przypadkowych liter i cyfr), każdego poprzedniego
bloczku. W rezultacie, od 2009 roku, kiedy pojawił się pierwszy bloczek pamięci – nazwany „Genesis Block” – powstał łańcuch transakcji, które zawarte są w różnych bloczkach. Przez te bloczki
i transakcje, które odbywają się w czasie rzeczywistym, badając dane doszlibyśmy w końcu do
„Genesis Block”. Oznacza to, że każdy bloczek danych zawiera „podsumowanie” poprzedniego 53 .
Bitcoinowy blockchain jest jak otwarta księga. Rejestruje wszelkie transakcje z wykorzystaniem Bitcoina z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Dodatkowo zapewnia to całkowitą
transparentność. Każdy może wejść w dowolny blok danych i zobaczyć hashe, które się w nim
znajdują. Takiej formy transparentności często boją się tradycyjne instytucje państwowe. Różnica
polega na tym, że użytkownicy i firmy reprezentowane są jako adres swojego wirtualnego portfela
Bitcoinowego, przez co zachowują anonimowość 54 .
Z finansowego punktu widzenia, blockchain działa jak baza danych z transakcjami. Każdy
węzeł Bitcoina (czyli maszyna zwana „koparką” która ciągle wykrywa i waliduje nowe transakcje)
posiada pełną kopię transakcji wszystkich Bitcoinów w historii. Każdy nowy bloczek danych jest
generowany w kolejności chronologicznej (przez hashe). Inaczej hash były by niewiadomymi i nie
byłoby jasne dokąd prowadzą, co oznaczałoby, że zostałyby odrzucone przez sieć. Dodatkowo
przeszłe bloczki danych są tak napisane, że ich zmiana jest niemożliwa. Inaczej zmiana hashu
spowodowałaby zablokowanie kolejnych bloczków lub ponownie stworzona, co jest niemożliwe.
Istotna jest maksymalna liczba Bitcoinów, która dostanie się na rynek to 21 milionów. Zostało to
zapisane w kodzie źródłowym kryptowaluty i nie może zostać zmienione 55.
2.4 Ethereum
Inną najpopularniejszą kryptowalutą jest Ether, generowany przez platformę Ethereum. Powstała w 2015 r. platforma jest w pełni zdecentralizowana i pozwala na budowanie na niej Smart
Contractów i Distributed Applications 56. Smart Contract jest protokołem, który pozwala na udostępnianie, weryfikowanie i wykonywanie kontraktów walutowych zawartych między stronami.
W praktyce są to protokoły, na których opiera się blockchain, a więc kryptowaluty 57 . Distributed
Applications są to aplikacje, które mogą być uruchamiane i wykonywane w sieci w czasie rzeczywistym i przechowywane na serwerze lub chmurze 58 .
Smart Contracty i Distributed Applications mogą być tworzone i uruchamiane na platformie
Ethereum bez jakichkolwiek opóźnień, oszustw, kontroli czy inwigilacji ze strony osób trzecich.
Platforma funkcjonuje na własnym blockchainie i posiada własną kryptowalutę – Ether. Dlatego
Prypto, 9.
Prypto, 104.
54
Prypto, 104.
55
Prypto, 104.
56
„Ethereum - Definition of ‘Ethereum’, Investopedia, udostępniono 2 wrzesień 2018, https://www.investopedia.com/terms/e/Ethereum.asp.
57
„Smart Contracts, Explained”, Cointelegraph, Andrew Tar, udostępniono 2 wrzesień 2018, https://cointelegraph.com/explained/smart-contracts-explained
58
M. Rouse i N. Rando, „Distributed applications (distributed apps)”, TechTarget, 1 luty 2015.
52
53
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też kryptowalutę Ether (lub zwaną częściej Ethereum) należy rozpatrywać przede wszystkim jako
platformę programistyczną do budowania aplikacji peer-to-peer. Ponadto, ETH w przeciwieństwie
do BTC stale się zmienia, a transakcje zawierane systemie Ethereum walidowane są w ciągu
zaledwie kilku sekund, co daje im znaczną przewagę nad Bitcoinem (kilka do kilkunastu minut) –
jest to konsekwencja mniejszego obciążenia łańcucha bloków 59 .
Twórcą platformy Ethereum i kryptowaluty Ether jest Vitalik Buterin, rosyjsko-kanadyjski programista. Buterin związał się ze środowiskiem kryptowalut około 2011 roku (miał wtedy 17 lat),
kiedy został jednym z twórców i głównych autorów „Bitcoin Magazine”. Już wtedy pisał aplikacje
i biblioteki kodów dla środowiska pasjonatów kryptowalut. Zaczął zdobywać coraz większą wiedzę
na temat „kryptowalut 2.0” („cryptocurrency 2.0” to termin określający wykorzystanie potencjału
kryptowalut, często w biznesie czy rządzie 60). Im więcej wiedział jak je wykorzystywać tym był
bardziej przekonany, że potencjał kryptowalut nie idzie w tym kierunku, w którym powinien. Każdy
nowy pomysł realizowany był w odosobnieniu i był niezwiązany z resztą. Buterin porównał rynek
kryptowalut do podzespołów komputera: „Podejście ludzi podobne jest do posiadania komputera,
w którym oddzielne komponenty wykorzystywane są do pasjansa, oddzielne do Internet Explorera,
a jeszcze inne do grania w World of Warcraft. To kompletnie niewydajne”. 61 Buterin postanowił to
zmienić i w listopadzie 2013 r. zaczał tworzyć Ethereum – platformę, na której będą mogły zostać
zbudowane aplikacje oparte na nowej kryptowalucie. Idea była prosta. Stworzenie sieci podobnej do Bitcoina, ale z uniwersalnym językiem programowania, pozwalającym użytkownikom na
tworzenie tego, co sami zechcą. Platformy, na której może być postawione dosłownie wszystko
bez żadnych ograniczeń. Jeden plus już był. Protokół, na którym został zbudowany Ether był
dużo prostszy niż protokół Bitcoina. Do tego, charakterystycznie dla kryptowalut, przy zawieraniu
wszelkich kontraktów nie byłoby pośredników 62 . Narzędzie pozwalałoby na interakcję między
aplikacjami i przeprowadzanie transakcji przy użyciu kryptowaluty Ether. Vitalik w dokumencie
opisującym platformę, nazwał ją „klockami lego cryptofinansów” 63.
Obecnie na Ethereum.org powstało wiele aplikacji, z których jedne odniosły większy inne
mniejszy sukces. Alice.SI wykorzystuje technologie blockchain i smart contracty, aby ochraniać
transakcje zawierane z organizacjami charytatywnymi. Alice pozwala więc wyeliminować fałszywe
organizacje wyłudzające pieniądze – darczyńcy chronieni są w kontraktach, a jednostka charytatywna dostanie pieniądze, jeśli coś rzeczywiście zrobi. Coakt jest platformą crowdfundingową, która
wspiera osoby wybitnie utalentowane czy unikalne technologie, EthLance zrzesza freelancerów
z całego świata, którzy oferują swoje usługi w zamian za Ether. Na szczególną uwagę zasługują
m.in. Gnosis, który ma zamiar przewidywać i szacować różne wydarzenia czy TenX, będący
wirtualnym systemem, którego celem jest płacenie Ether, Bitcoinem czy Litecoinem w każdym
miejscu na ziemi 64 .

„Ethereum”, udostępniono 2 wrzesień 2018, https://Ethereum.org.
„Cryptocurrency 2.0”, Techopedia, udostępniono 2 wrzesień 2018, https://www.techopedia.com/definition/33146/cryptocurrency-20.
61
N. Schneider, „Code your own utopia: Meet Ethereum, Bitcoin’s most amBitious successor”, Aljazeera America, 7 kwiecień 2014, http://america.aljazeera.com/articles/2014/4/7/code-your-own-utopiameetEthereumBitc
oinasmostamBitioussuccessor.html.
62
K. Finley, „Out In The Open: Teenage Hacker Transforms Web Into One Giant Bitcoin Network”, Wired,
udostępniono 2 wrzesień 2018, https://www.wired.com/2014/01/Ethereum/.
63
Schneider, „Code your own utopia: Meet Ethereum, Bitcoin’s most amBitious successor”.
64
N. Reiff, „6 Innovative Apps Utilizing the Ethereum Network”, 20 lipiec 2017, https://www.investopedia.com/
news/6-innovative-apps-utilizing-Ethereum-network/.
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2.5 Bitcoin vs. Ethereum – różnica
Najważniejszą różnicą między tymi dwoma kryptowalutami, jest fakt, że Ethereum jest przede
wszystkim platformą. Oferuje też smart contracty czy swoją wirtualną maszynę, na której mogą
działać aplikacje (Ethereum Virtual Machine – EVM). Platforma pozwala na utrzymanie transakcji,
a decentralizacja kontraktów nie tylko zapewnia ich walidację, ale powoduje, że są niezwykle
trudne do ocenzurowania czy modyfikowania (a więc fałszu). 65
Ethereum pozwala również na tworzenie cyfrowych tokenów, które pełnią rolę wirtualnych
udziałów w firmie czy chociażby potwierdzenia członkostwa. Smart contracty, na których działają
są kompatybilne z cyfrowymi waletami czy serwisami wymiany walut korzystającymi z standardowych API monet. Wystarczy przekopiować kod ze strony Ethereum i wykorzystać tokeny do
własnych celów 66 .
Polegając na Ethereum nie potrzeba portali crowdfundingowych jak Kickstarter. Można zbierać
fundusze, oferując w zamian tokeny (ICO – Initial Coin Offering), a jeśli nie uda się osiągnąć celu,
pieniądze zostaną zwrócone do darczyńców. Omijając portale crowdfundingowe, nie trzeba płacić
prowizji, które te inkasują za swoje usługi. Ethereum pozwala również na zbieranie pomysłów od
społeczności. Osoby, które wsparły wybrany projekt crowdfundingowy i wpłaciły Ether, mogą
proponować pomysły jak go udoskonalić, a inni darczyńcy i interesanci mogą głosować, który
z nich jest naprawdę ciekawy. Pozwala to sprawdzić jak ludzie chcieliby odebrać nasz projekt
i jaki widzą w nim potencjał. Oznacza to, że omija się „pośredników” jak managerowie w firmach
czy doradcy 67 .
Nathaniel Popper, dziennikarz New York Times w 2016 roku określił Ethereum jako „pojedynczy, ale wspólny komputer, z którego korzysta sieć użytkowników i za którego zasoby płaci się
w kryptowalucie Ether” 68.
.Inne różnice polegają też chociażby na szybkości tworzenia bloków. W Bitcoinie trwa to około
10 minut, podczas gdy w Ethereum 12 sekund. Szybsze powstawanie bloków w blockchain oznacza szybsze księgowanie transakcji. Ma to jednak też swoje wady. Szybkość wiąże się również
z większą ilością osieroconych bloków, które nie są częścią głównego łańcucha. Inna sprawa to
podaż. W 2017 roku blisko jedna trzecia Bitcoinów została już wypuszczona na rynek, z czego
większość do osób, które zaczęły je kupować lub kopać w początkach powstania, podczas gdy
dopiero połowa całkowitej ilości Ether była w tym samym czasie na rynku. Patrząc na samo kopanie,
za każdy obliczony blok danych w Bitcoinie dostaje się 12,5 Bitcoina, podczas gdy w Ethereum jest
to 5 Ether. Dodatkowo, co mniej więcej 4 lata, nagroda za obliczenie jednego bloku zmniejsza się
o połowę. Koszty transakcji wewnątrz Bitcoina i Ethereum są różne. W Ethereum nazywa się to
„gas” i jego cena zależna jest od zapotrzebowania pamięci, kompleksowości czy przepustowości
łącza użytego do stworzenia bloku.
W Bitcoinie, ilość transakcji w bloku jest stała i zawsze kosztuje tyle samo. Ostatnim elementem jest ich wartość. Bitcoin mimo niekiedy ogromnych skoków wartości (w chociażby dolarach)
zwykle przez dłuższą ilość czasu utrzymywał się na stałych cenach, podczas gdy Ether mógł
niekiedy wzrosnąć kilkadziesiąt razy w bardzo krótkim czasie 69.

A. Rosic, „Ethereum Vs Bitcoin: What’s The Main Difference?”, Huffington Post, 20 grudzień 2016, https://
www.huffingtonpost.com/ameer-rosic-/Ethereum-vs-Bitcoin-whats_b_13735404.html?guccounter=1.
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N. Popper, „Ethereum, a Virtual Currency, Enables Transactions That Rival Bitcoin’s - The New York Times”, New York Times, 27 marzec 2016, https://www.nytimes.com/2016/03/28/business/dealbook/Ethereuma-virtual-currency-enables-transactions-that-rival-Bitcoins.html.
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Rosic, „Ethereum Vs Bitcoin: What’s The Main Difference?”
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Rozdział 3. Kryptowaluty i blogi
3.1 Blog – informacje na bieżąco
Analiza Big Data kryptowalut oparta została na 28 blogach ze szczegółowymi informacjami
o kryptowalutach. Danah Boyd z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley wymienia definicje,
które zostały stworzone przez firmy oferujące rozwiązania pozwalające na tworzenie blogów.
„Opis tego, co robisz w czasie, kiedy to robisz”, „internetowy dziennik, który możesz aktualizować
krótkimi wiadomościami w ciągu dnia lub długimi raz na tydzień” czy jako „proste ale niesamowicie
mocne narzędzie do publikowania wiadomości” 70 . Boyd podaje, że termin „blogi” został dodany do
słownika oksfordzkiego w marcu 2013 roku. Według niej jest to „regularnie aktualizowana strona
lub podstrona internetowa, zwykle prowadzona przez jednostkę lub małą grupę i pisana w nieformalnym, potocznym czy konwersacyjnym stylu” 71 .Definicja z marca 2003 roku, przytoczona przez
Boyd wyrażała, że „blog zawiera dzienne rozmyślenia o newsach, randkowaniu, małżeństwie,
rozwodach, dzieciach, polityce na bliskim wschodzie czy milionie innych ważnych lub kompletnie
nieistotnych rzeczy.” Słownik Mirriam-Webster z 2005 roku podaje, że blog to „strona internetowa
zawierająca osobiste dzienniki z refleksjami, komentarzami i często hiperłączami do innych stron” 72.
Interesujące definicje można znaleźć wśród prac badaczy: Bonnie Nardi, Diane Schiano
i Michelle Gumbrecht. Definiują go jako „czynnie aktualizowane strony internetowe z serią archiwalnych postów, zwykle w odwróconej kolejności chronologicznej” 73. Susan Herring, Lois Ann
Scheidt, Sabrina Bonus i Elijah Wright blogi określają jako „zmodyfikowane strony internetowe,
w których informacje i posty są publikowane w odwróconej kolejności chronologicznej” i nazywają
je „ostatnimi formami internetowej komunikacji” 74. Oczywiście dzisiaj, blogi nie są ostatnią formą
internetowej komunikacji, ponieważ zostały wyparte chociażby przez media społecznościowe jak
Instagram, Snapchat, Facebook czy Twitter.
W celu weryfikacji hipotezy wybrano 28 blogów, ponieważ są one najaktualniejszymi źródłami
informacji o kryptowalutach. Na stronie internetowej Quora, na której internauci zadają pytania,
a inni na nie odpowiadają, portale takie jak Cointelegraph, News BTC czy fora jak Reddit są wymienione jako najważniejsze źródła informacji o kryptowalutach 75. Źródła te wymienił Thomas
L. Smith, współtwórca CoinCoach platformy edukacyjnej i społecznościowej stworzonej do nauczania o kryptowalutach. Wśród osób ze środowiska związanego z kryptowalutami, mówi się, że
wszelkie informacje podane w dużych, mainstreamowych mediach są zwykle opóźnione, dlatego
zdecydowano się w pracy ominąć tę formę publikowania informacji.
3.2 Spis blogów
Blogi, które poddano analizie zostały wybrane ze stron agregujących inne strony internetowe.
1. https://detailed.com/cryptocurrency-blogs/
2. https://blog.feedspot.com/cryptocurrency_blogs/
3. http://coinnoob.com/best-blogs-cryptocurrencies
D. Boyd, „A Blogger’s Blog: Exploring the Definition of a Medium” (School of Information, University of California-Berkeley, 2006), 5.
71
„blog - definition”, Oxford Dictionaries, udostępniono 9 wrzesień 2018, https://en.oxforddictionaries.com/
definition/blog.
72
Boyd, „A Blogger’s Blog: Exploring the Definition of a Medium”, 5.
73
S. Herring i in., „Bridging the Gap: A Genre Analysis of Weblogs.” (Hawaii: Proceedings of HICSS, 2004).
74
Herring i in.
75
T. L. Smith, „What are the best news sources for cryptocurrency traders and investors?”, Quora, 24 marzec
2018, https://www.quora.com/What-are-the-best-news-sources-for-cryptocurrency-traders-and-investors.
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Każde z nich oferowało kilkanaście lub kilkadziesiąt hiperłącz do stron z newsami lub blogów
poświęconych kryptowalutom. Bitcoin.com, Cointelegraph, Cryptoclarified, Coindesk, Cryptocurrency
News, Crypto Ninjas, Bitcoin – WorldNewsOffice, CCN, Blog.Blockchain, Bitcoin.org, NewsBTC,
Coinspectator, UsEtheBitcoin, The Merkle, Blog.Ethereum, Forklog, BitFinex, Genesis-Mining,
BitCoin Magazine i Bitcoinist są najważniejszymi portalami z newsami i blogami poświęconymi
kryptowalutom.
Reddit jest jednym z największych forum na świecie poświęconym mnóstwie tematów od
filmów, książek, gotowania przez finanse, programowanie, biologię czy właśnie kryptowaluty.
Analizie poddano źródła RSS z pięciu podstron: „Bitcoin”, „BTC”, „Ethereum”, „Ethtrader” i „Cryptocurrency”. Do tego uwzględniono również RSSy z Google News o hasłach „Bitcoin” i „Ethereum”.
Celem badania było skupienie się na jak najbardziej branżowych portalach i blogach, na których
informacje o kryptowalutach pojawiają się najszybciej, a opinie twórców mogą mieć wpływ na kurs.
Spis blogów
1. https://www.Bitcoin.com/feed
2. https://cointelegraph.com/rss
3. https://cryptoclarified.com/feed
4. http://www.coindesk.com/feed
5. https://cryptocurrencynews.com/feed/
6. https://www.cryptoninjas.net/feed
7. http://Bitcoin.worldnewsoffice.com/rss/category/1
8. http://feed.informer.com/digests/I2GGLAVR70/feeder.rss
9. https://www.ccn.com/feed
10. https://blog.blockchain.com/feed
11. https://www.reddit.com/r/Bitcoin/.rss?format=xml
12. https://www.reddit.com/r/btc/.rss?format=xml
13. https://www.reddit.com/r/Ethereum/.rss?format=xml
14. https://www.reddit.com/r/Ethtrader/.rss?format=xml
15. https://www.reddit.com/r/CryptoCurrency/top/.rss?format=xml
16. https://Bitcoin.org/en/rss/blog.xml
17. http://www.newsbtc.com/feed
18. https://blog.coinspectator.com/feed
19. https://usEtheBitcoin.com/feed
20. http://themerkle.com/feed
21. https://news.google.com/news?cf=all&hl=en&pz=1&ned=us&q=Bitcoin&output=rss
22. https://news.google.com/news?cf=all&hl=en&pz=1&ned=us&q=Ethereum&output=rss
23. https://blog.Ethereum.org/feed
24. http://forklog.net/feed
25. http://blog.Bitfinex.com/feed
26. http://blog.genesis-mining.com/feed
27. https://Bitcoinmagazine.com/feed
28. http://Bitcoinist.com/feed/
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3.3 Analiza sentymentu
W pracy do analizy danych wykorzystano język programowania R, który jest dynamicznym
językiem programowania wysokiego poziomu. Wspierany przez R Foundation for Statistical
Computing, a stworzony przez Rossa Ihakę i Roberta Gentlemana z Uniwersytetu w Auckland
język R jest jednym z najpopularniejszych narzędzi używanych przez analityków danych do
obliczeń statystycznych 76. Swoją sławę zawdzięcza prostocie logiki i działania, faktowi, że
działa na wektorach i ogromnej dostępnej liczbie paczek i implementacji, których na głównym
serwerze CRAN (Comprehensive R Archive Network) jest około 10 tysięcy. Paczki, język jak
i graficzny interfejs RStudio zostały stworzone w ramach licencji GNU General Public License
pozwalającej użytkownikom dowolne tworzenie, modyfikowanie i ulepszanie oprogramowania77.
Portal Technotification ocenił R jako drugi najlepszy język programowania do analizy danych
i informacji 78.
Dane uzyskano wykorzystując metodę analizy sentymentu. Jest to analityczne narzędzie
służące do przekształcania emocjonalnych odczuć na liczby. Mierzy sentyment użytkownika Sieci
(sentyment analysis) do określonych zdarzeń, informacji, marek towarowych oraz towarów, a nawet
wskazuje dni, w których internauci są najbardziej podatni na określone przekazy informacyjne 79.
Paharia w swojej książce „Lojalność 3.0” opisuje analizę sentymentu jako analizę „miękkich” nieuporządkowanych strumieni informacji, wykonywana po to, aby zdobyć informacje o nastawianiu
(sentymencie) klienta, pracownika czy partnera do tematu, produktu lub innego analizowanego
zagadnienia. Stosuje się przetwarzanie języka naturalnego oraz inne techniki analityczne, by
przetworzyć ogromne ilości tekstu, włącznie z blogami i innymi mediami społecznościowymi oraz
zidentyfikować subiektywne informacje. Analiza zaczyna się od identyfikacji słowa początkowego
lub jego rdzenia (jeśli w blogu pojawia się słowo „wielki”, prawdopodobnie mówi o czymś dobrym),
a później pole badania zostaje poszerzone (może chodziło o „wielką porażkę”) 80.
Przebieg analizy ma schemat typowy dla przebiegu analizy danych. Mimo, że każda konkretna
analiza ma swoją specyfikę, wskazać można tutaj uniwersalne działania, które są wykonywane
podobnie jak w przypadku innych metod. Na początku przygotowano dane do analizy, czyli
utworzono ich wersję elektroniczną, scalono i ujednolicono ich formatowanie oraz kodowanie.
Następnie dobrana została metoda opracowania danych, w tym wypadku - współczynnik korelacji r Pearsona, określający zależność liniową miedzy zmiennymi losowymi 81. Ostatni etap to
przygotowanie wyników analizy do ich merytorycznej interpretacji, czyli zestawienia ich z hipotezą
postawioną w pracy 82 .
Analiza sentymentu w przypadku kryptowalut jest swego rodzaju eksploracją danych. Według Grzgorza Wojarnika eksploracja danych polega na szukaniu nieznanych reguł i zależności
w danych, w odróżnieniu od testowania i sprawdzania określonych hipotez. Jest to więc proces
„R (programming language) - Wikipedia”, 29 lipiec 2018, https://en.wikipedia.org/wiki/R_(programming_language).
77
„GNU General Public License”, Wikipedia, 14 lipiec 2018, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_
General_Public_License&oldid=850231049.
78
V. Singh Rao, „6 Best Programming Languages For Data Science”, Technotification (blog), 27 lipiec 2018,
https://www.technotification.com/2018/07/best-programming-languages-for-data-science.html.
79
W. Gogołek i in., Leksykon tematyczny: zarządzanie, IT (Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski, 2014), 37.
80
R. Paharia, Lojalność 3.0. Jak zrewolucjonizować zaangażowanie klientów i pracowników dzięki big data i
grywalizacji, red. Monika Marczyk, tłum. Dorota Gasper (Warszawa: MT Biznes, 2014), 67.
81
„Współczynnik korelacji Pearsona”, Wikipedia, udostępniono 9 wrzesień 2018, https://pl.wikipedia.org/wiki/
Współczynnik_korelacji_Pearsona.
82
J. Wątroba, „Od surowych danych do profesjonalnego raportu - przykład kompletnej statystycznej analizy
danych medycznych”, w Zastosowania statystyki i data mining, red. StatSoft Polska (Kraków, 2006), 35.
76
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zmierzający do nowych wniosków oraz informacji na podstawie istniejących danych 83 . Metody
eksploracji danych są grupą zróżnicowaną (wywodzą się ze statystyki, informatyki, grafiki itp.),
mają charakter indukcyjny, ponieważ wypływają z dostępnych zbiorów danych, rezultaty są proste
w interpretacji, charakterystyczna jest niezależność od semantycznej treści przeszukiwanych informacji, a ogólnym celem jest prognozowanie. W analizie kryptowalut w Big Data, najważniejszym
aspektem jest wskazanie zależności, która może doprowadzić do prognozy kursu. Rezultaty nie
będą skomplikowane – albo zależność jest, albo jej nie ma, wszystko opiera się na zamkniętym
zbiorze danych, a informacje są niezależne od treści, z których zostały wykorzystane. Wynik może
też doprowadzić do prognozy kursu 84 .
Rozdział 4. Wyniki i analiza
4.1 Skrypt pobierający dane z RSS

Skrypt 1. Perl - Bitcoin

Zdjęcie poniżej prezentuje skrypt napisany w języku Perl wyciągający dane z wymienionych
w rozdziale wyżej blogów.
Jeden taki skrypt ściąga dane z jednego dnia od godziny 00:00:00 do 23:59:59. Ten skrypt
wyciąga akurat dane z 11 kwietnia 2018 roku. Powielony został on 32 razy, ponieważ dane były
wyciągane od 11 kwietnia 2018 roku do 12 maja 2018 roku.
W linijce 36. wskazane jest słowo słup czyli „[Bb][Ii][Tt][Cc][Oo][Ii][Nn]\w{0,2}”, co oznacza, że
słowo „Bitcoin” mogło występować w dowolnych konfiguracjach wielkich i małych znaków oraz
G. Wojarnik, Ewolucyjny system analizy danych w warunkach adaptacyjnego środowiska zastosowań
infor-matyki, 1. wyd. (Szczeciń: volumina.pl, 2013), 39.
84
Wojarnik, 40
83
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Skrypt 2. Perl - Ethereum

w innych przypadkach i liczbach. Żadne słowa nie są uwzględnione w skrypcie do pominięcia,
maksymalna ilość znaków, jakie może mieć jedno słowo wynosi 60.
Dokładnie na takiej samej zasadzie jak skrypt wyciągający informacje o Bitcoinie, działa skrypt
wyciągający informacje o Ethereum. Również wyraz główny może występować w dowolnej konfiguracji wielkich i małych znaków, przypadkach i liczbach. Dane zostały zbierane w takiej samej
ramie czasowej jak w przypadku Bitcoina – od 11 kwietnia 2018 roku do 12 maja 2018 r.
4.2 Bitcoin – baza słów
Dane pobrane przez skrypt napisany w Perlu, miały postać plików w formacie .xlsx. W pliku
Bitcoina, znajduje się zakładka wynik_4ch, w której znaleźć można wszystkie słowa, które zostały
wyciągnięte przez skrypt, które miały co najmniej 4 znaki, przez co eliminowało się nieistotne słowa
mogące być spójnikami jak „in” czy elementy stron internetowych jak „com”. Poniżej zaprezentowane są tabele, w których zagregowane zostały słowa wykorzystane do analizy. Dla Bitcoina są
to w sumie 22 słowa, które w sumie wystąpiły 347934 razy.
Słowa wybrane zostały spośród 10185 słów. Wybór był całkowicie subiektywny. Wybrano słowa,
które zdaniem Autora pracy mogły mieć znaczenie związane z kursem kryptowaluty. Związek ten
polega głównie na relacji z finansami, czynnościami, informacjami czy instytucjami, które mogą
mieć związek z walutami i kryptowalutami.
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Tabela 1. Bitcoin słowa

4.3 Bitcoin – kod analizy sentymentu
Poniżej przedstawiono pełną analizę sentymentu Bitcoina, czyli bazy słów zestawioną z kursem
kryptowaluty, który można było znaleźć na stronie https://www.blockchain.com/charts/market-price.
Blockchain jest jedną z najważniejszych firm związanych z kryptowalutami, która pomaga
przedsiębiorstwom i inwestorom z całego świata wejść w rynek kryptowalut.
Jej klienci to firmy takie jak Virgin czy Google Venture 85 . Wybrano tę stronę internetową,
ponieważ był to najprostszy dostęp do ceny Bitcoina w formacie .csv, czyli płaskim pliku.
Analizę rozpoczęto od implementacji w środowisko języka R paczek „lubridate” oraz „dplyr”.
Pierwsza z nich pozwala na łatwą manipulację formatem i strukturą dat, co znacząco ułatwia
pracę, druga natomiast jest jedną z najważniejszych paczek w języku R i służy do obróbki i pracy
z szeroko pojętymi danymi.
Następnie załadowano do środowiska pliki w formacie .csv (płaskie), dokonano ich formatu
ustawiając odpowiednie separatory, nagłówki i rodzaje danych, zmieniając z „czynników” (ang.
factors) na ciągi znaków. Następnie poddano je obróbce. Z pliku z ceną Bitcoina, czyli BitcoinPrice
wybrano interesujące Autora kolumny z ceną i datą, odrzucając kolumnę Datestamp i przefiltrowano
je, tak aby były w niej tylko dane między 11 kwietnia a 12 maja. Później w pliku ze słowami - BitcoinData, była kolumna „rdzeń”, w której były rdzenie słów. Nie miała ona żadnego znaczenia, więc
została usunięta. Inną kolumną, która negatywnie wpłynęłaby na analizę była kolumna z sumą
występowania wyrazów. Jest ona potrzebna, żeby pokazać rozmiar danych, lecz przy obliczania
współczynnika korelacji, była po prostu dodatkową kolumną z ogromnymi liczbami, która zaburzyłaby
wynik statystyczny, więc przeniesiona została do wektora BitcoinSuma i usunięta z BitcoinData.

85 „Blockchain - about”, Blockchain, udostępniono 11 wrzesień 2018, https://www.blockchain.com/about.
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Skrypt 3. R - implementacja pakietów

Skrypt 4. Format i przygotowanie danych Bitcoin
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Skrypt 5. Skrypt obliczający współczynnik korelacji Bitcoina

Skrypt 6. Rysowanie korelogramu Bitcoina

Skrypt 7. Rysowanie wykresu ceny Bitcoina i słowa euro

Skrypt 8. Rysowanie wykresu Bitcoina i słowa indebted

W BitcoinData pierwszą kolumnę, będącą słowami umieszczono jako nazwę wierszy, a następnie
usunięto i dokonano transpozycji na matrycę, aby można było ją zastosować w funkcji obliczającej
korelację. Podobnie postąpiono w przypadku BitcoinPrice, w którym usunięto kolumnę z datą,
przez co zestaw danych stał się wektorem numerycznym. Data jako elementy w kolumnie nie jest
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potrzebna w żadnym zestawie danych, ponieważ język R działa na wektorach, których jednym z najważniejszych elementów jest to, że zachowują kolejność (ang. order) elementów, które sprawdzają.
Po obróbce danych napisana została funkcja korelacji res, która jest bazową funkcją bazową
w języku R. Minusem jej jest jednak fakt, że nie sprawdza ona poziomu istotności. Wykorzystano
ją tylko do spojrzenia na wynik, ale nie opracowywano na jej punkcie wykresów. Poziom istotności
można sprawdzić na funkcji bazowej cor.test, którą nazwano resTest, jednak jest to niesamowicie
pracochłonnne, ponieważ można to robić tylko dla jednej zmiennej. W skrypcie poniżej zostało
to sprawdzone dla słowa price.
Aby współczynnik korelacji został należycie obliczony, zaimplementowano pakiet „Hmisc”,
który zawiera wiele funkcji przydatnych do analizy danych. Wraz z nim zaimplementowały się takie
pakiety jak „lattice” do wizualizacji danych, „survival” do obliczeń i modeli analitycznych, „Formula” będąca infrastrukturą ułatwiającą tworzenie wielu wyników i „ggplot2” do wykresów i grafiki.
Gdy dane były już przygotowane przystąpiono do właściwego etapu analizy danych. Zaimplementowano funkcję rcorr i nazwano ją resCorr, która dokładniej obliczała zarówno współczynnik
korelacji jak i poziom istotności metodą Pearsona.
Później napisano funkcję flattenCorrMatrix, która spłaszczała wynik – matrycę korelacji –
i tworzyła z niej tabelę z 4 kolumnami. Pierwsza kolumna to nazwy wierszy, czyli zmienne dla
testu korelacji, druga to nazwy kolumn, a więc również zmienne, trzecia kolumna to współczynnik
korelacji, a czwarta to wartość p oznaczająca poziom istotności. Na sam koniec Autor zaimplementował bibliotekę „corrplot”, która rysuje wykresy korelacji i korelogramy.
Następnie narysowano korelogram, w którym poziom istotności ustanowiono na poziomie
0,01. Przyjmuje się, że gdy wynosi on mniej niż 0,05 dla dokładnej weryfikacji hipotez, jednak
ze względu na to, że wyniki, które uzyskano nie były zbyt duże, Autor wolał, żeby był mniejszy.
Na sam koniec zaimplementowano bibliotekę „ggpubr” rysującą czytelne wykresy i na podstawie korelogramu narysowana została zależność między ceną Bitcoina, a słowem „euro” oraz
„indebted”. Aby to zrobić, należało utworzyć zestawy danych, ponieważ funkcje rysujące nie
przyjmują matryc jako argumentów.
4.4 Ethereum – baza słów
Proces myślowy i zadaniowy w przypadku analizy był dokładnie taki sam. Wszystkie pliki z danymi
o Ethereum miały taki sam format jak z danymi o Bitcoinie, jedyna różnica wystąpiła w pliku z ceną
Ether, ponieważ brany był z innej strony internetowej. Baza słów Ethereum wyglądała następująco:
Tabela 2. Ethereum słowa
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Dokładnie tak samo, jak w przypadku Bitcoina, słowa wybrane zostały całkowicie subiektywnie
opierając się na tym, że mogą mieć związek z kursem kryptowaluty, przez wydźwięk finansowy,
związek z organizacjami, technologiami, badaniami itp.
Tym razem wybrano 15 słów spośród 5513, ponieważ tylko te wydawały się Autorowi pracy
istotne i nie miały znikomych wyników. W sumie wyrazów było 115550.
4.5 Ethereum – kod analizy sentymentu
Analiza sentymentu dla Ethereum wyglądała dokładnie tak samo jak w przypadku Bitcoina.
Jedyna różnica to źródło, z którego brano cenę kryptowaluty. Źródłem danych była strona https://
etherscan.io/chart/etherprice.
.Portal jest surowcem informacji o Ethereum, znaleźć można na nim transakcje, kursy, wartości
tokenów czy informacje o tym kto i ile wykopuje bloków.
Skrypt 9. Język R - implementacja pakietów [2]

Skrypt 10. Format i przygotowanie danych Ethereum
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Kolejną różnicą był format danych pliku, w którym były ceny Ethereum. Przy importowaniu
i stworzeniu z nich zestawu danych tworzyły się trzy kolumny, których nazwę zmieniono na Date
(data kursu), Stamp (cyfrowy stempel daty) i Price (cena). Następnie, aby móc przefiltrować dane
dla interesujących nas dat - od 11 kwietnia do 12 maja – należało kolumnę z datą w zestawie
danych EthPrice zmienić z ciągu znaków na format daty przy użyciu funkcji „mdy” z biblioteki
„lubridate”. Usunięto też kolumnę Stamp, a później Date, ponieważ zgodnie z zasadami funkcjonowania wektorów, nie były one potrzebne. Reszta procedur dla zestawu danych ze słowami
EthData wyglądała dokładnie tak samo.
Tworzenie korelacji również wyglądało dokładnie tak samo. Do niego też wykorzystana została
metoda Pearsona.
Następnie zaimplementowano pakiet „corrplot” i narysowano korelogram.
W kolejnej fazie na podstawie korelogramu narysowany został wykres przedstawiający współczynnik korelacji jednego słowa „research”. Przy poziomie istotności wielkości 0,01, tylko wynik
tego słowa mógł mieć jakikolwiek wpływ na cenę Ethereum.
Skrypt 11. Skrypt obliczający współczynnik korelacji Ethereum

Skrypt 12. Importowanie biblioteki corrplot i rysowanie korelogramu

Skrypt 13. Rysowanie wykresu ceny Ethereum i słowa research
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4.6 Wnioski
Wynik, który dał korelogram Bitcoina prezentował się następująco.
Wykres 1. Korelacja Bitcoina

Korelogram pokazuje dokładne zależności między słowami i ceną Bitcoina, która nazwana
jest tutaj X. Interesującą zależnością, przy poziomie istotności 0,01 było wyciągnięcie, który wyraz
może korelować z ceną. Jak widać, niemal wszystko zostało odrzucone, za wyjątkiem dwóch słów:
„euro” i „indebted”. Dlaczego akurat te słowa? Euro związane jest z pewnością z walutą Euro i jej
kursem. Po korelogramie zauważyć można, że im mniej temat kursu Euro poruszany jest w sieci,
im mniej podaje się o nim informacji, tym rośnie kurs kryptowaluty Bitcoin. Współczynnik korelacji
utrzymał się na poziomie -0,61, a więc można uznać, że jest to korelacja dość silna.
Wykres 2. Współczynnik korelacji Bitcoina i euro
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„Indebted” czyli „dłużny” może dotyczyć natomiast bankowości lub sytuacji, w której osoba
lub instytucja stała się niewypłacalna. „Indebted” może mieć wiele związków, które na pierwszy
rzut oka ciężko jest znaleźć. Sprawdzając strony internetowe w poszukiwaniu związku „indebted”
i „Ethereum” spotkać można artykuły o zadłużeniu krajów jak RPA czy Ameryka lub kredytach
studenckich. Związane może być to z problemami finansowymi.
Wykres pokazuje, że im więcej mówi się o zadłużeniach i kredytach, tym kurs Bitcoina idzie
w górę. Może to być związane z chęcią wyjścia z dołka finansowego przez interesantów. Mając
problemy finansowe i świadomość, że są niewypłacalni, chcą zainwestować w Bitcoiny, licząc na
ich wzrost i duży zysk. Może być to dla nich jedyna alternatywa, jeśli nie mają żadnej zdolności
kredytowej. Wciąż jednak korelacja na poziomie 0.45 jest słaba.
Wykres 3. Współczynnik korelacji Bitcoina i indebted

Wykres 4. Korelogram Ethereum
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Wykres 5. Wykres korelacji Ethereum i research

Dla Ethereum, korelogram wskazał tylko jedną zależność, ze słowem „research” (badnia).
„Research” może być związany z algorytmami i rozwiązaniami technologicznymi, które oferuje
platforma Ethereum.
Firmy chcące wprowadzić coś innowacyjnego na rynek, nową technologię czy rozwiązanie
cyfrowe, inwestują w Ether, ponieważ liczą, że pomoże im to zebrać kapitał. Tezę może wspierać
fakt, że cały portal Ethereum właśnie w takim celu powstał – aby stworzyć innowacyjną i wspierającą siebie społeczność. Korelacja na poziomie -0,48 jest jednak słaba
Ciekawostką jest to, że korelacja jest ujemna, co oznacza, że im więcej ludzi pisze o „research”
tym kurs jest niższy. Może to oznaczać strach przed fluktuacjami Ethereum, obawę przed tym,
że pomimo innowacyjnego portalu, Ethereum jako kryptowaluta nie mająca pokrycia w dobru
fizycznym upadnie.
Podsumowanie
Hipoteza postawiona na początku pracy brzmiała: Istnieje zależność między informacjami
o Bitcoinie i Ethereum w sieci, a ich kursem. Po przeprowadzeniu badań i analizy sentymentów
przy użyciu narzędzi Big Data można stwierdzić, że nie została ona udowodniona. Zależności
między kursem zarówno Bitcoina jak i Ethereum, a wyrazami występującymi w ich otoczeniu, które
wykazała analiza sentymentu są na tyle niewielkie, że nie można jasno stwierdzić, że korelacja
istnieje. Z pośród w sumie 37 słów, wśród których chciano wykazać zależność, tylko trzy z nich
mogą być związane z ceną kryptowalut, a tylko jedna silnie.
Co może być tego powodem? Z jednej strony można uznać decentralizację kryptowalut, a wiec
ich główną zaletę. Są niezależne od wszystkiego, przez co jasno nie da się stwierdzić, jaką wartość
osiągną w najbliższym czasie. Kurs kryptowalut zależy tylko od ich użytkowników, bez względu na
to, co piszą o nich portale informacyjne. Istnieje prawdopodobieństwo, że na kryptowaluty mogą
mieć wpływ sytuacje geopolityczne czy biznesowe na całym świecie, jednak patrząc na analizę
sentymentu, jedno wydarzenie, o którym wcale nie pisano tak dużo w sieci może mieć większe
znaczenie niż setki mniejszych.
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Zdaniem Autora podstawowym problem w analizie sentymentu nie są metody obliczeniowe,
idea decentralizacji kryptowalut czy hipotetycznie duże i istotne wydarzenia i informacje, które
zostały ominięte przez małą liczbę wystąpień. Minusem całej analizy mogą być właśnie blogi
i portale informacyjne. Chcąc osiągnąć jak najdokładniejszy wynik Autor skupił się na branżowych
i specjalistycznych blogach i stronach internetowych, na których oprócz informacji o Ethereum
i Bitcoinie, są również setki mniejszych newsów. Dotyczą często nieznaczących tematów, związanych chociażby z projektami ICO (Initial Coin Offering – crowdfunding, w którym wynagradza
się darczyńców własną kryptowalutą). W środowisku osób skupionych wokół kryptowalut, oprócz
mediów społecznościowych to właśnie blogi i fora są głównym źródłem informacji, jednak w tym
przypadku informacji mogło być za dużo.
W przyszłości należałoby przeprowadzić badanie na podstawie danych z Twittera. Na tym
portalu, przemyślenia publikuje największa ilość influencerów kryptowalut, których status i opinie
mogą mieć duży wpływ na kurs Bitcoin i Ethereum.
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Sylwia Bugała

Nowe technologie w marketingu
Streszczenie
W poniższej pracy zostały opisane przykłady użycia nowych technologii w marketingu, w tym w szczególności wirtualnej rzeczywistości. Analizie podlegały zarówno istniejące już materiały, jak i wyniki ankiet
przeprowadzonych wśród społeczeństwa. W rozdziałach pracy zostały omówione techniczne aspekty technologii, konkretne przykłady przeprowadzonych kampanii oraz inne możliwości wykorzystania VR. Praca
została zakończona rozważaniem na temat przyszłości tej technologii na podstawie raportów i analizy źródeł.
Słowa kluczowe: VR, virtual reality, wirtualna rzeczywistość, marketing, nowe technologie
Tytuł pracy w języku angielskim: New Technologies in Marketing
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Wstęp
Obecnie marketing widzimy wszędzie, oczywiście w różnych formach. Również nowe technologie nie są nam obce. Co jednak, jeżeli te dwie rzeczy się połączą? W niniejszej pracy zostały
opisane nowe technologie używane we współczesnym marketingu, ze szczególnym uwzględnieniem wirtualnej rzeczywistości (VR). Temat pracy został wybrany z następujących powodów:
mojego zawodowego jak i prywatnego zainteresowania zagadnieniem oraz okazji do głębszego
poznania opisanych rzeczy.
Możemy znaleźć artykuły mówiące o marketingu, o technologii, a nawet takie, które wspominają
o niektórych nowych technologiach, które obserwujemy w kampaniach reklamowych. Jednak, nie
łatwym zadaniem było znalezienie źródeł, które wyczerpywałyby ten temat, a także takich, które
skupiały by się na wskazaniu przykładów, jak i działania wspomnianych technologii. Warto również
zauważyć, że większość prac związanych z tym tematem jest w języku angielskim, z zagranicznych portali, czy raportów. Takie też zostały użyte poniżej, uzupełnione polskimi publikacjami.
W nawiązaniu do tych informacji w niniejszej pracy znajdzie się opracowanie istniejących już
źródeł, a także wiele zagadnień i przykładów nawiązujących do wirtualnej rzeczywistości.
Głównym celem pracy jest sprawdzenie jak wyglądają aktualne kampanie z wykorzystaniem
VR, a także jak mogą one wyglądać w przyszłości.
Tezą natomiast stwierdzenie, że VR jest narzędziem marketingu przyszłości.
W pierwszym rozdziale pracy uwzględniono obecny stan marketingu, a także trendów, które
powinny dominować w tym roku. Zostały również omówione nowe technologie obecnie używane,
na przykład w kampaniach reklamowych wraz z ich wytłumaczeniem. Zawarto również przykłady
użycia technologii takich jak: Sztuczna Inteligencja, czy Rzeczywistość Rozszerzona. Następnie
w sposób szczegółowy została opisana Wirtualna Rzeczywistość, w tym jak działa, jak wygląda
obraz przedstawiony dzięki niej oraz akcesoria, które niezbędne są do jej wypróbowania.
W drugim rozdziale opisuję przykłady użycia VR w kampaniach marketingowych w Polsce
jak i za granicą. W tym ze szczególnym uwzględnieniem kampanii Adidasa i butów NMD. Zagadnieniem, które również tu odnajdziemy, jest wykorzystywanie virtual reality w innym kontekście
niż marketingowym. Medycyna, gry, czy pornografia to przykłady, które zostały opisane w tym
rozdziale. Dodatkowo, zawarto jeden podrozdział o komercjalizacji VR, i możliwościach samodzielnego stosowania przez społeczeństwo.
Rozdział trzeci przedstawia wyniki ankiety przeprowadzonej w celu lepszego zrozumienia problemu pracy. Ten rozdział pomaga lepiej zrozumieć i poznać wiedzę ludzi na temat tej technologii
wraz z konkretnymi przykładami. Na koniec zostały omówione wyniki ankiety.
W ostatnim rozdziale zostały omówione raporty na temat przyszłości wirtualnej rzeczywistości,
głównie z roku 2017, i 2018 oraz przewidywania na temat przyszłych kampanii i zastosowania VR.
Rozdział 1. Marketing w XXI wieku
1.1 Trendy w marketingu
W dzisiejszych czasach marketing jest nieodłączną częścią każdego biznesu. Widzimy go
poprzez akcje firm przeznaczonych właśnie dla nas, konsumentów. Jednakże i ta dziedzina
zmieniała się, i nadal się zmienia, a my jesteśmy tego świadkami.
Co roku pojawiają się artykuły o nowych trendach, jest to więc równoznaczne ze zmianą,
rozwojem tej dziedziny. Z roku na rok klienci się zmieniają, a to dlatego, że się starzejemy. Społeczeństwo też z pokolenia na pokolenie jest inne, co często wymaga weryfikacji naszej grupy
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odbiorczej w niedługich odstępach czasowych. Bardzo często specjaliści prognozują co będzie
modne, korzystne dla firm i konsumentów na dany rok.
Rok 2018 również nie był wyjątkiem w tym temacie. Jedną z możliwości promocji, która jest
widoczna z perspektywy miesięcy, które minęły jest influencer marketing. W dobie kiedy You Tube
stał się niezwykle popularny, a osoby, które posiadają popularny kanał potrafią utrzymywać się
tylko z tego, wzrosło znaczenie influence rów. Możemy ich nazwać „agentami wpływów”, ponieważ
mają oni realny wpływ na osoby, które ich obserwują, są oni w stanie dzięki swoim rekomendacjom pomóc firmie we wzroście popularności, jak i sprzedaży. Należy więc skupić się na dobrych
relacjach z ludźmi, którzy będą w stanie reklamować nasz produkt do szerszego grona odbiorców.
Kolejnym tematem na który należy zwrócić uwagę jest content marketing. Czyli stawianie na
treści naszego przekazu do potencjalnych klientów. Tym samym już tutaj widnieją przewidywania,
że dużą rolę odegrają materiały filmowe, video, co zaangażuje konsumenta.
Jeżeli mówimy o kontencie należałoby wspomnieć o innym trendzie, czyli user-generated content. Dużo ludzi docenia autentyczność, uczciwość, i te dwie cechy często pozwalają im wybrać
z jakiej marki chcą korzystać. Jeżeli uda nam się stworzyć kontent w którym nasi konsumenci
będą sami mogli go tworzyć, stworzy to pewną więź co oczywiście może wpłynąć na nawiązanie
stałej relacji marka-klient. Dodatkowo kontent jest dużo bardziej ciekawy i angażujący.
Customer Experience to kolejny trend nastawiony bezpośrednio na konsumenta. Obecnie nie
jest już łatwo nakłonić klienta do zakupu, trzeba starać się bardziej. W końcu marka bez klienta
jest zazwyczaj nieopłacalna, dlatego co raz częściej marketingowcy traktują jako najważniejszy
czynnik człowieka. Bardzo przydatne w tym przypadku jest budowanie Person, czyli profilu osoby
do której chcemy trafić jako naszej grupy odbiorców. Dlatego też nie jest już niczym niezwykłym
pozycja UX (User Experience) w firmach. To nie tylko to jak wyglądają dane rzeczy, ale też proces
myślowy co będzie dla klienta odpowiednie, w jaki sposób zbudować coś co będzie w punkt. Internet
obecnie jest jednym z głównych kanałów informacyjnych, co świadczy o tym jak dużą wagę ma
to, co w Internecie się znajduje. Jeśli, zakładamy, że chcemy sprzedawać nasze produkty również
online, bardzo ważną rzeczą jest to w jaki sposób zadbamy o to by dotrzeć ze sprzedażą, jakich
kanałów użyć, ale co najważniejsze czy klient będzie chciał z tego skorzystać.
Jeszcze kilka lat temu nikt by nie pomyślał o automatyzacji procesów internetowych, a dziś
mamy chat boty. Jest to nic innego jak chat, który działa sam. Od prostych odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania po realną obsługę klienta i możliwość zamawiania towarów. Bardzo
prawdopodobne, że chat boty są przyszłością w obsłudze klienta. Istnieje szansa, że zastąpią
one człowieka w roli konsultanta. Jednak oczywiście są to wybiegające w przód przypuszczenia.
Obecnie mogą one być wykorzystane bardzo korzystnie w celach sprzedażowych. Po wejściu na
profil na Facebooku, danemu użytkownikowi może otworzyć się czat już z pierwszymi informacjami
o produkcie danej firmy. Co bardzo często wywoła zaciekawienie i może szybko przerodzić się
w realną sprzedaż.
1.2 Nowe technologie w marketingu
Najciekawszym kierunkiem marketingu na rok 2018 są nowe technologie. Dlaczego? Ponieważ
świat się zmienia. Potrzebujemy co raz nowszych bodźców do rozwoju. Kiedy mówimy o bajce
3D, nie myślimy raczej o książce z ruchomymi elementami, które są na rynku już od kilku lat, ale
o filmie 3D, gdzie przy użyciu odpowiednich okularów wydaje się nam widzieć z bliska elementy
wychodzące z ekranu. Technologia poszła jednak jeszcze dalej, seanse 4D i 5D to też nie jest już
nic niezwykłego. Nieuniknione jest podążanie firm za nowymi trendami, innowacjami, ponieważ
istnieje zbyt duże ryzyko popełnienia błędu firmy Kodak. Ludzie kojarzą jeszcze firmę Kodak z lat
90, kiedy aparaty analogowe wiodły swój prym, a zdjęcia były wywoływane z kliszy. Czas jednak
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minął, zaczęły pojawiać się płyty CD jak i aparaty cyfrowe, większość firm z branży się dostosowała,
Kodak postanowił pozostać w erze analogowej. Co skończyło się zniknięciem tej firmy z rynku.
Oczywiste jest to, że technologie ciągle się rozwijają jak i pojawiają się nowe, warto jednak
wspomnieć o trzech z nich: AI, AR i VR.
AI, czyli Sztuczna Inteligencja to technologia, którą od dawna widzimy w filmach since
fiction. Automatyzacja, czy nadawanie urządzeniom cech ludzkich jest bardzo częstym wątkiem
w filmach tego typu. Świadczy to więc o tym, że ludzie interesują się rozwojem technologii, więc
i sztuczną inteligencją. Obecnie AI może nie jest na etapie systemów, które myślą samodzielnie
i są w stanie kierować wielorakimi funkcjami, połączonymi ze sobą, jednak już teraz zaczyna być
znacząca w świecie marketingu. Jako przykład możemy wykorzystać popularną Alexe czy Echo
od Amazon . Poprzez to jedno urządzenie w naszym domu, jesteśmy w stanie poznać odpowiedź
na wiele pytań, a także na przykład zamówić jedzenie. Więc jak możemy tą technologię wykorzystać w marketingu? Czy będziemy budować roboty, które będą odpowiadały na pytania klientów
podczas targów? Na razie tego nie wiemy, ale już teraz sztuczną inteligencją możemy nazwać
przeglądarki, np. Google. Bardzo często po wpisaniu pytania, nie tylko wyświetlą nam się strony
z wpisanymi frazami, ale także gotowe odpowiedzi na te pytania. 1
Jednej z amerykańskich firm udało się stworzyć AI Writer, czyli sieć neuronową, która działa tak jak ludzki mózg. Dziennie potrafi „przeczytać” tysiące treści akademickich, a następnie
stworzyć samodzielnie teksty SEO. Przykład ten jest dowodem, że nowe technologie mogą być
bardzo użyteczne w codziennym życiu. 2
AI prawdopodobnie z biegiem lat będzie się jeszcze rozwijała, co prawda widzimy już pierwsze oznaki jej wdrażania, jednak potrzebuje jeszcze trochę czasu i rozwoju by mówić o niej jako
narzędziu marketingowym używanym w codziennej komunikacji.

Ilustracja 1. Sephora Virtual Artist

Źródło: https://sephoravirtualartist.com/

Artificial Intelligence in Marketing and Advertising – 5 Examples of Real Traction, https://www.techemergence.com/artificial-intelligence-in-marketing-and-advertising-5-examples-of-real-traction/ [14.09.2018].
2
Sztuczna inteligencja napisze za Ciebie wartościowe teksty SEO?, http://www.aimarketing.pl/sztuczna_inteligencja/sztuczna-inteligencja-napisze-za-ciebie-wartosciowe-teksty-seo/ [13.09.2018].
1
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Ilustracja 2. Aplikacja IKEA

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=vDNzTasuYEw
Ilustracja 3. Aplikacja Home Depot

Źródło: https://corporate.homedepot.com/newsroom/project-color-app-paint
AR, augumented reality, rzeczywistość rozszerzona to trzy określenia połączenia tego co
dzieje się naprawdę ze światem wirtualnym. Co raz częściej AR możemy zobaczyć w kampaniach
marketingowych marek. Zaczynając od filtrów/ nakładek używanych przy robieniu zdjęć w aplikacjach
takich jak Facebook, Facebook Messenger, Instagram czy Snapchat. To dzięki nim możemy założyć
kocie uszy, czy sprawić by nasze oczy były większe, i to jest właśnie rozszerzenie rzeczywistości,
czyli nadanie dodatkowych form na istniejący już obraz. Jednym z ciekawych przykładów użycia
AR jest aplikacja Sephory. Wspomniana firma stworzyła aplikacje, która pozwala na wypróbowanie
kosmetyków na twarzy danej osoby. Jak to działa? Aplikacja współpracuje z kamerką w naszym
telefonie, następnie możemy skorzystać z 2 usług, albo sprawdzenia konkretnego kosmetyku na
naszej twarzy, naniesionego wirtualnie, bądź całego makijażu stworzonego przez specjalistów.3
Kolejnym ciekawym zastosowaniem rzeczywistości rozszerzonej jest użycie jej w aplikacjach
do wystroju wnętrz.
Ikea w 2014 roku wypuściła aplikację dzięki której w prosty sposób przy użyciu kamery w
danym urządzeniu jesteśmy w stanie zobaczyć jak dany mebel będzie wyglądał w konkretnym
miejscu. Już wtedy było wiadomo, że AR będzie rozwijał się co raz szybciej. Ikea zrobiła dobry
@cforsey1: 7 Innovative & Inspiring Examples of Augmented Reality in Marketing, https://blog.hubspot.com/
marketing/augmented-reality-examples w dniu 13.09.2018.

3
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krok, ponieważ ułatwia to dopasowanie danej rzeczy do wystroju, miejsca, a tym samym ogranicza
zwroty klientów i może zwiększać sprzedaż. 4
Podobnym przykładem jest aplikacja od Home Depot. W 2015 roku firma wypuściła aplikację,
która dzięki augumented reality pozwalała na naniesienie koloru na ściany bez wcześniejszego
zakupu farb. Oczywiste jest to, że i tutaj był to dobry pomysł. Home Depot w 2017 roku wprowadził
również rozwiązania podobne do Ikei, gdzie również meble można było dopasować do wyglądu
naszego mieszkania. 5
Jeden z ciekawszych przykładów jest stworzona w Polsce dla firmy TImberland, interaktywna
przymierzalnia. Pojawiła się ona w 2014 roku w Galerii Mokotów. Klient mógł sobie zdjęcie, a następnie sprawdzić jak będzie wyglądał w ubraniach tej marki. Miało to na celu uniknięcie w jakimś
sensie stania w kolejkach. Istnieję więc prawdopodobieństwo, że za kilka lat interaktywne przymierzalnie zastąpią te prawdziwe.6

Ilustracja 4. Przymierzalnia Timberland

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=5TZmQPdhpak
Ilustracja 5. Sprzęt Oculus

Źródło: https://www.oculus.com/go/

4
Grupa AdNext: VR i AR – rzeczywistości, o których marzył content marketing, http://adnext.pl/vr-i-arrzeczywistosci-o-ktorych-marzyl-content-marketing/ [18.09.2018].
5
@cforsey1: 7 Innovative & Inspiring Examples of Augmented Reality in Marketing, https://blog.hubspot.com/
marketing/augmented-reality-examples w dniu 13.09.2018.
6
Tamże.
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1.3 Virtual Reality
Nową technologią, która nie została zawarta w poprzednim rozdziale, a jest niezwykle ważna
w rozumieniu roli nowych technologii w marketingu jest VR/ virtual reality/ rzeczywistość wirtualna.
Czym więc jest VR? Na czym dokładnie polega? VR jest stosunkowo podobny do rzeczywistości
rozszerzonej, ale jeden aspekt jest bardzo ważny. Rzeczywistość wirtualna odbywa się tylko za
pomocą wizualizacji. Krótko tłumacząc jest to wirtualny obraz, który przy odpowiednim sprzęcie
i prawidłowym wykonaniu sprawia, że rzeczy przez nas oglądane wydają się rzeczywiste.
Wirtualna rzeczywistość opiera się na obrazie, wobec tego oczywiście potrzebujemy monitora/
telewizora/ ekranu by móc zacząć wchodzić w wirtualny świat. Jednak powstała potrzeba głębszej
immersji, czyli połączenia danej osoby ze światem przedstawionym i właśnie na immersji głównie
polega VR. Idąc za tą potrzebą stworzono gogle VR, które pozwalają osobie, która ich używa
całkowicie zagłębić się w świecie, który zobaczą. 7
Jednymi z najbardziej popularnych gogli są te od firmy Oculus. 8
Ilustracja 6. Widok z filmu 360 stopni

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=p0hAcQTv21o
Należy jednak pamiętać, że firmy stale ze sobą rywalizują i starają się prześcigać w nowych
technologiach. Można tu wymienić firmy takie jak HTC Samsung, Google czy Sony 9 .
Skoro mamy już przenośnik, niezbędny jest nam sam obraz. Zazwyczaj są to filmy 360 stopni,
bądź 3D. To właśnie te techniki stwarzają wrażenie uczestniczenia w wydarzeniach pokazanych
w filmie. Obrazy stworzone w technice 360 są zazwyczaj najlepszym wyborem, kiedy tworzymy
coś pod VR. Osoba korzystająca z gogli VR, i oglądająca obraz 360 stopni znajduje się w środku
wszystkich wydarzeń. Bardzo ciekawym przykładem zastosowania są miasta, bądź podróże.
Poniższe zdjęcie przedstawia kadr z filmu 360 stopni na, który polegał na wirtualizacji przejazdu
roller coasterem w parku rozrywki w Ohio.
Ciekawe jest to, że zazwyczaj przy filmach 3D obraz wyświetlany w goglach jest w dwóch
identycznych polach po jednym na soczewkę. Zwiększa to doznanie, a obraz wydaje się jeszcze
bardziej realistyczny.
Oczywiście do wzroku możemy dodać inne zmysły, jak słuch czy zapach. Bardzo często
dobranie odpowiedniego utworu oraz sprzętu pomaga nam w immersji i całkowitemu odcięciu
Wirtualna rzeczywistość: działanie i zastosowania, https://www.komputerswiat.pl/poradniki/gaming/wirtualna-rzeczywistosc-dzialanie-i-zastosowania/wd6llm4 [19.09.2018].
8
Komputer świat poradniki gaming cztery najpopularniejsze modele gogli VR, https://www.komputerswiat.pl/
poradniki/gaming/cztery-najpopularniejsze-modele-gogli-vr/gz32zyq [23.09.2018].
9
Komputer świat poradniki gaming cztery najpopularniejsze modele gogli VR, https://www.komputerswiat.pl/
poradniki/gaming/cztery-najpopularniejsze-modele-gogli-vr/gz32zyq [23.09.2018].
7
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Ilustracja 7. Widok z filmu 3D dla gogli VR

Źródło:https://www.youtube.com/watch?v=K6xyPOttq7o&list=RDqdOKZKaXxr4&index=2

Ilustracja 8. Przykład kontrolerów ruchowych VR

Źródło: https://www.vrhunters.pl/pimax-zaprezentowal-kontrolery-ruchowe-wspolpracujace-ztrackingiem-steamvr-2-0/

Ilustracja 9. Kamizelka Hardlight

Źródło: https://www.vrhunters.pl/fanowski-mod-vr-do-half-life-2-otrzyma-wsparcie-haptycznejkamizelki-hardlight/
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Ilustracja 10. Buty Adidas NMD

Źródło: https://www.adidas.pl/buty-nmd_r1/B42200.html?pr=product_rr&slot=4

się od świata zewnętrznego, a jest to niezwykle ważne szczególnie przy grach VR Obecnie na
rynku znajdziemy już wiele akcesoriów dodatkowych do VR, co sprawia, że i ta technologia ciągle
się rozwija.
Kontrolery ruchowe są najczęściej używane w grach, jednak są również przydatne przy innych
sposobach zastosowania.
Pojawiają się również akcesoria dla naszego ciała by wspomóc odczuwanie wirtualnej rzeczywistości, na przykład kamizelki wykorzystywane głównie w grach VR.
Istnieją również, różnego rodzaju nakładki na głowę, dające dodatkowe oparcie goglom, czy
specjalne nakładki wspomagające dźwięk, użyty w grach. Prawdopodobne jest, że w ciągu kilku
najbliższych lat oferta akcesoriów się powiększy co pozwoli nam na jeszcze głębsze poznanie VR10.
Rozdział 2. Virtual Reality w praktyce
2.1 Przykład użycia VR w kampanii Adidasa
W kwietniu 2017 roku firma Adidas wypuściła nowy model obuwia NMD.
Czego następstwem było NMD VR Tokyo Tour.
Ilustracja 11. Nakręcanie filmu 360 stopni

Źródło:https://www.youtube.com/watch?v=C7gG_gi1B2o

10

Akcesoria do gogli VR, https://www.x-kom.pl/g-7/c/2653-akcesoria-do-gogli-vr.html [11.09.2018].
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Ilustracja 12. Bieżnia z okularami VR użyte przy kampanii Adidas

Źródło: https://isobar.prowly.com/30319-adidas-nmd-vr-tokyo-tour-case-study
Oczywiste było to, że należało rozpocząć kampanię by wypromować nowy model NMD wśród
polskich odbiorców. Ostatecznie zajęła się tym firma Dentsu Aegis Network i podległe jej jednostki
w Polsce.
Zaczęło się więc od pomysłu. Buty NMD zostały stworzone do eksplorowania miast, dlatego
też pomyślano by przenieść konsumenta właśnie w świat podróży po mieście. Stylistyka butów była
inspirowana japońskim stylem, co tylko pomogło w wyborze stolice tego kraju, Tokio, na miasto
docelowe. Celem było dotarcie do grupy odbiorczej, która mogłaby zakupić produkt.
Wybrano 3 sklepy sieci Sizzer w Polsce na miejsce eventów tej kampanii. Dlaczego? Ponieważ
to w takich sklepach, gdzie spotyka się wiele marek kampania mogła odnieść sukces.
Nadszedł czas na realizację pomysłu. W tym celu należało stworzyć film 360 stopni w Tokio,
który następnie imitowałby spacer po tej stolicy 11.
Po stworzeniu niezbędnych nagrań materiał został poddany obróbce by stworzyć pierwszy
wirtualny spacer. Jednak same gogle VR i nagranie 360 nie było wystarczające. Aby zwiększyć
doznania w wybranych sklepach pojawiły się bieżnie, które przy użyciu specjalnej aplikacji połączonej z goglami oraz obrazem, który można było tam zobaczyć.
Ilustracja 13. Wirtualny spacer po Tokio

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=C7gG_gi1B2o

11
Adidas - “NMD VR Tokyo Tour” Case Study, https://isobar.prowly.com/30319-adidas-nmd-vr-tokyo-tourcase-study [22.09.2018].
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Jak więc to wyglądało w praktyce? Klient przychodził do sklepu Sizzer, następnie przymierzając
buty Adidas NMD miała okazję udać się w wirtualny spacer po Tokio przy użyciu gogli VR i bieżni.
Efekt był bardzo realistyczny, więc wytwarzała się iluzja prawdziwego spaceru. 12
Warto wspomnieć, że eventy były również promowane w Internecie i w rezultacie dotarły do
400 tysięcy potencjalnych klientów. 13
Jakie więc były rezultaty? Buty NMD w czasie trwania kampanii VR stały się najczęściej
przymierzanym modelem obuwia w sklepach Sizeer. Natomiast w lokalach w których pojawiła
się możliwość skorzystania z tej technologii sprzedaż tego modelu wzrosła aż o 47%. Ten wynik
jasno pokazał jak interaktywna kampania jest w stanie finalnie wpłynąć na sprzedaż produktu.
Jak i również była jedną z pierwszych takich kampanii w Polsce 14.
2.2 Przykłady kampanii marketingowych z wykorzystaniem VR w Polsce i na świecie
Technologia VR staje się popularniejsza z roku na rok, co oznacza, że firmy zaczynają też
chętniej po nią sięgać. Wiele przykładów użycia VR można by podać zarówno z Polski jaki i z
zagranicy, jednak co najważniejsze wraz z pojawieniem się kolejnych kampanii są one dużo ciekawsze i dużo bardziej rozwinięte technologicznie.
Ilustracja 14. Użycie longboardu w kampanii

Źródło: https://www.carat.com/pl/pl/wiadomo%C5%9Bci/virtual-reality-longboard-masters-odmastercard/
Open’er Festiwal staje się co raz popularniejszy, postanowiła więc to wykorzystać firma Mastercard
w 2016 roku w kampanii Virtual Reality Longboard Masters. w ciągu dwóch dni odbył się event
powiązany z festiwalem. Głównym pomysłem akcji było wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości
w połączeniu ze sportem. Uczestnik brał bowiem udział w wirtualnej jeździe na longboardzie. Przy
użyciu gogli VR i specjalnego deski osoba rozpoczynała wirtualny wyścig. Nagrodami były między
innymi bilety na Open’er Festiwal, a także dla najlepszego zawodnika longboard. 15
Adidas - “NMD VR Tokyo Tour” Case Study, https://isobar.prowly.com/30319-adidas-nmd-vr-tokyo-tourcase-study [22.09.2018].
13
Tamże
14
Tamże
15
Virtual Reality Longboard Masters od MasterCard, http://media.dentsuaegisnetwork.pl/6840-virtual-realitylongboard-masters-od-mastercard [02.09.2018].
12
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Ilustracja 15. Happy Goggles

Źródło: http://www.happygoggles.se/

Bardzo ciekawym przykładem kampanii VR jest produkcja McDonalda w Szwecji Happy Goggles. Popularne pudełka zestawów Happy Meal zostały zmienione, tak że posiadały dodatkowy
element. Odrywając kawałek po kawałku z perforacji na pudełku otrzymywaliśmy szablon gogli VR
gotowy do złożenia. Do opakowania również była dołożona część posiadająca soczewki, dokładnie
wzorowana na Google Cardboard. Po umieszczeniu części z soczewkami, we wcześniej złożonym
papierowym stelażu gogli, zostało już tylko umieszczenie telefonu komórkowego i wszystko było
gotowe. Przy okazji akcji Happy Googles została opracowana również gra imitująca narciarstwo,
w którą mogliśmy grać przy pomocy własnoręcznie zrobionych gogli. Cała kampania była skierowana głównie do dzieci by sprawić im więcej radości. 16
Kiedy firma Merrel wypuściła na rynek nowy model butów górskich Capra powstała kampania
Trailscape. W której w związku z profilem firmy i nowego produktu postanowiono nawiązać do
wspinaczki po górach. Dzięki wirtualnej rzeczywistości osoba biorąca udział w akcji promocyjnej
przenosiła się w góry, gdzie wspinała się po szlakach górskich. Dodatkowo użyto sztucznego
mostka jak i ściany skalnej by spotęgować efekt wizualny bodźcami dotykowymi. 17
Ilustracja 16. Przejście mostem w kampanii Trailscape

Źródło: https://vrroom.buzz/vr-news/business/virtual-reality-marketing-10-case-studies
16
Business Virtual Reality In Marketing: 10 Case Studies, https://vrroom.buzz/vr-news/business/virtual-realitymarketing-10-case-studies [06.09.2018].
17
Business Virtual Reality In Marketing: 10 Case Studies, https://vrroom.buzz/vr-news/business/virtual-realitymarketing-10-case-studies [06.09.2018].
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Ilustracja 17. Fragment wizualizacji Skody Vision E

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=b0mkDqC8978

Kolejną firmą, która postawiła na virtual reality przy wypuszczeniu produktu na rynek była
Skoda. W 2017 roku swoją premierę miał elektryczny samochód Vision E. Po założeniu gogli
ujrzeliśmy światło, a nsatępnie wszystko zaczynało się od światła, czyli energii. Następnie mogliśmy obserwować wiele magicznych rzeczy, które działy się przy dotyku wirtualnego samochodu.
Podczas symulacji jazdy samochodem dowiedzieliśmy się więcej o wnętrzu i o samym samochodzie. Eventy z udziałem VR odbyły się w 7 państwach, w tym główny w Szanghaju przy okazji
targów motoryzacyjnych. 18
Jednym z najnowszych produkcji VR jest teledysk „Aeronaut” Williama Patricka Corgana. Ta
wideo produkcja została zrealizowana całkowicie w wirtualnej rzeczywistości. Ten przypadek był
na tyle innowacyjny i nowy, że w 2018 roku został nagrodzony nagrodą lwa w Cannes. 19
2.3 Inne przykłady użycia wirtualnej rzeczywistości
Medycyna to jeden z głównych przykładów użycia VR innego niż kampanie marketingowe.
Dr Rober t Louis w wywiadzie dla e-Marketer wspomina o zastosowaniu technologii VR w neurochirurgii. Przed operacją może on dzięki użyciu tej technologii przeprowadzić najpierw zabieg
Ilustracja 18. Fragment teledysku „Aeronaut”

Źródło: https://www.isobar.com/us/en/work/william-patrick-billy-corgan/
18
ŠKODA VISION E – Virtual Reality Experience, http://moyosamedia.com/portfolio/skoda-vision-e-vr/
[22.09.2018].
19
Music reimagined William Patrick Corgan, https://www.isobar.com/us/en/work/william-patrick-billy-corgan/
[ 12.09.2018].
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wirtualnie, co może znacząco wpłynąć na pomniejszenie ryzyka podczas prawdziwej operacji.
Duży wpływ na pacjentów miało udostępnienie im tej techniki w ten sposób mogli zrozumieć co
dokładnie wydarzy się podczas operacji. Wpływało to na redukcję stresu związanego z wykonywanym zabiegiem. Co ciekawe wpłynęło to również na zwiększenie ilości pacjentów decydujących
się na operację u tego lekarza. „W Południowej Karolinie pacjenci kupują operacje. Zazwyczaj
wybierają 4, 5 opcji i następnie decydują się na konkretnego chirurga do współpracy.” wspomina
w wywiadzie dr Robert Louis.20
VR może zostać użyta również do celów naukowych. W ten sposób lekarze, bądź studenci
medycyny są w stanie uczyć się nowych rzeczy. W przyszłości tego typu zabiegi w znacznym
stopniu mogą niwelować błędy lekarskie, a także pomogą przewidywać ryzyka podczas wykonywanych zabiegów. Istnieje również szansa, że przy użyciu VR jak i AR, czyli rzeczywistość
rozszerzona może pomóc w różnych dziedzinach medycyny. Już nie raz pojawiały się informacje
o możliwości druku 3D, na przykład protez ręki. Użycie tych 2 technologii może wpłynąć na rozwój
medycyny w krótkim czasie. 21
Wirtualna rzeczywistość ma również zastosowanie w leczeniu. Jednym z przykładów jest
okulistyka. Poprzez gry stymulacyjne i gogle VR wspomagane jest leczenie dzieci
z zezem. Dzieci śledząc wzrokiem obrazy, ćwiczą swoje oczy. Kolejny przykład to wykorzystanie
VR wśród osób starszych, pomagając im ćwiczyć ich pamięć, co w starszym wieku jest bardzo
ważne. Warto również wspomnieć o leczeniu w ten sposób lęków, czy fobii. Oglądając wirtualnie
rzeczy, których najbardziej się boimy wyzwalamy takie same reakcje jak podczas prawdziwego
zdarzenia. 22
Kolejnym przykładem innego użycia VR są gry komputerowe. To one są najpopularniejsze,
jeśli chodzi o użytkowanie VR. Jednym ze skutków aktywności virtual reality w tej dziedzinie jest
powstanie PS VR. Wspomniany produkt został stworzony przez Sony na Play Station 4, który
na równi z Xboxem i komputerami wiedzie prym wśród graczy. Wystarczyło więc zakupić gogle,
skonfigurować z posiadanym już Playstation i korzystać z gier przeznaczonych do tej symulacji.
Pozwoliło to też w pewien sposób skomercjalizować jeszcze bardziej gry VR. 23 W końcu wiele
gier co roku jest wypuszczanych dla użytkowników właśnie PS VR, Oculus Rift, czy HTC Vive. 24
Ciekawym zagadnieniem połączonym z VR jest biznes pornograficzny. Przewidywane się
że do roku 2020 rynek ten będzie warty aż 1 mld dolarów rocznie. Ludzie bardzo często szukają
przyjemności w swoim życiu, dlatego też wspomniana branża rozwija się. Wirtualna rzeczywistość
w filmach dla dorosłych zazwyczaj jest przedstawiona w technologii 180 stopni, co sprawia, że
odczucia są jeszcze silniejsze. Możliwe jest, że w przyszłości technologia VR stanie się na tyle
popularna, że pojawią się dodatkowe akcesoria na inne części ciała i zdominuje rynek pornograficzny25.
Nie można również nie wspomnieć o kinie, filmach w technologii VR. Jest to ciągle dość nie
odkryty obszar wykorzystania tej technologii. Może to jednak okazać się bardzo przyszłościowe
dla współczesnego kina, ponieważ głównym założeniem dobrego filmu jest przeniesienie się
do świata bohaterów, a VR pozwala nam na to przy pomocy immersji, jak i wszystkich swoich
właściwości. Jednym z przykładów takiego zastosowania jest relacja 360 z Paryża po atakach
eMarketer (2018): Virtual Reality Makes Patient Retention Rates Soar: a case for VR in the surgical field,
s.2-3
21
Wirtualna rzeczywistość to nie tylko gry. Przydaje się także w medycynie, http://www.medonet.pl/
zdrowie,rzeczywistosc-wirtualna-w-medycynie,artykul,1724195.html [23.09.2018].
22
Tamże.
23
Playstation VR, https://www.playstation.com/pl-pl/explore/playstation-vr/ [22.09.2018].
24
Fanowski mod VR do Half-Life 2 otrzyma wsparcie haptycznej kamizelki Hardlight, https://www.vrhunters.pl/
fanowski-mod-vr-do-half-life-2-otrzyma-wsparcie-haptycznej-kamizelki-hardlight/ [11.09.2018].
25
Pornografia + VR, http://happyvr.pl/artykuly/pornografia-motorem-napedowym-dla-vr/ [23.09.2018].
20
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terrorystycznych. Okazało się, że reportaż w takiej formie jest nie tylko o wiele ciekawszy, ale
i lepiej rozumiany. Istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że taki format reportaży czy pełno
metrażowych filmów przyjmie się na stałe, ponieważ to wtedy faktycznie widz będzie mógł odczuwać film jeszcze bardziej. 26
2.4 VR na „wyciągnięcie ręki”
„Poznaj z nami świat wirtualnej rzeczywistości” 27, „Zobacz nowy wymiar kina VR” 28 to jedne
z wielu haseł, które możemy odnaleźć po wpisaniu w wyszukiwarkę Google hasła „VR”. Obecnie
istnieję już wiele na terenie Polski, jak i zagranicą, punktów oferujących technologię VR jako
element rozrywki.
Zaczynając od firm, które specjalizują w dostarczeniu zabawy poprzez technologię Virtual
Reality. Po zapłacie za wykonaną usługę, często w określonym czasie każdy ma szanse przenieść
się do innego świata. Możemy malować przy użyciu specjalnych pilotów, bądź tylko używając
gogli w przeciągu kilku sekund znaleźć się w dżungli, czy na drugim końcu świata. Istnieje też
inna możliwość.
Wiele kin wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów wprowadziło inny rodzaj seansów. Idąc
do kina, w cenie normalnego biletu, możemy skorzystać ze specjalnie zaprojektowanych seansów
w goglach VR. Wygodny fotel, słuchawki, sprzęt zajmuje swoje miejsce i możemy zacząć. Jako
użytkownik możemy wybrać, gdzie tym razem chcemy spędzić najbliższe kilka minut naszego
życia. Jednym z seansów są podróże. i już na tym etapie należy się zastanowić jaki to może mieć
na nas wpływ po opuszczeniu kina. Widok pięknego zakątku świata, wysokie budowle o których
wiele razy czytaliśmy w kolorowych magazynach, bądź widzieliśmy w programach podróżniczych.
Wnioski można łatwo wysnuć. Technologia VR prawdopodobnie jest jeszcze nie odkrytą, ale wielką
możliwością dla biur podróży by reklamować swoje produkty. Za kilka lat wysoce prawdopodobne
jest iż wchodząc do jednego z lokali w którym chcemy zakupić podróż znajdziemy również to jedno
urządzenie. Tuż przed zakupem wycieczki, będziemy mogli się przenieść do naszego docelowego
miejsca na kilka minut. To sprawi, że większość klientów poczuję dużą ekscytację jeszcze przed
samą podróżą, co może skutkować bezpośrednim zakupem usług.
Nie można również zapomnieć o innych możliwościach w dostępie do technologii VR. Już teraz
jesteśmy w stanie w praktycznie każdym sklepie elektronicznym zakupić gogle VR, bądź nakładki
na telefon. Niestety, obecnie są one stosunkowo drogie, i nie koniecznie dostępne dla każdego.
Ilustracja 19. Google Cardboard

Źródło: https://vr.google.com/intl/pl_pl/cardboard/get-cardboard/
Wirtualna rzeczywistość odmieni reportaże. Poruszający materiał VR z Paryża, https://www.wp.pl/?s=vr.
gadzetomania.pl/58060,new-york-times-vr&src01=c801b [ 21.09.2018].
27
Poznaj z nami świat wirtualnej rzeczywistości, http://vrwarsaw.com.pl/ [25.09.2018].
28
Multikino VR, https://multikino.pl/multikino-vr [20.09.2018].
26
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Można jednak zaobserwować kartonowe nakładki na telefon , zazwyczaj jako gadżet marketingowy firm. Istnieje jednak też Google Cardboard 29. Są to różnego rodzaje gogle jak i aplikacja
wytworzona przez Google. Są one dużo bardziej dostępne, ponieważ najtańsza wersja kartonowa
mieści się w granicach biletu do kina dla osoby dorosłej. Nie jest to jedyna możliwość by posiadać
swoje własne źródło wirtualnej rzeczywistości , zaletą jest, że możemy stworzyć je sami. Google
na swojej stronie 30 przedstawia instrukcję w jaki sposób stworzyć je samodzielnie. Przy użyciu
kartonu, soczewek, gumki recepturki, magnesów i rzepów , czyli rzeczy, które możemy znaleźć
w naszych domowych szufladach jesteśmy w stanie zrobić coś od podstaw. Nie musimy posiadać
olbrzymich nakładów pieniężnych by zacząć swoją przygodę z nową technologią, co może być
początkiem całkowitej wirtualizacji naszego przyszłego społeczeństwa.
Rozdział 3. Badanie na temat znajomości VR
3.1 Wprowadzenie
Badanie na temat znajomości technologii VR wykonano na terenie Polski w sierpniu i wrześniu
2018 roku. Odpowiedzi w ankiecie udzieliły 103 osoby z różnych miejscowości, w różnym wieku,
co zostanie szerzej zaprezentowane w wynikach ankiety. Badanie miało charakter anonimowy,
i było udostępniane internetowo.
3.2 Wyniki ankiety na temat znajomości i przyszłości VR
W ankiecie wśród 103 osób znalazło się 61 kobiet (59%), 32 mężczyzn (31%), a 10 osób (10%)
nie chciało podać swojej płci.
Jeżeli chodzi o wiek odpowiadających na pytania to największą grupę stanowiły osoby
w przedziale 19-25 lat, dokładnie 78 osób (76%). Drugie miejsce zajęły osoby w wieku 26-31
lat, które stanowiły 13 osób (12%). Trzecia grupa to przedział 32-40 lat, 6 osób (6%), tuż za nią 5
osobowa grupa (5% ) w wieku 18 lat i poniżej. Wśród ankietowanych znalazła się również 1 osoba
(1%) w wieku 40 lat lub powyżej.
Badane osoby odpowiedziały również na pytanie z jak dużych miast pochodzą. 50% ankietowanych, którzy stanowili największą grupę (52 osoby), pochodziły z miast, gdzie mieszka ponad
1mln ludzi. Drugą grupą pod względem liczebności były osoby z miast z ludnością od 500 tys. do
1 mln, 15 osób (15%). Następnie znaleźli się mieszkańcy wsi z wynikiem 14 osób (13%). 9 osób (
Wykres 1. Płeć

Źródło: opracowanie własne
29
30

Cardboard,://vr.google.com/intl/pl_pl/cardboard/ [20.09.2018].
Google Cardboard, https://vr.google.com/intl/pl_pl/cardboard/get-cardboard/[20.09.2018]
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Wykres 2. Wiek

Źródło: opracowanie własne
Wykres 3. Miejsce zamieszkania

Źródło: opracowanie własne

9%) pochodziło z miast z ludnością od 200 tyś. do 499 tyś., natomiast osób z miast poniżej 100
tyś. było 8 (8%). Tylko 5 osób (5%) ankietowanych to osoby z miasta zamieszkałego od 100 tyś
do 199 tyś. mieszkańców.
Główne pytania do ankietowanych dotyczyły ich znajomości virtual reality, sposobu użycia,
oraz konkretnych case studies.
Pierwsze pytanie tego typu dotyczyło znajomości pojęcia wirtualnej rzeczywistości. Najwięcej
osób, 90 (87%), odpowiedziało, że znają to określenie, natomiast 13 osób (13%) zaprzeczyło by
posiadali taką wiedzę.
Wykres 4. Czy nasz określenie VR (Virtual Reality)?

Źródło: opracowanie własne
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Wykres 5. Czy wiesz na czym polega technologia VR?

Źródło: opracowanie własne

Wykres 6. Czy znasz proces tworzenia, bądź znasz techniczne aspekty VR?

Źródło: opracowanie własne
Kolejne z pytań badało wiedzę na temat znajomości na czym polega ta technologia.
Aż 70 osób (68%) potwierdziło to pytanie, 10 osób (10%) odpowiedziało „nie”, a 23 osoby (22%)
nie było pewne czy dobrze rozumieją działanie VR.
Na pytanie dotyczące znajomości procesów tworzenia, bądź technicznych aspektów wirtualnej
rzeczywistości 90 osób (87%) zaznaczyło odpowiedź „nie”, podczas gdy 13 osób (12%) uznało,
że mogą odpowiedzieć pozytywnie na to pytanie.
Ankietowani również natrafili na pytanie czy korzystali z technologii VR. Najwięcej, bo 47 osób
(46%) odpowiedziało „tak”, 37 osób (36%) odpowiedziało „nie”, przy zastrzeżeniu, że jednak nigdy
nie mieli okazji wypróbować tej technologii. Odpowiedzi negatywnej udzieliło 19 osób (18%).
Ponad trzy czwarte osób, 80 (78%), zaprzeczyło, że widziało zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w kontekście marketingowym przez którąś z polskich firm. Druga grupa, która odpowiedziała pozytywnie na to pytanie liczyła 23 osoby (22%).
By sprecyzować to samo pytanie, ankietowani zostali zapytani o konkretne przykłady użycia
virtual reality, których udało im się być świadkiem. Aż 5 osób wskazało ten samy przykład, czyli
Wirtualny spacer po Tokio promujący firmę Adidas. Padały jednak przykłady też innych firm,
między innymi Jeronimo Martins, Play, Sony czy Samsung.
Następne z pytań było podobne, dotyczyło doświadczenia VR w kontekście marketingowym
ale poza Polską. „Nie” zaznaczyły 84 osoby (82%), zaś „Tak” 19 osób (18%).
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Wykres 7. Czy korzystałeś kiedyś z technologii VR?

Źródło: opracowanie własne

Wykres 8. Czy widziałeś zastosowanie technologii VR w kontekście marketingowym przez
którąś z firm w Polsce?

Źródło: opracowanie własne
Również przy tym pytaniu poproszono o doprecyzowanie firmy, miejsca gdzie udało się odbyć
to doświadczenie. W większości wspominano o Stanach Zjednoczonych i firmach takich jak TMobile i ich współpracy z zespołem muzycznym Gorillaz, czy firmach budowlanych prezentujących
w VR finalny efekt swoich prac. Ciekawym przykładem, który został wspomniany było użycie
VR w celu promocji kursów statkiem na targach Expo w Mediolanie. Wspomniano również takie
marki jak Samsung, Ikea oraz Volvo, które promowało nowy samochód poprzez wirtualną jazdą
nowym modelem przy użyciu wirtualnej rzeczywistości.
Zadane zostało też pytanie czy virtual reality w przyszłości będzie częściej używana. Aż 81%
osób (84 osoby) potwierdziły to stwierdzenie, podczas gdy tylko 7 osób (7%) zaprzeczyło. „Nie
wiem” było odpowiedzią 9 osób (9%), a 3 osoby (3%) w ogóle nie udzieliły odpowiedzi. W większości
uzasadnień widnieje stwierdzenie, że VR będzie częściej używany, ponieważ następuję rozwój
technologiczny. Wiele osób zauważa również, duże możliwości w rozwoju gier oraz marketingu
dzięki popularyzacji tej technologii. Kilka osób wyciąga również ciekawe wnioski odnośnie prawdopodobieństwa użycia wirtualnej rzeczywistości w szkoleniach, jak i spotkaniach w przyszłości.
Przywołując wizualizacje spotkania biznesowego na odległość przy użyciu VR, co sprawiłoby
odczucie spotkania w tym samym miejscu. Padają również stwierdzenia, że jest to technologia
dopiero zdobywająca popularność, a przy okazji taniejąca i stająca się bardziej dostępna dla ludzi. Wśród zaprzeczających głównym powodem ich zdania jest wizja porzucenia tej technologii,
w czasach kiedy nowe technologie powstają bardzo często.
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Wykres 9. Czy widziałeś zastosowanie technologii VR w kontekście marketingowym przez
którąś z firm poza Polską?

Źródło: opracowanie własne

3.3 Podsumowanie badań ankietowych
Z przedstawionych wyżej wyników ankiety możemy wysnuć wiele wniosków. Jedną z rzeczy
która w pierwszej kolejności rzuca się w oczy są największe grupy wiekowe ankiety. Osoby w wieku od 19 lat do 31 lat to pokolenia Y i Z, więc te gdzie technologia była zawsze w ich życiu, bądź
z czasem zagościła jako nieodłączny element każdego dnia. To ważne spostrzeżenie, ponieważ to
osoby właśnie w tym przedziale wiekowym są teraźniejszą grupą odbiorców nowych technologii,
szczególnie osoby w przedziale 19-25 lat.
Większość odbiorców wiedziała czym jest VR i do czego służy, jednak duża grupa nie umiała
określić procesu tworzenia finalnego efektu, ani tego jak technicznie jest to zbudowane. Udowadnia
to, że często nie wiemy jak tak naprawdę zbudowane są rzeczy, po prostu jeśli mamy możliwość
to z nich korzystamy.
W większości ankietowani to osoby z dużego miasta, jednak sporą grupę stanowili mieszkańcy
wsi, prawdopodobnie studenci obecnie mieszkający w większych aglomeracjach. Ten fakt daje
dużą szansę, że rozwój nowych technologii dotrze również do mniejszych miejscowości za sprawą
ludzi młodych, który często przeprowadzają się na studia, bądź do pracy, ale często powracają
w swoje rodzinne strony.
Kolejnym ciekawym założeniem jest, że temat technologii VR w marketingu w ogóle nie został
wyczerpany. Ankietowani w większości stwierdzali, że nigdy nie widzieli przykładu użycia virtual
reality przez firmy w celach marketingowych, a jednak większość z nich kiedyś próbowała tej
technologii. Oznacza to, że część konsumentów w ogóle nie jest obyta ze świadomością istnienia, czy możliwości użycia VR w celu promocji. Nadal jest to ekscytujące, nowe i angażujące dla
wielu konsumentów.
Według praktycznie wszystkich ankietowanych VR ma szanse na znaczny rozwój w przyszłości.
Praktycznie nikt nie podzielił się negatywną opinią na temat tej technologii, tylko ogólnymi przypuszczeniami. Prawdopodobnie oznacza to, że klienci widzą szansę na zagoszczenie wirtualnej
rzeczywistości w ich dalszym życiu, tym bardziej podkreślając marketingowe wykorzystanie tej
technologii. Pozytywne nastawienie do danego sprzętu, może się okazać kluczowe w dalszym
rozwoju. Na przykładzie przedstawionej ankiety widać jak ważne jest postrzeganie współczesnych
młodych pokoleń, bo to oni w większości są konsumentami produktów obecnie jak i będą nimi
w przyszłości.
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Rozdział 4. Przyszłość VR
Czasami przyszłość kojarzy nam się z filmami since fiction, przecież filmy takie jak Start Trek
czy Star Wars stały się kanonami kina. Jednak przyszłość nie wydaje się już taka odległa. Świat
się zmienia każdego dnia, następuję rozwój technologiczny. Należało by się więc zastanowić jaką
rolę odegra wirtualna rzeczywistość w ciągu kilku najbliższych lat.
W 2017 roku został przygotowany raport przez między innymi firmę Total Retail, który rozważał
trendy i zachowania kupujących, a także możliwości na przyszłość związane z tym tematem. W jednym z rozdziałów przedstawiono odpowiedzi na pytanie, która z technologii prawdopodobnie będzie
miała największy wpływ na biznes sprzedażowy w 2018 roku. To właśnie wirtualna rzeczywistość
znalazła się na drugim miejscu tego zestawienia z wynikiem 36,53%, tuż za Internetem Rzeczy.
Wspomniano również, że aż 41% ludzi chętniej by odwiedziło sklepy, które oferują doświadczenie
virtual reality. To zestawienie pokazuje jak bardzo przyszłościowe może być użycie technologii
VR w celu sprzedaży innych produktów 31.
Również w 2017 roku ukazał się raport GFK na temat tego jak technologia może zmienić zachowanie klientów. Stwierdzono wówczas, że 5,7% odpowiadających z Europy Zachodniej planuję
zakupić produkt VR w ciągu najbliższego roku. Jednak wskazywali oni bariery, które utrudniają
zakup tego sprzętu. Pierwszą z nich była cena gogli VR, a także niepewność co do użycia tej
technologii na zewnątrz. 32
Jednak również w tym raporcie znalazło się podsumowanie możliwych zastosowań wirtualnej
rzeczywistości. Oczywiście pierwsze miejsce zajęły gry, jednakże pojawiły się również takie przykłady jak planowanie podróży, zakupy, budownictwo, projektowanie czy edukacja 33.
W 2018 roku firma Deloitte również przygotowała raport na temat VR i AR z perspektywy konsumenta. Ukazując między innymi zainteresowanie VR wśród Niemców. Ponad 60%, dokładnie
63% odpowiadających wykazywało zainteresowanie tą technologią nie tylko w kontekście gier.
Wspominali oni o koncertach, czy teledyskach, sporcie, a także o najnowszych wiadomościach,
które mogłyby być przekazywane w ten sposób. 34
Ilustracja 20. Wykres przyszłościowych technologii w sprzedaży na rok 2018

Źródło: The 2017 Retail Technology Report: An Analysis of Trends, Buying Behaviors and Future Opportunities
Total Retail, Radial, NAPCOMEDIA, The 2017 Retail Technology Report: An Analysis of Trends, Buying
Behaviors and Future Opportunities, 2017, s.8.
32
G. Teufel, How tech trends will change consumer behavior in 2017 and beyond. GfK. Wiedeń 2017, s. 6.
33
Tamże, s.8
34
R. Esser, The Reality about Virtual and Augumented Reality. Deloitte. Hanower 2018, s.16
31
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Ilustracja 21. Dane z raportu GFK

Źródło: G.Tufel: How tech trends will change consumer behavior in 2017 and beyond. GfK.

Ilustracja 22. Wyniki badań z raportu GFK

Źródło: G.Tufel: How tech trends will change consumer behavior in 2017 and beyond. GfK.
Disney, jako firma oczywiście najbardziej jest znana z bajek. Ale i oni idą z duchem technologii, i chcą się rozwijać. W 2018 roku powstał prototyp kamizelki VR. Spróbowali wykorzystać
ją więc w 3 symulacjach. Pierwsza z nich to bitwa na śnieżki, podczas której dzięki kamizelce
można poczuć uderzenia śnieżek. Następna, imitowała odczucie wspinającego się węża po klatce
piersiowej. Ostatnia, ukazywała półnagi męski wizerunek, którego mięśnie rosły, co dało się czuć
dzięki innowacyjnemu urządzeniu, jakim jest wspomniana kamizelka. 35

H. Shaban: Disney unveils a prototype virtual-reality jacket to simulate hugs, punches and a snake slithering across your body, https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2018/04/26/disney-unveils-a-prototype-virtual-reality-jacket-to-simulate-hugs-punches-and-a-snake-gas-poweredvibrations/?noredirect=on&utm_term=.6dd4e8ac61b9 [04.09.2018].
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Ilustracja 23. Dane z raportu Deloitte

Źródło: R.Esser: The Reality about Virtual and Augumented Reality. Deloitte

Ilustracja 24. Kamizelka Disney

Źródło: https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2018/04/26/disney-unveilsa-prototype-virtual-reality-jacket-to-simulate-hugs-punches-and-a-snake-gas-poweredvibrations/?noredirect=on&utm_term=.6478b16f8564
Dzięki powyższym przykładom, nie ma przeszkód by domyślać się jaka przyszłość czeka
wirtualną rzeczywistość. Jednak możemy starać się ją tylko przewidywać, korzystać z danych
czy przypuszczeń.
Istnieje prawdopodobieństwo, że już niedługo gogle VR będziemy mogli spotkać w większości
sklepów, co będzie miało na celu pobudzenie nas do kupna z danego sklepu. Możliwe jest również,
że akcesoria VR, te podstawowe jak i zaawansowane staną się tańsze co spowoduje częstsze
ich kupowanie przez społeczeństwo. Wtedy rozwój virtual reality może zacznie przyśpieszyć
i zagościć w domach konsumentów na co dzień. Wystarczy tylko sobie wyobrazić, jak szybko
wówczas mogą zostać wyprodukowane różnego rodzaju aplikacje, które zezwolą na zakupy
poprzez wirtualną rzeczywistość.
Jedną z najciekawszych perspektyw jest oglądanie różnego rodzaju relacji live za pomocą
VR. Można tą możliwość wykorzystać w wielu branżach, na przykład turystycznej. Jednak, jeśli
myślimy o możliwości bycia uczestnikiem wydarzeń na żywo, przykładowo koncertu, bądź części
programu informacyjnego świat przyszłości staje się dla nas bardziej rzeczywisty.
Przewiduję się, że do roku 2020 1/3 konsumentów użyję VR, więc z roku na rok użytkowanie
tej technologii będzie wzrastać zarówno do celów rozrywkowych jak i promocyjnych. 36
36

Atos, Look Out 2020+ Industry Trends Telecom. Accelerating the race to Valu, 2018, s. 2

65

rozdz.2_Bugala.indd 65

3/29/19 11:28 AM

Sylwia Bugała
Oczywiście, istnieją powody dlaczego ta technologia nie ma przyszłości. Cena akcesoriów
virtual reality jest jedną z nich, jednakże powstały też kartonowe i uproszone wersje, które przy
pomocy telefonu stają się bardziej zaawansowaną technologią. Jednak, należałoby popracować
nad zdrowotnymi aspektami. Niestety ekrany, technologia czasami psują nasz wzrok, a także
czasami zaburzają naszą świadomość.
Jednak istnieje więcej przesłanek pokazujących, że VR raczej stanie się bardziej popularny, niż
zniknie z rynku. Także, wiele branż ma szansę na wzrost poprzez użycie tej technologii przyszłości.
Zakończenie
Po analizie wszystkich materiałów, które udało się zdobyć w trakcie pisania niniejszej pracy
należy stwierdzić, że ten temat jest niezwykle interesujący. Kampanie marketingowe z wykorzystaniem VR były użyte już kilka lat temu, i nadal są używane. Co stanowi o tym, że nie nastąpiło
przerwanie używania tej technologii na przestrzeni lat. Również wyniki ankiet były tutaj bardzo
znaczące, ponieważ wykazały, że społeczeństwo jest zainteresowane tą technologią, jednak
nadal jest miejsce na jej rozwój i nowe zastosowania.
Jednocześnie należy uznać tezę za potwierdzoną. W przeprowadzonym badaniu gdzie największą grupą ankietowanych byli tzw. millenialnsi zostało wykazane, że ponad 80% ludzi zna
określenie VR, a ponad 60% wie dokładnie na czym polega ta technologia. Potwierdza to tezę, że
ludzie, którzy w przyszłości będą produkować działania marketingowe niewątpliwie będą zaznajomieni z tą technologią. Również co raz częściej możemy spotkać się z raportami dużych firm na
temat VR, ponieważ oni sami stosują ją coraz częściej. Obecne kampanie są bardzo interesujące,
ale to te, które powstaną za kilka lat mogą stać się bardzo rewolucyjne, dobrym przykładem jest
kamizelka od Disney, która wprowadza dodatkowe bodźce dotyku.
Największym problemem przy pisaniu tej pracy była literatura. Niestety w źródłach dzięki,
którym powstała ta praca informacje były szczątkowe. Oznaczało to wymóg zebrania informacji
z wielu źródeł by poznać, opisać ten temat. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości powstanie
więcej materiałów na ten temat, szczególnie polskojęzycznych. Jednym z nich mam nadzieję,
że stanie się ta praca. Zbiera ona wiele informacji na temat wirtualnej rzeczywistości w jednym
miejscu, co może mieć realny wpływ na dalsze badania na ten temat.
Uważam jednak, że nie udało mi się całkowicie wyczerpać tego tematu. Moim zdaniem istnieję
możliwość szerszego opisania konkretnych branż i zastosowania tam VR. Jedną z nich jest rynek
gier. VR zajmuję już oddzielną, własną część tego rynku, co daje możliwość jeszcze większego
rozwoju i badań w tym temacie. Kolejną z nich jest przemysł pornograficzny. Prawdopodobnie
jest to biznes w którym ta technologia bardzo szybko się rozwinie i stanie się nieodłączonym
elementem tego rynku.
Po zakończeniu tej pracy nie mogę doczekać się przyszłości i tego co przyniesie VR. Wszystko
wskazuję na to, że to ona ma największe szanse na rozwój wśród innych nowych technologii.
Oznacza to, że rynek reklamy stanie się bardziej nowoczesny, interaktywny oraz skierowany do
klienta. W końcu to kliencie są osobami dla których to wszystko zostało stworzone. Mam również
nadzieję, że wirtualna rzeczywistość znajdzie więcej zastosowań. Takim przykładem mogą być
sklepy odzieżowe, jak i cała sprzedaż. Po zapoznaniu się z powyższymi danymi i artykułami
wyobrażam sobie zakupy w goglach VR, gdzie będziemy mogli zobaczyć na żywo pralkę, którą
chcemy zakupić bez wychodzenia z domu.
Również duże pole do popisu mają producenci. Ciągle brakuje tańszego sprzętu, który działaby
jak na przykład Oculus. Oczywiście istnieją tańsze kartonowe zamienniki, jednak nie wykorzystują
ona do końca możliwości tej technologii. Wydaję mi się jednak, że już w niedługim czasie i taki
zamiennik zostanie wyprodukowany.
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Reklama OOH i DOOH w Polsce
Streszczenie
W pracy został podjęty temat reklamy zewnętrznej w Polsce. Autor chce wyjaśnić proces jej oddziaływania na konsumenta, przedstawić historię jej rozwoju, jak i aktualną strukturę rynku, na jakim funkcjonuje.
Następnie opisane zostaje badanie, którego celem było wyłonienie najbardziej popularnych jej formatów.
Opisany został również rozwój jej cyfrowej postaci oraz przykłady jej zastosowania. Ostatnia część pracy jest
analizą badania ankietowanego, którego celem było poznanie opinii i ocen konsumentów na temat reklamy
OOH, jak i jej cyfrowej postaci – reklamy DOOH w Polsce.
Słowa kluczowe: reklama zewnętrzna, marketing, OOH, DOOH, reklama
Tytuł pracy w języku angielskim: OOH and DOOH advertising in Poland
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Wstęp
Reklama towarzyszy nam od lat. Dla każdego współczesnego konsumenta jej istnienie jest
czymś naturalnym. Wraz z rozwojem technologii, powstaniem nowych mediów jej oblicze ciągle
się zmienia. Jej dotychczasowe formy muszą zatem odpowiadać na zmiany w otoczeniu i również
obierać nowe kierunki rozwoju.
Reklama zewnętrzna przez lata była uznawana za jedną z podstawowych form komunikowania
się biznesu z konsumentami. Jej pierwsze formy odnajdywane są w starożytności i średniowieczu, a powstanie pierwszego plakatu reklamowego datuje się na rok 1835 1. Od lat jej pozycja
się zmienia. Obecnie często jest uznawana, za element towarzyszący kampanii reklamowej prowadzonej w innym medium, takim jak Internet lub telewizja. Dla osób zajmujących się reklamą
zewnętrzną, znajomość jej etapów rozwoju, psychologii działania, a przede wszystkim opinii o niej
konsumentów, jest podstawą do planowania kierunku intensyfikacji działań, które prowadzić mają
do zwiększania zarówno jej skuteczności, jak i popularności wśród reklamodawców. Obecnie
największe zainteresowanie, ale też najwięcej pytań budzi cyfrowa postać reklamy zewnętrznej,
która na terenie Stanów Zjednoczonych przeżywa swój rozkwit. Marketingowcy prześcigają się
w tworzeniu coraz to ciekawszych realizacji.
Celem pracy jest analiza rynku reklamy OOH w Polsce. W pracy podje ta jest próba wyjaśnienia
idei i przesłanek zainteresowania reklamą zewnętrzną z wyszczególnieniem rozwoju jej cyfrowej
postaci – reklamy DOOH - wskazując jednocześnie na przykłady ich zastosowania. W dalszej
części pracy zostaną przeanalizowane wyniki badania postaw polskich konsumentów wobec
reklamy samej w sobie, jak i do jej konkretnych form – reklamy OOH i DOOH. W pracy zostały
przyjęte następujące hipotezy:
1. konsumenci uważają, że reklama nie wpływa na ich zachowanie
2. konsumenci uważają, że reklama wpływa na zachowanie innych konsumentów
3. konsumenci zwracają uwagę na reklamę zewnętrzną
4. DOOH podnosi ocenę reklamy, wzbudza większe zainteresowanie i przyciąga uwagę
konsumentów.
Rozdział pierwszy jest to rozdział, który próbuje przybliżyć rolę i funkcję reklamy samej w sobie, jaką pełni ona w obecnym biznesie. Opisuje on modele teoretyczne, za pomocą których
próbuje się systematyzować wiedzę o jej charakterystyce. Następnie przybliżona zostaje historia
reklamy zewnętrznej, etapy jej ewolucji, które doprowadziły do formy reklamowej, jaką przybiera
ona obecnie. W dalszej rozdziału pierwszego opisane zostają jej podstawowe formaty, oraz
sposób, w jaki oddziałuje ona na psychikę konsumenta – a tym samym, w jaki sposób może ona
wpływać na jego decyzje zakupowe. W rozdziale drugim omówiona została sytuacja na polskim
rynku reklamy zewnętrznej, wskazując na największe podmioty, które rynek kreują i jednocześnie
odpowiadają za jego rozwój. Wskazana zostaje szacowana liczba tablic reklamowych na polskim
rynku obecnie, jak i tendencja, jaka w tej sferze w ostatnich latach się utrzymuje. Druga jego część
została poświęcona przybliżeniu cyfrowej reklamy zewnętrznej – reklamy DOOH, wskazując na jej
największe wady i zalety, które mogą pozycjonować ją względem reklamy OOH. Rozdział trzeci
w oparciu o metodę badawczą, jaką jest case study, zawiera analizy - w jego pierwszej części
badania „Atlas”, które zostało realizowane na polskim rynku reklamy zewnętrznej. W drugiej jego
części zostały opisane natomiast pierwsze polskie próby wykorzystania reklamy DOOH. Rozdział
czwarty zawiera analizę badania własnego, jakim była ankieta, za której pomocą podjęta została
próba zbadania nastrojów polskich konsumentów wobec reklamy OOH i DOOH. Na końcu pracy
zostały przestawione wnioski i rekomendacje.
1

http://moja-reklama.pl/pierwsze-kroki-plakatu-na-swiecie/ [12.03.2018].
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Badanie, jakie zostało na potrzeby pracy przeprowadzone w lutym 2018 roku pokazało, że wśród
polskich konsumentów istnieje silne przekonanie, że reklama działa jedynie na innych – wpływa
na cudze decyzje konsumenckie. Tendencja ta jednak nie jest zachowana, kiedy zadane zostają
pytania bardziej szczegółowe. Pytania kolejne udowodniły, że w przypadku konkretnych sytuacji
zakupowych, takich jak wybór produktu spośród wielu podobnych. W obecnych czasach, kiedy
powstaje coraz więcej wielkich sklepów, których asortyment jest bardzo szeroki – konsumenci
wskazują, że na ich wybór wpływa znajomość danego produktu z reklamy. Jednocześnie w tym
samym pytaniu ponad 60% respondentów wskazało, że reklama rzadko wpływa na dokonanie
przez nich odpowiedniej decyzji zakupowej. Jedna trzecia ankietowanych odpowiedziała, że reklama wskazuje im, co mają kupić, ale tylko 16% respondentów zaznaczyła, że jest ona źródłem
informacji. Odpowiedzi wydają się być niespójne, co może wskazywać na istnieje w ogólnej świadomości konsumentów wiele przeświadczeń o reklamie i jej wpływie na konsumentów, podczas
gdy praktyka wskazuje inaczej. Ta informacja może być bardzo przydatna zarówno dla osób, które
na reklamie chcą zarabiać, jak i jej teoretyków i psychologów, którzy próbują poznać psychologię
konsumenta i jego wyborów zakupowych. Większość ankietowanych przyznaje się, iż zwraca
uwagę na reklamę zewnętrzną, i potrafi wskazać szereg miejsc, w których spotyka ją na co dzień.
Jednak to jej cyfrowa forma – reklama DOOH – w och ocenie jest czymś bardziej nowatorskim,
przyciągającym uwagę i zapadająca w pamięć. Tendencja ta widoczna jest we wszystkich pytaniach, w których respondenci zostali poproszeni o odpowiedź na pytania porównawcze, które
stawiały reklamę OOH w opozycji do jej cyfrowej postaci.
Przeprowadzone badanie potwierdziło wszystkie stawiane w pracy hipotezy badawcze, a jednocześnie pozwoliło na identyfikacje kilku ciekawych tendencji wśród polskich konsumentów:
- wyniki ankiety wskazywać mogą, że nastawienie wobec reklamy nie jest pozytywne, a jednocześnie zdecydowana większość respondentów uznała, że jej istnienie jest uzasadnione
- konsumenci żyją w przeświadczeniu, o swojej odporności na reklamy, jednak praktyka ich
zachowań konsumenckich wskazuje, że są podatni na nią nie mniej, niż inni
- w pytaniach dotyczących konkretnych typów reklamy – reklamy DOOH i OOH - ocena konsumentów wydaje się być dość przychylna - większość z nich uważa, że są przydatnym źródłem
informacji
- cyfrowa postać reklamy zewnętrznej jest zdecydowanie lepiej odbierana i oceniania wśród
konsumentów, co może stanowić jasny kierunek rozwoju całej branży reklamy zewnętrznej w Polsce.
Rozdział 1. Reklama jako instrument komunikacji marketingowej
Reklama zewnętrzna jest uznawana w środowisku reklamowym za jeden z ważniejszych
komponentów, jakie wykorzystuje się obecnie podczas planowania, a następie realizacji skutecznych i efektywnych kampanii marketingowych. Jest uznawana za jedną z pierwszych postaci
komunikowania marketingowego – a jej pierwsze formy identyfikuje się z glinianymi tablicami
babilońskimi. Wiek tychże tablic określany jest przez ekspertów (archeologów) na pięć tysięcy
lat 2. Jej rozwój wiąże się bezpośrednio z rozwojem handlu, a forma i treść już wtedy były bezpośrednią odpowiedzią na zapotrzebowanie ówczesnego rynku. Wraz z rozwojem handlu, nowymi
metodami prowadzenia biznesu, a także odkryciu roli psychologii w całym tym procesie – reklama
zewnętrzna ciągle ewoluowała. Obecnie znamy wiele narzędzi promocji, a sama reklama stanowi
- obok sprzedaży bezpośredniej, czy public relations - jeden z komponentów promotion-mix 3.

2
3

D. Doliński, Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańsk 2008, s. 7.
A. Kozłowska, R. Piłka, Tworzenie przekazu reklamowego, Warszawa 2016, s. 13.
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Rola reklamy, jako jednego z elementarnych instrumentów komunikowania rynkowego, obecnie
jest głównie uzależniona od strategii marketingowej przyjętej i realizowanej przez dany podmiot.
Reklama jak każde zjawisko społeczno-biznesowe ma wiele terminologii, które starają się
opisać jej specyfikę i cele stosowania. Jej jednoznaczne zdefiniowanie może być trudne, ponieważ jest w swojej istocie zjawiskiem, które ciągle się rozwija - zarówno pod względem wykorzystywanych technologii, jak i pojawianiem się nowych sfer działalności człowieka, w których jest
wykorzystywana. Pomimo to, wiedza na temat reklamy – jej podstawowych funkcji, terminologii
(pomimo jej dynamicznego charakteru są ciągle aktualne), pozwala na poznanie jej specyfiki
i sposobów odziaływania. Wiedza ta pozwala na wyznaczenie reklamie celów, których realizacja
za jej pomocą będzie możliwa i pożądana. Jest to duży krok dla każdej małej firmy, jak i dużego
przedsiębiorstwa. Często to właśnie znajomość głównego celu komunikacji marketingowej, wpływa
na pozostałe decyzje podejmowane w firmie.
Jedną z najbardziej popularnych definicji reklamy jest ta, stworzona przez Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu, która mówi: „reklama jest to wszelka płatna forma nieosobowego przedstawienia
i popierania towarów, usług lub idei przez określonego nadawcę” 4. Przytoczona definicja od razu stawia
jasne granice pomiędzy nią, a innym formami promocji. W odróżnieniu od sprzedaży bezpośredniej,
wyeliminowany został w jej przypadku czynnik ludzki - osobisty kontakt z klientem. Pośredniość tej
formy komunikacji oznacza, że odbywa się ona poza środowiskiem reklamowanego produktu bądź
usługi, w którym bezpośrednio jest wykorzystywany. Dodatkowo definicja jasno wskazuje, że reklama
jest płatną formą promocji, co z kolei bezspornie różnicuję ją względem public relations 5.
Reklama stanowi ciekawe zagadnienie badawcze, nie tylko dla marketingowców, czy teoretyków biznesu, ale też dla psychologów i antropologów. Dzięki swojej powszechności, ale też
ciekawym i coraz to nowszym formom przekazu, stała się ona niewątpliwie również elementem
kultury masowej. Antropolodzy wskazują, że „reklama to obraz współczesnego społeczeństwa
– jego kondycji, dylematów, potrzeb i pragnień” 6. Jej treść często odzwierciedla zmiany, jakie
zaszły w społeczeństwie na przestrzeni lat – ukazuje modę, kulturę, ewolucję styl żucia, jak i jego
kondycję finansową oraz powszechność niektórych rozwiązań technologicznych.
Podkreśla się, że reklama realizuje kilka celów – po pierwsze ma ona za zadanie opowiedzenie o produkcie i prezentacje informacji na jego temat (przekazanie flagowej idei reklamowanego
produktu), a po drugie – namówienie konsumenta do założonych działań. W przypadku reklamy
zewnętrznej, tym najczęściej pożądanym działaniem, jest zakup produktu lub usługi (coraz częściej stawiane są też cele zupełnie inne - które często narzucają potem wybór najlepszej formy
reklamy). Niektórzy autorzy wskazują, że maksymalizacja sprzedaży jest jej fundamentalnym, lecz
często przemilczanym celem, ponieważ jej wpływ na ten aspekt nie jest możliwy do zmierzenia 7.
Mając na uwadze sprzedażowy cel reklamy – niektórzy teoretycy podjęli próbę usystematyzowania wiedzy na temat procesu oddziaływania przekazu reklamowego na zachowanie przeciętnego konsumenta. Proces ten podzielony został na trzy etapy, które następnie pozwalają na
wprowadzaniu innych – teoretycznych modeli oddziaływania komunikatu reklamowego. Mają one
za zadanie wyodrębnić inne – szczegółowe cele reklamy na każdym etapie jej oddziaływania na
konsumenta. Są to etapy:
•
Poznawczy
•
Emocjonalny
•
Behawioralny 8.
P. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa 1994, s. 546.
R. Nowacki, Reklama, Warszawa 2006, s. 37
6
R. Grochowski, Proces komunikacyjny w dyskursie reklamowym – specyfika i skutki, Opole 2012, s. 25.
7
A. Kozłowska, REKLAMA socjotechnika oddziaływania, Warszawa 2001, s. 23-24.
8
W. Wells, J. Burnett, S. Moriarty, Advertising. Principles and Practise, Prentice-Hall International, Inc., Englewood Cliffs, New Yersey 1992, S. 2017.
4
5
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Modelem teoretycznym, który ma je odzwierciedlać, jest model AIDA 9. Model ten dzieli wcześniej już wspomniane komunikowanie rynkowe na cztery składowe:
1.
Attention - skupienie uwagi odbiorcy komunikatu
2.
Interest – wzbudzenie zainteresowania
3.
Desire - sprowokowanie chęci posiadania
4.
Action – finalny zakup produktu lub usługi 10.
Model AIDA pokazuje też jasno, jakie wymagania powinna spełniać dobra reklama. W dzisiejszych czasach, kiedy do każdego z nas dociera wiele różnorodnych informacji, a na nasze zmysły
oddziałuje wiele bodźców – przykucie uwagi konsumenta staje się coraz trudniejsze. Reklama
w związku z tym, musi nas coraz bardziej zaskakiwać swoją nieoczywistością, a następnie jej
treść musi pobudzać nasze zainteresowanie.
Bezpośredni związek z celami reklamy, które opisują proces komunikowania marketingowego
nadawcy i odbiorcy mają również funkcje, jakie każda reklama realizuje. Są to funkcja informacyjna,
nakłaniająca i przypominająca 11. Podział funkcji ma charakter jedynie poznawczy, który porządkuje
pewne aspekty zagadnienia. Może on pomagać zarówno w analizowaniu treści komunikatów, jakie
prezentują reklamy, jak i roli przez nią pełnionej na wszystkich etapach procesu podejmowania
ostatecznej decyzji o konkretnym zakupie. Funkcja informacyjna reklamy bezpośrednio odwołuje się do ludzkich potrzeb, aspiracji oraz konkretnych wymagań wobec produktu czy usługi.
Reklama ma informować każdego konsumentach o właściwościach produktu. Po odpowiednim
zaprezentowaniu produktu, przychodzi również czas, na wzbudzenie bezpośredniej chęci zakupu. Na tym etapie realizowana jest funkcja nakłaniająca reklamy. Musi ona odróżnić produkt od
oferty konkurencji, wskazując na konkretne korzyści, jakie mogą płynąć z decyzji o jego zakupie.
Ostatnia z funkcji – przypominająca – wzmacniać ma poczucie o dokonaniu słusznej decyzji przez
konsumenta. Zapobiega to często występowaniu zjawiska pozakupowego dysonansu poznawczego 12. Odnosi się on do sytuacji, w której konsument po dokonaniu finalnego zakupu zaczyna
być pełen wątpliwości. Na tym etapie może pojawiać się wiele pytań o słuszności dokonanego
wyboru, oraz męczących konsumenta pytań - czy udało się sprawdzić wszelkie dostępne źródła
informacji na temat oferowanych przez rynek produktów? Może się on również pojawić w sytuacji,
w której zakupiony produkt posiada negatywne cechy, które początkowo nie były widoczne. Ryzyko
wystąpienia dysonansu pozakupowego wzrasta wraz z ważnością podejmowanej decyzji o zakupie pod względem ekonomicznym, stopniem jej nieodwracalności, jak i indywidualnymi cechami
każdego konsumenta. Reklama ma wtedy za zadanie utwierdzić go w przekonaniu o dobrej decyzji
zakupowej. Teoretycy reklamy wskazują, że paradoksalnie to jest moment, kiedy konsumenci są
bardziej zainteresowani reklamą, niż przed samym zakupem 13.
Innym modelem, który porządkuje w odpowiedniej hierarchii efekty odziaływania reklamy na
konsumenta, jest model ACCA:
•
Awareness – budowanie świadomości o istnieniu danej marki
•
Comprehension - budowanie wiedzy o ofercie marki
•
Conviction - przekonanie o słuszności zakupu
•
Action – podjęcie decyzji .14

Ibidem, s. 217.
A. Kozłowska, REKLAMA(…), s. 25.
11
Ibidem, s. 32.
12
M. Schudson, Advertising. The Uneasy Persuasion. Its Dubious Impact on American Society, New York
1986, s. 29.
13
A. Kozłowska, REKLAMA(…), s. 34.
14
A. Kozłowska, R. Piłka, Tworzenie…, s. 144.
9

10

75

rozdz.3_Duszota.indd 75

3/29/19 11:35 AM

Milena Duszota
Model ACCA pozwolił na wyodrębnienie wśród wszystkich konsumentów pięciu ich podstawowych grup 15. Są to:
1.	Konsumenci nieświadomi istnienia marki. W ich przypadku głównym zadaniem reklamy
będzie informowanie o jej istnieniu.
2.	Świadomi, którzy nie znają jej konkretnych cech i zalet. Reklama, zatem musi prezentować
je w bardzo przystępny sposób.
3.	Rozumiejący – pomimo, iż konsument zna markę, nie chce po nią sięgać. W tym przypadku reklama powinna pokazać, w czym dana marka osiąga przewagę konkurencyjną
nad innymi funkcjonującymi na rynku.
4.	Konsumenci przekonani – są to osoby, które pomimo, iż uważają markę za godną zaufania, nadal nie korzystają z jej oferty. Reklama ma ich do tego nakłonić.
5.	Nabywcy – tu widoczna jest po raz kolejny wzmacniająca funkcja reklamy, ponieważ wśród
tej grupy konsumentów ma ona podtrzymywać zainteresowanie i wzbudzać lojalność 16.
Model ACCA nie tylko pozwolił na wyodrębnienie grup konsumentów, jak również tym samym
pokazał etapy w budowaniu relacji konsument – marka oraz celów komunikacyjnych na każdym
jej poziomie 17.
Wszystkie definicje i teoretyczne modele, które budują terminologię reklamy, jak i pozwalają
budować wiedzę, na temat jej podstawowych aspektów, pokazują, że wpływ reklamy jest procesem etapowym. Jest to jedna z najważniejszych informacji, która pozwala na maksymalizacje
efektów z jej zastosowania.
1.1. Reklama OOH w Polsce – wykorzystywane nośniki oraz charakterystyka
Reklama zewnętrzna zwana inaczej outdoorem (OOH – out of home media) jest najstarszą
formą oddziaływania reklamowego 18. Polega ona na wykorzystaniu zastanej infrastruktury miejskiej (miejsca przy ulicach, placach, mostach, budynkach) w celu wmontowania w ich środowisko nośników reklamowych, na których umieszcza się plakaty zwierające informacje rynkowe.
Najważniejszym czynnikiem pobudzającym jej rozwój jest rozbudowa miast i całych aglomeracji
miejskich, jak również rosnąca liczba kierowców.
Wielu badaczy outdooru wskazuje, że jest to medium reklamowe „niemal doskonale przystosowane do współczesności” 19. Dzieje się tak, ponieważ, jak wskazuje D. Kubuj - jest to jedyne
medium reklamowe, które nadal pozostało w pełni masowe, jego koszty nie są wygórowane, a skuteczność naprawdę zadowalająca. Dzieje się tak, ponieważ za pomocą prostego narzędzia, jakim
jest plakat można osiągnąć naprawdę bardzo szerokie dotarcie do potencjalnego konsumenta20.
Dla niektórych produktów lub usług może być to medium podstawowe (np. klienci określonego
centrum handlowego), dla innych - stanowi jednak medium uzupełniające w prowadzonych przez
firmy kampaniach reklamowych 21.
Reklama zewnętrzna korzysta z różnego typu nośników. Na terenie miasta stołecznego Warszawy możemy zaobserwować nośniki z czterech głównych kategorii. Są to:
1. Tablice reklamowe - zarówno tablice wolnostojące o różnych wymiarach i typach oświetlenia
(może być to oświetlenie zewnętrzne typu frontlight, jak i wbudowane w nośnik – backlight), jak
15
16
17
18
19
20
21

A. Sznajder, Sztuka promocji, czyli jak najlepiej zaprezentować siebie i swoja firmę, Warszawa 1993, s. 28.
A. Kozłowska, R. Piłka, Tworzenie…, s. 145.
J. Kall, Reklama, Warszawa 1994, s. 71.
A. Grzegorczyk, Reklama w środowisku komunikacji rynkowej, Warszawa 2003, s. 91.
D. Kubuj, Outdoor. Reklama zewnętrzna w kontekście historii i współczesności, Warszawa 2006, s. 7.
Ibidem, s. 7.
A. Kozłowska, Reklama…, s. 193.
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i te umieszczone na ścianach budynków. Są to tablice kojarzone pod nazwą billboard – nazwą
jednego z ich najbardziej popularnych formatów. Tablice tworzą siatkę nośników na terenie całego
miasta, jak i kraju. Często są usytuowane blisko punktów POI – point of interest, które stanowić
mogą centra handlowe, lokale usługowe, duże węzły i szlaki komunikacyjne.
2. Citylight – jest to nazwa stosowana wobec nośników znajdujących się na wiatach przystankowych, jak i przy wejściach do metra i przejściach podziemnych oraz głównych, centralnych węzłów
komunikacyjnych dużych miast. Są to nośniki podświetlane, które przybierają postać statyczną, jak
również mogą posiadać ekspozycję rotującą, która przewija naprzemiennie zamontowane plakaty.
3. Siatki wielkoformatowe – siatki, które obudowują ściany wielkich budynków najczęściej
znajdujących się w centrum miasta.
4. Ekrany cyfrowe – w ofercie największych agencji reklamy zewnętrznej znajdują się: sieć
ekranów LCD w wagonach metra, które w swoich czterominutowych pętlach wyświetlają spoty
reklamowe przeplatane kontentem, takim jak prognoza pogody oraz aktualne kursy walut. Istnieje
również sieć 31 ekranów cyfrowych, które są usytuowane na 10 peronach warszawskiego metra
– sieć Infoscreen. Ekrany wyświetlają plansze reklamowe oraz krótkie, bezdźwięczne spoty, które
są przerywane informacją o nadjeżdżającym pociągu. Ekrany cyfrowe w centrach handlowych –
w branży często nazywane totemami. Prezentują one najczęściej informacje handlowe z ofertami
od lokali, które w danym centrum handlowym się znajdują. Na terenie miasta można też odnaleźć
szereg ekranów prywatnych.
Do najważniejszych cech tego medium reklamowego należą:
1.
Selektywność geograficzna
2.
Szeroki zasięg
3.
Duża natarczywość
4.
Niski koszt dotarcia do odbiorcy
5.
Trwałość 22.
Selektywność geograficzna to duży atut reklamy OOH. Dzięki jej specyfice – funkcjonowaniu
w oparciu o skonstruowaną siatkę nośników reklamowych – można docierać do konsumentów
w skali lokalnej, regionalnej lub ogólnopolskiej. Dzięki możliwości wyboru konkretnych tablic reklamowych, można również docierać do konsumentów konkretnego centrum handlowego, wybierając
te nośniki, które znajdują się na jego terenie, na drogach dojazdowych bądź też głównych szlakach komunikacyjnych do niego prowadzących. Jest to niewątpliwie istotna cecha wyróżniająca
reklamę zewnętrzną od innych. Zasięg reklamy jest szeroki, ponieważ dociera ona do wszystkich
osób, które przemieszczają się w okolicach nośników reklamowych. Można go rozszerzać lub
zmniejszać, dzięki modyfikowaniu geograficznej wielkości siatki nośników. Jest to również reklama,
która dociera do odbiorcy niezależnie od jego wyboru. Wskazuje to na brak deklaratywności - aby
dotrzeć do konsumenta, nie musi on kupić gazety, bądź też włączyć telewizora. Jest eksponowana na nośniku przez całą dobę i równie długo dociera do odbiorcy, tym samym będąc wobec
niego natarczywa. Przemieszczanie się po mieście z zamkniętymi oczami jest niemożliwe, co
dodatkowo wspomaga jej siłę oddziaływania. Reklama zewnętrzna należy do jednych z tańszych
możliwości reklamowych. Na tle innych rodzajów reklam – telewizyjnych, prasowych – koszt jej
realizacji jest relatywnie niski. Dodatkowo wskazuje się na jej trwałość – dzięki jej eksponowaniu
podczas podejmowania decyzji o zakupie, w trakcie, jak i po niej. Do jednych z dodatkowych
zalet tego właśnie medium reklamowego, eksperci związani z reklamą OOH zaliczają łatwość
aktualizacji informacji. Zmiana plakatu lub spotu emitowanego na elektronicznym nośniku reklamy
zewnętrznej zajmuje relatywnie naprawdę chwilę. Można to wykorzystać do zamknięcia jakiejś

22

A. Kozłowska, R. Piłka, Tworzenie…, s. 120.
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kampanii odpowiednią puentą – przekleić ekspozycję plakatem, który da odpowiedź na pytanie
stawiane na początku trwania kampanii 23.
Opisane cechy, jakie opisują reklamę OOH może zilustrować przykład nośników metro board
na stacji metra Dworzec Gdański. Tablice te znajdują się na ścianach za peronowych, które są
obserwowane przez pasażerów w chwili, kiedy czekają na nadjeżdżający pociąg. Na każdej stacji warszawskiego metra takich nośników jest kilka – w zależności od potrzeby klienta – można
zwiększać ich liczbę na konkretnej stacji, lub rozszerzać obszar oddziaływania kampanii o stacje
kolejne. Kosz miesięcznej ekspozycji nośnika o takim formacie na polskim rynku reklamy zewnętrznej, szacowany jest w przybliżeniu na 1600 zł. Warszawskie metro co kwartał udostępnia
agencjom reklamy zewnętrznej dane o tzw. w branży „pasażeropotokach” które odzwierciedlają
liczbę zarejestrowanych przez różne systemy funkcjonujące w metrze pasażerów – głównie
bramki wejściowe na konkretny peron. Na ich podstawie każdy media planer może oszacować
częstotliwość kontaktu potencjalnego konsumenta z reklamą. Dane rejestrowane przez systemy
warszawskiego metra są udostępniane za pomocą tabeli, która pokazuje liczbę pasażerów na
każdej jego stacji w jednym z wybranych tygodni w danym miesiącu badanego kwartału.

Tabela 1. Liczba pasażerów zarejestrowana w czerwcu 2017 roku – I linia warszawskiego metra

Źródło: Grupa Ströer.
23

https://bilbordy.info/artykuly/bilbord-zalety-wady-nosnika-reklamowego/ [14.01.2018r.]
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Reklama jest eksponowana stale przez cały okres kampanii i jest widoczna dla pasażerów
warszawskiego metra w czasie trwania kampanii każdego dnia. Na podstawie udostępnionych
danych można weryfikować wybór odpowiedniej lokalizacji, który może być uzależniony od różnych czynników – w przypadku metro boardów na Dworcu Gdańskim czynnikiem znaczącym jest
obecność w niedalekiej odległości jednego z największych centrów handlowych w Warszawie
- CH Arkadia. Zasięg kampanii można jednak uzupełniać o inne – równie popularne stacje. Dość
niewielki koszt reklamy wraz z wiarygodnymi danymi o potencjalnej liczbie odbiorców sprzyja
podejmowaniu efektownych decyzji.
Reklama zewnętrzna zapewnia dużą częstotliwość kontaktu potencjalnego klienta z reklamą.
Jest on wielokrotny i niemalże niemożliwy do pominięcia. Jak wskazuje agencja reklamy zewnętrznej Ströer – w dobie mediowej (czas poświęcony na konsumpcje treści medialnych w ciągu 24
godzin) udział reklamy OOH wynosi aż 20 procent 24.
1.2. Rola reklamy w procesie podejmowania decyzji o zakupie
Autorzy wielu podręczników twierdzi, że znajomość psychologii reklamy jest wiedzą fundamentalną dla każdego, kto chce się nią zajmować, lub ją badać. Wskazują, że już w 1927 roku
Claude Hopkin zauważył związek reklamy z psychologią, mówiąc, że: „Kompetentny specjalista
od reklamy musi rozumieć psychologię. Im więcej wie, tym lepiej. Powinien się nauczyć, że pewne
efekty powodują określone reakcje, i użyć tej wiedzy, aby zwiększyć rezultaty i unikać błędów” 25.
Każdy konsument dąży do jak najbardziej efektywnego i samodzielnego zaspokojenia swoich
potrzeb. Uświadomienie potrzeby staje się motorem do działania, a tym samym pierwszym etapem
procesu decyzyjnego. Na finalną decyzję o zakupie niewątpliwie wpływają czynniki ekonomiczne,
jednak nie są one jedynymi uwarunkowaniami (mają dużo mniejszy wpływ na funkcjonowanie
rynku, niż mogłoby się wydawać). Coraz większą wagę przypisuje się psychologicznym aspektom zachowań konsumenta, jak i uwarunkowaniom społecznym i kulturowym. One również mogą
przyczyniać się do ujawniania się nowych – dotąd niedostrzegalnych - potrzeb.
Przekaz reklamowy - jego treść, struktura, kształt, a także proporcje między zawartą w nim
informacją, a perswazją, są zależne zarówno od przedmiotu reklamy, medium, za pośrednictwem,
którego jest ona przekazywana, a przede wszystkim – jej adresata 26. Adresatem każdej reklamy
jest jej potencjalny konsument, czyli jednostka, która podejmuje finalną decyzję o zakupie. To on
na podstawie reklamy tworzy swoje zakupowe preferencje. Niektórzy badacze reklamy wskazują
więc, że reklama stanowi „legalną perswazję” 27.
Każdy z nas jest konsumentem i bardzo często staje w obliczu wyzwania, jakim jest podjęcie
decyzji zakupowej. Każda z nich może mieć inny charakter – niektóre produkty kupujemy regularnie, a inne sporadycznie, albo wcale. W zależności od źródła potrzeby – czy wynikają one
z fizjologii człowieka i dotyczą zaspokajania tych podstawowych potrzeb, czy też mają podłoże
psychologiczne i są związane z potrzebą osiągnięcia pewnego prestiżu – proces decyzyjny może
wyglądać trochę inaczej, a nawet pomijać pewne jego etapy 28. Często wynikać to może właśnie
z częstotliwości dokonywania tej konkretnej decyzji. Wydaje się być oczywiste, że reklamodawca
musi wiedzieć, jaką potrzebę zaspokaja przedmiot reklamy, a zaspokojenie potrzeb klientów staje
się celem każdej firmy.
http://www.stroer.pl/outdoor/dlaczego-outdoor [06.01.2018r.]
K. Janiszewska, R. Koraska, B. Kwarciak, P. Lewiński, M. Lisowska-Magdziarz, B. Nieremberg, E. Nowińska, R. Zimny, Wiedza o reklamie, Toruń 2010, s. 147.
26
E. Szczęsna, Poetyka reklamy, Warszawa 2003, s. 13.
27
K. Skowronek, Reklama. Studium pragmalingwistyczne, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego,
Kraków 1993, s. 5
28
A. Kozłowska, R. Piłka, Tworzenie…, s. 135.
24
25
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Proces decyzyjny składa się z następujących etapów:
1.
Uświadomienie potrzeby
2.
Identyfikacja sposobów jej zaspokojenia (poszukiwanie informacji),
3.
Ocena alternatywy wyboru,
4.
Zakup i jego ocena,
5.
Zadowolenia / dysonans zakupowy 29.
Skoro wskazuje się, że to potrzeba staje się głównym motywem i motorem działa każdego
człowieka, słusznym zabiegiem wydaje się, więc odwoływanie się przez marketingowców w reklamie do potrzeb konsumenta. Potrzeba może być utożsamiana z: „względnie trwałą właściwością
człowieka, charakteryzującą się tym, że bez spełnienia określonych warunków człowiek nie jest
w stanie funkcjonować” 30. Człowiek odczuwa czegoś brak lub nadmiar, a jego eliminacja w mniejszym lub większym stopniu staje się dla niego niezbędna. Widzi on różnice między aktualnym
stanem rzeczy, a stanem pożądanym 31. Jest to moment, w którym człowiek podejmuje działania,
aby tę sytuację naprawić. Źródłem potrzeb może być zarówno ludzka struktura biopsychiczna
(potrzeby wrodzone, naturalne – przez niektórych nazywana popędami), oraz te, które odnoszące
się do motywacji psychologiczno-społecznej (potrzeby wtórne, często nazywane pragnieniami).32
Rysunek 1. Przykłady potrzeb pierwotnych i wtórnych

Źródło: opracowanie własne.

Drugi etap procesu decyzyjnego z punktu widzenia reklamy jest etapem kluczowym. Zawarte
w reklamie informacje o produkcie często stają się odpowiedzią na te właśnie poszukiwania. Aby
przekaz reklamowy trafił do odbiorcy i przekonał go do zakupu, reklamodawca musi najpierw dobrze
poznać profil swojego docelowego konsumenta, a na tej podstawie - odnaleźć swój własny Insight
reklamowy. Celem każdej reklamy jest skłonienie potencjalnego konsumenta do przekonania o tym,
że to ten produkt spełni jego potrzeby, zapewni optymalne funkcjonowanie i zadowolenie. Insight
jest definiowany przez środowisko marketingowe, jako: „zrozumienie potrzeb konsumenta, które
wynika nie tylko z badań, ale też analizy emocji, zrozumienia i uważnej obserwacji. Insight nie
dotyczy jednak tylko odbiorcy - może to być również prawda o produkcie, kategorii, bądź marce” 33.
29
30
31
32
33

Ibidem, s. 137.
A. Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, Warszawa 2011, s. 233.
J. Reykowski, Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi, Warszawa 1980, s. 52.
A. Kozłowska, Reklama…, s. 234.
http://zen.fpiec.pl/post/2015/04/02/insight-czym-właściwie-jest-święty-graal-reklamy [26.12.18].
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Znalezienie insightu polegać ma na inteligentnej obserwacji konsument, która uzupełniana jest
również o wiedzę z badań i statystyk. Innymi słowy jest to: „wgląd, wejrzenie w te potrzeby konsumenta, których nawet on sam często nie jest świadomy. Do obowiązku marketera należy, więc
znalezienie klucza, którym otworzy serca i portfele klientów” 34. Można więc określić, że stanowi
on zrozumienie niejawnych potrzeb i motywacji konsumenta. Głównym zadaniem marketingowca
staje się więc odkrycie nowej prawdy o konsumencie, która rzuca na jego osobę nowe światło. To
ona powinna stanowić punkt startowy do tworzenia nowego sposobu komunikacji marketingowej.
Wybór i poznanie charakterystyki grupy docelowej reklamowanego produktu jest, więc podstawowym elementem pomocnym w procesie konstruowania każdej strategii marketingowej. Jego
prawidłowe przeprowadzenie pozwala na wybór odpowiedniej treści reklamowej. Informacje podstawowe o grupie docelowej naszej reklamy (potencjalnych konsumentach i klientach, którzy będą
zainteresowani naszym produktem, bądź też usługą) pozwalają na zarysowanie ich sylwetki (bądź
też sylwetek), która są następnie punktem wyjścia do poszukiwania insightu reklamowego. Nawet,
jeżeli pozornie wydawać nam się może, że reklamowany przez nasz przedmiot jest wykorzystywany
przez wszystkich, to jednak na pewno istnieje możliwość wyodrębnienia poszczególnych cech
klientów o największym potencjale zakupowym. Podstawowe informacje, które są do realizacji
tego celu niezbędne są to następująco: cechy demograficzne, psychologiczne i behawioralne
potencjalnego konsumenta 35.
Tabela 2. Cechy demograficzne, psychologiczne i behawioralne grupy docelowej, które mają
wpływ na realizacje kampanii marketingowej - przykłady

Źródło: opracowanie własne

Nie można zapomnieć również o sposobie spędzania wolnego czasu oraz metodach konsumpcji mediów. Wiedza na ich temat pozwala na wybór odpowiednich środków przekazu, czyli
mediów, które w realizowanej przez nas kampanii użyjemy. Cechy te są również niezbędne do
odpowiedniej segmentacji rynku – jest to „proces podziału konsumentów na jednorodne grupy
o określonych potrzebach i zachowaniach konsumpcyjnych” 36. Ta najczęściej jest stosowana
właśnie w przypadku produktów o dość szerokiej grupie docelowej. Są to najczęściej produkty
codziennego użytku, np. produkty spożywcze.
Reklama nie tylko wskazuje na sposoby realizacji istniejącej już potrzeby, ale może również
możne nie wpływać i je kreować. Levidgae – Steiner opracował model hierarchii efektów oddziaływania reklamy, w których wyodrębnił obszary: poznawczy (dostarczanie informacji), afektywny
34
35
36

https://marketerplus.pl/teksty/artykuly/insighty-konsumenckie-marketer-wola-eureka/ [26.12.18].
A. Kozłowska, R. Piłka, Tworzenie…, s. 54.
Ibidem, s. 44.
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(zmiana postaw), wolicjonalny (stymulowanie pragnień) 37. Jej oddziaływanie na potrzeby opiera
się na podobnych mechanizmach działania, jak te, które do tej pory zostały opisane. Pomaga
uświadomić sobie potrzebę, a następnie wiąże jej zaspokojenie z produktem, wskazując jednoczenie na jej pilność i łatwość zaspokojenia. Racjonalne uzasadnienie zakupu danego produktu
jest również niezbędne. Pomaga ono konsumentowi usprawiedliwić swoje działanie 38.
E.D. Garry zilustrował oddziaływanie komunikatu reklamowego na potrzeby konsumentach
za pomocą następującego schematu:
Rysunek 2. Oddziaływanie komunikatu reklamowego na potrzeby konsumenta

Źródło: E.D. Garry, Rola reklamy w obrocie towarowym, w: Reklama za granicą,
red. A. Jaroszewicz, Warszawa 1960, s. 13-14.
W działalności marketingowej kluczowym jest wyodrębnienie potrzeb, które będą motorem
dla danej grupy konsumentów do określonego działania. Philip Kotler wskazuje, że konsumenci
w dzisiejszych czasach dzielą się na coraz mniejsze, niszowe (bardzo zindywidualizowana) grupy39.
Reklama musi sprostać temu wyzwaniu i odpowiadać na coraz bardziej specyficzne potrzeby.
R. Heath w swojej książce „Ukryta moc reklamy” próbował odnaleźć przyczynę jej efektywności.
Opisał on w niej szereg badań, które wskazują, że informacje, które są przekazywane w reklamach
są w dużej mierze odczytywane i zapamiętywane bezwiednie. Według autora – wiedza o markach
dociera do konsumenta za pomocą powierzchniowego przetwarzania informacji 40. Aktywność
poznawcza, jaką opisuje Robert Heath, zachodzi przy niedużym poziomie koncentracji uwagi. Nie
jest to proces, który odbywa się automatycznie, jednak informacje docierające do konsumenta
przetwarzane są półświadomie. Autor wskazuje, że to właśnie w ten sposób najczęściej dociera
do nas wiedza o markach. Już Herbert Krugman, badający tajniki psychologii reklamy wskazywał,
że poświęcamy reklamie niewiele uwagi, a wynika to z faktu, że nie jesteśmy przekonani, o jakości
i wiarygodności informacji, jakie one nam przekazują 41. Wśród konsumentów powszechne jest
również przekonanie, że są odporni na odziaływanie przekazów reklamowych. Dodatkowo marki
są obecnie doskonalone w tak szybkim czasie, że rośnie powszechne przeświadczenie, że co
najmniej kilka z nich jest naprawdę dobrych. Pojawia się więc pytanie, na jakiej podstawie doko37
38
39
40
41

J. Kall, Reklama, Warszawa 1998, s. 22.
A. Kozłowska, Reklama…, s. 244.
P. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa 1994, 244-245.
R. Heath, Ukryta moc reklamy, Gdańsk 2006, s. 59.
Ibidem, s. 44.
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nują oni finalnej decyzji o zakupie? Według modelu powierzchniowego przetwarzania informacji
– reklama stosuje proces ukrytego uczenia się i biernego przyswajania informacji 42. Zakładają
one, że możemy utrwalać wiedze o markach, w chwili, kiedy świadomie nie koncentrujemy swojej
uwagi na przekazie reklamowym, a tym samym nie zdajemy sobie sprawy z zachodzącego procesu uczenia się. Proces ten buduje w naszym umyśle system pamięciowy, który przy niewielkim
poziomie uwagi, tworzy „niespodziewanie trwałe ślady pamięciowe dotyczące struktury słów
i obiektów(…). Wszystko wskazuje więc na to, że ów system tworzy niezwykle trwałe powiązania
pomiędzy markami oraz innymi elementami” 43. Na ich podstawie bardzo często konsument dokonuje intuicyjnych i automatycznych decyzji zakupowych – tych, których podejmujemy najwięcej.
Opisany mechanizm często utożsamiany jest ze sposobem oddziaływania reklamy zewnętrznej.
Ona będąc wkomponowana w środowisko miejskie, po którym się poruszamy, w sposób nie do
końca świadomy przykuwa uwagę i tworzy wizerunek produktu i marki. Ma to bezpośredni związek
z efektem czystej ekspozycji – atrakcyjność bodźca (w tym przypadku reklamowanego przedmiotu
na nośniku reklamy zewnętrznej) wzrasta wraz z ilością kontaktu z nim 44.
Oddziaływanie reklamy zewnętrznej odnosi się do zjawiska opisanego przez często cytowanego bohatera filmu „Rejs” w reżyserii Marka Piwowarskiego - lubimy te piosenki, które znamy.
Dzięki wielokrotności kontaktu z reklamą zewnętrzną, który jest często niemożliwy do pominięcia
– odpowiednio przygotowana reklama OOH staje się naprawdę skuteczna.
Rozdział 2. Struktura rynku reklamy zewnętrznej w Polsce
Outdoor na przestrzeni lat zyskał tylu zwolenników, co przeciwników. Problemy z jego odbiorem społecznym nie są niczym nowym, a opierają się głównie na różnicach w odbiorze estetyki
krajobrazu. W latach ekspansji tej metody reklamy, był to obszar dziki, bo nie był w żaden sposób
regulowany prawnie. W efekcie plakaty reklamowe można było napotkać na każdym kroku – były
eksponowane wszędzie, gdzie było to fizycznie możliwe. Na terenie Stanów Zjednoczonych na
przestrzeni czasu rosła olbrzymia fala krytyki, która zaowocowała zmiany i pojawienie się nowego
kierunku rozwoju branży outdoorowej – opartej na nowej jakości jej współpracy.
W Polsce reklama zewnętrzna swoje początki datuje na rok 1991, kiedy na polskim rynku
zaczęła funkcjonować firma Plakanda pochodząca ze Szwajcarii. Odbiór jej pierwszych kampanii
był zupełnie inny – po przemianach ekonomicznych, był traktowany jako element pochodzący
z Zachodu i kojarzony z pozytywnym skutkiem zmian, jakie aktualnie zachodziły w kraju. Już
cztery lata później na terenie Polski było 3 tysiące nośników reklamy zewnętrznej. Branża dynamicznie rosła – zarówno pod względem ilości nośników, jak i wzrostów sprzedaży tych właśnie
form reklamowych. Wzrost ten był bezprecedensowy – z 7 miliardów złotych w roku 1992 do 18
miliardów już w roku następnym 45. Regulacje prawne nie nadążały za rozwojem tej gałęzi reklamy, na czym branża OOH niewątpliwie zyskiwała, jednak tym samym wzbudzała coraz większa
krytykę wśród mieszkańców aglomeracji miejskich. Z jednej strony były odbierane pozytywnie,
jako element urozmaicający szary krajobrazu miast, jednak partyzantka związana ze stawianiem
nowych tablic była dla wielu osób bardzo uciążliwa. Zaczęto wprowadzać regulacje prawne, które
miały regulować rynek reklamy zewnętrznej.
Rynek reklamy OOH rósł w oczach, w latach 1995-1996 uzyskiwano 70% średniego wykorzystania dostępnych spośród osiemnastu tysięcy dostępnych tablic, a rynek zdominowały trzy

42
43
44
45

R. Janowicz, Komunikacja marketingowa w architekturze, Warszawa 2012, s. 89.
R. Heath, Ukryta…, s. 79.
E. Nowińska, M. du Vall, Reklama a informacja w komunikacji rynkowej, Warszawa 2008, s. 125.
D. Kubuj, Reklama…, s. 50.

83

rozdz.3_Duszota.indd 83

3/29/19 11:35 AM

Milena Duszota
główne firmy AMS, Plakanda oraz Outdoor Promocja Plakatu.46 W ciągu kolejnego roku liczba tablic
wzrosła aż o 171%, a liczba funkcjonujących firm uległa potrojeniu. Przez lata ciągle odnotowywano
wzrost aż do roku 2000. Koniec lat 90. Skutkował wielką konsolidacją firm na rynku reklamowym,
tym również na rynku polskiej reklamy zewnętrznej. W tym czasie swoją pozycję ugruntował
amerykański Clear Channel Communications, który zakupił m.in. firmę Plakanda.. Pojawił się też
inny, duży podmiot – pochodząca z Niemiec firma Ströer, która skutecznie i sukcesywnie kupowała firmy działające na terenie całej Polski. W 2002 roku po ciągle trwającej konsolidacji rynku,
zostało dwóch głównych graczy – AMS oraz Ströer, który wykupił w tym czasie dwie dodatkowe
firmy (Grupa Outdoor i Europlakat) stając się tym samym polskim liderem 47.
Wskazuje się, że zjawisko konsolidacji miało bardzo dobry wpływ na całą branżę outdoorową.
Dzięki niej pojawiła się możliwość realizowania dużych kampanii ogólnokrajowych, co dotychczas
było utrudnione. Konieczność korzystania z usług szeregu firm generowało szereg problemów,
ponieważ standardy ich funkcjonowania nie były ujednolicone. Dużo łatwiejsze stało się również
wprowadzanie nowych technologii oraz nowych – bardziej atrakcyjnych - rodzajów nośników reklamy.
Obecnie na polskim rynku funkcjonuje szereg firm i agencji reklamy zewnętrznej, jednak został
zdominowany przez agencje: AMS, Ströer Polska, Synergic, Clear Channel oraz Cityboard Media.
Wskazuje się, że to właśnie te firmy posiadają 85% udziałów w wydatkach na całą branżę
reklamy zewnętrznej w Polsce, a dwie największe agencje – aż 60%.
Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej w swoim corocznych raportach o rynku reklamy OOH
w Polsce wskazała w 2015 roku, iż liczba ekspozycji na polskich nośnikach reklamy zewnętrznej
zmniejszyła się aż o 30% w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Przyczyną tak dużego spadku ilości
nośników jest zaostrzona polityka prowadzona przez samorządy terytorialne wobec korzystania
z przestrzeni miejskiej dla celów marketingowych 48.
11 września 2015 roku została uchwalona tzw. Ustawa krajobrazowa. Znowelizowała ona szereg
przepisów dotyczących zagospodarowania przestrzennego miast. Na mocy tej właśnie ustawy
samorządny gminne uzyskały szereg praw – w tym również do kontrolowania lokalizacji nośników
reklamy zewnętrznej. Samorządy terytorialne zyskały nowy instrument w postaci wprowadzania
zakazów reklamowych w poszczególnych lokalizacjach, które następnie narzucają na właścicieli
nośników obowiązek jej demontażu. Radykalnie wpłynęło to na ilość i rozpieszczenie tablic w przeWykres 1. Największe agencje reklamy zewnętrznej w Polsce

Źródło: https://bilbordy.info/artykuly/rynek-bilbordow-w-polsce/ [14.01.2018r.]
46
47
48

Ibiidem, s. 61-62.
Ibiem, s. 73.
Raport OOH w Polsce, Warszawa 2015, s. 6.
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Tabela 3. Zestawienie ilości najbardziej popularnych nośników reklamy zewnętrznej w Polsce –
rok 2015 do 2006

Źródło: Raport OOH w Polsce, Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej, Warszawa 2015, s. 6.
Tabela 4. Ilości najbardziej popularnych nośników reklamy zewnętrznej w Polsce – rok 2016

Źródło: Raport OOH w Polsce, Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej, Warszawa 2016, s. 7.
strzeni publicznej. Skutkuje to coraz wyższymi cenami tablic – szczególnie tych, które są usytuowane w najbardziej ruchliwych, a tym samym najbardziej atrakcyjnych częściach każdego miasta.
W 2016 roku odnotowano niewielki wzrost ogólnej ich ilości – głównie za sprawą rozwoju sieci
rowerów miejskich i powstających dzięki temu nowych nośników z kategorii tzw. małego formatu.
Jest to kategoria nośników, które swoją wielkością nie przekraczają trzech metrów kwadratowych.
Pomimo to to – tendencja spadkowa w ilościach poszczególnych nośników jest nadal widoczna:
Obecnie najbardziej popularnymi nośnikami są te w formacie Citylight. Na tle innych - jest to
również jeden z nielicznych, których przybywa z 19822 sztuk w roku 2015 do ponad 20 000 w roku
następnym. Są one montowane głównie na wiatach przystankowych największych miast w Polsce
– a tych ciągle przybywa. Spadek ilości tradycyjnych nośników reklamy zewnętrznej typu frontlight,
jak i standardowych bilbordów jest skutkiem wprowadzenia w 2015 roku ustawy krajobrazowej.
Od 2015 przestrzeń miejska jest jej bezwzględnie podporządkowana. Dom mediowy Zenith już na
początku 2017 roku alarmował, że zjawisko to będzie miało negatywny wpływ na kondycje rynku
– dynamika wydatków na reklamę zewnętrzną w Polsce w 2017 roku skurczyć się miała o 1,1% 49 .
49

http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/wydatki-reklamowe-w-2017-roku-internet-pokona-telewizje [15.01.2018r.]
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Wykres 2. Ilości najbardziej popularnych nośników reklamy zewnętrznej w Polsce w podziale na
agencje reklamy zewnętrznej

Źródło: opracowanie własne na podstawie:
https://bilbordy.info/artykuly/rynek-bilbordow-w-polsce/ [19.01.2018r.]
Ogólna liczba nośników reklamy zewnętrznej w Polsce, które są w posiadaniu największych
agencji reklamy zewnętrznej w Polsce w porównaniu z ich ilościami w pierwszym dziesięcioleciu
jej funkcjonowania na rynku w Polsce wydaje się być niewielka. Pod koniec 2016 roku dwie największe (AMS oraz Ströer) razem były w posiadaniu około 38000 nośników na terenie całego kraju.
Dom mediowy Starcom Media Group pod koniec 2015 roku w swoim podsumowaniu sytuacji na rynku reklamy w Polsce wskazał, że rok 2015 był rokiem szczególnym dla runku reklamy
zewnętrznej. Z jednej strony wprowadzenie ustawy krajobrazowej drastycznie wpłynęło i nadal
wpływa na ilość nośników reklamy zewnętrznej, ale z drugiej – zasadniczo przyczynił się do
wzrostu rentowności nośników nadal istniejących. Ten sam dom mediowy w tym samym roku
w swoich prognozach wskazywał na rozwój nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które
według niego – zagościły wśród rozwiązań reklamowych OOH na dobre 50.
2.1. DOOH – digital out of home media
DOOH – digital out of home media to określenie, które ostatnich latach coraz bardziej popularne w branży reklamowej. Pojęcie to oznacza cyfrowe nośniki reklamy zewnętrznej – a jego
definicje coraz częściej upraszcza się do stwierdzenia, że stanowią one wszystkie nośniki reklamy
zewnętrznej, które wykorzystują ekrany cyfrowe. Dr Bogusław Kwarcik – psycholog z Uniwersytetu
Jagiellońskiego - wskazał, że „ekran w XXI wieku stał się wyróżnikiem społecznym, który człowiek rozpoznaje w sposób automatyczny. Wymusza on reakcje przykucia wzroku, na tej samej
zasadzie, jak np. automatycznie rozpoznajemy sygnał zagrożenia, który powoduje strach i reakcje
ucieczki”51. Celem każdej reklamy jest przyciągnięcie uwagi potencjalnego konsumenta, więc
automatyzm, na jaki wskazuje dr Kwarcik wydaje się być jej wielkim atutem. Dodatkowo reklama
DOOH coraz częściej wykorzystuje inne możliwości technologiczne, które pozwalają na integracje
reklamy zewnętrznej z marketingiem internetowym – a tym samym łącznie reklamy offline z online.
50
51

Starcom Media Group, Raport: Rynek reklamy w Polsce, Warszawa 2015, s. 22.
https://nowymarketing.pl/a/4380,dooh-cyfrowe-wyjscie-z-domu-dokad-nas-doprowadzi [15.01.2018r.]
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Nośniki cyfrowej reklamy zewnętrznej pod względem oferowanego formatu, jak i samej ich
jakości są bardzo zróżnicowane. Ma to związek z dość obszerną ich definicją, która obejmuje
dodatkowo prywatne ekrany cyfrowe, które najczęściej zawierają lokalne przekazy marketingowe.
Ich format jest bardzo indywidualny, a oferowana jakość często dużo gorsza, niż nośniki znajdujące
się w posiadaniu dużych agencji reklamy zewnętrznej. Reklama DOOH dzielona jest natomiast
na dwie kategorie – indoor (miejsca zamknięte i komunikacja miejska) i outdoor (znajdujące
się w przestrzeni miejskiej). Według Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej już w 2013 roku
w polskiej przestrzeni reklamowej było ich 35 tysięcy podczas, gdy tradycyjnych nośników było
około 90 tysięcy. Wskazuje to na naprawdę duży potencjał tego technologicznego rozwiązania 52.
Rozwiązanie reklamowe, jakim jest DOOH niesie za sobą wiele zalet zarówno dla klienta,
jak i samej agencji reklamowej. Są one odnajdywane zarówno podczas procesu tworzenia, jak
realizacji kampanii reklamowej. Wśród nich wymienia się szczególnie:
• Szybkość zmiany layoutu
W odróżnieniu od tradycyjnego OOH – zmiana wyświetlanego komunika reklamowego jest
zdecydowanie łatwiejsza. Nie wymaga dodatkowego plakatowania, a jedynie wykorzystania
nowego, dostosowanego pliku. Daje to każdej marce dodatkowe możliwości w komunikacji rynkowej – możliwość elastycznego jej budowania. Dodatkowo nośniki cyfrowe oferują sposobność
do wykorzystania reklamy kontekstowej, która będzie zsynchronizowana np. z porą dnia 53.
• Czas startu kampanii marketingowej oraz jej długość
Dzięki technologii cyfrowej czas startu każdej kampanii skrócony został do absolutnego minimum. Dodatkowo długość jej trwania w odróżnieniu od tradycyjnych nośników OOH również może
być dowolna – w tradycyjnym OOH obecnie jest ona realizowana w dwutygodniowych blokach.
Technologie cyfrowe dają możliwość elastycznego wyboru okresu trwania każdej kampanii, która
obecnie zależna jest od negocjacji z właścicielem danej przestrzeni reklamowej. W wielu przypadkach (np. reklamy wydarzeń kulturalnych czy sportowych) eliminuje koszty związane z ekspozycją
reklamy po ich zakończeniu.
• Uniezależnienie się reklamy OOH od zmian atmosferycznych
Warunki atmosferyczne – duży upał w porze letniej, jak i bardzo silne mrozy w zimie - są dużym utrudnieniem w terminowym realizowaniu kampanii na standardowych nośnikach reklamy
zewnętrznej. Skrajne temperatury źle wpływają na klej używany do plakatowania, a tym samym
powoduje trudność w zapewnieniu odpowiednio trwałej i estetycznej ekspozycji. W przypadku
DOOH ten czynnik jest wyeliminowany.
• Rozwiązania technologiczne
Co najważniejsze – wykorzystują one coraz to nosze technologię, takie jak NFC czy połączenie z wifi, a także kamery do sterowania ruchem, które pozwalają na interakcję z reklamą.
Dla niektórych specjalistów duże spektrum technologiczne, które może być wykorzystywane jest
największą zaletą cyfrowych nośników reklamy zewnętrznej. Niektórzy specjaliści wskazują, że
kampanie DOOH ogranicza jedynie ludzka wyobraźnia 54. Dzięki nim możliwe jest łączenie reklamy
outdoorowej z innymi mediami.
Jak każde medium, tak również digital out of home media ma również swoje wady i ograniczenia, które najczęściej wynikają z etapu rozwoju tego nośnika reklamowego. Jak w przypadku
52
53
54

Ibidem.
Ibidem.
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/dooh-digital-out-of-home-niewielka-swiadomosc [23.01.2018]
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tradycyjnego OOH sprzed lat – liczba tablic (ekranów) ciągle rośnie, jednak mnogość ich właścicieli
(często w postaci osób prywatnych) powoduje trudność w przeprowadzeniu szeroko zakrojonej
kampanii reklamowej. Rozdrobnienie prowadzi do braku spójnych standardów ich obsługi oraz
utrudnionym raportowaniu 55.
Agencja reklamowa MyLED, która zajmuje się reklamą DOOH w Polsce, w lutym 2017 r. opublikowała wyniki badania na temat opinii i prognoz dla cyfrowej komunikacji zewnętrznej. W badaniu
internetowym wzięło udział trzystu wieloletnich specjalistów z branży reklamowej, którzy pracują
zarówno w agencjach i domach mediowych, jak również w specjalnych komórkach marketingowych
dużych firm – głównie na terenie Warszawy. Większość z nich (72% ankietowanych) wskazało,
że jest to forma reklamowa o naprawdę dużym potencjalne. Wśród wszystkich zaproponowanych
przez agencje MyLED cech reklamy DOOH, jako najbardziej atrakcyjne wskazano te, które pozwalają na integrowanie jej z reklamą w Internecie (67%) oraz jej interaktywność (60%). Łączy się
to bezpośrednio z opinią na temat medium, które jest obecnie najatrakcyjniejsze na rynku – 64%
ankietowanych wskazało Internet, a jego wykorzystanie przynosi najlepsze efekty 56.
Według raportu IGRZ – rynek DOOH w Polsce w roku 2016 roku nadal nie jest odpowiednio
monitorowany, jednak ich przyrost na przestrzeni lat jest oczywisty. Firma Screen Network jako
lider w posiadanej ilości nośników kategorii DOOH ma ich ponad 20 tys., m.in. na terenie stacji
benzynowych, lotniskach, dworcach, czy też przy paczkomatach firmy InPost 57. Wśród dużych
firm ważnym podmiotem jest również grupa Ströer, która wygrała przetarg na obsługę monitorów
LCD w wagonach metra warszawskiego, jak i sieci „Infoscreen” na samych jego peronach.
M. Świątek, który jest menadżerem działu Client Leadership w domu mediowym Mindshare
Polska, w swoim artykule dla magazynu internetowego „Nowy marketing” wskazał, że cyfryzacja
standardowego nośnika staje się powoli światowym trendem 58. Wskazuje się, że odpowiednie
badanie rynku OOH wpłynie na wzrost zarówno efektywności, jak i popularności tej formy reklamowej wśród klientów. Dla realizacji tego celu niezbędne wydaje się być wyłonienie samorodnych
liderów na tym właśnie rynku, którzy podejmą się wyzwań jakie w tej chwili się przed nimi wyłaniają.
 ozdział 3. Skuteczność najpopularniejszych formatów OOH w Polsce – analiza
R
badania „ATLAS” przeprowadzonego przez agencję Ströer Polska
Wraz z rozwojem polskiego rynku reklamy zewnętrznej, pojawiła się również potrzeba znalezienia odpowiedniej drogi i sposobu, aby móc ten rynek badać. Dla wielu specjalistów reklamy,
jak i samych agencji reklamy zewnętrznej, to właśnie wiedza na temat efektywności nośników
reklamowych jest kluczowa. Pomaga w tworzeniu skutecznych kampanii marketingowych, jak
i budowaniu siatki posiadanych w ofercie nośników. Grupa Ströer wyszła naprzeciw potrzeb
rynku, jak i własnych, i wraz z Instytutem badawczym Millward Brown przeprowadzał w 2013
roku pierwsze w Polsce laboratoryjne badanie percepcji kierowców, którego celem było badanie
efektywności nośników OOH. Wyniki badania zweryfikowały wiedzę i przekonania na temat reklamy zewnętrznej. Pokazały, jak zwiększać efektywność kampanii reklamowych i tym samym
ustanowiły pewien trend w ich planowaniu. Jej wyniki stanowią jedne z ważniejszych danych, jakie
funkcjonują w rodzimym outdoorze, a ich znajomość jest elementem nauki o branży reklamowej
samej w sobie. Są to główne powody, dla których znajomość badania ATLAS – jego specyfiki,
przebiegu i wyników – staje się ważna, a przytoczenie go w tej pracy – uzasadnione.

55
56
57
58

https://nowymarketing.pl/a/4380,dooh-cyfrowe-wyjscie-z-domu-dokad-nas-doprowadzi [15.01.2018r.]
Ibidem.
Raport OOH w Polsce, Warszawa 2016, s. 9.
https://nowymarketing.pl/a/4380,dooh-cyfrowe-wyjscie-z-domu-dokad-nas-doprowadzi?_r=1 [23.01.2018].
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Badanie było prowadzone od lipca o października 2013 roku. Do przeprowadzenia badania
stworzono specjalny symulator jazdy, który podczas użytku, miał jak najbardziej odzwierciedlać
naturalne środowisko kierowców. Do symulatora jazdy został podłączony mobilny eye-tracker.
Cyfrowe środowisko miejskie, które zostało stworzone, a następnie wgrane do symulatora, zostało
dostosowane do potrzeb badania – wkomponowano w nie pięć najbardziej popularnych formatów
wśród wszystkich nośników reklamy zewnętrznej, jakie grupa Ströer posiada. Były to:
• City Light Poster – nośniki z podświetleniem typu backlight o powierzchni 2,16 m² (z ekspozycją statyczną bądź rotującą) umieszczone głównie przy wejściach do metra.
• Super Scroll – nośnik segmentu premium z oświetleniem typu backlight o powierzchni
8,7 m². Posiada rotująca ekspozycji. Umieszczany jest w centrach miast i innych rejonach
koncentrujących ruch pieszy i samochodowy.
• Billboard – tradycyjny nośnik reklamowy o powierzchni 12 m² i zasięgu ogólnopolskim.
Może mieć postać nośnika wolnostojącego, bądź też być usytuowany na ścianach budynków.
Większość jest nieoświetlona, cześć z nich może mieć zamontowane oświetlenie zewnętrzne
(frontlight).
• 6 x 3 – kolejny nośnik segmentu premium o powierzchni 18 m² - posiada oświetlenie typu
frontlight. Jest on wmontowany w środowisko miejskie oraz widoczny przy głównych arteriach
drogowych – ustawiony jest zawsze prostopadle do drogi. Według grupy Ströer, jest to jeden
z najważniejszych nośników reklamy zewnętrznej w Polsce.
• 12 x 3 – ogromne nośniki o powierzchni 36 m², które są zaliczane do segmentu super premium. Nośnik ten posiada zewnętrzne oświetlenie typu frontlight i jest usytuowany w miastach
i przy głównych węzłach komunikacyjnych 59.
Przeprowadzone badanie było skierowane do osób powyżej osiemnastego roku życia, które
posiadają prawo jazdy, a tym samym sprowadzało je do dość ograniczonej grupy uczestników
ruchu miejskiego, jakim są kierowcy samochodowi. Na wszystkich pięciu najbardziej popularnych
nośnikach, które zostały włączone do badania, zostały wyeksponowane kreacje sześciu marek:
• Big Star
• Media Markt
• Żubr
• Virgin
• Toyota
• Wawel
Łącznie w badaniu użyto trzydziestu sześciu różnych layoutów. Podczas jazdy na symulatorze,
każdy uczestnik badania spotykał je na drodze, którą pokonywał. Podstawą badania była hipoteza - kierowcy są w umiarkowany sposób świadomi tego, na czym skupia się ich wzrok podczas
jazdy samochodem .60
Okulografia jest to technika badania punktów skupienia wzroku oraz ruchów gałki ocznej
osoby badanej. Do przeprowadzenia badania używa się specjalnego urządzenia – eye trackera,
które montuje się na głowie badanego. W badaniu ATLAS użyto eye trackera mobilnego, który
umożliwia przeprowadzanie badania w środowisku naturalnym 61. Zadaniem urządzenia użytego
w badaniu ATLAS, miało być śledzenie, a następnie identyfikacja tych elementów trasy, na które
kierowca pojazdu zwraca najczęściej swój wzrok i uwagę.
http://www.stroer.pl/oferta/nasze-nosniki [04.02.2018].
http://www.stroer.pl/case-studies/badanie-atlas [04.02.2018].
61
A. Stolecka-Makowska, R. Wolny, Możliwości zastosowania techniki okulograficznej w ilościowych badaniach marketingowych, Katowice 2011, s. 3-7.
59
60
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Zdjecie 1. Cyfrowe środowisko miejsce użyte w badaniu ATLAS

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=EAjHhfo0y3s [04.02.2018]
Zdjęcie 2. Wizualizacja wyników badań eye-trackingu – badanie ATLAS]

Źródło: Wyniki badania ATLAS, w: http://www.stroer.pl/case-studies/badanie-atlas [04.02.2018
Badanie okulograficzne pozwala na opracowanie mapy fiksacji, która pokazuje kolejność
i czas oglądania każdego elementu prezentowanego w danej chwili, jak i mapy cieplnej, która za
pomocą kolorów i ich intensywności odzwierciedla stopień koncentracji uwagi osoby badanej 62.
W ciągu czterech miesięcy w badaniu wzięło udział 1100 uczestników. Zostali oni podzieleni na
dwanaście grup eksperymentalnych. Każda z nich, podczas swojej jazdy na symulatorze, zetknęła
się z inną trasą przejazdu. Pokonywane trasy różniły się pod względem:
• Użytych kombinacji formatów, marek i ich kreacji
• Umiejscowieniu tablic reklamowych
• Ilości nośników reklamowych – a tym samym częstotliwości kontaktu z nimi.
Badany przejazd trwał średnio około siedmiu minut. Po przeprowadzeniu badania, każdy
uczestnik wypełniał specjalnie do tego przygotowaną ankietę. Część osób, które przystąpiły do
badania ankiety jednak wypełnić nie mogły – miało to związek z bardzo realnym wrażeniem rzeczywistego kierowania samochodem, które powodowało choroby lokomocyjne, a czasami również
kolizje drogowe (około 2,5% osób badanych)63 .
Ibidem, s. 6.
https://marketingprzykawie.pl/espresso/na-ktore-reklamy-zwraca-uwage-kierowca-badanie-grupy-stroer-imillward-brown-aktualizacja/ [04.02.2018]

62
63
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Wykres 3. Średni czas fiksacji na danym nośniku – badanie ATLAS

Źródło: http://www.stroer.pl/case-studies/badanie-atlas [04.02.2018].
Zebrane dane pozwoliły na przeprowadzenie pogłębionej analizy ilościowej. Analiza ilościowa w badaniu ATLAS opierała się na informacjach o czasie obserwacji, długości i liczbie fiksacji
(skupieniu uwagi) uczestników badania na danym nośniku reklamowym. Analiza pokazała, że to
nośniki o największej powierzchni – 12 x3 oraz 6 x3 - są najbardziej efektywne spośród wszystkich
badanych nośników. W przypadku tego największego (12 x 3) – co piąta osoba zatrzymała na
nim wzrok (ok 21% osób badanych), podczas gdy najmniejszy z nich – city light poster – przykuł
uwagę jedynie 5% sposób osób badanych 64. Kolejny pod względem powierzchni – nośnik 6 x
3 - zatrzymał na sobie wzrok 14% osób, a super scroll oraz tradycyjny billboard analogicznie - 12
i 11%. Wskazuje to na sporą statystyczną dominację nośnika 12 x 3 – szczególnie w porównaniu
z najmniejszymi formatami. Zarówno pod względem średniego czasu obserwacji nośnika, jak
i średniego czasu fiksacji wzroku – ponownie najbardziej efektywne okazały się nośniki 12 x 3,
jak i 6 x 3 65.
Średni czas fiksacji wzroku na nośniku 12 x 4 jest czterokrotnie wyższy od CLP, a dwukrotnie
od formatów super scroll i billboard. Ponownie nośnik 6 x 3 na tle formatów mniejszych wypada
całkiem nieźle i plasuje się na drugim miejscu w klasyfikacji nośników o najdłuższej średniej
fiksacji wzroku 66.
Badanie eye-trakerem pozwoliło na przygotowanie map cieplnych, jak również określenie indywidualnych ścieżek spojrzeń osób badanych. Te pozwoliły na wyciągniecie szeregu wniosków:
• Doświadczeni, wieloletni kierowcy zdecydowanie częściej fiksują swój wzrok na reklamie
zewnętrznej
• Kierowcy najczęściej kierują swój wzrok głównie bezpośrednio przed swoim pojazdem, jak
i na prawej stronie jezdni i jej poboczu – są to miejsca, gdzie najczęściej kierowca spodziewa się
wskazówek dotyczącej bezpiecznej jazdy
• Zmiany trasy – łuki, zakręty, ale również sygnalizacja świetlna – są to elementy, które sprzyjają
rozglądaniu się na drodze 67 .

64
65
66
67

http://www.stroer.pl/case-studies/badanie-atlas [04.02.2018].
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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Wykres 4. Spontaniczna znajomość marki - badanie ALTAS

Źródło: http://www.stroer.pl/case-studies/badanie-atlas [04.02.2018].
Przeprowadzona ankieta oraz wyniki zdobyte dzięki okulografii pozwoliły również określić, czy
ilość umieszczonych na danej trasie przejazdu nośników ma znaczenie w spontanicznej znajomości marki, która na tych właśnie nośnikach była prezentowana. Analiza wyników wskazała, że
spontaniczna znajomość marki jest zależna od liczby pokazywanych nośników. Największy jej
przyrost odnotowano dla nośników: billboard, 12 x 3 oraz super scroll.
Grupa Ströer na potrzeby badania wraz z Instytutem badawczym Millward Brown opracowała
specjalny wskaźnik – Ad Impact. Ma on określać efektywność danego formatu nośnika reklamy
zewnętrznej i ma określać średni bezwzględny przyrost całości badanych wskaźników danej marki. Według autorów wskaźnika „składa się on z 4 obszarów mierzących wpływ rodzaju nośnika
na oddziaływanie reklamy – zarówno na poziomie świadomości i oceny samej kreacji, jak i na
poziomie marki” 68.
Na podstawie opracowanego wskaźnika określono, iż największy wzrost w punktach procentowych w stosunku do grupy kontrolnej osiągnął nośnik 12 x 3 – wskaźnik ad impact na poziomie
7,9%, a następnie plasowały się kolejno – 6 x 3 (5,6%), billboard (4,3%), Super scroll (4,3%) oraz
city light poster (0,4%). Wskazuje to bezpośrednią dominację nośników o powierzchni najwięcej
– to one najlepiej sprawdzają się w przypadku reklam kierowanych do polskich kierowców.
Przeprowadzone w 2013 roku badanie ATLAS pozwoliło branży reklamy zewnętrznej wysnuć
szereg wniosków, które wpływają do tej pory, na jakość i efektywność jej kampanii reklamowych.
Badanie przyniosło wiele informacji na temat percepcji samych kierowców, jak i nośników reklamowych, które są na rynku OOH wykorzystywane. Badanie wskazało szereg zależności, które są
istotne z punktu widzenia osób zajmujących się branżą marketingową. Badanie zostało również
docenione przez Europejskie Stowarzyszenie Badaczy Opinii Publicznej i Rynku ESOMAR, które
uznało badanie Atlas jednym z najlepszych projektów badawczych w 2013 roku 69. Przetarło ono
również szlaki w tworzeniu kolejnych badań nad efektywnością reklamy zewnętrznej w Polsce.
3.1. Polskie przykłady interaktywnych i kontekstowych kampanii DOOH
Na polskim rynku reklamowym kampanii realizowanych przy użyciu interaktywnego DOOH
jest stosunkowo niewiele. Wynika to z wolnej popularyzacji tego rozwiązania technologicznego.
Eksperci branży marketingowej wskazują, że to 2015 rok trzeba uznać za ten przełomowy, w którym
http://www.stroer.pl/case-studies/badanie-atlas [04.02.2018].
https://o-m.pl/informacje_prasowe/30/atlas-grupy-str-er-jednym-z-najlepszych-projektow-badawczych-2013roku.html [04.02.2018].
68
69
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Rysunek 3. Konstrukcja wskaźnika Ad Impact

Źródło: http://www.stroer.pl/case-studies/badanie-atlas [04.03.2018].

zaczęły pojawiać się realizacje z wykorzystaniem cyfrowych technologii w reklamie zewnętrznej 70.
Od 2015 roku DOOH przyjmuje się w Polsce w niezbyt szybkim, ale obiecującym tempie. Powstają
coraz to nosze sieci reklamowe, których adresatami stają się coraz bardziej ukierunkowane grupy
docelowe. Dodatkowym pozytywnym symptomem rozwoju DOOH, jest postęp w sektorze technologii cyfrowej i oprogramowania – pozwala ono na realizacje zasadniczo każdego pomysłu 71.
Przykładów wykorzystania rozwiązań interaktywnego DOOH w Polsce jest niewiele – jednak
za jeden z pierwszych, uznaje się kampanie zrealizowaną w 2015 roku przez agencje MyLED
i Value Media dla firmy Storck i jej kluczowego produktu - czekoladek Merci. Kampania reklamowa
„Komu podziękujesz?” była prowadzona w październiku 2015 roku, a jej kluczowym elementem
było zaangażowanie konsumentów do sympatycznej i ciekawej zabawy, której rezultaty były
wyświetlane na ekranach w centrach dużych miast. Mechanizm kampanii polegał na połączeniu
offline’u z online’m i zdobywaniu treści generowanych przed odbiorcę (user-generated content).
Na stronie internetowej, stworzonej dla potrzeb prowadzonej kampanii marketingowej, uczestnicy
przedsięwzięcia mogli tworzyć autorskie podziękowania dla dowolnie wybranej przez siebie osoby. Wszystkie podziękowania były oceniane przez jury, a te najlepsze emitowane na cyfrowych
ekranach umieszczonych w przestrzeni miejskiej największych miast w Polsce. Opracowany system pozwalał na pobieranie z sieci w czasie rzeczywistym treści, które przygotowane były przez
konsumentów i na bieżąco oceniane przez komisję . 72 Te podziękowanie, które ze wszystkich
stworzonych przez konsumentów i zgromadzonych na stronie internetowej przypadły do gustu jury
najbardziej, następnie były widocznie na standardowych nośnikach tradycyjnej reklamy zewnętrznej.
W 2016 roku firma telekomunikacyjna T-mobile reklamowała swoje usługi za pomocą kampanii
kontekstowej DOOH „Uciekająca promocja”. Projekt był realizowany w Krakowie, a na potrzeby
jego realizacji, wybrano dwieście siedem nośników cyfrowych indor i outdoor. Zastosowano
optymalne geotargetowanie - nośniki znajdowały się w okolicach dwudziestu pięciu punktów
sprzedaży operatora sieci komórkowej. Kampania trwała pięć dni i polegała na odliczaniu czasu
do zakończenia prowadzonej w tym okresie promocji. Odliczanie odbywało się w czasie rzeczywistym i było emitowane za pomocą dziesięciosekundowych spotów reklamowych. Była to pierwsza
70
71
72

https://nowymarketing.pl/a/14602,na-jakim-etapie-rozwoju-jest-polski-dooh [04.02.2018].
Ibidem.
https://myled.pl/blog [04.02.2018].
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Zdjęcie 3. Przykład realizacji kampanii DOOH - „Komu podziękujesz?”

Źródło: https://nowymarketing.pl/a/7167,myled-i-merci-realizuja-interaktywna-kampanie-naekranach-led [04.02.2018].
kampania reklamowa w Polsce, która wykorzystywała komunikacje kontekstową w czasie rzeczywistym w Polsce 73. Kampania miała skłonić konsumentów do działania, poprzez pokazanie limitu
czasu, jaki jest przed nimi postawiony. Jest to swoisty element „call to action”, który w reklamie
jest coraz częściej wykorzystywany.
Wiosną 2017 roku dom mediowy OMD (Macroscope) podjęł się realizacji kampanii DOOH
o zasięgu ogólnopolskim, a kampania ta była przeprowadzona na zlecenie firmy McDonald’s.
Projekt opierał się na wykorzystaniu ekranów cyfrowych znajdujących się na drogach dojazdowych
do wybranych restauracji McDonald’s. Około dwieście nośników w godzinach obowiązywania
śniadaniowego menu restauracji, wyświetlało informacje o niezbędnym czasie dojazdu do najbliższej z nich. Nośniki były usytuowane w promieniu dwóch kilometrów od wybranych punktów,
a informacje wyświetlane na ekranach DOOH były pozyskiwane z aplikacji Google Maps oraz
Targeo. Aplikacje te, na co dzień służą wielu kierowcom do poruszania się po mieście, nie tylko
wskazując optymalną drogę, ale również natężenie ruchu ulicznego i szacowany czasu dojazdu do
wyznaczonego celu. Była to kolejna z pierwszych kampanii DOOH w Polsce, która wykorzystała
nowe, dotąd niewcielane w życie rozwiązanie 74. Było to zupełnie nowe oblicze odliczania – zagregowane z natężeniem ruchu ulicznego i odległością od wyznaczonego punktu. Skala projektu
była ogromna – żadna kampania realizowana za pomocą DOOH i wykorzystująca odliczanie
w czasie rzeczywistym nie była prowadzona na terenie całego kraju.
Zdjęcie 4. Realizacja kampanii „Uciekająca promocja” dla T-mobile

Źródło: https://www.slideshare.net/Grzegorzliwa/myledrealizacje2016 [04.02.2018].
https://www.slideshare.net/Grzegorzliwa/myledrealizacje2016 [04.02.2018].
https://nowymarketing.pl/a/13829,omd-macroscope-z-innowacyjna-kampania-dooh-dla-mcdonald-s
[04.02.2018].
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Zdjęcie 5. Realizacja kampanii DOOH dla restauracji McDonald’s

Źródło: https://nowymarketing.pl/a/13829,omd-macroscope-z-innowacyjna-kampania-dooh-dlamcdonald-s [04.02.2018].
Rozwój technologii oraz popularyzacja DOOH w Polsce prowadzi zarówno do tworzenia nowych
koncepcji prowadzenia kampanii marketingowych, jak i do wzrostu wydatków reklamowych na
tę właśnie rozwiązania. Tendencja ta jest widoczna na całym świecie – w tym również w Polsce
75
. Analizując przykłady wykorzystania technologii DOOH w Polsce na przestrzeni lat, można
wskazać, że zarówno reklamodawcy, jak i domy mediowe angażują się w coraz bardziej odważne
i innowacyjne projekty. Zainteresowanie cyfrową reklamą zewnętrzną stale rośnie, a wraz z nim
popyt na nowe, dotąd nierealizowane rozwiązania.
Rozdział 4. Badanie: Skuteczność reklamy w ocenie konsumenta - ankieta
i jej metodologia
Aby móc w pełni odzwierciedlić specyfikę reklamy zewnętrznej w Polsce, niezbędne wydaje
się być również opisanie stosunku konsumentów wobec niej. Na potrzeby pracy, podjęto się więc
opracowania i przeprowadzenia badanie, którego celem było zbadanie postaw polskich konsumentów wobec reklamy samej w sobie, jak i do jej konkretnych form – reklamy OOH i DOOH.
Badanie pozwoliło na zebranie aktualnych danych, które odzwierciedlają nastroje panujące na
tym dynamicznym rynku obecnie. Badanie miało też pomóc w weryfikacji hipotez, jakie zostały
w pracy postawione.
Badanie „Skuteczność reklamy w ocenie konsumenta” zostało przeprowadzone w lutym 2018
roku. Technikę badawczą, jaką zastosowano dla realizacji badania, była ankieta online. Składała
się z pytań zarówno jednokrotnego, jak i wielokrotnego wyboru. Do jej przygotowania i przeprowadzenia wykorzystano platformę www.survio.com, która umożliwia stworzenie ankiety, a następnie zbieranie odpowiedzi. Badanie było skierowane do osób fizycznych - zarówno do kobiet,
jak i mężczyzn - które ukończyły 18 rok życia i w myśl polskiego prawa są osobami pełnoletnimi,
które mogą samodzielnie zarabiać i dokonywać własnych, niekontrolowanych przez opiekuna
zakupów. Dobór próby badawczej był losowy - link do ankiety został przeze mnie udostępniony
w najpopularniejszych portalach społecznościowych, takich jak facebook.com, Instagram, Twitter.

75

https://nowymarketing.pl/a/17150,trendy-w-reklamie-digital-ooh-w-2018-roku [04.02.2018].
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4.1. Charakterystyka próby badawczej
W badaniu wzięło udział sto osób – 67 kobiet oraz 33 mężczyzn. Ankieta skierowana była
wyłącznie do osób dorosłych i został przyjęty następujący podział wiekowy: 18-29, 30-39, 40-49,
50-59, 60 i więcej lat.
Zdecydowana większość respondentów (74%) to osoby między 18 a 29 rokiem życia. Drugą
pod względem liczebności grupę (20%) stanowią osoby w przedziale wiekowym 30-39 lat. 94%
respondentów są to osoby, które nie ukończyły 40 roku życia.
Większość respondentów (64%) są to osoby, które ukończyły studia. Jedna piąta badanych,
są to osoby, które skończyło szkołę zawodową, a 15% ma wykształcenie średnie.
Większość, bo aż 87% spośród ankietowanych są to osoby pracujące. 9% są to osoby uczące
się, a 4% bezrobotne. Wśród respondentów nie znalazła się żadna osoba na emeryturze.
Osoby ankietowane, żyją głównie w dużym mieście (powyżej 250 tysięcy mieszkańców) – grupa
ta stanowi 72%. Mniej liczną, lecz drugą w kolejności, jest grupa osób, które żyją w mieście do 50
tysięcy mieszkańców – było to 26 spośród wszystkich 100 osób, które ankietę wypełniło. W badaniu
nie wziął udziału nikt mieszkający na wsi. Miejsce zamieszkania respondentów wskazuje, że ich
częstotliwość kontaktu z reklamą zewnętrzną prawdopodobnie jest bardzo duża.
Wykres 5. Wiek respondentów

Źródło: opracowanie własne ma podstawie badań ankietowych.

4.2. Analiza wyników badania
W pierwszej kolejności ankietowani odpowiadali na szereg pytań, które dotyczyły narzędzia
promocji, jakie stanowi reklama sama w sobie. Pierwsze z nich odnosiło się do stosunku, jaki
wykazują respondenci do tego typu informacji handlowych. Ich odpowiedzi przedstawia wykres
numer 8.
Zdecydowana większość, bo aż 80% spośród wszystkich osób badanych, ma negatywny bądź
też obojętny stosunek do reklamy samej w sobie. Większość ankietowanych nie lubi reklam, jednak czują, że są zmuszeni do ich oglądania (39%), lub twierdzi, że reklamy są im obojętne (26%).
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Wykres 6. Wykształcenie respondentów

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Wykres 7. Miejsce zamieszkania respondentów

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych

Jedna piąta badanych lubi reklamy i uznaje je za ciekawe źródło informacji. 15% spośród osób
badanych nie lubi reklam i twierdzi, że nigdy ich nie ogląda i nie słucha.
W tej części ankiety respondentów zapytano również o ich ocenę wpływu reklamy na ich własne
oraz cudze decyzje zakupowe. Pierwsze dwie hipotezy badania zakładały, że po pierwsze konsumenci uważają, że reklama nie wpływa na ich własne decyzje zakupowe, a po drugie, że reklama
wpływa na decyzje zakupowe innych. W tym celu zapytano o ocenę tego zjawiska respondentów
w pytaniach numer 2 i 3. Otrzymane wyniki jasno wskazują, że respondenci w większym stopniu
potrafią uznać, że reklama ma wpływ na decyzje zakupowe innych. Oni sami zaś w swojej ocenie
pozostają na działanie reklamy odporni. Około jedna trzecia ankietowanych nie potrafi ocenić
wpływu reklamy na decyzje zakupowe własne oraz innych.
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Wykres 8. Stosunek respondentów do reklamy

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Tylko 19% spośród osób badanych ocenia, że reklama wpływa na ich własne decyzje konsumpcyjne, podczas gdy aż 69% z nich potwierdza, że widzi jej wpływ obserwując zachowania
konsumenckie innych. Analiza wyników badań wskazuje dodatkowo, że to kobiety częściej są
zdolne do uznania wpływu reklamy na ich osobiste preferencje zakupowe.
Wyniki ankiety są więc tym bardziej ciekawe, kiedy zestawimy te dwa pytania z pytaniem kolejnym, które wymagało wyboru rodzaju reklamy, które wpływają na decyzje zakupowe respondentów najbardziej. Było to pytanie wielokrotnego wyboru, w którym można było również zaznaczyć
odpowiedź wskazującą na brak wpływu jakiejkolwiek z nich. Jednak pomimo iż w pytaniu nr 3,
aż 53% osób badanych wskazało, że reklama nie wpływa, lub zdecydowanie nie wpływa na ich
decyzje zakupowe, to w pytaniu czwartym na brak jej wpływu wskazało jedynie 16% respondentów. Wśród wszystkich rodzajów reklam, jako te najbardziej wpływowe wskazano – reklamę
Internetową, telewizyjną oraz radiową.
Kolejne dwa pytania ankiety dotyczyły oceny użyteczności reklam. W pierwszym z nich,
respondenci mieli wybrać z dwóch par twierdzeń o reklamie te, które jest im bliższe. Ankieta
pozwalała też na zaznaczenie odpowiedzi „trudno powiedzieć”.
Wykres 9. Ocena wpływu reklamy na decyzje zakupowe

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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Tabela 5. Zestawienie wyników ankiety – ocena wpływu reklamy na decyzje zakupowe

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
Wyniki badań wskazują, że większość respondentów uznaje wykorzystanie reklamy, jako narzędzia promocji za działanie zasadne – aż 83% osób stwierdziło, że każdy towar jej potrzebuje.
Zaskakujące wydają się być wyniki ankiety w przypadku dwóch pozostałych par twierdzeń - 33%
respondentów twierdzi, że reklama pokazuje co warto kupić, ale tylko połowa z nich (16%) uznaje
ją jednocześnie za źródło informacji. W przypadku pierwszej i trzeciej pary wyrażeń, są to pytania, które odnotowały taki sam, wysoki odsetek osób, które nie potrafią wybrać spośród dwóch
proponowanych twierdzeń (50%).
Tabela 6. Ocena wpływu reklamy na decyzje zakupowe w podziale na płeć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Tabela 7. Użyteczność reklamy w ocenie konsumentów

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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Wykres 10. Rodzaje reklamy, które w ocenie konsumentów wpływają na ich decyzje zakupowe
najbardziej

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
Kolejne pytanie z obszaru użyteczności reklamy odnosi się do praktyki związanej z doświadczeniami zakupowymi respondentów i konkretnych sytuacji zakupowych, a także efektów wpływu
reklamy, jakie mógłby w efekcie odczuć konsument. Ankietowani mieli za zadanie wybrać spośród
skali częstości występowania danej sytuacji tę, która w ich ocenie najbardziej odzwierciedla ich
doświadczenia konsumenckie.
Wyniki ankiety wskazują, że aż 68% ankietowanych zauważa, że reklama wpływa na ich wybory
konsumencie w sytuacji wyboru produktów, które są do siebie podobne. To kolejne pytanie, które
w zestawieniu z pytaniem o ocenę wpływu reklamy, na własne decyzje konsumenckie wydaje
się być sprzeczne. Żadna z osób, która brała udział w ankiecie nie wskazała, na brak wpływu
reklamy w przedstawionej sytuacji zakupowej. Kolejną sytuacją, jaką opisywała ankieta, była sytuacja w której konsument impulsywnie (pod wpływem reklamy) kupuje coś, czego wcześniej nie
kupował. W tym przypadku zdecydowana większość osób stwierdziła, że takie sytuacje zdarzają
się rzadko – 67%. 17% spośród ankietowanych twierdzi natomiast, że takie sytuacje zdarzają się
im często. W efekcie aż 84% ankietowanych stwierdza, że takie sytuacje w ogóle mają miejsce.
Wykres 11. Reklama w konkretnych sytuacjach zakupowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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Tabela 8. Reklama w konkretnych sytuacjach zakupowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Tylko 16% z nich uznało, ze nigdy nie zdarza im się podejmować takich impulsywnych decyzji
zakupowych. W kolejnym zagadnieniu, aż 78% respondentów wskazało, że rzadko zdarza im się
żałować zakupu, jaki dokonali pod wpływem reklamy. Co ciekawe podobna liczba osób – 62%
ankietowanych - wskazała również, że reklama rzadko pomaga im w dokonaniu odpowiedniej
decyzji zakupowej.
Ostatnia – najbardziej rozbudowana (pytana 7-10) część ankiety dotyczyła reklamy zewnętrznej.
W tej części badania respondenci byli proszeni o odpowiedzi na pytania, które dotyczyły tego, jak
poruszają się po mieście i na w tym czasie zwracają największą uwagę. Byli też pytani o ocenę
i ich stosunek wobec konkretnych form reklamy zewnętrznej.
Zdecydowana większość respondentów (84%), są to osoby, które najczęściej poruszają się
w przestrzeni miejskiej za pomocą środków komunikacji. To bardzo ważna informacja, która
pozwala odpowiednio interpretować dalsze wyniki ankiety dotyczące reklamy zewnętrznej. 14%
spośród ankietowanych porusza się po mieście samochodem, 2% - pieszo.
Spośród wszystkich respondentów 74% z nich wskazało, że podczas przemieszczania się
po mieście zwraca uwagę na reklamę zewnętrzną. Jest to odpowiedź na kolejną z hipotez, jakie
stawiano podczas przygotowania badania. Co ciekawe – odsetek ten jest bardzo podobny wśród
wyodrębnionych ze względu na sposób przemieszczania się po mieście grup osób. Spośród grupy
osób, które przemieszczają się komunikacją miejską 73.8% deklaruje, że reklama zewnętrzna
przykuwa ich uwagę, spośród kierowców – 71,4%. Wszystkie osoby poruszające się pieszo zgodnie
stwierdziły, że zwracają uwagę na reklamę OOH.
Spośród wszystkich miejsc, w jakich można spotkać reklamę zewnętrzną, ankietowani wyróżnili
szlaki komunikacyjne (75%), środki komunikacji miejskiej (66,7%) oraz przystanki autobusowe
(58,3%), jako te miejsca, gdzie spotykają się osobiście z nią najczęściej.
16,7% ankietowanych wskazało, że spotykają reklamę OOH w tunelach przejściach podziemnych, a 8,3% z nich – na słupach i tablicach ogłoszeniowych. Żadna z osób ankietowanych nie
wskazała na brak kontaktu z reklamą zewnętrzną.
Pytanie dziesiąte dotyczyło stosunku konsumentów do reklamy zewnętrznej – najbardziej
popularne kwestie - te podnoszone przez jej krytyków i zwolenników - zostały podane pod ocenę
respondentów. Każdy ankietowany został poproszony o ustosunkowanie się do każdej z nich po
przez wskazanie czy zgadza się, czy też nie z wymienioną kwestią. Każdy respondent mógł też
udzielić odpowiedzi „nie mam zdania”. Wyniki obrazuje wykres czternasty.
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Wykres 12. Sposób poruszania się w przestrzeni miejskiej

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
Zdecydowana większość, bo aż 75% spośród ankietowanych nie potrafiło zdecydować, czy
reklama OOH w ich ocenie utrudnia przemieszczanie się po mieście. 15% z nich stwierdziło, że
nie zgadza się z tym twierdzeniem, a 10% uważa te stwierdzenie za prawdziwe. W przypadku
kolejnego z nich, aż 90% uważa, że reklama zewnętrzna nie urozmaica krajobrazu miejskiego.
Dziwnym wydaje się więc fakt, iż z twierdzeniem, że są nieestetyczne i zaburzają przestrzeń miejską
zgodziło się 55% ankietowanych, podczas gdy 39% nie ma zdania na ten temat. Jako przydatne
Tabela 9. Przykuwanie uwagi osób poruszających się po mieście przez reklamę OOH

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Wykres 13. Miejsca występowania reklamy zewnętrznej o najczęstszych kontaktach z konsumentem

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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Wykres 14. Reklama OOH w ocenie respondentów

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

źródło informacji uznało je 58% ankietowanych, natomiast 29% nie potrafiło odpowiedzieć jednoznacznie na te pytanie. Można więc stwierdzić, że jedynie 13% uważa je za zbędne. Na podstawie
wyników ankiety wysuwa się więc wniosek, że pomimo, iż według respondentów reklama OOH
nie jest estetyczna, to jednak jest cennym źródłem informacji handlowych i kulturalnych.
Następne pytanie ponownie odnosiło się do użyteczności reklamy, lecz w tym przypadku
chodziło konkretnie o jej formę zewnętrzną. Ponownie respondenci zostali poproszeni o wybranie
spośród skali, jak często spotykają się z daną sytuacją.
Z wyników badania wynika, że w ocenie respondentów reklama OOH jest często głównie źródłem wiedzy o marce, wydarzeniu, produkcie – szczegółów, które następnie decydują o konkretnej
decyzji konsumenckiej, wyszukują jednak w innych mediach (66%). 19% respondentów rzadko
inspiruje się informacjami, które zdobędzie dzięki OOH do poszukiwania większej ilości szczegółów, a 15% z ankietowanych twierdzi, że nigdy się to nie zdarza. Ma to bezpośredni związek
z wynikami dotyczącymi bezpośredniej decyzji o zakupie bądź udziale w wydarzeniu – tylko 15%
z ankietowanych wskazuje, że często tylko na podstawie reklamy zewnętrznej jest wstanie podjąć
decyzje. 76% wskazuje, że robi to rzadko, a 9% spośród ankietowanych nigdy się to nie zdarza.
Spośród wszystkich form reklamy zewnętrznej, jako te, które przyciągają uwagę najbardziej
wytypowano ekrany cyfrowe (83%), siatki wielkoformatowe na budynkach (75) oraz tablice reklamowe (64%).
Ostatnia grupa pytań w ankiecie odnosiła się do cyfrowej formy reklamy zewnętrznej. Ankietowani w 71% odpowiedzieli, że reklama cyfrowa przykuwa ich szczególna uwagę. Tylko 7%
spośród wszystkich respondentów stwierdziła, że cyfrowa reklama OOH nie wzbudza w nich
szczególnego zainteresowania. 22% osób zaznaczyło odpowiedź „trudno powiedzieć”. Spośród
wszystkich miejsc, w jakich reklamę DOOH można spotkać, jako te najczęstsze zdecydowana
większość osób wymieniała środki komunikacji miejskiej (83%), a następnie szlaki komunikacyjne
(16,7%) oraz centra miast (16,7%).
Kolejne dwa pytania dotyczyły oceny konkretnych przykładów reklamy OOH i DOOH. Pytanie
nr 15 prezentowało klasyczną reklamę OOH na tablicy reklamowej, a 16 zawierało film na popularnym portalu do udostępniania materiałów multimedialnych. W przypadku pierwszej – był to
przykład klasycznego plakatu reklamowego, który informować miał o wyprzedaży w jednej z galerii
handlowych. Film natomiast został udostępniony przez markę Pepsi Max i ukazywał realizację
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Tabela 10. Użyteczność reklamy OOH

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Wykres 15. Formy reklamy zewnętrznej, które przyciągają największą uwagę

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
cyfrowej kampanii reklamowej w przestrzeni miejskiej z 2014 roku – „Unbelievable Bus Shelter |
Pepsi Max. Unbelievable #LiveForNow” 76. Kampania była realizowana na przystankach autobusowych, których ściany zostały wyposażone w specjalne ekrany cyfrowe. Za ich pośrednictwem
do widoku zza pozornie przezroczystej szyby przystanku autobusowego, były dodawane inne,
nieoczekiwane elementy i zjawiska np. nadlatujący statek UFO, które były idealnie wkomponowane w rzeczywisty widok zza szyby. Film ukazywał zarówno realizację kampanii, jak i emocje
oraz reakcje osób, które nieświadomie czekały na nadjeżdżający autobus. Po zapoznaniu się
z fotografią w pytaniu nr 15, jak i analogicznie w pytaniu nr 16 z filmem – respondenci mając do
wyboru trzy odpowiedzi – zgadzam się, nie zgadzam się i nie mam zdania, zostali poproszeni
o ustosunkowanie się do tego samego zestawu określeń, które obie te reklamy mogłyby opisywać.
Ankietowani odnosili się do określeń – innowacyjna, nowatorska, angażująca, przyciągająca
uwagę, zapadająca w pamięć (określenia, która w przypadku oceny reklamy są pożądane) oraz
nudna i opatrzona (określenia niechciane). Analiza wyników pokazuje, że w przypadku pierwszej
grupy określeń zdecydowanie lepiej została oceniona kampania Pepsi Max na cyfrowych nośnikach
reklamy zewnętrznej. 81% ankietowanych uznało, że jest ona innowacyjna, 83% - nowatorska,
67 % - angażująca, 79% - przyciągająca uwagę, 43% - zapadająca w pamięć. W reklamie OOH
widać natomiast tendencję odwrotną. Większość ankietowanych nie zgadzała się w jej przypadku z tymi określeniami, lub nie potrafiła jednoznacznie określić swojej opinii na ten temat. 37%
ankietowanych natomiast uznało, że jest nudna, a 46% - opatrzona. Wyniki więc jednoznacznie
wskazują, że dla polskich konsumentów to reklama DOOH jest czymś nowym i ciekawym. Ostatnie
pytanie ankiety dotyczyło zwykłego, prostego wyboru – która z przedstawionych reklam jest dla

76

https://www.youtube.com/embed/Go9rf9GmYpM [styczeń 2018].
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Wykres 16. Miejsca najczęstszego napotykania reklamy DOOH

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
respondenta bardziej atrakcyjna i potwierdza tendencje widoczną w dwóch pytaniach poprzednich.
84% ankietowanych wskazało na reklamę DOOH.
Weryfikacja hipotez
Analiza badania ankietowego pozwoliła na zweryfikowanie stawianych w pracy hipotez:
1. konsumenci uważają, że reklama nie wpływa na ich zachowanie
2. konsumenci uważają, że reklama wpływa na zachowanie innych konsumentów
3. konsumenci zwracają uwagę na reklamę zewnętrzną
4. DOOH podnosi ocenę reklamy, wzbudza większe zainteresowanie i przyciąga uwagę
konsumentów.
Konsumenci zapytani wprost o ocenę wpływu reklamy zewnętrznej na siebie, jak i innych,
najczęściej wskazywali, że reklama w ich przypadku nie ma wpływu na podejmowane decyzje
zakupowe, natomiast w przypadku innych – ma go zdecydowanie. To kobiety okazały się być
bardziej skłonne do wskazania swojej podatności na reklamę – wśród wszystkich kobiet 1/5 z nich
wskazała, że reklama ma wpływ na ich decyzje konsumenckie. Warto dodać, że około 1/3 badanych w ogóle nie potrafiło ocenić wpływu reklamy na decyzje zakupowe własne i innych. Analiza
wydaje się być ciekawsza, ponieważ w pytaniach kolejnych – np. dotyczących konkretnych form
Wykres 17. Ocena realizacji kampanii w OOH i DOOH

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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Tabela 11. Ocena realizacji kampanii w OOH i DOOH

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

reklamy, które wpływają nich osobiste zachowania konsumenckie, tylko 16% nie wskazało żadnej
z proponowanych. Dodatkowo aż 68% uważa, że bardzo często spośród produktów podobnych
wybierają ten, który znają z reklamy. Może wskazywać to na brak ogólnej świadomości wpływu
reklamy na osobiste decyzje konsumenckie.
Analiza odpowiedzi respondentów na kolejne pytania jasno potwierdziła również kolejne
hipotezy, która wskazywały, iż konsumenci zwracają swoją uwagę na reklamę OOH, ale do
reklama DOOH podnosi ocenę reklamy, wzbudza większe zainteresowanie i przyciąga uwagę.
W pytaniu ósmym ankiety aż 74% respondentów stwierdziło, ze reklama zewnętrzna przykuwa
ich uwagę podczas przemieszania się po mieście. Następnie sprawnie odpowiadano na pytania
na temat jej cech i formatów. Pytania 15-17 jasno potwierdziły hipotezę czwartą, która wskazała reklamę DOOH, jaką tą, która w ocenie konsumentów może być bardziej efektywna, bo
przyciąga uwagę i daje się zapamiętać. Ankietowani po zapoznaniu się zarówno z przykładem
wykorzystania reklamy OOH, jak i DOOH zostali poproszeni o wskazanie cech, które dla danych
realizacji w och ocenie są trafne. To reklama DOOH okazała się bardziej nowatorka, ciekawa,
przyciągająca uwagę i angażująca.
Wnioski i rekomendacje
Rynek reklamy zewnętrznej to bardzo rozbudowane zagadnienie. Na jego postać wpływa wiele
czynników takich, jak historia, prawo, a nawet psychologia. Znajomość każdego z nich jest ważna,
bo tylko pełna wiedza na jego temat pozwala zrozumieć jego specyfikę, zrozumieć obecne trendy
– a nawet przewidzieć kierunek rozwoju. Kompletna wiedza – oparta na rozpoznaniu wszystkich
tych aspektów – wpływa na poznanie specyfiki produktu. To natomiast dla agencji reklamowych
z wielu powodów wydaje się być zadaniem kluczowym. Odpowiednia analiza produktu, jakim
jest reklama zewnętrzna, bardzo często jest gwarantem wyciągania trafnych wniosków co do jej
odpowiedniego wyglądu i funkcjonowania zarówno w środowisku prawnym, jak i w świadomości
konsumentów. Wnioski te z kolei pozwalają wprowadzać adekwatne zmiany w swojej ofercie
reklamowej, a nawet strukturze firmy, a tym samym budować przewagę konkurencyjną, która
w każdym rodzaju biznesu jest celem każdej firmy.
Analiza ilościowa polskiego rynku OOH pozwalała wytypować te agencje, które na jego kształt
mają największy wpływ. Agencja AMS oraz Grupa Ströer są to te podmioty, które w rodzimym
outdoorze posiadają najwięcej nośników, tworzą nowe trendy oraz badają reklamę zewnętrzną
w Polsce. To one mają największą przewagę konkurencyjna nad innymi agencjami – stając się tym
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samym największymi konkurentami względem siebie. Obecna sytuacja ma bezpośredni związek
z konsolidacją rynku i postępującą standaryzacją, która pozwoliła na stworzenie dwóch ogromnych siatek tablic, które pokrywają zasięgiem całą Polskę. Dzięki konsolidacji rynku, tworzenie
ogólnopolskich kampanii stało się możliwe. Zarówno AMS, jak i grupa Grupa Ströer sukcesywnie
wprowadzają zmiany w swoje siatki nośników, które są bezpośrednią odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. Rok do roku każda agencja reklamy zewnętrznej udostępnia dane ilościowe na
temat swojej bazy nośników w podziale na poszczególne formaty. Dane te gromadzi i analizuje
Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej. Rola, jaką pełni IGRZ jest znacząca, ponieważ dzięki jej
działalności możemy dokonywać odpowiednich obserwacji. Z analizy rynku reklamy zewnętrznej
w Polsce wynika, że pomimo różnych tendencji spadkowych, wynikających głównie ze zmian
prawnych, jak i rozwoju innych form reklamowych, reklama OOH nadal utrzymuje bardzo dobrą
pozycję. Ilość posiadanych przez nią tablic jest nadal bardzo wysoka, a dodatkowo liczba części
z nich – np. cyfrowe nośniki reklamy zewnętrznej – ciągle rośnie.
Aktualnie agencja Ströer jest w trakcie wprowadzania do swojej oferty sieci ekranów cyfrowych
AdWalk. Jest to sieć cyfrowych ekranów, która ma skutecznie docierać do konsumentów, dzięki
zsynchronizowanym ekranom, umiejscowionym w kluczowym komunikacyjnie miejscu. Sieci mają
znajdować się w najważniejszych (głownie pieszych) miejscach tranzytowych dużych miast np.
w Krakowie (w przejściu pomiędzy stacją PKP Kraków Główny a Galerią Krakowską), czy Wrocławiu (łącznik pomiędzy Galerią Wroclavia, Dworcem PKS oraz stacją Wrocław Główny). Ekrany
cyfrowe ustawione są w rzędzie, a wyświetlane spoty są ze sobą synchronizowane. Opisane
rozwiązanie daje nowe możliwości reklamowe, takie jak np. wykorzystanie reklamy kontekstowej,
która będzie w swojej treści do siebie nawiązywała i podążała za potencjalnym konsumentem.
Rozwój cyfrowych postaci nośników reklamy zewnętrznej jest nieuchronny. Ma to bezpośredni
związek z psychologią konsumenta oraz z zachodzącymi zmianami społecznymi. Obecnie każdy z nas jest otoczony ekranami – w smartfonie, tablecie, laptopie. Coraz większa cyfryzacja
naszego życia ma też odzwierciedlenie w biznesie i reklamie. Obecny trend wskazuje, że ilości
tablic OOH będą nadal spadały, a ilość nośników DOOH będzie rosła. Pracownicy grupy Ströer
przewidują, że nośniki systemowe znajdujące się w ich ofercie, będą w skali jeden do jednego
(w tym samym formacie, a nawet wyglądzie) modyfikowane do cyfrowej postaci. Standardowe
nośniki reklamy zewnętrznej może czekać więc mała rewolucja, która przekształci je w nośnik
o zupełnie innej specyfice.
Kolejnym ważnym wyzwaniem dla agencji, które zajmują się reklamą zewnętrzną w naszym
kraju, jest dostosowanie struktury jej funkcjonowania do postaci, w której klienci agencji reklamowej będą mogli mieć zagwarantowaną optymalna obsługę. Pomimo przemian, jakie w reklamie
OOH aktualnie zachodzą – to reklama Internetowa przeżywa swój rozkwit i jest tą, na którą
coraz częściej stawiają reklamodawcy. Aby maksymalizować zysk i przyciągnąć, a następnie
zatrzymać klienta, agencje reklamy zewnętrznej zmieniają swoje struktury i rozszerzają swoje
szeregi o działy digital. W 2016 roku Ströer Polska przekształciło sieć Goldbach Audience
w Ströer Digital Media, a agencja zaczęła zajmować się równolegle reklama digital. Obecnie
na stronie internetowej agencji możemy dowiedzieć się, że firma przekształca się w hub sprzedażowy. Zmiany w samej firmie opierają się na stworzeniu zupełnie nowych działów sprzedaży,
w których są specjaliści zarówno z branży OOH, jak i digital. Dzięki takiemu połączeniu, oferty
jakie będzie otrzymywał klient końcowy mają opierać się na wspólnych i spójnych działaniach
reklamowych w reklamie online i offline. Pomóc ma to również w rozbudowie interaktywnych
możliwości cyfrowej reklamy zewnętrznej, która również może być integrowana z elementami
online. Marcin Gudowicz - obecny wiceprezes agencji Ströer Polska - w swoim komentarzu
dla portalu Wirtualnemedia stwierdził: „Nowa organizacja pionu sprzedażowego pozwoli na
optymalne wykorzystanie naszego potencjału. Składają się na niego wiodący system nośników
OOH, reprezentujący ponad 400 wydawców dom sprzedaży reklamy online oraz warszawskie
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metro/(…) Dzięki połączeniu kompetencji i wiedzy osób specjalizujących się w różnych obszarach
rynku, jesteśmy w stanie zaoferować Klientom kompleksowe rozwiązania reklamowe, w których
outdoor, digital i metro wzajemnie się uzupełniają i wzmacniają” 77. Zmiana w strukturze jednej
z dwóch największych agencji na rynku, może przyczynić się do kolejnych zmian zmierzających
w podobnym kierunku – tworzenia z integrowanych hubów sprzedażowych.
Cyfrowe nośniki reklamy zewnętrznej obecnie, są w posiadaniu zarówno dużych agencji
mediowych, jak i osób prywatnych. Druga grupa nośników tworzy w Polsce pewien dziki i nieusystematyzowany rynek, w którym brakuje standardów zarówno w specyfikacji technicznej, jak
i obsługi klienta. Są to często nośniki, które są gorszej, czasami bardzo słabej rozdzielczości,
a spoty na nich publikowane są to niezbyt przyjemne dla oka. Kreacje na nich prezentowane
są finalnie dużo gorszej jakości. W odczuciu wielu przypominają reklamy z lat 90., które są dość
toporne i raczej odpychają, niż wzmagają zainteresowanie. W ocenie osób pracujących w branży
reklamowej, często są też niestety niebezpieczne – lokalizacje w specyficznych, trudnych dla ruchu
samochodowego miejscach, które podczas godzin wieczornych i -nocnych powodować mogą wręcz
oślepianie kierowców. Stan ten rodzi pewne negatywne przeświadczenia wobec reklamy DOOH.
Jest to sytuacja, która w najbliższym czasie powinna ulec zmianie. Agencje reklamowe montują
coraz więcej cyfrowych nośników reklamy zewnętrznej. Widoczne jest to zarówno w raportach
publikowanych przez Izbę Gospodarczą Reklamy Zewnętrznej, jak i w przestrzeni miejskiej. Dla
mieszkańców tych dużych aglomeracji reklama DOOH może kojarzyć się z jakością i ciekawymi
rozwiązaniami. Jednak to, co może pomóc rynkowi reklamy DOOH jest postępująca konsolidacja.
Zebranie wszystkich nośników w posiadaniu kilku podmiotów pozwoliłoby na stworzenie wspólnych
formatów, specyfikacji technicznej oraz obsługi, których jakość byłaby zadowalająca. Wpłynie
to również na pojawienie się nowych możliwości dla komórek marketingu – w tym na tworzenie
ogólnopolskich kampanii reklamowych w oparciu o cyfrowe nośniki reklamy zewnętrznej.
Zmiany mają również bezpośredni związek z opiniami na temat tradycyjnej, jak cyfrowej postaci
reklamy wśród samych konsumentów. Analiza badania własnego jasno wskazuje, że polscy konsumenci zdecydowanie bardziej pozytywnie i przychylnie odnoszą się do cyfrowej postaci reklamy
zewnętrznej. Tendencja ta jest widoczna we wszystkich pytaniach ankiety, w których respondenci
byli poproszeni o konfrontacje standardowych nośników reklamy zewnętrznej z jej digitalową formą.
Badanie wskazało, że kampanie realizowane na nośnikach DOOH są dla polskich konsumentów
czymś innowacyjnym, nowatorskim, przyciągającym uwagę. Spośród wszystkich nośników reklamy zewnętrznej (tych standardowych i cyfrowych) to reklama DOOH była wskazywana, jako
ta, którzy przyciąga uwagę konsumentów najczęściej. Przyciągnięcie uwagi konsumenta jest to
jedno z najważniejszych zadań, jakie stoi przed każdą reklamą. Opinia konsumentów jest więc
czymś ważnym, bo odpowiednie słuchanie konsumenta i wprowadzanie odpowiednich zmian,
może pozwolić na tworzenie skutecznych kampanii reklamowych. Mogą być to zarówno kampanie
produktowe, których najważniejszym celem jest maksymalizacja zysków, jak również kampanie
wizerunkowe. Kampanie wizerunkowe mają zaangażować konsumenta i zapaść mu w pamięć.
Są to kolejne przymioty, które według konsumentów charakteryzują reklamę DOOH. Badanie
pokazało jednocześnie, że polscy konsumenci nie są do końca świadomi wpływu reklamy na ich
zachowanie. Odpowiedzi odnoszące się do ich konkretnych zachowań pokazują, że nie są na nią
odporni, choć oni sami tak najczęściej wskazywali.
Analizując etapy rozwoju tradycyjnej formy reklamy zewnętrznej, można próbować przewidzieć
następne etapy rozwoju jej cyfrowej formy. Jest to stosunkowo nowy produkt, którym przed laty
była również standardowa reklama OOH. Z wielu względów niezbędna wydaje się być konsolidacja.
Wspólne standardy odnośnie specyfikacji technicznej, obsługi klienta, a nawet bezpieczeństwa
77
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/stroeer-ze-wspolnym-dzialem-sprzedazy-reklam-internetowych-ioutdoorowych [28.03.2018].
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(które odnosić się ma do lokalizacji nośników przy ulicach polskich miast) wydają się być niezbędne do rozwoju tej formy reklamowej. Będzie to duży krok, który pozwoli na poprawę jakości
wyświetlanych spotów reklamowych. Dodatkowo pojawi się też wcześniej wspomniana możliwość
realizowania kampanii na terenie całego kraju. Przyczynić się to może do popularyzacji tej formy
rozwiązań i coraz częstszego ich wykorzystywania. Eliminacja dzikiego rynku reklamy DOOH
zminimalizuje w branży reklamowej negatywne przeświadczenia wobec niej.
Zakończenie
Reklama w ocenie wielu – zarówno osób z branży reklamowej, producentów, a nawet konsumentów – wydaje się być czymś niezbędnym. Stanowi ona źródło informacji o produkcie, a dodatkowo
maksymalizuje sprzedaż, a tym samym zyski przedsiębiorstwa. Na rynku reklamy pojawiło się
wiele agencji, które przez lata specjalizowało się w konkretnym typie reklamy – w tym reklamy
zewnętrznej. To funkcjonowanie tych właśnie agencji spowodowało rozwój polskiego rynku reklamy OOH. Są to agencję, które zgromadziły największą ilość tablic reklamowych. Stało się tak za
sprawą postępującej konsolidacji rynku i przejmowanie tablic mniejszych podmiotów. Obie – AMS
oraz Grupa Ströer – pracują też nad jego rozwojem rynku poprzez systematyczne badanie rynku
reklamy zewnętrznej w Polsce, badanie percepcji konsumentów, a także wprowadzaniem do
oferty zupełnie nowych, cyfrowych ich postaci.
Badanie rynku reklamy OOH i DOOH, jak również nastrojów, jakie w około tych typów reklamy
panują jest bardzo ważne dla funkcjonowania tej branży. Pozwala obierać odpowiedni kierunek
działania, a także weryfikować kolejne plany rozwoju. Z punktu widzenia osoby pracującej w branży, reklamowej to aktualność badań jest kolejnym bardzo ważnym aspektem zagadnienia. Rynek
reklamy jest rynkiem bardzo dynamicznym. Musi być on stale odpowiedzią na trendy i zmiany
zachodzące w branży. Dodatkowym wyzwaniem stają się również znajomość nastrojów konsumentów wobec każdej jej formy. Skuteczna reklama według pracowników grupy Ströer powinna
przykuwać uwagę odbiorcy i wzbudzić w nim emocję – dać się zapamiętać. Wiedza na temat
nastrojów konsumenckich staje się więc ważnym zagadnieniem badawczym, które wymaga ciągłej
aktualizacji. Przykładem takiego badania jest ankieta, która została przeprowadzona na potrzebę
pracy. Stanowi ona źródło informacji o opinii i nastawieniu konsumentów wobec reklamy OOH
i DOOH. Dała ona szereg ciekawych wyników, których analiza potwierdza zasadność zmian, jakie
aktualnie zachodzą na rodzimym rynku reklamy zewnętrznej.
Obecnie reklama OOH nadal stanowi ważną część w całości wydatków na reklamę w Polsce.
Analiza rynku pokazuje, że ilość tablic rok do roku w sumie ogólnej spada, jednak dla jej cyfrowych
postaci – reklamy DOOH – to okres wzrostu i rozkwitu. Największe polskie agencje reklamowe stale
pracują nad swoją oferta, aby urozmaicać ofertę nośników cyfrowych, a tym samym zwiększać ich
popularność i maksymalizować zyski ze sprzedaży powierzchni reklamowych. Największe z nich
zmieniają swoją strukturę, aby ich oferta była kompletna i bogata w inne możliwości reklamowe.
Nowe działy sprzedażowe mają oferować spójne kampanię reklamowe zarówno offline, jak i online. Może stanowić to zupełnie nowy okres w historii reklamy zewnętrznej. Najbliższe miesiące
pokażą, czy zmiany, które są aktualnie wprowadzane okażą się zasadne i pomogą w pozyskiwaniu
klientów oraz tworzeniu ciekawych i spójnych kampanii reklamowych.
Rozwój reklamy zewnętrznej w Polsce odzwierciedla proces jej rozwoju w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Analizując rozwój obu z nich, można zaobserwować ten sam kierunek,
jak i etapy jego rozwoju. Obecnie to reklama DOOH jest w USA najpopularniejszym sposobem
wykorzystania reklamy zewnętrznej. Na zagranicznych, jak i polskich portalach branżowych można
odnaleźć wiele przykładów realizacji kampanii na nośnikach DOOH, których w Polsce jeszcze
nie było. Są one ciekawym punktem odniesienia dla tego, co możemy spodziewać się po polskiej
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reklamie zewnętrznej w najbliższym czasie. Realizacje te stają się dodatkową inspiracją do szukania nowych, ciekawych rozwiązań. Dzięki analizie badań własnych, które pokazały, co podoba
się polskim konsumentom, jak i analizie ilości tablic różnych formatów w Polsce na przestrzeni lat,
można wnioskować, że i również ta tendencja zostanie na polskim rynku zachowana.
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Aleksandra Fabiańska

Netflix – medialna rewolucja – nowy wymiar
telewizji
Streszczenie
Niniejsza praca jest próbą zbadania fenomenu serwisu streamingowego Netflix, który w ostatnim czasie
wygrywa walkę o uwagę coraz większego grona odbiorców treści video. Analiza tego zjawiska prowadzona
jest w kontekście tradycyjnej telewizji, dla której serwisy streamingowe stały się dużą konkurencją w walce
o widownię. Ważnym elementem dla całości pracy jest analiza przemian społecznych, technologicznych i gospodarczych, które doprowadziły do ukształtowania się nowego rodzaju widowni o odmiennym trybie życia,
podejściu do telewizji i wymaganiach stawianych mediom
Pierwsza część pracy poświęcona jest telewizji, temu jak zmieniała się od początku swojego istnienia,
jaki wpływ miał na nią rozwój Internetu i jak rynek telewizyjny dostosowywał się do nowych potrzeb odbiorców
modyfikując sposób dostarczania treści.
Przedmiotem rozważań drugiej części pracy jest amerykański serwis streamingowy Netflix, będący w ostatnich latach głównym pretendentem do miana nowej telewizji. Proces budowania marki i umacniania jej pozycji
na rynku pokazany jest od historii założenia, przez rozwój i ekspansję na rynki zagraniczne.
Dalej omówione są kolejne aspekty działalności serwisu, ze szczególnym uwzględnieniem treści, sposobu
jej udostępniana i działań marketingowych.
Trzecia część pracy to podsumowanie wcześniejszych rozważań oraz ostatnie, krótkie porównanie telewizji
i Netflixa, które służy potwierdzeniu lub obaleniu tezy sformułowanej na początku pracy. Jest to też miejsce
rozważań na temat przyszłości, która czeka oba przedmioty moich badań oraz nad tym, jak i co będziemy
oglądać w nadchodzących latach.
Słowa kluczowe: Netflix, telewizja, cyfryzacja, konwergencja, video-on-demand (VoD), streaming, Internet,
widz, binge-watching
Tytuł pracy w języku angielskim: Netflix –media revolution – a new dimension of television
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Wstęp
Współczesne społeczeństwo to stale podłączone do sieci, zabiegane i wpatrzone w ekrany
podręcznych urządzeń elektronicznych zbiorowisko indywidualności, dla których takie wartości
jak: ja, mój czas i moje potrzeby, plasują się bardzo wysoko w codziennej hierarchii. Staliśmy się
maniakami personalizacji i optymalizacji usług z których korzystamy, by jak najlepiej odpowiadały
codziennym potrzebom i wpisywały się w prowadzony tryb życia. Żyjemy szybciej niż kiedykolwiek
wcześniej, a co za tym idzie, poszukujemy rozrywki, która dostosuje się do tego tempa i przy okazji
spełni coraz większe wymagania jakościowe. Tradycyjna telewizja, która kiedyś była podstawowym środkiem do zaspokojenia tych potrzeb, dla wielu współczesnych odbiorców posiadających
liczne alternatywy w dostępie do treści audio-wizualnych staje się medium kolejnego wyboru lub
zupełnie znika z codziennego życia. Nie lubimy czekać, więc coraz ciężej znosimy dostosowywanie się do godzinowego rozkładu programów w telewizji, a dodatkowym czynnikiem skutecznie
zniechęcającym do zasiadania przed srebrnym ekranem są ciągnące się w nieskończoność
reklamy. Kilkadziesiąt minut oczekiwania na wybrany program, a następnie przerwy reklamowe
wydłużające dodatkowo jego trwanie to bolączka człowieka przyzwyczajonego do zaspokajania
swoich potrzeb „tu i teraz”.
Odpowiedź na rodzące się potrzeby obecnych konsumentów przynoszą coraz to nowsze
technologie i postępująca cyfryzacja, dzięki której w oparciu o sieć internetową powstają podmioty
oferujące oglądanie filmów, seriali czy programów rozrywkowych bez ograniczeń znanych z telewizji.
Popularność telewizji internetowej i platform VoD stale rośnie, a naukowcy na zmianę upatrują w tym
szansy i nowych możliwości dla telewizji tradycyjnej oraz wieszczą jej koniec. W połowie 2015r.
gdy ogłoszono, że największy Amerykański dostarczyciel wideo na życzenie – Netflix 1– niedługo
będzie dostępny w Polsce, zaczęto zadawać sobie pytanie, czy to koniec telewizji tradycyjnej w naszym kraju. 2 Szeroka oferta, łatwość obsługi, niewielki koszt i wysoka jakość produkcji przyniosły
Netflixowi miliony subskrybentów na całym świecie, a odkąd zadomowił się nad Wisłą, także tu
systematycznie przybywa mu wielbicieli. Zjawisku popularyzacji internetowych usług telewizyjnych
towarzyszy jednoczesny spadek popularności telewizji kablowych i satelitarnych. Coraz rzadziej
konsumenci decydują się na wieloletni związek z operatorami telekomunikacyjnymi, gdy znacznie
tańsza subskrypcja Netflixa daje im dostęp do całej biblioteki serwisu i nie jest zobowiązaniem
długoterminowym. Obserwujemy globalny fenomen Netflixa, który nie tylko rewolucjonizuje rynek
mediów audiowizualnych od wewnątrz, ale także kreuje nowe zachowania odbiorców i sposób
konsumpcji treści np. poprzez wyeliminowanie bariery oczekiwania na kolejne odcinki seriali na
rzecz udostępniania od razu całych sezonów.
Niniejsza praca ma na celu zbadanie przyczyn i konsekwencji ogromnej popularności Amerykańskiego serwisu VoD Netflix na świecie, a także jego pozycję i przyszłość w Polsce. Na tej
podstawie nastąpi próba odpowiedzi na pytanie, czy platforma ta ma realne szanse zastąpić
tradycyjną telewizję i stać się jej nowszą, lepszą wersją, czy może fenomen Netflixa jest tylko
krótkotrwałym epizodem niemającym szansy zagrozić ugruntowanej pozycji starego medium,
które nie ma zamiaru łatwo ustępować?
Rozważania na temat głównego przedmiotu tej pracy poprzedzone będą analizą dostępnej
literatury, publikacji naukowych i opracowań, ale także statystyk i raportów dotyczących tradycyjnej telewizji, jej historii, a szczególnie przemian cyfrowych dających pole do rozwoju nowych
form dystrybucji, prezentacji treści i kształtujących nową generację odbiorców. Pierwszy rozdział
Amerykański serwis VoD, założony w 1997r. jako wypożyczalnia filmów DVD online. Obecnie największa
pod względem liczby użytkowników platforma udostępniająca treści wideo online.
2
S. Czubkowska i K. Majdan, Netflix wchodzi do Polski. Czy to koniec tradycyjnej telewizji?, forsal.pl, udostępniono 23 maj 2018, http://forsal.pl/artykuly/889242,netflix-wchodzi-do-polski-czy-to-koniec-tradycyjnejtelewizji.html
1
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poświęcony będzie zatem telewizji – od definicji, przez jej polską historię i ewolucję do postaci
medium cyfrowego. Cyfryzacja i konwergencja jako główne determinanty przemian telewizji,
będą stanowiły punkt wyjściowy do dalszej analizy medium pod kątem oglądalności, roli i sytuacji
reklamy i wreszcie współczesnego konsumenta treści wideo – jego oczekiwań, preferencji oraz
stylu oglądania.
W trzecim rozdziale przedstawione są informacje na temat amerykańskiego serwisu VoD
Netflix, od momentu założenia, przez rozwój i ekspansję na kolejne rynki, do momentu otwarcia
Polskiej strony serwisu. W dalszej kolejności mowa jest o zasadach funkcjonowania i korzystania z platformy przez jej abonentów, modelu dystrybucji treści i samej zawartości programowej
z uwzględnieniem jej produkcji, jakości, marketingu i wykorzystywanej przez serwis metodzie
polecania programów indywidualnie dopasowanych do użytkowników.
Ostatnia część pracy będzie stanowić krótkie podsumowanie wcześniejszych obserwacji i końcowe porównanie tradycyjnej telewizji i Netflixa. Będzie to też miejsce na rozważania o przyszłości
obydwu mediów i odpowiedź na postawione we wstępie pytania.
Przy tworzeniu niniejszej pracy wykorzystane zostały źródła zarówno Polskich, jak i zagranicznych twórców. W części poświęconej telewizji znaleźć można odniesienia do twórczości takich
postaci jak Jason Mittel, czy Wiesław Godzic. Do zapoznania się z historią telewizji w Polsce
posłużył przede wszystkim tekst prof. dr hab. Agnieszki Ogonowskiej. Bardzo pomocne okazały
się także raporty Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, które dostarczyły nieocenionych danych na
temat Polskiego rynku medialnego. Z uwagi na niewielką dostępność w Polsce tłumaczeń literatury
poświęconej Netflixowi, większość wykorzystanych w pracy źródeł na jego temat jest w języku
angielskim. Szczególnie pomocne były prace autorów amerykańskich, m.in. Giny Keaton, czy
Elisabeth Faucher, dla których potęga Netflixa, z powodu jego amerykańskich korzeni, jest jeszcze
bardziej odczuwalna. Wszelkie odwołania i cytaty z obcojęzycznych publikacji oparte są na osobistym tłumaczeniu, co każdorazowo zaznaczone jest w przypisach. Wiele faktów i danych na temat
Netflixa pochodzi z jego własnych stron internetowych, lecz z konieczności uwzględnienia opinii
podmiotów zewnętrznych, czy różnego rodzaju statystyk wykorzystane zostały również inne źródła
internetowe. Każda z nich zostało jednak dobrane pod kątem powiązania z badanym obszarem
lub na podstawie powszechnej renomy świadczącej o rzetelności przedstawianych tam informacji.
Rozdział 1. Telewizja
1.1. Definicje i pojmowanie medium
Rozważania o telewizji – jej historii, obecnej formie i przyszłości, warto poprzedzić krótką
analizą tego, czym ten wynalazek w ogóle jest - w sensie dosłownym i szerokim, co się na niego
składa oraz jakie znaczenie przypisują mu jego badacze. Odwołując się do Słownika terminologii
medialnej pierwszym znaczeniem jest dział telekomunikacji zajmujący się przesyłaniem obrazów
świetlnych na odległość za pomocą sygnałów elektrycznych oraz odtwarzaniem w miejscu odbioru ruchomych obrazów oraz towarzyszących im dźwięków.3 Definicja ta odnosi się do całego
zaplecza technicznego wspierającego produkcję, przesyłanie i emisję spójnych komunikatów audio-wizualnych. W przemyśle telewizyjnym oznacza to przede wszystkim urządzenia rejestrujące
dźwięk i obraz, nadajniki i urządzenia odbiorcze, czyli infrastrukturę techniczną po obu stronach
komunikatu, umożliwiającą płynny przepływ informacji.
W wymiarze ekonomicznym telewizję należy rozumieć jako organizację i element rynku
mediów, co wskazuje na jej obecność w szerszym systemie medialnym i związek z jego innymi
3

W. Pisarek, Słownik terminologii medialnej (Kraków: Universitas, 2006). s.217
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podmiotami. Jak pisze profesor Dobek-Ostrowska: Do środków masowej komunikacji zalicza się
nie tylko trzy klasyczne media, jak prasa, radio i telewizja. Oprócz nich należy wymienić rynek
wydawniczy, kinematografię, przemysł fonograficzny i audiowizualny, rynek reklamy, public relations (PR) nowe media elektroniczne i telematykę. Ich wzajemne usytuowanie, sieć powiązań,
ilość, jakość, typ i rodzaj, a także struktura własności tworzą system medialny. On zaś jest jądrem
systemu masowego komunikowania. 4
Rysunek 1. System komunikowania masowego

Źródło: B.Dobek-Ostrowska, Współczesne systemy komunikowania (Wrocław: Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997)., s.79
System telewizyjny jako składowa systemu medialnego także dzieli się wewnątrz na kolejne
podmioty, przede wszystkim nadawców państwowych i komercyjnych oraz operatorów kablowych,
satelitarnych i naziemnych, producenci.
Zadając sobie pytanie Czym jest telewizja? można posłużyć się też prostym podsumowaniem
przedstawionym przez A. Ogonowską, która swoje spostrzeżenia zawarła w kilku zwięzłych
punktach. Według badaczki jest to: środek przekazu, oferta programowa (strumień telewizyjny),
instytucja społeczna, narzędzie władzy i kontroli społecznej, określone strategie odbioru oraz rytuały oglądania w różnych sytuacjach społecznych. 5 Na tej podstawie można wyróżnić trzy główne
obszary funkcjonowania telewizji – techniczny, instytucjonalny oraz społeczny.
Społeczny wymiar telewizji to kwestia, na która uwagę zwraca wielu badaczy. Podkreśla ją
także Amanda Lotz prezentując swoje rozumienie telewizji w następujący sposób: Moje podejście
do telewizji opiera się na przekonaniu, że nasze kulturowe rozumienie medium wykracza poza dostrzeganie w nim jedynie ekranu, osprzętowania czy przepustki do odbierania ofert programowych
i że telewizję mniej definiuje sposób, w jaki dociera do nas jej treść, i to, na czym ją oglądamy,
a bardziej zespół doświadczeń i obyczajów związanych z aktywnością oglądania. 6 Dla badaczki
najbardziej istotne jest więc nie to co wewnątrz telewizji, a to co na zewnątrz – całe pokłosie
4
B. Dobek-Ostrowska, Współczesne systemy komunikowania (Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997)., s.78
5
A. Ogonowska, Telewizja, w: Słownik wiedzy o mediach, red. E. Chudziński, Warszawa – Bielsko-Biała
2007, s. 194
6
A. Lotz, Zrozumieć telewizję u progu ery postsieci [post-network era], [w:] T. Bielak, M. Filiciak, i G. Ptaszek,
Zmierzch telewizji?: przemiany medium : antologia (Warszawa; Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”;
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, 2011)
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jej oglądania. W perspektywie badań nad przemianami medium takie podejście jest niezwykle
istotne, gdyż to właśnie konsumenci poprzez swoje zachowania są motorem napędowym zmian
generując nowe potrzeby i wyzwania, którym telewizja musi sprostać.
1.2. Historia i przemiany telewizji
1.2.1. Narodziny telewizji
Za wynalazkiem telewizji oprócz oczywiście rozwoju odpowiednich technologii stała idea
wynalezienia masowego środka przekazu, który w sposób szybki i atrakcyjny będzie dostarczał
informacji oraz rozrywki społeczeństwu. Choć z początku medium temu daleko było do masowości
(ceny odbiorników były wysokie, a ich dostępność na rynku ograniczona, co czyniło z telewizji
dobro elitarne) systematycznie zyskiwało na popularności, by w rezultacie stać się naturalnym
bytem w codziennym życiu przeciętnego obywatela. 7 Współcześnie odbiornik telewizyjny posiada
ok. 96% gospodarstw domowych w Polsce (GUS podaje, iż w 2016r. było ich dokładnie 96,8% 8)
co czyni z telewizji najbardziej masowy środek przekazu.
Powstanie telewizji to efekt powiązania ze sobą wielu technicznych osiągnięć z pogranicza
sztuk audialnych i wizualnych powstających na przełomie wieku XIX i XX, które zwiększyły apetyt
i zapotrzebowanie na bardziej zaawansowaną technologię zapisywania oraz przekazywania w czasie
i przestrzeni obrazów i dźwięków. 9 Nieoceniony wpływ na rozwój mediów audiowizualnych mieli
tacy wynalazcy jak Thomas Edison – twórca fonografu i kamery filmowej, związani z kinem bracia
Lumière, czy pracujący nad rozwojem fotografii, wynalazca dagerotypu, Louis Daguerre. 10 Bardzo
ważne były także wszelkie eksperymenty związane z nagrywaniem i przesyłaniem dźwięków na
odległość, a więc prowadzące ostatecznie do powstania radia. Zasadniczy wpływ na wynalezienie
telewizji miały technologie opracowane przez dwóch fizyków: Niemca, Karla Brauna i Rosjanina,
Władymira Zworykina. Kluczowym momentem okazało się sprzęgnięcie przez Zworykina lampy
próżniowej Brauna ze swoją kamerą, w wyniku czego powstało rozwiązanie bardziej funkcjonalne
od tego, co do tej pory udawało się osiągnąć innym wynalazcom. Dwanaście lat po tym wydarzeniu Zworykin wykorzystuje opracowane przez siebie urządzenie do nadania pierwszej transmisji
obrazu telewizyjnego drogą radiową. W 1928r. będąc w USA, Zworykin konstruuje ikonoskop 11,
czyli rodzaj lampy analizującej, do przetwarzania obrazu na sygnały elektryczne. 12 Połączenie
możliwości ikonoskopu z metodą przesyłania danych drogą radiową dało efekt obrazu, który można
było przesyłać na odległość 25 mil.
Mimo, iż początkowo telewizja uznawana była jako wynalazek podrzędny radiu, próby jej rozwoju i udoskonalenia działały bardzo prężnie. W tym samym roku co eksperymenty Zworykina,
w USA zaczyna działać pierwsza stacja telewizyjna nadająca programy wedle ramówki. Chwilę
później, na początku lat ’30 pionierskie programy telewizyjne zaczynają funkcjonować w Niemczech i ZSRR.13 W tej fazie rozwoju nie można mówić o dużej popularności medium, dostęp do
niego był ograniczony przez ilość dostępnych na rynku odbiorników telewizyjnych wysoki koszt
D. A. Myślak, Telewizja cyfrowa i jej cyfrowe pochodne, a oczekiwania współczesnego odbiorcy, w:Mediakultura-komunikacja społeczna; red. A.Staniszewski, wyd. UWM, Olsztyn 2017, vol.13, nr.1, s.31
8
B. Turek, Ilu Polaków nie ma telewizora? Odsetek rośnie, forsal.pl, udostępniono 23 maj 2018, http://forsal.
pl/artykuly/1056397,ilu-polakow-nie-ma-telewizora-odsetek-rosnie.html
9
A. Ogonowska, Telewizja, w: Słownik wiedzy o mediach, red. E. Chudziński, Warszawa – Bielsko-Biała 2007,
s. 173
10
Ibidem, s.173
11
Ibidem, s.174
12
Ikonoskop, Wikipedia, wolna encyklopedia, udostępniono 7 czerwiec 2018, https://pl.wikipedia.org/w/index.
php?title=Ikonoskop&oldid=53328852.
13
A. Ogonowska, Telewizja, w: Słownik wiedzy o mediach, red. E. Chudziński, Warszawa – Bielsko-Biała
2007, s. 175
7
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i zakupu, a także politykę niektórych państw (m.in. Niemcy i ZSRR) cenzurujących medium i udostępniających je tylko wybranej grupie osób. Jednak w miarę kolejnych transformacji zarówno
technologicznych jak i geopolitycznych telewizja stawała się coraz ważniejszym pośrednikiem na
linii państwo-obywatel, docierała do coraz większej ilości odbiorców i zaczęła stanowić niezwykle
istotny element funkcjonowania społeczeństwa.
1.2.2. Telewizja w Polsce
Początki medium w Polsce sięgają 1938r. kiedy w formie jeszcze czysto eksperymentalnej zaczęto po raz pierwszy emitować regularnie treści telewizyjne z gmachu Prudentialu w Warszawie.14
W porównaniu z rynkami zagranicznymi pojawienie się u nas telewizji można uznać za mocno
opóźnione, ponieważ Amerykanie wyprzedzili nas w tej materii aż 10 lat, a niektóre Europejskie
państwa (m.in. Niemcy i ZSRR) także zaczęły pracę nad tym tematem już na początku lat ’30.
W związku z wybuchem wojny zaangażowanie w rozwój nowego medium powróciło dopiero pod
koniec lat ’40, tym razem jednak z pełną determinacją, by jak najszybciej ruszyć z dostarczaniem
programów do rządnych wiedzy i rozrywki odbiorców. Tym sposobem 15 grudnia 1951r. powstał
pierwszy program telewizyjny, a w roku następny w ramach Radiokomitetu powołano do życia
jednostkę odpowiedzialną za rozwój i nadzorowanie produkcji treści telewizyjnych. 15 Telewizja
stopniowo zaczęła wychodzić z fazy eksperymentu.
Oficjalny początek telewizji w Polsce datuje się na rok 1956, kiedy otwarto pierwszą stację
nadawczą na Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, pracę rozpoczął Telewizyjny Ośrodek Transmisyjny, a TVP zaczyna nadawać program regularnie. Do odbiorców zaczynają docierać kolejne
rodzaje programów. Pojawiają się bardziej rozbudowane widowiska telewizyjne, wiadomości,
następnie wprowadzona zostaje prognoza pogody oraz specjalne programy dla dzieci i magazyny
kulturalne. 16 Powiększająca się oferta programowa podsyca apetyty odbiorców i producentów –
pierwsi chcą większej ilości różnorodnych opcji do wyboru, a drudzy widzą w tym realną szansę
zysku i rozwoju branży telewizyjnej. Drogą do spełnienia oczekiwań jednych i drugich stało się
otwieranie kolejnych kanałów, które rozdysponowały treści między siebie tworząc odrębne ramówki. Oprócz rozrywki widzowie zaczynają także otrzymywać komunikaty reklamowe, które stają
się niezbędnikiem stacji do finansowania swojej działalności. Komunikaty reklamowe z początku
są krótkie i proste w formie, jednak tak jak cała telewizja bardzo szybko zaczynają ewoluować
i zajmować większą część czasu antenowego.
Telewizja jako medium informacyjne i rozrywkowe zaczęło pełnić funkcję społeczną, gdzie
stanowiła narzędzie integracji i zbiorowej identyfikacji, dostarczała powodów do spotkań i tematów
do rozmowy. Fakt, iż odbiornik telewizyjny zazwyczaj stawiany był w przestrzeni wspólnej domu
czy mieszkania, szybko uczynił z telewizji medium nie tylko masowe (ze względu dostęp do szerokiej publiczności) ale też zbiorowe, ponieważ zazwyczaj programy oglądało się nie samemu, ale
w większym gronie. Całe rodziny zasiadały wieczorami w salonie, by zrelaksować się po ciężkim
dniu pracy, obejrzeć ulubiony program i przy okazji spędzić wspólnie czas. Tworzyły się pewnego
swoiste rytuały związane z określonymi porami nadawania programów. Pojedynczy widzowie, ale
też całe rodziny dostosowywali swój rytm dnia lub nawet tygodnia w taki sposób, by spokojnie
obejrzeć interesujące ich audycje. Kultura oglądania zakorzeniła się w Polskim społeczeństwie
i wytworzyła charakterystyczne dla tego rejonu zachowania konsumenckie, gdyż jak świat długi
i szeroki, oglądanie nigdzie nie wygląda tak samo.

14
15
16

Ibidem, s.176
Ibidem, s.176-177
Ibidem, s.179
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Rozdział 2. Od Analogu do cyfrowej rzeczywistości
Jak mówi Wiesław Godzic: „Analogowe” oparte jest na podobieństwie i stanowi domenę
zmysłów człowieka i esencję jego obecności w świecie, polega na jego prawie do formułowania
odpowiedzi nieostrych i dwuznacznych, na niechęci do konieczności wybierania pomiędzy „Tak”
i „Nie”. Chciałby on, żeby istniało zwątpienie i szarość pomiędzy czernią i bielą. „Cyfrowe” jest jego
przeciwieństwem, składając się z ciągów zero-jedynkowych, a jego symbolem jest świat ujarzmiony, którego każdy element można rozłożyć, poddać analizie, z powrotem spakować i przesłać
w dowolne miejsce z pełnym przekonaniem, że dotrze tam szybko i w idealnym stanie. 17
Obecne rozterki i rozważania nad przyszłością telewizji w dużej mierze są wynikiem wszelkich
zmian technologicznych, które ogarnęły medium pod koniec XX wieku. Widoczne praktycznie
we wszystkich sferach działalności człowieka zjawisko cyfryzacji w naturalny sposób dotknęło
także telewizji, która pod naporem i przy potencjale nowych technologii musiała wdrożyć szereg
modyfikacji do swojego systemu działania. W obliczu nowych technologii i wyraźnego na ich tle
starzenia się telewizji, zmiany te były konieczne dla utrzymania ciągłości i konkurencyjności na
rynku medialnym, który bardzo nasiąkał innowacyjnymi rozwiązaniami.
Przełomowym momentem dla nadawców, który zapoczątkował lawinę przemian, było wynalezienie alternatywnych wobec analogu metod kompresji danych i przesyłania sygnału, które
otworzyły możliwość dystrybucji treści w sposób szybszy, łatwiejszy i zapewniający lepszą jakość
wyświetlania. W Polsce rozwój telewizji pod względem technologii przesyłowej podzielić można
na kilka etapów: od telewizji naziemnej, przez kablową i satelitarną do rewolucji cyfrowej, która
wprowadziła telewizję do interaktywnego świata nowych mediów.
Cyfryzacja w swoim technicznym znaczeniu to proces przetwarzania sygnału analogowego
(ciągłego) na dyskretny ciąg cyfr binarnych przesyłanych w formie impulsów elektrycznych. W tej
technologii dźwięk i obraz poddane odpowiedniej obróbce technicznej, zostają sprowadzone do
postaci zer i jedynek. Zakodowane w ten sposób pakiety informacji – bity – przesyłane są cyfrowym systemem transmisyjnym do urządzeń dekodujących, a następnie odbiorników telewizyjnych,
z którego spójny materiał audio-wizualny trafia już bezpośrednio do widza.
W Polsce wprowadzanie sygnału cyfrowego w telewizji rozpoczęto już w latach ’80 XXw. od
przekazów satelitarnych. Poczynając od drugiej połowy lat ’90 systematycznie zaczęto planować,
a w 2009r. na dobre wdrażać system naziemnej telewizji cyfrowej, która etapami zastępowała
infrastrukturę analogową. Pojawiły się multipleksy (MUX-1, MUX-2, MUX-3,MUX-4), czyli pakiety
kanałów nadawanych cyfrowo, wzbogaconych o usługi dodatkowe przesyłane jednym kanałem
częstotliwości. W ramach MUX-ów publiczność zyskała dostęp do kanałów telewizji publicznej,
największych stacji komercyjnych (Polsat, TVN i TV Puls) oraz szerokiej oferty kanałów tematycznych. W czasie całego procesu nadajniki analogowe były wyłączane po kolei, a oba sygnały
nadawano równolegle, by uniknąć białych plam na mapie zasięgu. Całkowity switch-off 18 nastąpił
23 lipca 2013r. w Giżycku i od tego dnia polska telewizja nadaje już wyłącznie w standardzie DVB-T.
Podstawą do wyłączenia z obiegu sygnału analogowego, stanowiącego bazę dla telewizji od
początku jej istnienia, były jego liczne niedoskonałości i ograniczenia, które w miarę postępujących technologii były coraz bardziej widoczne i świadczyły o starzeniu się telewizji. Największe
zastrzeżenia budziła oferowana jakość obrazu oraz dźwięku, która znacznie odbiegała od tego,
co możliwe było do osiągnięcia przy użyciu nowych technik cyfrowej transmisji danych. Ponadto
analog miał ograniczoną pojemność przekazów i wymagał wykorzystywania rozbudowanych systemów antenowych oraz dodatkowego sprzętu wzmacniającego sygnał, co generowało wysokie
W. Godzic, Telewizja jako kultura, s.216
J. Skrzypczak, Polityka medialna w okresie konwersji cyfrowej radiofonii i telewizji (Poznań: Wydawnictwo
Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2011), 13.
17
18
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koszty emisji. Transmisja cyfrowa na każdym z wymienionych pól wprowadziła istotne zmiany,
które zdecydowały o znacznej przewadze tego sposobu nadawania. Wśród głównych zalet oprócz
podniesienia jakości obrazu i dźwięku wymienia się lepsze wykorzystanie dostępnych częstotliwości radiowych, umożliwiających rozszerzenie oferty programowej oraz uczynienie z telewizji
medium interaktywnego. 19
Z punktu widzenia odbiorcy, największą zmianę przyniosła właśnie interaktywność – z pasywnego widza nastąpiło przejście do widza aktywnego, który posiada wiele możliwości wpływania
na wygląd przeglądanych treści, ich zmiany i dopasowania do indywidualnych preferencji. Wielofunkcyjne dekodery cyfrowe stawiane w domach umożliwiają dziś nagrywanie i odtwarzanie
programów w dowolnym momencie, a także posiadają usługi dodatkowe oparte na szybkim
dostępie do Internetu. Telewizja w połączeniu z Internetem to przede wszystkim platformy VOD
(Video-on-Demand) dające dostęp do szerokich bibliotek programów, filmów i seriali na życzenie.20
2.1 Konwergencja
Niezwykle istotnym, a może nawet najistotniejszym skutkiem cyfryzacji dla współczesnego
użytkownika mediów jest uwolnienie telewizji ze sztywnej obudowy odbiornika telewizyjnego
i przełamanie dotychczasowych granic pomiędzy różnymi formami przekazywania treści, czyli
wprowadzenie do świata TV nowych technologii odbiorczych – komputera, smartphone’a czy
tableta – będące elementem konwergencji mediów. 21
Konwergencja jest zjawiskiem łączenia ze sobą odrębnych dotychczas sektorów medialnych
oraz technologii. To proces wiązania i przenikania się sieci telekomunikacyjnych, audiowizualnych i informatycznych. Cyfryzacja będąca punktem wyjścia tego procesu wprowadziła do wyżej
wymienionych sektorów technologie, których konsekwencją było stopniowe zacieranie się różnic
między nimi i wzajemne przejmowanie oferowanych usług i rozwiązań. 22 W wyniku tej unifikacji
współczesny konsument może wykupić usługi telekomunikacyjne u operatora sieci kablowej czy
też odwrotnie - odbierać programy telewizyjne oferowane przez operatorów telekomunikacyjnych.
Drugą stroną konwergencji jest zasygnalizowana już wcześniej migracja telewizji do różnych,
innych niż tradycyjny telewizor, odbiorników treści audiowizualnych. Postępująca w wyniku
modernizacji urządzeń elektronicznych ich hybrydyzacja doprowadziła do momentu, w którym
jedno urządzenie łączące w sobie cechy innych, może z powodzeniem zastąpić wiele odrębnych
dotychczas sprzętów i przejąć ich zadania. Efektem rozwoju technologii użytkowych jest np. tablet
- połączenie telefonu i komputera – pozwalający zarówno wykonywać połączenia telefoniczne jak
i prace biurowe (po podłączeniu klawiatury prawie nie różni się o laptopa). Unifikacja sprzętów
zwiększyła kompatybilność oferowanych na nie usług dzięki czemu np. na stronę internetową
banku można obecnie wejść z poziomu wielu różnych urządzeń, nawet telewizora. Dla użytkownika nowych technologii oznacza to niezwykłą elastyczność w dostępie do treści i uniezależnienie
się od konkretnych urządzeń. W kontekście telewizji i oglądania materiałów wideo online, takie
zintegrowanie sprzętów oznacza, że odcinek serialu zaczęty na komputerze można dokończyć
praktycznie w każdym miejscu i czasie na dowolnym innym urządzeniu mobilnym. Zważywszy na
to, że przez przeważająca część swojej historii nierozerwalnie telewizja łączona była z telewizorem,
dziś dochodzimy do pewnego rodzaju paradoksu.
Paradoks współczesnej telewizji polega na tym, że można mieć telewizor i wcale nie oglądać
w nim telewizji, a można telewizora nie mieć i oglądać wszystkie interesujące nas programy nor-

19
20
21
22

Ibidem, s. 29
Ibidem, s. 30
Ibidem, s. 45
W. Pisarek, Słownik terminologii medialnej s. 105.
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malnie tam emitowane. Oglądanie treści telewizyjnych nie jest już ściśle związane z domowym
salonem i usytuowanym tam odbiornikiem. Nie, współczesny telewidz może zamienić ulubiona
kanapę na krzesło w poczekalni dworcowej, a telewizor na swojego smarpthone’a, który będzie
odtwarzał dokładnie te same treści. Przyczynia się to do zmiany przyzwyczajeń konsumentów
i redefiniuje tradycyjne pojęcie telewizji, którą cechuje teraz multimedialność, interaktywność
i nielinearność (VoD). 23 Telewizja cyfrowa wychodzi poza swoje dotychczasowe ramy i na nowych
polach ekspansji stopniowo zaczyna generować coraz większą liczbę użytkowników.
2.2. Cyfryzacja, a oglądalność
Raport KRRiT dotyczący rynku telewizyjnego w Polsce w 2017r. wskazuje, że odsetek gospodarstw telewizyjnych spada i wynosi 95,4%, co jest wynikiem gorszym o 0,3% w stosunku do
roku poprzedniego i 0,5% w porównaniu do 2015r. roku. Dalej w tym samym raporcie czytamy, iż
w związku z postępującą segmentacją widowni i wzrostem oglądalności programów wyspecjalizowanych udział programów uniwersalnych tzw. wielkiej czwórki ogółem zmniejszył się w ostatnim
roku o ok. 3 punkty procentowe do 38,24% . Jeszcze 10 lat w temu należało do niej ok. 2/3 rynku.
Jednocześnie już 66,9% gospodarstw posiada dostęp do sieci, 5,2% z nich ogląda tam telewizję,
a 19,7% wybiera serwisy VoD.24
Badania oglądalności i preferencji co do rodzaju i sposobu oglądania treści w telewizji od kilku
lat wykazują bardzo podobne tendencje. Stopniowo notowany spadek popularności telewizji uzupełnia wzrost ilości gospodarstw podłączonych do Internetu i odsetek osób, które wybierają sieć jako
kanał dostępu do treści wideo. Usieciowienie i przejście telewizji na wielokanałowość powoduje
rezygnację z oferty kanałów ogólnotematycznych i zwrot widowni ku stacjom tematycznym lub telewizji internetowej. Kończy się tym samym era nadawania masowego (broadcastingu) nastawiona
na emisję programów ogólnych, dostosowanych do szerokiego grona odbiorców o zróżnicowanych
upodobaniach. Jego miejsce zajmuje narrowcasting 25 mający na względzie przede wszystkim
Rysunek 2. Wykorzystywane źródło dostępu telewizji wśród polskich gospodarstw w 2017r.

Źródło: http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/kontrola/program/tv/problemowe/
rynek-telewizyjny-w-2017.pdf
23
T. Gackowski, Idea zmian w świecie mediów. Wstęp, [w:] Mediamorfozy, t. 27, Media początku XXI weku
(Warszawa, 2015).
24
J. Reisner, Rynek telewizyjny w 2017 roku (Warszawa: KRRiT, 2018)
25
A. Lotz, Telewizja w erze post-sieci. T. Bielak, M. Filiciak, i G. Ptaszek, Zmierzch telewizji?: przemiany
medium : antologia (Warszawa; Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Scholar” ; Wyższa Szkoła Zarządzania
Ochroną Pracy, 2011), s. 87–88
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Rysunek 3. Jaki rodzaj telewizji wybierają Polacy

Źródło: Raport - Przyszłość Telewizji. Czynniki zmian. s.34

interesy widowni niszowej, nastawionej na przekaz ukierunkowany, o tematyce dostosowanej do
konkretnego kręgu zainteresowań. Co ciekawe, oczekiwania sprofilowanej rozrywki nie przekładają
się na wzrost zapotrzebowania na usługi telewizji kablowych i satelitarnych, choć wydawać by się
mogło, że mają oni najbogatszą ofertę wyspecjalizowanych kanałów. Poniższe grafiki pokazują
jak rozkładają się wykorzystywane przez Polaków źródła odbioru sygnału oraz ich preferencje
względem dostawców.
Sięgając do danych sprzed kilku lat, można natknąć się na informację, że w ciągu zaledwie
roku od całkowitego przejścia z nadawania analogowego na cyfrowe, aż 443 tysiące (33,8% ogółu
posiadającego odbiornik tv) gospodarstw domowych zrezygnowało z dostępu do płatnej telewizji
satelitarnej, na rzecz naziemnej telewizji cyfrowej.26
Wedle Ustawy o opłatach abonamentowych z 2005r., każde gospodarstwo domowe posiadające
działający odbiornik telewizyjny, ma obowiązek zarejestrować go w urzędzie pocztowym i płacić
abonament radiowo-telewizyjny. W polskich konsumentach wzbudza to niemałe emocje, ponieważ
podstawą do egzekwowania opłaty nie jest faktyczne oglądanie w tym telewizorze programów
z eteru, a sam fakt posiadania odbiornika, który równie dobrze może być wykorzystywany jedynie
jako ramka do zdjęć. 27 Z koniecznością płacenia nie zgadzają się przede wszystkim abonenci
kablówek i telewizji satelitarnych, którzy regulując comiesięczne rachunki za posiadany pakiet
musieliby dodatkowo płacić za coś, co de facto już opłacili. O tym problemie mówi dla Radia
Wrocław przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Witold Kołodziejski. W rozmowie
na temat nowelizacji ustawy abonamentowej podejmowany jest problem uszczelnienia systemu
poboru opłat i dopasowania ustawy do współczesnych realiów technologicznych. Przewodniczący KRRiT zwraca uwagę na istotę abonamentu, który jest kluczowym źródłem finansowania dla
mediów publicznych, przede wszystkim lokalnych, pozyskujących znacznie mniejsze dochody
z reklam. Problem dla telewizji publicznej jest palący, gdyż z 3 mln obywateli zobowiązanych do
płacenia (mających zarejestrowane odbiorniki) w 2016r. zrobiło to tylko nieco ponad milion. Takie
statystyki są porażająco niskie w stosunku do np. Anglii czy Niemiec, gdzie ściągalność abonaJ. Reisner, Rynek telewizyjny w 2014 r., s.8, udostępniono 27 maj 2018, http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/kontrola/program/rynek-telewizyjny-w-2014-r.pdf
27
W 2017r. na polski rynek trafił model telewizorów Samsung- The Frame. Telewizor ten posiada wymienne
ramki, które swoim wyglądem przypominają ramę obrazu, a gdy z niego nie korzystamy włącza się funkcja
wyświetlania obrazów lub zdjęć. The Frame wygląda jak obraz i powieszony na ścianie ledwo wyróżnia się
spośród innych dzieł sztuki. P. Okopień, The Frame – testowałem telewizor wyglądający jak obraz. udostępniono 30 maj 2018, https://imagazine.pl/2017/10/05/the-frame-testowalem-telewizor-wygladajacy-jak-obraz/
26
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mentu jest nawet na poziomie 90%. Kołodziejski zwraca uwagę, że nie tylko należy przypomnieć
społeczeństwu o jego obowiązku, ale także zreformować ustawę tak, by lepiej wpisywała się
w krajobraz współczesnych mediów. Trzeba pamiętać, że w dobie powszechnego Internetu, do
wirtualnego świata przenoszą się zarówno nadawcy jak i konsumenci mediów co oznacza, że już
nie tylko odbiornik radiowy i telewizyjny są wyznacznikiem korzystania z mediów, ale służą do
tego także komputer czy laptop. 28 Czy i jak władze zdołają poradzić sobie z abonamentem oraz
jak wpłynie to na obraz Polskiego rynku telewizyjnego, być może okaże się w najbliższych latach.
Przyszłość zarówno nadawców państwowych uzależnionych do abonamentu, jak i nadawców
komercyjnych i operatorów telekomunikacyjnych leży w rękach widzów, którzy muszą wykazywać
popyt na ich usługi. Rezygnacja z dostępu do telewizji kablowych jest trendem, który globalnie
odciska ogromne piętno na operatorach, znacznie większe niż w Polsce, gdzie zachowania
konsumentów wciąż jednak wykazują przywiązanie do tradycyjnej formy odbioru przekazów
telewizyjnych. Rozwijające się nowe formy dystrybucji kontentu rodzą na świecie zjawiska cord
cutting’u (ang. odcinanie kabla) i cord shaving’u. 29 Pierwsze z nich nawiązuje do całkowitej rezygnacji z telewizji płatnej i zastąpienie jej treściami internetowymi. Zjawisko cord shaving’u jest jego
delikatniejszą odmianą, w której abonenci decydują się na uboższe (tym samy tańsze) pakiety
i uzupełniają je o streaming lub subskrypcję. Na polskim podwórku te zdarzenia prawdopodobnie
także będą przybierały na sile, a sprzyja im fakt, iż NTC posiada na swoich multipleksach taką
ilość programów, że jest w stanie zaspokoić podstawowe wymagania człowieka oglądającego
telewizję sporadycznie. Na razie formuła płatnego streamingu w Polsce jest mniej powszechna
i znacząco odstaje od globalnych rynków, jednakże można zrzucić to na kark bardziej konserwatywnego podejścia do nowych mediów oraz bariery językowej często napotykanej przy nowych
zagranicznych produkcjach. Polacy coraz chętniej otwierają się na wirtualny świat i można przewidywać, że w najbliższych latach będą kierowali swoje kroki ku sieci, gdzie znajdą treści lepiej
dopasowane do swoich oczekiwań i od razu gotowe do odtworzenia.
2.3. Reklama – bolączka już nie tylko konsumenta
Postępująca transformacja rynku telewizyjnego i odchodzenie telewidzów sprzed srebrnego
ekranu powoduje m.in. zmniejszenie oglądalności spotów reklamowych emitowanych w przerwie
programów. Światowy rynek reklamy już w 2016r. zainwestował więcej środków w bardziej perspektywiczny obszar witryn internetowych i tym samym odwrócił się od telewizji, która do tej pory
niemal bezkonkurencyjnie zagarniała większość budżetów reklamowych.
Globalne stacje telewizyjne mają się czego obawiać, a giganci już zapowiadają przeniesienie
swoich budżetów reklamowych na bardziej opłacalne platformy. O całkowitym wycofaniu reklam
z telewizji mówił już m.in. CEO Adidasa prognozując, że skupienie się na Internecie i mediach społecznościowych pozwoli do 2020r. czterokrotnie zwiększyć wpływy z kampanii marketingowych.30
Na polskim podwórku wciąż widać przywiązanie do tradycyjnej reklamy i jej przewagę nad
innymi sektorami medialnymi, a wydarzenia na świecie zdają się nie interesować polskich reklamodawców, którzy wykładają coraz więcej pieniędzy na różnorodne formy reklamy w telewizji.
To, czy nadawcy mają się czego obawiać i jak szybko nad Wisłą zmieni się lider pod względem
28
D. Litera, Rozmowa Dnia: Dlaczego Polacy nie płacą abonamentu? [POSŁUCHAJ], udostępniono 8 czerwiec
2018, http://www.radiowroclaw.pl/articles/view/67035/Rozmowa-Dnia-Dlaczego-Polacy-nie-placa-abonamentuZAPOWIEDZ
29
Raport- Przyszłość telewizji. Czynniki zmian., udostępniono 31 maj 2018, http://hatalska.com/wp-content/
uploads/2017/05/Raport_PrzyszloscTelewizjiCzynnikiZmian.pdf., s.34
30
K. Gilchrist, Adidas steps away from TV advertising as it targets $4 billion growth, udostępniono 01 czerwiec
2018, https://www.cnbc.com/2017/03/15/adidas-steps-away-from-tv-advertising-as-it-targets-4-billion-growth.
html
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Rysunek 4. Globalne wydatki na reklamę

Źródło: Raport - Przyszłość Telewizji. Czynniki zmian. s.26

wartości reklamy okaże się zapewne w najbliższych latach, kiedy cyfrowe pokolenia zaczną stanowić coraz większy procent odbiorców telewizji i ich przyzwyczajenia odbiorcze realnie wpłyną
na obraz rynku. Oglądanie treści o dowolnej porze zmniejszy wartościowość tzw. prime time’u
natomiast bardziej zacznie liczyć się personalizacja komunikatów możliwa dzięki algorytmom
badającym aktywność użytkowników sieci. Współczesny konsument odczuwa przesyt, dlatego
poszukuje i wybiera płatne subskrypcje zapewniające mu ciągłe oglądanie bez reklam, które przy
odbiorze linearnej telewizji nieraz skutecznie zniechęciły go do śledzenia programu. Promowanie

Rysunek 5. Zmiany wartości reklamy z zależności od klasy medium (Polska)

Źródło: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/wydatki-reklamowe-w-polsce-w-2017-rokuwyniosly-8-8-mld-zl-79-proc-trafilo-do-telewizji-i-internetu-w-iv-kwartale-5-5-proc-wzrosturaport
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produktów będące dziś podstawowym źródłem utrzymania komercyjnych stacji, będzie więc musiało zmienić swoją formułę, by dotrzeć do widzów, którzy omijają reklamy gdy tylko się zaczną.
2.4. Widz i oglądanie
Skojarzenie związane z odbiorcą telewizji jako osobą leżącą na kanapie, bezrefleksyjnie
wpatrującą się w szklany ekran i bezczynnie trwającą w takim stanie przez wiele godzin staje się
współcześnie mało aktualne. Miejsce tego lenia zajmuje człowiek, którego doba tak samo trwa
24-godziny, ale w tym czasie ma nieporównywalnie większe spektrum możliwości zarządzania
swoim czasem wolnym. W odpowiedzi na narastające tempo życia narodził się człowiek wielozadaniowy, łączący zerkanie na ekran z pracą na komputerze i szeregiem innych aktywności. Przed
telewizorem zasiadł widz aktywny, która ma możliwość kontrolowania samego procesu oglądania
i wyjścia poza ofertę tworzoną przez kanały telewizyjne. Dzięki rozbudowanym dekoderom możemy
cofać, przewijać i nagrywać programy, a potem odtwarzać je w dowolnym momencie. Cieszymy
się większą niezależnością od stacji, które do tej pory decydowały kiedy i o której powinniśmy
obejrzeć dany program. Dostosowywanie się do ramówek i dziennego harmonogramu kanałów
nie jest już konieczne, by nadążyć za interesującymi treściami.
To, że widzowie rzadko kiedy w stu procentach poświęcają swoją uwagę temu co wyświetlane
jest na ekranie telewizora badacze zauważyli jeszcze przed cyfrową rewolucją i namnożeniem
małych technologii rozpraszających uwagę widza post-sieci. Problem widza „wielozadaniowego”
(zjawisko Multitaskingu) poruszył Jason Mittel, powołując się na badania przeprowadzone w 2005
roku na amerykańskich nastolatkach. Z owych badań wyciągnął wnioski, że wielu młodych ludzi
łączy oglądanie z odrabianiem pracy domowej czy rozmową przez telefon. W dobie powszechnego
Internetu skupienie się na jednej rzeczy jest jeszcze trudniejsze, a rozszerzone możliwości odbiorcze jakie daje dostęp do sieci sprawiają, że coraz trudniej jest nie sięgnąć np. po telefon w trakcie
oglądania filmu. Dla ekranu telewizyjnego oznacza to przejście z głównego punk zainteresowania
do roli tła wobec innych aktywności, które zbierają znacznie większą część naszej uwagi. 31 Włączony odbiornik zaszczycamy tylko krótkimi spojrzeniami, raz na jakiś czas, a bardziej istotny od
obrazu staje się dźwięk, którego odbiór nie wymaga odrywania się od wykonywanych czynności
lecz pozwala utrzymać kontakt z „oglądanym” programem. Ewolucja multitaskingu w świecie
zdominowanym przez usieciowione urządzenia mobilne doprowadziła do upowszechnienia się
zjawiska zwanego multiscreening (zwanego też second screen) czyli jednoczesnego użytkowania
wielu urządzeń i dzielenia uwagi pomiędzy kilka ekranów. Z raportu Ericssona za 2016r. wynika,
że aż 35% użytkowników codziennie łączy oglądanie telewizji z aktywnością na innym urządzeniu,
a wśród Millenialsów jest to 46%. 32 Dodatkowy ekran, kiedy używamy go np. do grania lub pracy
może bardzo skutecznie odciągać uwagę od odbiornika telewizyjnego, jednak nie zawsze pełni
wyłącznie funkcję rozpraszacza. Konsumenci sięgający po dodatkowy ekran mogą być bardziej
zaangażowani w oglądane treści poprzez wyszukiwanie informacji o programie, aktorach, sprawdzanie przepisów na dania gotowane w audycji, czy też dzielenie się swoimi opiniami z innymi
użytkownikami na forach fanowskich. 33 Możliwość interakcji i zrobienia czegoś poza zwyczajnym
obejrzeniem programu buduje bardziej świadome i zżyte społeczności odbiorców spotykających
się nie na wspólnej kanapie, a w mediach społecznościowych, na blogach i forach.
Internet znacząco wpłynął zarówno na sposób jak i rodzaj oglądanych treści. Uciekamy w wirtualny świat w poszukiwaniu spersonalizowanej oferty, którą albo układamy sobie sami, albo robi
31
J. Mittel, Oglądanie telewizji. [w:] Bielak, Filiciak, i Ptaszek, Zmierzch telewizji?: przemiany medium : antologia, s. 38
32
TV and Media 2016 - ConsumerLab - Ericsson, Ericsson.com, udostępniono 1 czerwiec 2018,
https://www.ericsson.com/en/trends-and-insights/consumerlab/consumer-insights/reports/tv-and-media-2016
33
Raport- Przyszłość telewizji. Czynniki zmian., s. 47
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Rysunek 6. Procentowy rozkład czynności wykonywanych na drugim ekranie w trakcie oglądania TV (tygodniowo)

Źródło:https://www.ericsson.com/en/trends-and-insights/consumerlab/consumer-insights/reports/tv-and-media-2016#newmediahabitsfortvusergroups

Rysunek 7. Zmiana czasu oglądania na poszczególnych urządzeniach

Źródło:https://www.ericsson.com/en/trends-and-insights/consumerlab/consumer-insights/reports/tv-and-media-2016#newmediahabitsfortvusergroups
to za nas inteligentny algorytm znający nasze upodobania i preferencje. Nielinearność i mobilność
telewizji internetowej skłania odbiorców do rezygnacji z jej tradycyjnej formy, której kontent także
nie wyróżnia się niczym specjalnym na tle tego co dostępne jest na platformach OTT 34, VoD czy
innych serwisach streamingowych. Filmy, seriale i programy produkowane przez stacje telewizyjne
praktycznie od razu po premierze trafiają do innych źródeł niż telewizja, więc widzowie nie czują
presji związanej z posiadaniem odpowiedniego kanału, czy nawet w ogóle telewizora. Lokujemy
większość swojego codziennego zapotrzebowania na informację i rozrywkę w Internecie, a skoro
posiadamy komputer, który łączy w sobie także cechy telewizora i może go skutecznie zastąpić to
kupowanie dodatkowo odbiornika telewizyjnego staje się po prostu mało opłacalne. Nie oznacza
to jednak, że zupełnie rezygnujemy z zakupu nowych telewizorów, ponieważ ten rynek wciąż
Over-the-top - treści telewizyjne dystrybuowane online - bez pośrednictwa specjalnego odbiornika czy
dekodera i bez udziału operatora sieci kablowej. Źródło: „Raport- Przyszłość telewizji. Czynniki zmian.”. s. 31

34
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rozwija się i proponuje widzom urządzenia (Smart TV) o coraz doskonalszej jakości obrazu,
naszpikowane nowinkami technologicznymi i oczywiście łączące się z Internetem. W przypadku
telewizorów zmienia się sposób ich użytkowania, bo zmniejsza się częstotliwość oglądania starej
dobrej telewizji, a zwiększa aktywność oparta na dostępie do Internetu, czyli przeglądanie stron,
korzystanie z mediów społecznościowych i aplikacji wideo, z czego te najpopularniejsze jak Youtube
oraz Netflix zazwyczaj są preinstalowane już przez producentów sprzętu.35
Czas poświęcany na siedzenie przed telewizorem spada, globalnie znacznie szybciej niż
w Polsce, jednak doświadczenia sąsiednich rynków nakazują przypuszczać, że także u nas konsumenci wkrótce liczniej zmienią źródło dostępu do ulubionych programów. Wielcy gracze telewizji
internetowej na czele z Netflixem zbierają coraz większą widownię i walczą o miano nowej telewizji.
Rozdział 3. Netflix
Telewizja ewoluuje w cyfrowym świecie szybciej, niż kiedykolwiek do tej pory. Zmuszona dotrzymać kroku najnowszym technologiom i kulturze cyfrowej stara się wytworzyć coraz to nowsze drogi
dotarcia do bardziej nieuchwytnego odbiorcy. Medium kiedyś ograniczające się do jednego ekranu,
czasu i miejsca wyszło poza ten obszar i dziś obrasta w kolejne możliwości i rozwiązania starając się
zatrzymać przy sobie społeczeństwo. Jednakże wszelkie zmiany zachodzące w telewizji to proces
mozolny i długotrwały, wymagający dużej cierpliwości od widzów. Wolna reakcja medium obudziła
kreatywne umysły z zewnątrz, które szybko zauważyły wymagania współczesnego rynku i oczekiwania
jego odbiorców. Nowe formy dystrybucji i możliwości techniczne wykorzystali, by podnieść atrakcyjność
oglądania przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjnych dla tradycyjnej telewizji cen za swoje
usługi. Jako alternatywa dla telewizji powstało wiele platform opartych na sieci, a w ich gronie także
Netflix – najpierw wypożyczalnia DVD online, która przerodziła się w serwis streamingujący filmy,
seriale i programy rozrywkowe dla całego spektrum urządzeń. Prawidłowe odczytanie potrzeb rynku,
znalezienie swojej niszy i konsekwentne realizowanie założonych planów pozwoliły firmie w ciągu 20
lat od założenia wykształcić wierną grupę konsumentów, którzy wynieśli go na pozycję lidera wśród
dostarczycieli treści audiowizualnych online. To, czym Netflix się stał, można określić mianem fenomenu
– nie jest to wyłącznie platforma dostarczająca ciekawe filmy i seriale, ale odrębna kultura posiadająca
swój własny kod komunikacyjny, rytuały i przede wszystkim oddaną społeczność. Opanowując kolejne
rynki Netflix zwiększa liczbę subskrybentów i nawiązuje współpracę z krajowymi twórcami inwestując
w lokalne produkcje, przyczyniając się tym samym się do rozwoju tamtejszych rynków i zwiększenia
ich rozpoznawalności za granicą. W Polsce platforma dostępna jest od niedawna, jest też uboższą
wersją tego do czego dostęp mają chociażby nasi zachodni sąsiedzi, nie mówiąc o rodzimym dla firmy
rynku amerykańskim. Z roku na rok widać jednak rosnącą popularność serwisu. Czy Netflix to krok
milowy w historii mediów, który swoją innowacyjnością zawładnie rynek, czy może tylko chwilowy
trend, przejściowe zauroczenie niezdolne do zburzenia ugruntowanej pozycji starych mediów?
3.1 Historia
3.1.1. Początki
Historia Netflixa sięga 1997r. i niewielu polskich konsumentów zna początki przedsiębiorstwa,
które do nas trafiło już jako rozwinięty serwis streamingowy dystrybuujący swoje treści głównie
online. W książce Netflixed. The epic battle for americas eyeballs. Gina Keaton przedstawia
35
A. Golański, SmartTV w 2018 roku: sprawdzamy, jak wygląda kwestia aplikacji na telewizory, udostępniono 23 maj 2018, https://www.dobreprogramy.pl/SmartTV-w-2018-roku-sprawdzamy-jak-wyglada-kwestiaaplikacji-na-telewizory,News,86240.html
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moment otrzymania przez założycieli Reeda Hastingsa i Marca Randolpha pierwszej płyty DVD,
która miała być początkiem intratnego biznesu internetowej wypożyczalni filmów. Pomysł na ten
interes narodził się podobno w momencie, gdy Hastings otrzymał rachunek na 40$ za niezwrócony
w terminie film i zamarzyło mu się stworzyć wypożyczalnię z nieograniczonym czasem przetrzymywania płyt. 36 Razem ze swoim wspólnikiem M. Randolphem uruchomili w 1998 roku pierwszą
stronę umożliwiającą wypożyczanie i kupowanie płyt DVD pod domeną netflix.com. Rok później
wprowadzono system subskrypcyjny, w ramach którego klienci mogli wypożyczać określoną liczbę
płyt. 37 Zaproponowany model korzystania z Netflixa był bardzo liberalny i pro kliencki – oprócz
korzystnych warunków wypożyczania i zwrotu filmu klient, któremu wypożyczony film specjalnie
przypadł do gustu, mógł za drobną opłatą zostawić go w swojej domowej bibliotece na zawsze
(funkcja Like it – Keep it). Dodatkowo subskrypcja nie wiązała się z podpisywaniem żadnej umowy co dawało użytkownikom poczucie swobody i niezależności – bez zobowiązań, terminowego
przywiązania i okresu wypowiedzenia.
Oto fragment wspomnianej wyżej publikacji, przedstawiający moment narodzin Netflixa:
- Przyszło.- mówi Hastings.
Sięga do Avalonu 38, wykopuje ponadwymiarową, różową kopertę na kartki okolicznościowe
z teczki na siedzeniu pasażera i trzyma ją w górze. Randolph ciężko przełknął i skinął głową na
Hastingsa, by ją otworzył. Hastings wyciąga zabytkowy, srebrny scyzoryk z kieszeni koszuli i rozcina
kopertę. Wyciąga z niej srebrny dysk kompaktowy i obraca go w dłoni, drobiazgowo go badając.
Jest w doskonałym stanie.
- Jest w porządku. – mówi beznamiętnie Hastings.
Ogromny uśmiech rozlewa się na twarzy Randolpha.
- Hm. Ta internetowa wypożyczalnia filmów może faktycznie zadziałać.- mówi Randolph.39
Funkcjonowanie wypożyczalni Netflix oparte było na bardzo prostych zasadach. Na witrynie
internetowej użytkownik mógł przeglądać bibliotekę dostępnych filmów i seriali, a następnie zamówić wybrany tytuł, który docierał do niego pocztą w charakterystycznej czerwonej kopercie.
Po obejrzeniu należało odesłać płytę w takiej samej kopercie, lub można było skorzystać z opcji
wykupu na własność. Początkowo do koperty dorzucany był pewien bonus – formularz umożliwiający przesłanie swojej opinii na temat konkretnego filmu. Na podstawie ocen klientów Netflix
wysyłał propozycje kolejnych tytułów, które mogłyby spodobać się odbiorcy. Realne korzyści
płynące z badania preferencji odbiorców skłoniły twórców do uruchomienia spersonalizowanego
systemu rekomendacji filmów, działającego od 2000 roku i wykorzystującego oceny widzów do
precyzyjnego proponowania kolejnych treści. 40 Wynalazek rekomendacji okazał się strzałem
w dziesiątkę. Odbiorcy linearnej telewizji odczuwający potrzebę odbierania bardziej dopasowanych
treści, zwrócili się ku kanałom tematycznym, lecz w poszukiwaniu nowych interesujących programów wciąż byli zdani na siebie. W odpowiedzi na tą potrzebę Netflix opracował algorytm, który
myślał i wyszukiwał za nich. Prawidłowe rekomendowanie filmów było tak ważne dla zarządu, że
ogłoszono specjalny konkurs Netflix Prize z nagrodą 1 miliona dolarów dla wynalazcy algorytmu,
który poprawi osiągi pierwotnego systemu przynajmniej o 10%.

H. Taler, Poznaj historię Netflixa - firmy, która zmieniła telewizję, udostępniono 3 czerwiec 2018, https://
www.spidersweb.pl/2016/01/netflix-historia.html
37
Informacje o serwisie Netflix, udostępniono 3 czerwiec 2018, https://media.netflix.com/pl/about-netflix
38
Toyota Avalon – flagowy samochód japońskiego koncernu motoryzacyjnego Toyota (przyp. Tłum.)
39
G. Keating, Netflixed. The Epic Battle for America’s Eyeballs. (Portfolio, 2012), s.2, (tłumaczenie własne)
40
Ibidem.
36
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Rosnąca w siłę wypożyczalnia zaczęła odgrywać znaczącą rolę na rynku. W 2002 roku notując
w USA liczbę subskrypcji na poziomie 600 tysięcy osób Netflix wszedł na giełdę. Trzy lata później
ta liczba wzrosła do 4,2 mln subskrybentów, a władze właśnie szykowały rewolucję w dystrybucji,
od której tak naprawdę zaczęła się potęga serwisu. 41
3.1.2. Strumieniowanie
Hastings i Randolph planowali wprowadzenie strumieniowania online na długo przed tym gdy
faktycznie to zrobili w 2007r. Przyczyną tak długiego trwania w modelu wypożyczalni płyt, gdy Internet już dawno stał się dobrem powszechnym i obecnym w większości domów może zastanawiać.
Twórcy Netflixa nie chcieli jednak wprowadzać nowej usługi póki nie byli pewni, że jej funkcjonowanie
nie będzie zakłócane przez zbyt wolne łącza internetowe. Właśnie dlatego wyczekali odpowiedni
moment, kiedy szybkość domowego Internetu osiągnęła prędkość zapewniającą płynne oglądania
filmów i seriali za pośrednictwem strumieniowania online. Możliwość zamawiania płyt DVD wciąż
funkcjonowała, ale wśród użytkowników widocznie wzrastała tendencja oglądania wideo online.
W odpowiedzi na ich zachowanie Netflix wprowadził rodzaj subskrypcji streaming only, który szybko
stał się bardziej dochodowy niż wypożyczalnia płyt i zdominował działalność przedsiębiorstwa.42
3.1.3. Nie tylko telewizor i komputer
Aplikacje zastąpią kanały, znikną piloty, a ekrany się rozmnożą. – Reed Hastings, Netflix CEO.43
Zgodnie z przewidywaniami współzałożyciela i prezesa Netflixa przyszłość przyniosła ze sobą
wiele nowych rozwiązań technicznych, które stopniowo zaczęły wypierać te stosowane przez lata
w tradycyjnej telewizji. Jeden ekran, pilot do sterowania kanałami i wreszcie same kanały pozostały
domeną linearnej telewizji, ale w przypadku jej internetowej wersji okazują się przestarzałe i niewystarczające. Platforma decyduje się więc na technologiczną ekspansję i udostępnienie swoich
usługa na zupełnie nowych urządzeniach. W 2008r. Netflix nawiązuje współpracę z producentami
elektroniki użytkowej i udostępnia swoją usługę strumieniowania na konsole Xbox 360, odtwarzacze

Rysunek 8. Netflix dostępny jest na większości urządzeń podłączonych do sieci

Źródło:http://www.bbc.co.uk/newsbeat/article/42787047/netflixs-history-from-dvd-rentals-tostreaming-success

Ibidem.
H. Taler, Poznaj historię Netflixa - firmy, która zmieniła telewizję, udostępniono 3 czerwiec 2018, https://
www.spidersweb.pl/2016/01/netflix-historia.html
43
E. Faucher, The Future of Netflix vs. Linear TV, JLMC vol.474, 2015 (tłumaczenie własne)
41
42
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Blu-ray i dekodery STB. Rok później grono sprzętów powiększa się o kolejne konsole, wielbiciele
Netflixa wreszcie doczekują się jego dostępności na telewizorach łączących się z Internetem. Porozumienie z gigantem Doliny Krzemowej, firmą Apple otwiera dostęp do Netflixa także dla właścicieli
iPad’ów, iPhone’ów i iPod Touch’ów. 44 W ciągu dwóch lat filmy i seriale od firmy Hastingsa można
odbierać praktycznie na każdym urządzeniu posiadającym ekran i podłączonym do sieci. Młoda
generacja widzów otrzymuje wreszcie to, czego najbardziej oczekiwała od dostarczycieli usług
wideo – dostępności zawsze, wszędzie i z każdego urządzenia. Żeby cieszyć się wielominutową
rozrywką wystarczy im jedna aplikacja i dotyk palca.
3.2. Rozwój i ekspansja na zagraniczne rynki
Wraz z rosnącą liczbą subskrybentów w Stanach Zjednoczonych stało się jasne, że niedługo
jeden rynek stanie się niewystarczający dla przedsiębiorstwa z takim potencjałem. Po części
chęć rozwoju serwisu, a po części oczekiwania zagranicznych obserwatorów, którzy szukali
dostępu do platformy po przez nie zawsze legalne zabiegi, spowodowały wyjście Netflixa na
arenę międzynarodową i stopniowe rozsiewanie zasięgu do najdalszych zakątków świata. Jako
pierwsi z własnej wersji serwisu mogli cieszyć się mieszkańcy Kanady, dla których usługę otwarto
w 2010r. Niedługo po tym zasięg rozszerzył się na Karaiby i Amerykę Południową, ale największy
przełom nastąpił w 2012 roku, kiedy przekroczył ocean i zaczął podbijać Europę. Bardzo podatny
grunt europejski przyjął Netflixa z otwartymi ramionami i zajął jego plany rozwoju na kilka kolejnych lat. Systematycznie w latach 2012-2015 strumieniowanie online (usługa wypożyczania płyt
DVD wciąż działała, jednak pozostała wyłącznie na terenie USA) wprowadzano m.in. do Wielkiej
Brytanii, państw Skandynawskich, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Portugalii, czy Włoch. 45 Wyjście
poza granice Stanów Zjednoczonych zdecydowanie opłaciło się właścicielom platformy. Statystyki po czterech latach od rozpoczęcia ekspansji wykazały, że liczba użytkowników na świecie
przekroczyła 50 milionów.
Największe zainteresowanie wciąż wykazuje rodzimy rynek Netflixa. Amerykanie kochają
oglądać treści online i coraz chętniej rezygnują na ich rzecz z kablówek (telewizja płynąca „po
kablu” zanotowała spadek i posiada już ponad 2 miliony płatników mniej niż Netflix 46). Biorąc pod
uwagę liczebność USA 2 miliony osób to zaledwie kropla w morzu, jednakże sam fakt osiągnięcia
takiego pułapu przez serwis VoD jest wyraźnym sygnałem zmieniającej się kultury odbiorczej
w dobie Internetu i technologii cyfrowych
3.2.1. Netflix w Polsce
To, czego nie mogli doczekać się mieszkańcy Polski marzący o własnym koncie nastąpiło 6
stycznia 2016r. Podczas targów technologicznych odbywających się w Las Vegas, Reed Hastings
wypowiedział następujące słowa:
Jesteście dziś świadkami narodzin nowej, globalnej sieci telewizji internetowej. Po tej premierze,
klienci z całego świata - od Singapuru, przez San Francisco do Sao Paulo –będą mogli cieszyć się
programami telewizyjnymi i filmami w tym samym czasie – żadnego więcej czekania. Z pomocą
Internetu, oddajemy w ręce konsumentów moc oglądania kiedykolwiek, gdziekolwiek i na jakimkolwiek urządzeniu(…). Od dziś także, będziemy słuchać i uczyć się, stopniowo dodając więcej

Informacje o serwisie Netflix, udostępniono 4 czerwiec 2018, https://media.netflix.com/pl/about-netflix
Ibidem.
46
M. Wawrzyn, Netflix ma już w USA więcej klientów niż kablówki. Zobaczcie, jak serwis rósł przez ostatnie
pięć lat, udostępniono 4 czerwiec 2018, http://www.serialowa.pl/152614/netflix-wiecej-klientow-niz-kablowkiusa/.
44
45
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języków, więcej treści i więcej możliwości na związanie się z Netflixem. Nie możemy się doczekać
dostarczania wspaniałych historii z całego świata do ludzi na całym świecie.47

Rysunek 9. Zainteresowanie Netflixem w pierwszym roku obecności w Polsce

Źródło:http://www.komputerswiat.pl/nowosci/internet/2017/07/netflix-po-roku-w-polsce-jakzmienialo-sie-zainteresowanie-usluga.aspx

Oświadczenie CEO Netflixa poprzedziło jednoczesne uruchomienie usług serwisu w 130 kolejnych
państwach, w tym także w Polsce. Dość konserwatywny rodzimy rynek, przywiązanie telewidzów
do tradycyjnej wersji medium oraz niewielka biblioteka treści z polską wersją językową zdecydowały
o słabym (jak na firmę o silnej globalnej pozycji) przyjęciu usługi. Pierwsza fala zainteresowania
nie przyniosła Netflixowi wielu stałych użytkowników, którzy od razu związaliby się z serwisem na
dłużej. Czynnikiem, który spowodował radykalne spadki użytkowników w następnych miesiącach
był proponowany przez platformę okres próbny, obejmujący miesiąc oglądania treści bez żadnych
opłat. Takie rozwiązanie najpierw zachęciło polskich konsumentów do zakładania kont, które po
upływie miesiąca dezaktywowali, niechętni do kontynuowania płatnej subskrypcji. Wzloty i upadki
Netflixa podczas debiutanckiego roku na polskim rynku prezentuje grafika poniżej.
Zasadniczą wadą platformy zaraz po wejściu była mała zawartość biblioteki oraz niewielka
ilość produkcji opatrzonych polskim lektorem lub napisami. Bariera językowa podzieliła więc społeczność internetowego wideo na tych, którzy wykupili subskrypcję mimo pewnych niedociągnięć
i na tych, którzy postanowili poczekać, aż biblioteka treści zostanie powiększona i wzbogacona
o tłumaczenia. Systematycznie wdrażane ulepszenia korzystnie wpłynęły na nastawienie internautów do amerykańskiego giganta i w połowie 2017r. już ponad 740 tys. osób płaciło za możliwość
oglądania tam filmów i seriali. 48 Prezentowane przez portal Wirtualnemedia.pl badanie Gemiusa
pokazuje natomiast, jak pozycję na tle innych, podobnych sobie serwisów, Netflix osiągnął w trzy
lata od swojego polskiego debiutu.

Netflix Is Now Available Around the World, udostępniono 4 czerwiec 2018, https://media.netflix.com/en/
press-releases/netflix-is-now-available-around-the-world.
48
M. Reda, Rośnie popularność Netflixa w Polsce. Nowe statystyki na temat serwisów VoD, udostępniono
5 czerwiec 2018, https://naekranie.pl/aktualnosci/rosnie-popularnosc-netflixa-w-polsce-nowe-statystyki-natemat-serwisow-vod-2060052.
47
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Rysunek 10. Serwisy VoD w Polsce, styczeń 2018r.

Źródło: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/serwisy-vod-w-2018-r-vod-pl-liderem-tvp-plprzed-playerem-netflix-przed-showmaxem-i-ipla

Pozycja w połowie stawki wynika z faktu, iż oglądanie treści na Netflixie wymaga płatnej subskrypcji, w przeciwieństwie do wyprzedzających go stron, na których znaczna część zawartości
dostępna jest za darmo. Warto jednak zauważyć, że mimo szóstej pozycji pod względem liczby
użytkowników, Netflix posiada drugą co do wielkości liczbę odsłon. Takie statystyki możliwe
są dzięki temu, że abonament daje nieograniczony dostęp do treści, co w praktyce umożliwia
oglądanie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu bez przerw i bez reklam. Trendy wśród polskich
konsumentów coraz bardziej sprzyjają platformom oferującym rozrywkę wideo online, dzięki czemu
także Netflix rozwija się obecnie z każdym miesiącem. Zarówno liczba klientów jak i zawartość
programowa powiększają się systematycznie, a niedługo będzie można oglądać pierwszy polski
serial Netflixa – reżyserowany przez Agnieszkę Holland „1983”, co zapewne przyczyni się do
większego zainteresowania platformą.
3.2.2. Plany i koszty subskrypcji
Telewidzowie zainteresowani dostępem do szerokiej oferty programowej, rozszerzonej o kanały tematyczne (naukowe, sportowe, filmowe itp.) muszą liczyć się z tym, że każde powiększenie
pakietu o dodatkowe programy wiąże się ze wzrostem ceny abonamentu. Polityka „chcesz więcej,
płać więcej” dostawców kablowych i satelitarnych jest w tej materii stała i nie zapowiada się, by
w bliskiej przyszłości uległa zmianie, a za bogatą ofertę trzeba zapłacić nawet ponad 100zł. Ponadto większość dostawców, by utrzymać przy sobie klientów jak najdłużej, opiera swoje plany na
umowach długoterminowych (najczęściej 24 miesiące) i zastrzega w nich okres wypowiedzenia,
przez który użytkownik musi przejść. Dynamicznie zmieniające się oferty kanałów telewizyjnych
(np. stacji sportowych, które odkupują od siebie prawa do transmisji rozgrywek) nierzadko doprowadzają do sytuacji, gdy coś, co na początku umowy spełniało oczekiwania widza, po kilku
miesiącach przestaje to robić. W tej sytuacji chcąc rozwiązać umowę przed czasem, konsument
musi liczyć się z okresem wypowiedzenia lub zapłatą kary finansowej na konto swojego operatora.
Stwarzając mechanizm subskrypcji, twórcy Netflixa postanowili zrezygnować z uciążliwych
umów i uzależnienia ceny od ilości treści, które platforma udostępnia do oglądania. Usługa oparta
jest na miesięcznym okresie rozliczeniowym i może zostać przerwana w dowolnym momencie,
bez żadnych konsekwencji. Klient ma do wyboru 3 opcje planów, których ceny ustawione są
w zależności od ilości urządzeń, na których jednocześnie będzie można oglądać programy oraz
od dostępnej jakości obrazu. Najtańszy pakiet podstawowy, pozwalający oglądać na jednym
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urządzeniu w jakości SD to koszt rzędu 34 zł za miesiąc, a kolejne: standard (2 ekrany, jakość
HD) oraz premium (4 ekrany, jakość Ultra HD) wymagają opłat kolejno 43 zł i 52 zł miesięcznie.49
Dodatkowym udogodnieniem dla subskrybentów jest możliwość dzielenia abonamentu między
kilku użytkowników – przykładowo, plan premium z czterema ekranami może dzielić między siebie
czterech znajomych – co pozwala na zmniejszenie miesięcznej opłaty nawet do 13 zł. Niezależnie
od planu i wysokości abonamentu, każdy użytkownik mający konto na Netflixie posiada dostęp
do całej bazy filmów, seriali i programów oferowanych dla swojego kraju.
3.3. Netflix Original
W związku ze zwiększającą się konkurencją wśród dostawców VoD coraz trudniejsze i bardziej
kosztowne stało się wykupywanie praw do kolejnych produkcji od ich dystrybutorów, a zaangażowanie
Netflixa w usługę strumieniowania wymagało stałego wzbogacania biblioteki i oferowania swoim
subskrybentom ekskluzywnych treści, dostępnych wyłącznie dla nich. Kluczem do wzmocnienia
brandu i zaoferowania klientom rozrywki na najwyższym poziomie okazało się wprowadzenie
własnych produkcji, zamawianych, produkowanych i dostępnych jedynie na Netflixie pod szyldem
Netflix Original Series.
W 2011r. Ted Sarandos zapowiedział na firmowym blogu premierę House of Cards, serialu
politycznego stworzonego na podstawie mini-serii produkowanej i emitowanej wcześniej przez
brytyjską stację BBC. Pierwsza w pełni własna produkcja Netflixa od razu stworzona została
z rozmachem i przy udziale światowej sławy twórców kinowych i telewizyjnych. 50 Z Davidem
Fincherem za kamerą i Kevinem Spacey w pierwszoplanowej roli powstało widowisko, które od
razu zyskało przychylność fanów i zostało zauważone przez krytyków, którzy w debiutanckim
roku nagrodzili Davida Finchera prestiżową statuetką Emmy. 51

Rysunek 11. Przyrost produkcji Netflix Original w latach 2012-2016

Źródło: https://www.hollywoodreporter.com/sites/default/files/custom/Meena/NetflixOriginalContent-EMBED%20(1).jpg
Netflix, udostępniono 8 czerwiec 2018, https://www.netflix.com/ChangePlan.
House of Cards, udostępniono 17 czerwiec 2018, https://media.netflix.com/en/company-blog/house-of-cards.
51
House of Cards (2013) - Nagrody - Filmweb, udostępniono 17 czerwiec 2018, http://www.filmweb.pl/serial/
House+of+Cards-2013-620036/awards.
49
50
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Ewolucja oryginalnych treści postępowała bardzo szybko. Po ogromnym sukcesie pierwszego
sezonu HoC na widzów czekały już kolejne propozycje od Netflixa m.in. Orange Is the New Black,
czy Arrested Development. Chwalone za pomysłowość i jakość produkcje stały się doskonałym narzędziem do budowania stabilności marki i przyciągania nowych abonentów. Mimo niestandardowej
formy publikacji Wyznając zasadę “dla każdego coś dobrego” w ramach oryginalnych serii zaczęły
powstawać seriale, programy, a także filmy fabularne i dokumentalne poruszające najróżniejsze
tematy i kierowane do wielu, nawet bardzo odmiennych w guście grup odbiorczych. Dla światowej
widowni bardzo ważnym kierunkiem rozwoju serii oryginalnych jest inwestowanie w zagraniczne rynki
i finansowanie lokalnych produkcji, które tak jak hiszpański Dom z Papieru (La casa de papel, 2017),
czy niemiecki Dark (2017) rozsławiają rodzimy przemysł, jego twórców i aktorów.
Założenia włodarzy amerykańskiego giganta VoD w zakresie produkcji z dopiskiem Original
wyglądają imponująca i potwierdzają fakt, że swoją przyszłość platforma wiąże przede wszystkim
z własnymi treściami i to na nich chce rozbudowywać swoją potęgę. Cele platformy Hastingsa
na 2018r. przewidują wydanie 8 miliardów dolarów amerykańskich na 700 oryginalnych filmów
i seriali, czyli takich które: zostały wyprodukowane na zamówienie Netfliksa, zostały przez niego
wykupione lub Netflix jest ich wyłącznym dystrybutorem na danym terenie. 52 Ogromna liczba treści,
które zagoszczą w tym roku na platformie jest wyraźnym sygnałem dla konkurencji, że światowy
lider wśród dostawców wideo na życzenie nie zamierza zwalniać tempa, a dotychczasowe sukcesy wzmożyły jedynie apetyt na więcej. Strategia rozwojowa Netflixa jednocześnie z wielkimi
oczekiwaniami, wzbudza jednak pewien sceptycyzm wśród jego fanów obawiających się tego, że
zwiększenie ilości nowych produkcji do takiego poziomu negatywnie odbije się na ich jakości.53
3.3.1. Koniec czekania
Oczekiwanie na kolejny odcinek serialu w telewizji często okazuje się dla jego fanów niemałym
testem cierpliwości, szczególnie gdy akcja urywa się w kluczowym momencie, a perspektywa
obejrzenia ciągu dalszego rozciąga się na przestrzeni tygodnia lub dłuższej. Założyciele Netflixa
znaleźli rozwiązanie tego problemu w nowej metodzie udostępniania treści odbiorcom, które okazało się doskonałym rozwiązaniem dla pokolenia Millenialsów przyzwyczajonych do otrzymywania
tego co chcą, kiedy chcą. 54 W odpowiedzi na przyzwyczajenia młodego pokolenia platforma
wprowadziła niespotykany dotąd model udostępniania całych sezonów seriali na raz, co okazało
się strzałem w dziesiątkę.
W dniu premiery House of Cards na Netflixie pojawiło się wszystkie trzynaście odcinków sezonu
jednocześnie, które najbardziej wytrwali widzowie mogli obejrzeć nawet za jednym posiedzeniem.
Strategia wypuszczania treści w taki sposób stała się znakiem rozpoznawczym Netflixa i zyskała
przychylność użytkowników, którzy otrzymali w swoje ręce większą kontrolę nad sposobem oglądania
treści. Specyficzna i niezrozumiała dla niektórych metoda ma swoje uzasadnienie w zachowaniu
współczesnej widowni, która preferuje oglądanie seriali większymi partiami, niż tylko po jednym
odcinku na tydzień. Ted Sarandos, dyrektor Netflixa ds. treści w rozmowie z dziennikarzem serwisu
uproxx.com, zapytany o to, dlaczego nie chce wypuszczać odcinków w systemie tygodniowym
zauważa, że wśród konsumentów istnieje spora tendencja do porzucania seriali publikowanych
w taki sposób. Ponadto od czasu pojawienia się nośników typu DVD czy dekoderów z funkcją nagrywania, coraz większa publiczność nagrywa odcinki i ogląda je później w większej ilości na raz.
Nie ma powodu, by wypuszczać odcinki tygodniowo. Odchodzenie od ustawionych ram czasowych
telewizji jest ogromne. Po co więc wciągać ludzi w coś, co porzucają w tak dużych ilościach? (…)
52
T. Spangler, Netflix eyeing total of about 700 original series in 2018, udostępniono 12 czerwiec 2018, https://
variety.com/2018/digital/news/netflix-700-original-series-2018-1202711940/
53
S. Radzewicz, Netflix chce wydać 700 własnych filmów i seriali do końca 2018 roku. To wcale nie jest dobra wiadomość, udostępniono 12 czerwiec 2018, https://www.spidersweb.pl/rozrywka/2018/02/27/netflix-originals-2018/
54
E. Faucher, The Future of Netflix vs. Linear TV., JLMC vol.474, 2015,
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Większość widzów ogląda treści na żądanie lub z domowych nagrywarek odtwarzając je w kilku
odcinkowych blokach. 55 - mówi Sarandos. Kolejnym powodem jaki wymienia, jest zmiana nawyku
widzów do angażowania się w wiele seriali jednocześnie. W czasach, gdy ilość i różnorodność
dostępnych programów jest ogromna, widzowie w praktyce mogliby codziennie oglądać coś
innego i nie wracać do obejrzanych już treści. Dlatego wzrasta chęć do całkowitego zagłębienia
się w jeden serial, bez rozpraszania uwagi pomiędzy wiele innych i dopiero przejście do kolejnej
produkcji. W modelu proponowanym przez Netflixa jest to możliwe dzięki dostępności od razu
całych sezonów, więc proces oglądania użytkownik platformy może dostosować do własnych
potrzeb i zarówno pochłonąć wszystkie odcinki w jedną noc jak i rozłożyć je na kilka dni, tygodni,
a nawet miesięcy bez strachu, że gdzieś mu te treści umkną.
3.3.2. Dokumenty
Warto zaznaczyć, że treści publikowane na Netflixie to nie tylko seriale i filmy fabularne, ale
także szerokie spektrum filmów dokumentalnych o różnorodnej tematyce, które cieszą się ogromną
popularnością i uznaniem. Dokumenty udostępniane na platformie przedstawiają zarówno historie mrożących krew w żyłach morderstw, afer politycznych, poruszają ważne problemy globalne
jak i zabierają w podróże po najpiękniejszych zakątkach ziemi. Różnorodność tej kategorii jest
ogromna i każdy widz ma szansę znaleźć choć jeden dokument, który z zaciekawieniem obejrzy.
O jakości produkcji tego gatunku świadczą przyznawane im nagrody. W 2018r. tworzony przez
Netflixa „Ikar”, poruszający problem dopingu w Rosji, został doceniony przez Akademię Filmową
i otrzymał Oscara w kategorii „Najlepszy Dokument”.
3.4 Nowa kultura oglądania - binge-watching
Efektem stosowanej przez Netflix polityki „wszystko na raz” jest zmiana kultury oglądania i nasilenie się zjawiska tzw. binge-watching, czyli kompulsywnego oglądania. Termin znany już od lat
’90 oznacza oglądanie treści wideo, zazwyczaj jednego serialu lub programu, w wieloodcinkowych
blokach. Mimo wieloletniej obecności w kulturze, sformułowanie zyskało popularność dopiero
w chwili pojawienia się mediów internetowych oferujących dostęp do treści wideo ”na żądanie”,
które radykalnie zmieniły nawyki odbiorcze widowni telewizyjnej. 56 Spośród wszystkich platform
tego typu, zjawisko binge-watching’u najczęściej zaczęło pojawiać się w kontekście Netflixa i wśród
jego użytkowników stało się synonimem częstotliwości oglądania na nim treści.57
W 2013r. Netflix we współpracy z antropologiem kultury Grantem McCrack’iem przeprowadził
badanie, którego przedmiotem było zebranie informacji na temat sposobu konsumowania treści przez
użytkowników platformy. Rozmowy z konsumentami z USA i Kanady przyniosły konkluzję, że dla większości przepytanych subskrybentów binge watching to obejrzenie od 2 do 6 odcinków bez odrywania
się od ekranu. 58 Takie wyniki nie oznaczają jednak, że granica 6 odcinków jest stała i nieprzekraczalna. W listopadzie 2017r. po premierze drugiego sezonu długo oczekiwanego serialu Stranger Things
statystyki oglądalności wykazały, że w ciągu pierwszych 24h, aż 361 tysięcy Amerykanów obejrzało

55
A. Sepinwall, Matt Weiner ’would lose’ if he wanted to make a weekly Netflix show, udostępniono 12 czerwiec 2018,
https://uproxx.com/sepinwall/ted-talk-state-of-the-netflix-union-discussion-with-chief-content-officer-ted-sarandos/.
56
Binge-Watching, udostępniono 12 czerwiec2018, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Binge-watching&oldid=835998692.
57
E. Faucher, The Future of Netflix vs. Linear TV
58
Netflix Declares Binge Watching Is the New Normal, Netflix Media Center, udostępniono 10 czerwiec 2018,
https://media.netflix.com/en/press-releases/netflix-declares-binge-watching-is-the-new-normal-migration-
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Rysunek 12. Binge Racing

Źródło: https://media.netflix.com/pl/press-releases/ready-set-binge-more-than-8-millionviewers-binge-race-their-favorite-series
Rysunek 13. Binge watching według wieku i płci odbiorców

Źródło: https://www.marketingcharts.com/television-28647/attachment/harris-binge-viewing-tvshows-apr2013
wszystkie 9 odcinków serialu. 59 Przyjmując, że jeden epizod trwa ok. 50 minut, najbardziej zaangażowani widzowie (tzw. binge-racers 60) poświęcili 7.5 godziny wpatrując się w ekran odbiornika.
59
A. Santiago, 361,000 Americans binge-watched the entire second season of Netflix’s «Stranger Things» in
the first 24 hours, Nielsen says, Business Insider, udostępniono 10 czerwiec 2018, http://www.businessinsider.
com/361000-people-binge-watched-all-of-stranger-things-2-the-first-day-according-to-nielsen-2017-11.
60
binge-racers to określenie odnoszące się do nowej, ekstremalnej formy binge-watchingu, polegającej na obejrzeniu serialu w jak najkrótszym czasie od premiery. Z badań Netflixa wynika, że 8 mln użytkowników ogląda seriale “na wyścigi”, a błyskawiczne ukończenie sezonu staje się wyznacznikiem statusu społecznego. Na przestrzeni
lat 2013-2016 liczba serialowych sprinterów wzrosła dwudziestokrotnie [w:] Do oglądania, gotowi, start! ponad 8
milionów widzów «ogląda na wyścigi» ulubione seriale w serwisie Netflix, udostępniono 17 czerwiec 2018, https://
media.netflix.com/pl/press-releases/ready-set-binge-more-than-8-million-viewers-binge-race-their-favorite-series.
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Binge Watching uznaje się za dominujący model oglądania wśród pokolenia Millenialsów, urodzonych w latach 1980-2000, którzy okres dorastania spędzili już w towarzystwie nowych, cyfrowych
technologii. Osoby urodzone wcześniej, bardziej zżyte z tradycyjnym modelem telewizji linearnej
dają się ponieść wieloodcinkowym maratonom znacznie rzadziej, co pokazuje grafika poniżej:
Władze Netflixa nie ukrywają, że monitorowanie praktyk odbiorczych swoich użytkowników
jest źródłem bezcennych informacji, które wykorzystywane są do ulepszania treści i produkowania
programów jeszcze bardziej dopasowanych do dominującego wśród odbiorców stylu oglądania.
Ted Sarandos przyznaje, że tendencja do kompulsywnego oglądania wpływa na produkcje już na
etapie ich tworzenia: Netflix utorował widowni drogę do zarządzania treścią i pomógł w uwolnieniu konsumentów od ograniczeń linearnej telewizji. Nasze oryginalne produkcje stworzone są do
oglądania w blokach wieloodcinkowych, po raz pierwszy zestawiając treść z nowymi standardami
kontroli widza.61
3.5 Marketing
Nawet najlepszej jakości produkty potrzebują skutecznego marketingu, który wspomoże ich
siłę przebicia i skłoni konsumentów do zainwestowania swojego czasu i pieniędzy. Ponad 125
milionów osób ze 190 krajów, którzy kochają Netflixa i regularnie płacą za możliwość korzystania
z jego usługi nie zdecydowało się na ten związek od tak. Oczywiście, Netflix jest innowacyjny,
ciekawy i oferuje bogatą bibliotekę oryginalnych treści, jednak to nie wszystko czym platforma
skłania odbiorców do pozostania z nią na dłużej. By w świecie pokus i silnej konkurencji zatrzymać przy sobie istniejących klientów i pozyskać miliony nowych, firma Reeda Hastingsa wkłada
wiele wysiłku w sprawnie działający, kreatywny i angażujący sposób komunikacji z obecnymi
i potencjalnymi klientami.
3.5.1. Powiem Ci, czego pragniesz
Automatyczne, inteligentne dopasowywanie programów do moich zainteresowań62 to najczęściej
wymieniane oczekiwanie w stosunku do telewizji przyszłości. Oglądanie telewizji mimo całego
jej postępu cyfrowego i wielu możliwości ingerencji w sposób wyświetlania treści wciąż wiąże się
z dopasowywaniem się do narzuconej ramówki telewizyjnej. To nadawcy, a nie odbiorcy decydują
o tym co i kiedy będzie wyświetlane, a tematyka programów dobierana jest pod duże grono odbiorców, bez uwzględniania ich indywidualnych preferencji. Włączając telewizor o przypadkowej
porze nie trudno więc o rozczarowanie i frustrację, kiedy na żadnym ze 150 posiadanych kanałów
nie leci nic na czym można zawiesić oko.
W przypadku Netflixa indywidualny gust klienta od zawsze stał bardzo wysoko w hierarchii
wartości. Każdy, kto korzysta z platformy doświadczył działania algorytmu polecającego treści. Idea
docierania do użytkowników ze spersonalizowaną ofertą, była elementem strategii funkcjonowania
przedsiębiorstwa jeszcze w czasach dominacji internetowej wypożyczalni DVD. Ewolucja zwykłych
formularzy do oceniania filmów, które na początku dołączane były do koperty z płytą, przyniosła
potężne narzędzie analizujące historię oglądania użytkowników i polecające na jej podstawie kolejne,
potencjalnie interesujące treści. W rezultacie żaden ekran Netflixa nie wygląda tak samo, a każdy
użytkownik widzi na ekranie startowym inny zestaw, specjalnie dla niego wybranych filmów, seriali
i programów. Podzielone na kategorie, ułożone w przejrzystych blokach tytuły ułatwiają znalezienie
nowego, ulubionego serialu, bez konieczności własnoręcznego przeszukiwania całego serwisu.
Netflix Declares Binge Watching Is the New Normal, Netflix Media Center, udostępniono 10 czerwiec 2018,
https://media.netflix.com/en/press-releases/netflix-declares-binge-watching-is-the-new-normal-migration-1.
62
Jak wynika z badań przeprowadzonych w 2017 roku przez Infuture Hatalska Foresight Institute, drugą
najczęściej wymienianą możliwością było “oglądanie co chcę, gdzie chcę, kiedy chcę” [w:] Raport - Przyszłość
telewizji. Czynniki zmian, s.15
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Wyjątkowe na tle konkurencji rozwiązanie jest dumą i jednym z większych osiągnięć platformy,
a także wabikiem na odbiorców poszukujących wysoce spersonalizowanej oferty.63
3.5.2. Niecodziennie w sieci i w realu
Niełatwym zadaniem jest dotarcie z komunikatem reklamowym do społeczeństwa, którego jedną
z największych bolączek jest właśnie przesyt informacyjno-reklamowy. Netflix, który do niedawna
skupiał się przede wszystkim na inwestowaniu w tworzenie własnych treści, a nie w ich promocję,
stanął przed trudnym zadaniem wyjścia z reklamową swoich produkcji na zewnątrz i zrobieniem
tego w sposób, który nie odstraszy, a przyciągnie nowych klientów. Inwestując przede wszystkim
w przyszłościowe kanały komunikacji, jakimi jest Internet i media społecznościowe. Facebook,
Instagram, Snapchat, czy Twitter nie są obce marketingowcom Netflixa, którzy poruszają się po
nich, jak po doskonale znanym gruncie i na tym obszarze starają się nawiązać jak najlepszy kontakt
z odbiorcami. Komunikacja za pośrednictwem popularnych aplikacji mobilnych jest najlepszym
sposobem dotarcia do młodego społeczeństwa, które jest przyszłością platformy, a strategia wielokanałowego prowadzenia kampanii zwiększają ich siłę oddziaływania i liczbę odbiorców. Jednym
z przykładów kampanii przeprowadzonej za pośrednictwem Social Media jest promocja drugiego
sezonu serialu Stranger Things, którego fani, za pośrednictwem aplikacji mobilnej Snapchat,
mogli dzielić się ze znajomymi zdjęciami i filmami wykonanymi w znanej z serialu scenerii, dzięki
zastosowaniu technologii rozszerzonej rzeczywistości (augmented reality). 64
Powiew świeżości widać także w kampaniach outdoorowych, które tworzone są z dużą kreatywnością i opierają się często o nieszablonowe rozwiązania. Kiedy Netflix zaczął promować
w Polsce nowy serial Altered Carbon (2018), w Galerii Ethos przy warszawskim Placu Trzech
Krzyży stanął pawilon, w którym odwiedzający mogli prawie dosłownie “wejść w skórę” bohaterów
serialu. Altered Carbon to futurystyczna opowieść o świecie, w którym korporacja Psychasec tworzy
“ludzkie powłoki” do których można przenosić świadomość człowieka i zapewnić mu nieśmiertelność. W nawiązaniu do fabuły, klienci Warszawskiego pawilonu mogli wirtualnie przymierzyć
nowe “powłoki”, wziąć udział w wielu atrakcjach przygotowanych przez organizatorów i zapoznać
się z pierwszymi dwoma odcinkami serialu. Cała strefa zorganizowana była w sposób niezwykle
realistyczny, tak jakby rzeczywistość Altered Carbon faktycznie wkroczyła do Warszawy. 65 Widać,
że Netflix nie szczędzi środków i pomysłów na to, by przyciągać kolejne miliony klientów.
3.5.3 Reklama inna, niż wszystkie
Netflix jest niekwestionowanym mistrzem tworzenia kreatywnych kampanii reklamujących jego
produkcje, do których wykorzystuje drobne akcesoria umilające czas spędzony w towarzystwie
ulubionych seriali. Przy okazji promowania serialu Pełniejsza chata Netflix wyprodukował znaną
z niego maskotkę – Mr. Bear. Każdy pluszak wyposażony był w czuły sensor, który podczas przytulania aktywował świecące serce. Nie byłoby w tym nic kreatywnego, gdyby nie fakt, że każda
maskotka posiadała swoją parę, której serduszko także się podświetlało, gdy sparowana z nią
połówka była przytulana. Jeśli obie maskotki zostały przytulone w tym samym czasie, automatycznie włączał się Netflix z najnowszymi odcinkami Pełniejszej chaty. 66 Pomysł niecodzienny,
Why Netflix’s Digital Marketing Strategy Is Spot On, udostępniono 19 czerwiec 2018, http://incitrio.com/whynetflixs-digital-marketing-strategy-is-spot-on/
64
The Best Digital Marketing Takeaways to Learn from Netflix, udostępniono 19 czerwiec 2018, https://www.
rlcmedia.com/the-best-digital-marketing-takeaways-to-learn-from-netflix/
65
A. Piasecka, Przymierz nowe ciało. Nietypowa promocja nowego serialu Netflixa w Warszawie, udostępniono 18 czerwiec 2018, http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/1,13,22969320,147812,Przymierz-nowe-cialo-Nietypowa-promocja-serialu-N.html
66
K. Monllos, Netflix Made Its Own Mr. Bear That Turns On Fuller House Season 2 When You Hug It, udostępniono 20 czerwiec 2018, https://www.adweek.com/creativity/netflix-made-its-own-mr-bear-turns-fuller-houseseason-2-when-you-hug-it-174977/
63
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aczkolwiek w czasach „wszystko już było” trzeba stawiać na takie rozwiązania, jeśli chce się
zwrócić uwagę klientów. Inwestowanie w fanty, które użytkownicy mogliby łączyć z oglądaniem
jest ciekawą i niezwykle pomysłową odnogą działań marketingowych przedsiębiorstwa. Prócz
wspomnianego misia, Netflix stworzył m.in. skarpetki czułe na zasypianie, które wysyłają sygnał
do odbiornika i automatycznie zatrzymują lecące wideo. 67 Kolejny wynalazek został stworzony
specjalnie dla fanów kultowej serii Gilmore Girls, która po wielu latach od zakończenia emisji
doczekała się finału w postaci czterech 90-minutowych odcinków przedstawiających inną porę:
zimę, wiosnę, lato i jesień. Wypuszczona na tą okazję „Binge Candle” to świeczka posiadająca
cztery warstwy wosku o zapachach charakterystycznych dla kolejnych odcinków serialu. Każda
warstwa świeczki wypalała się przez 90 min, co odpowiadało długości odcinka, dzięki czemu
widzowie mogli dosłownie i w przenośni wczuć się w oglądaną rzeczywistość.
W przyszłości można spodziewać się równie zaawansowanych rozwiązań reklamowych, gdyż
jak wynika z planów na 2018r. platforma nie ma zamiaru żałować pieniędzy i na marketing w tym
roku przeznaczy 2 mld USD, co jest prawie dwukrotnie większą kwotą niż roku poprzednim. 68
Przy takim tempie wewnętrznego rozwoju firmy, ciężko będzie powstrzymać Netflixa przed dalszą
ekspansją i kontynuowaniem rewolucji w świecie mediów.
Podsumowanie
W niniejszej pracy została podjęta próba odpowiedzi na pytanie, czy Netflix ma realne szanse
zastąpić tradycyjną telewizję i stać się jej nową lepszą wersją, czy może jest tylko krótkotrwałym
epizodem w historii, niemającym szansy zagrozić ugruntowanej pozycji starego medium. W oparciu
o literaturę, statystyki i poczynione spostrzeżenia został sformułowany wniosek, iż fenomen platformy i jej wpływ na transformację mediów jest niezaprzeczalny. Wprowadzając innowacyjne metody
dystrybucji treści, a także maksymalne dostosowując swoje usługi do oczekiwań współczesnego
społeczeństwa, Netflix zaproponował rozwiązania, które dla telewizji są aktualnie nieosiągalne.
Możliwość oglądania „tu i teraz” na wielu urządzeniach, różnorodne treści wysokiej jakości, bez
reklam, zobowiązań i konieczności czekania. To wszystko składa się na usługę, z której chce się
korzystać i robią to już miliony ludzi niemal z każdego zakątka świata.
Netflix od lat buduje swoją pozycję dostarczyciela “rozrywki doskonałej” i pretendenta do miana
nowej telewizji - dobrej jakościowo, nielimitowanej i obecnej zawsze tam, gdzie mamy na nią ochotę,
bez ograniczeń czasu i miejsca. Dwadzieścia lat temu Reed Hastings i Marc Randolph znaleźli
niszę, w której ulokowali swoje ambicje i oczekiwania widowni nowej generacji. Od tego czasu
konsekwentnie realizując plan rozwoju firmy i wprowadzając kolejne gałęzie jej działalności (usługa
strumieniowania online, czy produkcje Netflix Original) wynieśli Netflixa na pozycję globalnego
lidera wśród platform VoD, który realnie wpływa na funkcjonowanie rynku i kreuje nowe trendy
i zachowania wśród odbiorców telewizji. Pod wpływem Netflixa wykształciła się nowa widownia,
oczekująca wysoce spersonalizowanej oferty, której dominujący sposób oglądania polega na
konsumowaniu dużej ilości treści na raz.
Mimo wieloletniego stażu na rodzimym rynku amerykańskim, Netflixa wciąż można postrzegać jako przedsiębiorstwo rozwijające się. Obecny kształt, w którym dominuje streaming i nacisk
kładziony jest na produkcje własne uformował się stosunkowo niedawno i wymaga jeszcze dopracowania w wielu kwestiach. Na pewno wiele musi się także wydarzyć na rynkach zagranicznych,
takich jak Polski, gdzie Netflix dopiero buduje swoją widownię, poszerza biblioteki i zaczyna
Netflix Make It, udostępniono 20 czerwiec 2018, http://makeit.netflix.com/projects/socks.
Letter to shareholders, April 2017, udostępniono 19 czerwiec 2018, https://ir.netflix.com/static-files/0e4efdea-6714-45e7-93e5-1e5ee49aff07
67
68
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inwestować w lokalne produkcje. Wsparcie dla konkretnych krajów już widać – coraz większa
część budżetu wędruje do rąk twórców europejskich, azjatyckich czy tych z Ameryki Południowej.
Docenić trzeba także wkład Netflixa w rozwój i ponowne zainteresowanie filmami dokumentalnymi,
które właśnie przeżywają swój renesans. Wyprodukowane przez niego filmy poruszają bardzo
poważną tematykę i kształtują światopoglądy swoich użytkowników, a także otwierają oczy na
ważne światowe problemy.
W przyszłości serwis będzie musiał włożyć wiele wysiłku w utrzymanie się na szczycie. Konkurencja nie śpi, a po przetarciu szlaków i pokazaniu drogi do serc użytkowników, na wzór Netflixa
zaczną rodzić się nowe podmioty, oferujące rozrywkę opartą na podobnym modelu dystrybucji
(wszystko na raz) i algorytmie polecania treści. Aktualny poziom technologii informatycznych
pozwala także przypuszczać, że wizja przyszłości zakłada oglądanie znacznie bardziej zaangażowane, wzbogacone o takie technologie jak gogle VR (Virtual Reality), wprowadzające widza
bezpośrednio do oglądanej rzeczywistości. Netflix, chcąc zachować swoją pozycję i opinię medium
innowacyjnego być może będzie musiał zaaplikować takie technologie do swoich produkcji, jeśli
okaże się, że tego właśnie oczekują jego użytkownicy.
Odpowiedź na kolejny znak zapytania postawiony we wstępie tej pracy - czy Netflix jest w stanie
zagrozić pozycji telewizji, czy może stare medium nie zamierza jeszcze składać broni w walce
o uwagę widzów – po analizie kondycji medium m.in. na Polskim rynku, skłania do wniosków, iż
telewizja, mimo widocznych wad, jeszcze długo będzie gościć w domach odbiorców na całym
świecie. Jaka przyszłość rysuje się przed tym medium? Obserwowane na przestrzeni ostatnich
lat przemiany technologiczne rodziły wiele teorii o końcach i początkach mediów. Stare media
już wielokrotnie żegnały się z życiem, by nagle tak jak np. płyty winylowe, odrodzić się niczym
feniks z popiołów i wrócić do łask nowoczesnej klienteli. Tak samo w historii telewizji było już
wiele końców, które zapoczątkowały nowe, wspaniałe okresów tego medium. Jest to medium
niezwykle elastyczne, co pokazało przez lata transformacji i dostosowywania się do kolejnych
warunków dyktowanych przez otoczenie. Kiedy skończyła się telewizja czarno-biała, zaczęła się
telewizja kolorowa. Koniec telewizji analogowej dał natomiast początek zupełnie nowej jakościowo
telewizji cyfrowej, która wyszła poza sztywne ramy telewizora i dała widzowi większą kontrolę
nad sposobem oglądania.
Telewizja przyszłości to medium wielowymiarowe, dostępne za pośrednictwem nie jednego,
a wielu urządzeń, bez ograniczenia czasu i miejsca, słuchające swojego odbiorcy i błyskawicznie
odpowiadające na jego pragnienia. Natflix można nazywać nową telewizją, ale stara telewizja, tak
silnie zakorzeniona w kulturze i wciąż będąca głównym dostarczycielem informacji i rozrywki do
domów na całym świecie, wciąż będzie w nich obecna.
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Kryzys wizerunkowy w mediach
społecznościowych – studium przypadku
Streszczenie:
Celem pracy jest scharakteryzowanie przyczyn powstawania sytuacji kryzysowych przedsiębiorstw w nowym gatunku mediów, jakim są media społecznościowe i wskazanie kluczowych czynników zapobiegania
temu negatywnemu zjawisku. W pracy zdefiniowano oraz opisano w skrócie genezę mediów społecznościowych. Wyjaśniono ich szerokie zastosowanie w działaniach marketingowo-promocyjnych przedsiębiorstw
oraz przedstawiono korzyści i zagrożenia dla wizerunku organizacji płynące z obecności w tej przestrzeni.
Wskazano zachowania, których należy się wystrzegać by nie doprowadzić do kryzysu w mediach społecznościowych oraz dobre praktyki, pozwalające na tworzenie pozytywnych relacji firmy z potencjalnymi klientami.
W pracy zaprezentowano cztery różnorodne przykłady sytuacji kryzysowych, w których wskazano zarówno
pozytywne jak i negatywne elementy zmagania się firm z kryzysem.
Słowa kluczowe: media społecznościowe, Internet, kryzys, wizerunek, zarządzanie kryzysowe
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Wstęp
Na przestrzeni ostatnich lat media społecznościowe stały się ważnym kanałem komunikacji
przedsiębiorstw z klientami. Do niedawna służące głównie jako narzędzie do nawiązywania i podtrzymywania znajomości, wymiany zdań i opinii na forach i blogach, obecnie w dużym stopniu
są także miejscem marketingowych działań i wizerunkowych zabiegów przedsiębiorstw. Dzisiaj
większość globalnych marek posiada swój profil w mediach społecznościowych, a coraz więcej
zalet obecności w tej przestrzeni zauważają również mniejsze firmy. Możliwość otwartej, dwustronnej komunikacji, szybkiej reakcji na potrzeby i wymagania klientów jest obecnie niezbędna
do zdobycia ich zaufania i lojalności. Zmieniający się model konsumpcji, w którym większość osób
przed zakupem szuka informacji i opinii o produkcie lub usłudze w Internecie, a także oczekuje
szybkiej i fachowej obsługi, sprawia, że obecność firmy w tej przestrzeni jest koniecznością, aby
móc skutecznie rywalizować z rynkową konkurencją. Poza tym stale rosnąca liczba użytkowników
Internetu oraz ilość czasu spędzanego przez nich w sieci, to kolejny powód by wykorzystać social
media do promocji swojej działalności.
Najbardziej popularną, w pełni profesjonalną platformą marketingową jest Facebook. Innymi
często wykorzystywanymi miejscami działań marketerów są np. Instagram, Youtube, Twitter, Linkedin, czy Pinterest. Zalety obecności w tych kanałach zdecydowanie przewyższają zagrożenia
z tym związane. Niemniej jednak przed przystąpieniem do korzystania z marketingu społecznościowego, należy się odpowiednio przygotować i poznać charakterystykę środowiska social
media. Sposób ich funkcjonowania sprawia, że nawet pojedynczy głos niezadowolonego klienta
może stać się źródłem kryzysu, a brak reakcji osób odpowiedzialnych za komunikację marki może
doprowadzić do jej całkowitego krachu wizerunkowego. Sytuacje kryzysowe były obserwowane
od samego początku działalności reklamowej w social media i obecne są nadal. Pomimo rosnącej świadomości przedsiębiorstw istniejących niebezpieczeństw oraz coraz bogatszej literatury
prezentującej dobre praktyki zarządzania kryzysowego – ich liczba nie spada. Zacięta walka
o klienta, chęć wyróżnienia się na tle konkurencji, nie wyciąganie wniosków z popełnianych błędów własnych i konkurencji oraz ciągła ewolucja social media sprawiają, że źródeł potencjalnego
kryzysu nie brakuje.
Celem niniejszej pracy jest scharakteryzowanie przyczyn powstawania sytuacji kryzysowych przedsiębiorstw w mediach społecznościowych i wskazanie kluczowych czynników
zapobiegania temu negatywnemu zjawisku. Posłuży do tego analiza czterech wybranych
przeze mnie sytuacji z lat 2016 ¬– 2018, które pozwolą prześledzić przebieg kryzysu, jego
skutki, a także błędy w komunikacji osób odpowiedzialnych za prowadzenie firmowych profili.
Przyjęta przeze mnie hipoteza zakłada, że tylko szybka, przemyślana reakcja na sytuację kryzysową oraz podstawowa znajomość zarządzania kryzysowego, zwiększa szanse
na jej zażegnanie i obronę wizerunku firmy. Unikanie odpowiedzialności i bagatelizowanie
problemu, powoduje zaognienie kryzysu.
Do przygotowania pracy posłużyła mi literatura opisująca istotę funkcjonowania social media,
przedstawiająca ich biznesowy potencjał oraz metody radzenia sobie z kryzysem. Pomocne były
również pozycje z zakresu kryzysowego public relations. Główne źródło informacji stanowiły
jednak serwisy społecznościowe, w których doszło do kryzysu: Facebook, Instagram, Twitter,
Wykop, a także blogi poświęcone kryzysom oraz artykuły umieszczane na branżowych stronach
internetowych takich jak wirtualnemedia.pl, czy proto.pl. Dla lepszego zobrazowania omawianych
problemów i ich skutków wykorzystałem również infografiki i dane z monitoringu mediów oraz
zrzuty ekranu z wcześniej wymienionych portali.
Praca składa się z wstępu, sześciu rozdziałów, zakończenia i wykazu literatury. W pierwszych
trzech rozdziałach została przedstawiona ogólna charakterystyka mediów społecznościowych,
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wskazano cechy pozwalające na skuteczne wykorzystanie social media w działaniach marketingowych oraz wymieniono zasady postępowania w sytuacji kryzysowej. Czwarty rozdział to analiza
czterech kryzysów wizerunkowych w mediach społecznościowych z Polski i ze świata – przyczyny
ich powstania, dobre i złe praktyki postępowania antykryzysowego, a także skutki jakie wywołały.
W piątym podsumowano i wskazano różnice pomiędzy analizowanymi przypadkami, a w szóstym
wyciągnięto wnioski potwierdzające słuszność przyjętej przeze mnie hipotezy.
Motywacją, jaką kierowałem się podczas wyboru tematu pracy, była chęć poznania głównych
przyczyn tak częstego występowania kryzysów wizerunkowych przedsiębiorstw w mediach społecznościowych oraz ich realnych skutków jakie wywołały – oceniając z perspektywy czasu. Każdy
kryzys wzbudza ciekawość i emocje u osób bezpośrednio odczuwających jego konsekwencje, jak
i u osób postronnych. Często jest on również szeroko komentowany przez media, dlatego uznałem
to za ciekawy temat do analizy.
Rozdział 1. Media społecznościowe – definicja i historia
[…] każda strona w internecie, w której zachodzi interakcja między użytkownikami, jest medium społecznościowym. Blogi, portale z możliwością komentowania, portale społecznościowe,
fora, wirtualne światy gier i światy społecznościowe (Second Life, Travian czy World of Warcraft),
serwisy kontentowe (Wykop, YouTube) – wszystkie te strony stanowią element krajobrazu mediów
społecznościowych” 1.
Media społecznościowe (ang. social media) stały się w dzisiejszych czasach nieodłącznym
elementem naszego życia. Na początku istnienia traktowane jako nowinka technologiczna i przelotna moda – dzisiaj są podstawowym kanałem komunikacji z innymi ludźmi i organizacjami, sposobem na wyrażenie siebie, narzędziem w zaspokajaniu własnych potrzeb i spraw oraz platformą
do wzajemnej wymiany treści. Powszechna dostępność do Internetu, spadające ceny urządzeń
elektronicznych (komputerów, tabletów, smartfonów) sprawiły, że właściwie o każdej porze dnia,
z dowolnego miejsca na świecie możemy szukać interesujących nas informacji, robić zakupy przez
Internet, porównywać ceny i opinie o produktach. To wszystko spowodowało, że media społecznościowe skupiają ogromną liczbę użytkowników i są obecnie także popularnym kanałem marketingu
i sprzedaży w biznesie.
Rozwój mediów społecznościowych związany jest z pojawieniem się Internetu drugiej generacji tzw. Web 2.0. Początkowo sieć WWW była statyczna – można było wyodrębnić posiadaczy
serwerów, którzy udostępniali treści i dbali o rozwój własnych serwisów oraz zwykłych, biernych
użytkowników (odbiorców treści). Kontakt między nimi był mocno ograniczony, a komunikacja
odbywała się jednostronnie. Na początku XXI wieku nastąpiło płynne przejście na tzw. Web 2.0,
które nie polegało na rewolucyjnym wprowadzeniu nowej technologii, lecz było określeniem trendu rozpropagowującego społeczną ideę dzielenia się wiedzą. Tim O’Reilly twórca tego terminu
określił je jako: „Uważaliśmy Web 2.0 nie za nową wersję Web, ale raczej za realizację potencjału
sieci, można powiedzieć: jej drugie wejście. (…) Dla nas ten termin oznaczał dużo więcej niż modele biznesowe oparte na reklamach lub nowe typy aplikacji webowych. (…) w Web 2.0 chodzi
o wykorzystywanie efektu sieci i zbiorowej inteligencji użytkowników do budowania aplikacji, które
dosłownie stają się tym lepsze, im więcej ludzi ich używa” 2.
Wszystkie narzędzia wspomagające kreowanie przestrzeni Web 2.0 istniały już wcześniej. Zmienił
się sposób korzystania z sieci, która stała się otwarta na ludzi i angażująca ich w współtworzenie
treści. Głównym celem stało się nawiązywanie kontaktów między użytkownikami Internetu oraz
1
2

M. Czaplicka, Zarządzanie kryzysem w social media, Helion, Gliwice 2014, s. 10.
A. Shuen, Web 2.0 Przewodnik po strategiach, Helion, Gliwice 2009, s. 7 – 8.
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podtrzymywanie ich poprzez interaktywność. „Za pośrednictwem Web 2.0 internauci dzielą się
wiedzą, doświadczeniem i kompetencjami, wymieniając się tworzonymi przez nich tekstem, linkami, nagraniami, zdjęciami – określanymi łącznie jako Users Generating Content (UGC), dzięki
serwisom społecznościowym”. 3 Jak podkreśla W. Gogołek: „tę nową fazę WWW 4 zainicjował
społeczny fenomen – „społeczne media” (social media) – jakim stał się udział indywidualnych osób
w samodzielnym tworzeniu i dystrybucji produktów informacyjnych za pośrednictwem Internetu” 5.
Pierwsze portale społecznościowe pojawiły się w Stanach Zjednoczonych w połowie lat
dziewięćdziesiątych. Było to wynikiem naturalnej ludzkiej potrzeby przynależności do grupy,
poszukiwania więzi z innymi ludźmi, a przede wszystkim konsekwencją rozwoju technologii internetowych. Powstały proste w obsłudze narzędzia umożliwiające publikowanie własnych treści bez
konieczności posiadania zaawansowanej wiedzy o zasadach tworzenia stron WWW. Kolejnym
czynnikiem wpływającym na błyskawiczny wzrost popularności social media był coraz łatwiejszy
dostęp do Internetu. Dobro, które było zarezerwowane głównie dla naukowców i pracowników dużych
korporacji, stawało się podstawowym medium komunikacyjnym wśród zwykłych użytkowników.
Dodatkowo wzrost przepustowości łączy internetowych umożliwiał coraz szybsze przesyłanie plików,
zakładanie blogów, mikroblogów, serwisów z plikami audio, zdjęciami, filmikami, czy serwisów
społecznościowych. . Mimo iż rozkwit social media przypada na przełom XX i XXI wieku, to mało
kto wie, że pierwsze elementy budowania społeczności w sieci powstawały już w latach siedemdziesiątych, kiedy to zakładano grupy dyskusyjne i fora, a Ray Tomlinson wysłał pionierskiego
e-maila (tabela 1). W Polsce, za jedną z pierwszych rodzimych „społecznościówek” uważa się
serwis Fotka.pl, który zadebiutował w 2001 roku. Umożliwiał on użytkownikom publikację własnych
zdjęć, wzajemną ich ocenę oraz komentowanie, a także posiadał funkcję czatu. Datą graniczną
dla Internetu był 2004 rok, kiedy to powstał określany mianem króla social media – Facebook.
1.1. Social media w liczbach
Liczba użytkowników Internetu przekroczyła w styczniu 2018 roku 4 miliardy. Oznacza to, że
ponad połowa światowej populacji korzysta z sieci, a w ciągu poprzedniego roku przybyło ponad
ćwierć miliarda nowych użytkowników. Tak znaczący przyrost Internautów to w dużej mierze zasługa
urządzeń mobilnych i coraz korzystniejszych cen pakietów danych. Smartfony i aplikacje mobilne
zrewolucjonizowały social media – dzięki nim wzrosły możliwości wykorzystania ich potencjału.
Użytkownicy mają nieograniczony dostęp do informacji, są w ciągłym kontakcie ze znajomymi
niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Urządzenia mobilne stały się podstawowym narzędziem pracy, rozrywki, komunikacji. Dzisiaj ponad dwie trzecie światowej populacji posiada telefon.
Ogólna liczba użytkowników social media to ponad 3 mld osób na świecie, z czego zdecydowana
większość korzysta z nich właśnie za pomocą urządzeń mobilnych (rys. 1). Ludzie spędzają też
coraz więcej czasu online. Przeciętny użytkownik poświęca na surfowanie po sieci i przeglądanie
portali społecznościowych ok. 6 godzin dziennie.
Pomimo, iż jedną z podstawowych cech środowiska Web 2.0 jest przemijalność i krótkotrwałość
popularności poszczególnych kanałów komunikacji (np. grono.net, My Space) to czołowe portale
społecznościowe jak Facebook, YouTube, czy Instagram cały czas odnotowują wzrost liczby nowych
użytkowników. O tym, jak dynamiczny rozwój tych platform nastąpił w ostatnich latach świadczy
fakt, iż w 2012 roku Facebook przekroczył miliard zarejestrowanych użytkowników – dzisiaj jest
to prawie 2,2 mld osób (rys. 2).
J. Kreft, Za fasadą społeczności. Elementy zarządzania nowymi mediami, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, s. 35.
4
Fazę Web 2.0.
5
W. Gogołek, Technologie informacyjne mediów, ASPRA-JR, Warszawa 2006, s. 18.
3
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Tabela 1. Historia social media
1971
1978-1979
1989

1994

Ray Tomlinson wysłał pierwszego e-maila
W tych latach powstawały pierwsze grupy dyskusyjne do dzielenia się ciekawymi artykułami
i spostrzeżeniami
Pojawił się IRC, czyli najsłynniejszy czat początku lat 90
W Newsweeku opublikowano artykuł sugerujący, że Internet jest przereklamowany i nie
zyska na popularności
W Internecie pojawia się pierwszy pełnoprawny blog

1995

Na amerykański rynek wszedł serwis Classmates.com, który służył do odnajdywania dawnych znajomych ze szkoły

1997

Powstaje SixDegrees.com, czyli pierwszy serwis społecznościowy z prawdziwego zdarzenia
( jego nazwa nawiązywała do teorii mówiącej, że każdy człowiek jest połączony z dowolną
osobą łańcuchem maksymalnie sześciu ludzi)

2000

Nadeszła era Gadu-Gadu komunikatora, który wyparł w Polsce IRC

2001

Ruszyła Fotka.pl, czyli jeden z pierwszych polskich portali społecznościowych

2003

Na rynku zaistniały WordPress i Linkedin, a także serwis MySpace
Data graniczna dla Internetu – powstaje król social media Facebook

2004

Na polską scenę społecznościową wkroczyło grono.net, które zniknęło bez uprzedzenia
po 8 latach
Narodziły się projekty Digg i Reddit – oba stworzone z myślą o dzieleniu się ciekawymi
materiałami znalezionymi w sieci

2005

Polską odpowiedzią na tego typu strony był serwis wykop.pl

2006

Powstaje serwis muzyczny Spotify, a także serwis społecznościowy udostępniający usługę
mikroblogowania – Twitter

2008

Facebook doczekuje się polskiej wersji językowej – średnio, co miesiąc przybywa 150 tys.
nowych, polskich użytkowników

2010

Pojawia się Instagram, który po dwóch latach zostaje wykupiony przez Facebook za zawrotną kwotę 1 mld dolarów

2011
2015

Nadeszła era Snapchata, który zdobywa coraz większą popularność zwłaszcza wśród
młodszych Internautów
Google spróbował pokonać Facebooka serwisem G+, bez powodzenia
Facebook odnotował, że tylko jednego, lutowego dnia serwis odwiedził miliard osób

Źródło: https://lenovozone.pl/blog/wp-content/uploads/2016/03/LenovoBlogsocial_media.png [10.05.18
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Rysunek 1. Globalna statystyka dot. social media (styczeń 2018)

Źródło: https://www.slideshare.net/wearesocial/digital-in-2018-global-overview-86860338 [10.05.18]
Rysunek 2. Liczba aktywnych użytkowników najpopularniejszych serwisów społecznościowych
(w mln) – styczeń 2018

Źródło: https://www.slideshare.net/wearesocial/digital-in-2018-global-overview-86860338 [10.05.18]

Rysunek 3. Wykorzystanie Internetu i social media w Polsce (styczeń 2018)

Źródło: https://www.slideshare.net/wearesocial/digital-in-2018-in-eastern-europe-part-1-west-86864848
[10.05.18]
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Rysunek 4. Najpopularniejsze serwisy społecznościowe w Polsce (procent wszystkich użytkowników social media korzystających z danego serwisu)

Źródło: https://www.slideshare.net/wearesocial/digital-in-2018-in-eastern-europe-part-1-west-86864848
[10.05.18]

W Polsce 78% społeczeństwa (tj. ok. 30 mln osób) posiada dostęp do Internetu, a aktywnymi
użytkownikami social media jest prawie 17 mln osób (rys. 3). Aż 14 mln z nich korzysta z mediów
społecznościowych przy użyciu urządzeń mobilnych, co w porównaniu do 2015 roku daje blisko
5 mln wzrost. Podążając za światowym trendem do najpopularniejszych platform w Polsce należy
Youtube, Facebook i Messenger (rys. 4). Zaskakujący jest fakt, że 16% użytkowników social media
deklaruje korzystanie z Naszej Klasy, której popularność już dawno przeminęła.
Rozdział 2. Potencjał biznesowy mediów społecznościowych
Wraz z rozwojem technologii i pojawieniem się nowoczesnych kanałów komunikacji, zdawano
sobie sprawę, że nastąpi także transformacja w świecie marketingu, public relations, reklamy.
W 1999 roku P. Kotler pisał: „W nadchodzącym dziesięcioleciu nastąpi gruntowna przemiana
marketingu. Nie ma cienia wątpliwości, że na początku XXI wieku rynki i marketing będą funkcjonować na odmiennych zasadach niż dawniej. Społeczeństwo industrialne zastąpi ekonomia
oparta na informacji, która zdominuje i odmieni praktycznie wszystkie aspekty życia codziennego.
Rewolucja cyfrowa dogłębnie zrewidowała nasze myślenie na temat przestrzeni, czasu i masy”. 6
Przez wiele lat na reklamę w środkach masowego przekazu mogły pozwolić sobie tylko wielkie
przedsiębiorstwa dysponujące pokaźnym budżetem mediowym. Social media sprawiły, że nawet
średnie i małe firmy, przy stosunkowo niskich kosztach, zaczęły mieć szanse zaistnienia w świadomości szerokiego grona konsumentów, a o osiągnięciu rynkowego sukcesu w dużej mierze
zaczęła decydować kreatywność i innowacyjne podejście na zmieniające się warunki otoczenia.
Social media są znakomitym nośnikiem komunikatów i informacji o marce (promocje, nowości), jednocześnie zapewniają niemal całodobowy kontakt i dialog z klientem jak i otoczeniem
firmy. Dzięki nim przedsiębiorstwa mogą publikować treści, na których im najbardziej zależy, bez
zniekształceń, z pominięciem medialnych gatekeeperów 7 jak to miało miejsce w mediach tradyP. Kotler, Kotler o marketingu. Jak kreować i opanować rynki, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu,
Kraków 1999, s. 268.
7
Gatekeeper – osoba odpowiedzialna za selekcję informacji publikowanych w gazetach, telewizji i radiu.
6
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Rysunek 5. Wykorzystanie marketingu społecznościowego przez polskie przedsiębiorstwa

Źródło: https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5497/2/7/1/spoleczenstwo_informacyjne_w_polsce_w_2017.pdf [06.05.18]
cyjnych. Poza tym social media są ogromnym agregatorem informacji o konsumentach, którzy
publicznie dzielą się swoim doświadczeniem, wydarzeniami z życia osobistego i zawodowego.
Z punktu widzenia organizacji są to bezcenne wiadomości, które pozwalają na najefektywniejsze dotarcie reklamy i produktu do grupy docelowej, przygotowanie zindywidualizowanej oferty
i maksymalizację przychodów.
W wyniku rozwoju technologii sieciowych nastąpiła zmiana w modelu współpracy między firmami, a interesariuszami. Klient przestał być wyłącznie posiadaczem marki – stał się aktywnym
współtwórcą jej produktów i usług, często wręcz dyktującym warunki i mówiącym jak organizacja
powinna działać. Już w 2011 roku w badaniu przeprowadzonym przez The Economist Intelligence
Unit wśród ponad 500 liderów biznesu z całego świata prognozowano, że do 2020 roku klienci
staną się głównym źródłem pomysłów na nowe usługi i produkty: „86% respondentów zakłada, że
klienci będą integralną częścią wewnętrznego procesu podejmowania decyzji, a 87% badanych
uważa, że w przyszłości członkami zespołów projektowych będą również osoby spoza organizacji
(klienci, partnerzy, przedstawiciele społeczności internetowych)”. 8 Social media są więc środowiskiem, które ciągle się rozwija i stwarza nowe możliwości w prowadzeniu globalnego biznesu
pozbawionego barier geograficznych i czasowych. W Polsce coraz więcej firm przekonuje się do
marketingu społecznościowego. W 2017 roku ponad jedna czwarta wszystkich przedsiębiorstw
korzystała z ich możliwości, z czego zdecydowana większość to duże organizacje zatrudniające
ponad 250 osób (rys. 5). Najmniejszą popularnością media społecznościowe cieszyły się wśród
małych firm zatrudniających od 10-49 osób (24,2%), ale nawet tutaj nastąpił przyrost ogólnej liczby
korzystających z ich możliwości.
2.2 Wizerunek marki w social media
Kreowanie pozytywnego wizerunku marki na podstawie wzajemnego dialogu z otoczeniem
stanowi podstawę rynkowego sukcesu każdej nowoczesnej organizacji. Wizerunek to nic innego
jak pewien obraz, przemyślenia ludzi na temat firmy i jej marek oparte o osobiste doświadczenia
z nią. Ilość czynników wpływających na postrzeganie przedsiębiorstwa jest bardzo duża: „jakość
oferowanych produktów i usług, reklama i promocja, podejmowane działania na rzecz otoczenia,
współpraca z otoczeniem oraz władzami lokalnymi i krajowymi, sposób rozwiązywania konfliktów
Uosabia go zazwyczaj postać redaktora naczelnego, może nim być również podmiot finansujący tytuł, czy też
polityczny cenzor blokujący niechciane treści (częsty brak obiektywizmu przy selekcji materiałów).
8
Biznes w przededniu nowej ery decentralizacji, https://marketingprzykawie.pl/artykuly/biznes-w-przededniunowej-ery-decentralizacji/ [06.05.18].
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z otoczeniem, poczynania na planie międzynarodowym i in.” 9 Na wizerunek mogą mieć wpływ
także zasłyszane pogłoski (od znajomych, z mediów) oraz opinie liderów publicznych lub organizacji
społecznych. 10 Pozytywny odbiór firmy to poprawa jakości relacji z otoczeniem, który procentuje
ogólnym wzrostem zaufania do organizacji. Należy jednak mieć świadomość, że wizerunek nie
jest pojęciem trwałym i zmienia się wraz z modyfikacją poglądów i upodobań.
Bogactwo oferowanych produktów na rynku sprawia, że często kluczowym czynnikiem przy
zakupie stają się emocje i skojarzenia z daną marką. Social media posiadają szereg narzędzi
pozwalających na budowanie osobistych więzi z klientem, dlatego stają się ważnym miejscem
działań o jego pozyskanie. Umożliwiają m.in. obsługę reklamacji, pomagają w rozwiązywaniu
problemów w czasie rzeczywistym, pozwalają na dokonywanie bezpośrednich zakupów na
fanpage’ach. Popularne są np. blogi firmowe, w których opisywane jest życie organizacji, porady
konsumencie, testy produktów – kreując przy tym swój profesjonalny wizerunek. Liczy się przede
wszystkim zaangażowanie i uczciwość działania firmy, za co klienci odwdzięczają się lojalnością
i przywiązaniem do marki. Zbudowanie wirtualnej społeczności wokół marki jest procesem bardzo
wymagającym i długotrwałym, ale niezwykle cennym. Tacy użytkownicy stanowią wiarygodne
źródło opinii o marce. Przekazują swoim znajomym, rodzinie, innym użytkownikom Internetu rzetelną ocenę marki, a w obliczu kryzysu stają się jej obrońcami. Prawie 77% osób czyta recenzje
i opinie o produkcie przed dokonaniem jego zakupu online, 11 dlatego pozytywne komentarze to
potencjalny wzrost popytu na produkty lub usługi.
Samo założenie konta społecznościowego, bloga, czy strony internetowej nie wystarczy, by
ludzie zaczęli je odwiedzać i rekomendować. Należy dostarczać odbiorcom ciekawych, niestandardowych treści, interesować się ich potrzebami, oczekiwaniami wobec nowych produktów,
a w przypadku problemów, udzielać szybkiej i zdecydowanej pomocy. W social media liczy się
interakcja i rozmowa. Wszelkie próby ignorowania konsumentów, nieuczciwe praktyki zostają
natychmiastowo wykryte i mogą prowadzić do kryzysu. Konsekwencją tego najczęściej jest utrata
wiarygodności i zerwanie kontaktu klienta z marką. Ponowne odzyskanie zaufania u takich osób
często bywa niemożliwe.
Obecność firmy w mediach społecznościowych powinna być starannie zaplanowana, a nie
być efektem podążania za ogólnoświatowym trendem lub być dziełem przypadku. Należy określić
styl, formę i cel prowadzonej komunikacji, określić adresatów oraz wybrać odpowiedni kanał społecznościowy, pasujący do profilu działalności organizacji, pozwalający na skuteczną promocję.
Wszelkie podejmowane działania wizerunkowe muszą współgrać z kulturą organizacyjną firmy
oraz przyjętą strategią komunikacyjną i wizerunkową. Ich przebieg powinna zaś nadzorować osoba
doświadczona, znająca specyfikę social media. Silny i spójny wizerunek marki to podstawa w drodze do sukcesu i wzrostu jej wartości w oczach potencjalnych klientów, pracowników i inwestorów.
To także większa stabilność działania organizacji oraz mniejsze koszty ewentualnych kryzysów.
Rozdział 3. Media społecznościowe w zarządzaniu kryzysem
Media społecznościowe otworzyły ogromne możliwości do prowadzenia skutecznego biznesu
opartego na współuczestnictwie i zaangażowaniu klientów w działalność organizacji. Przejrzystość
działań w połączeniu z aktywnym dialogiem z konsumentem mogą przynieść marce wiele korzyści.
Z drugiej strony jest to dla firmy ogromne wyzwanie, gdyż taka transparentność powoduje, że
9

M. Lisowska-Magdziarz, Słownik terminologii medialnej, Universitas, Kraków 2006, s. 232.

B. Rozwadowska, Public relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Studio Emka, Warszawa 2002, s. 55.
https://www.business.com/articles/77-percent-of-people-read-online-reviews-before-buying-are-they-finding-you/
[12.05.18].

10
11
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Rysunek 6. Gdzie firmy widzą ryzyko sytuacji kryzysowej

Źródło: http://www.proto.pl/aktualnosci/polskie-firmy-nekane-przez-kryzysy [12.05.18].

każdy najmniejszy błąd w komunikacji zostaje natychmiast zauważony przez internautów. Z tego
względu na kryzys wizerunkowy znacznie bardziej narażone są marki, które szeroko komunikują
się z odbiorcami – takie jak marki konsumpcyjne. Dawniej konsument np. zgłaszał reklamacje
lub wyrażał swoje niezadowolenie z produktu, udając się biura obsługi lub dzwoniąc na infolinię,
przez co o sprawie dowiadywało się najwyżej kilka osób. Dzisiaj miejsca te zostały zastąpione
przez social media, gdzie o problemie dowiaduje się szerokie spektrum publiczności. Powodów
potencjalnego kryzysu może być wiele np. nieprzychylne komentarze, brak reakcji firmy na oczekiwania klientów, kontrowersyjne, nieetyczne reklamy, niestosowne zachowanie pracowników
firmy. Na rysunku 6 przedstawiono wyniki ankiety 12 przeprowadzonej wśród 27 przedstawicieli
polskich firm, którzy za źródło kryzysu uznali również wadliwe produkty o niskiej jakości, wypadki
przy pracy, czy awarie w funkcjonowaniu firmy.
Najgorsza jest jednak nieznajomość specyfiki instrumentów mediów społecznościowych oraz
środowisk w nich funkcjonujących. Przekłada się to na brak zrozumienia zasad postępowania
i umiejętnego zarządzania kryzysem w social media, co w konsekwencji zamiast do rozwiązania
problemu, prowadzi do jego zaognienia. W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się otoczeniu,
gdzie zachodzi błyskawiczna dyfuzja informacji, prędzej czy później każda firma zetknie się z taką
sytuacją. Warto jest więc znać sposoby, które ograniczą negatywne skutki kryzysu, a możliwe, że
nawet pozwolą obrócić go w sukces. Zwłaszcza, że social media to coraz częściej także główny
i najefektywniejszy kanał komunikacji w kryzysie.
3.1 Definicja kryzysu
„Kryzys w social media jest zdarzeniem, które zaistniało w social mediach bądź zostało przez
nie wzmocnione, skutkiem czego pojawiły się liczne negatywne publikacje w mediach mainstreamowych, zmiany w procesie biznesowym albo duża strata finansowa lub wizerunkowa”13. Ogólna
definicja kryzysu określa go z kolei jako moment przełomowy, rozstrzygający, również jako punkt
zwrotny. „Jest to proces, w wyniku którego dochodzi do utrudnienia funkcjonowania przedsiębiorAnkietę na platformie eBadania.pl wypełniło 27 osób, z czego 70 proc. stanowiły kobiety, a 30 proc. –
mężczyźni. Respondenci zajmują wyższe stanowiska w działach komunikacji, marketingu i zarządach spółek. Badani najczęściej reprezentowali duże i średnie firmy z branż: FMCG, farmacja, telekomunikacja, IT,
ubezpieczenia, motoryzacja, energetyka, TSL, branża odzieżowa, budowlana, chemiczna, a także finanse,
eCommerce i Sharing Economy.
13
AltimeterGroup.
12
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stwa. Na pewno nie jest to jednak zjawisko pożądane w organizacji” 14. Każdy kryzys bez wyjątku
cechuje jego nieprzewidywalność i konieczność podejmowania błyskawicznej reakcji. „Od tego
w jaki sposób firma upora się z niekorzystną dla siebie sytuacją, zależeć będzie, czy skutki kryzysu
okażą się okresowe, czy długotrwałe, czy opinia publiczna wybaczy jej popełnione błędy i niedopatrzenia, czy też w kluczowym momencie odwróci się od niej, zagrażając tym samym jej dalszej
egzystencji. Nieumiejętne próby zażegnania kryzysu powodują zazwyczaj lawinowe narastanie
problemów. Kryzys się powiększa, zaczyna obejmować nowe obszary i inne grupy otoczenia” 15.
3.2 Reguły zarządzania komunikacją kryzysową w mediach społecznościowych
Firma, by została dotknięta kryzysem w social media, wcale nie musi być obecna w tej
przestrzeni. Brak aktywności w tym miejscu ze strony firmy nie oznacza, że o jej produktach,
usługach, czy działaniach nie dyskutują i nie piszą użytkownicy tych mediów. To samo dotyczy
kryzysu, który wybuchł w przestrzeni offline, a dyskusja o nim przeniosła się na forum online.
Oznacza to, że w dzisiejszych realiach konieczne jest przygotowanie planu komunikacji kryzysowej
uwzględniającego media społecznościowe. Każdy kryzys jest inny i do każdego należy stosować
indywidualne podejście. Dynamika zmian technologicznych, ewolucja możliwości kanałów komunikacji w Internecie sprawia, że stworzenie wzorcowej instrukcji antykryzysowej jest niemożliwe.
Można natomiast wskazać pewne dobre praktyki, zasady postępowania, które są uniwersalne
w zarządzaniu kryzysem.
Pierwszym, obowiązkowym elementem planowania działań antykryzysowych jest dokonanie
analizy SWOT (z ang. Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats), czyli silnych i słabych
stron w działalności organizacji oraz szans i zagrożeń ze względu na możliwość wystąpienia
sytuacji kryzysowej. Pozwoli to zidentyfikować miejsca, które mogą stanowić zarzewie kryzysu,
a także umożliwi stworzyć ranking najbardziej prawdopodobnych sytuacji kryzysowych organizacji z uwzględnieniem otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego. Dalej tworzy się scenariusze
możliwego przebiegu takich sytuacji, a na ich podstawie opracowuje się procedury postępowania
zapobiegawczego i komunikacji. Powszechną praktyką jest tworzenie tzw. „czarnego scenariusza”,
czyli zakładającego najbardziej niekorzystny i niepożądany przebieg wydarzeń. Ma to na celu
przygotować przedsiębiorstwo do zaskakujących zdarzeń i pozwolić przewidzieć okoliczności
mogące być źródłem kolejnych problemów. Nad całością kontrolę powinien sprawować wyznaczony sztab kryzysowy odpowiedzialny za koordynację podejmowanych działań antykryzysowych,
wykrywanie i identyfikację zagrożeń oraz neutralizację jego skutków. Ze względu na różnorodność
przyczyn powstawania kryzysu – poza osobami zarządzającymi komunikacją przedsiębiorstwa
w social media – w skład takiego sztabu mogą wchodzić osoby z zarządu, kierownicy produkcji,
specjaliści od BHP, osoby odpowiedzialne za kontakt z mediami, liderzy cieszący się szczególnym
szacunkiem u pracowników, prawnicy oraz inne osoby w zależności od potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa. Osoby te powinny być specjalistami w swojej dziedzinie, a także muszą wykazywać się
ponadprzeciętną odpornością psychiczną. Niezbędne są więc regularne szkolenia oraz symulacje
kryzysów, które umożliwiają weryfikację stanu przygotowania firmy na taką okoliczność, a także
rozwijają zdolność opanowania stresu i działania pod presją
Podczas przygotowywania planu komunikacji kryzysowej należy pamiętać, że podstawą jest
uczciwość i autentyczność działań. Wszelkie próby unikania odpowiedzialności albo wypierania
się faktów powodują jeszcze większą falę negatywnych informacji na temat firmy – tzw. efekt kuli
śnieżnej. Dave Kerpen pisze: „W epoce, w której niemal nie sposób ukryć prawdy, nie zawracaj
14
D. Tworzydło, Public relations: teoria i studia przypadków, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów, 2003, s. 41.
15

B. Rozwadowska, op.cit., s. 168.
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sobie głowy próbowaniem. Jeśli nie jesteś gotów zmierzyć się z faktami [...] i podzielić się nimi
z konsumentami, nie włączaj się jeszcze w konwersację” 16.
Niedopuszczalne są próby usuwania krytycznych komentarzy, blokowania użytkowników, czy
grożenia im sankcjami prawnymi. Z sieci nic nie ginie. Klienci często robią zdjęcia swoich postów,
dlatego każda próba kasowania niewygodnych treści będzie sygnałem, że ich zdanie nie jest
traktowane poważnie. W takiej sytuacji użytkownicy aktywnie uczestniczący w kryzysie zwykle
łączą swoje siły, adaptują jakieś miejsce w Internecie, gdzie mogą swobodnie się komunikować
i organizować zmasowane działania przeciw firmie.
W social media informacje rozchodzą się błyskawicznie, dlatego szybka, ale przemyślana
reakcja na pojawiające się symptomy kryzysu jest niezbędna. Im bardziej angażująca, otwarta
na szczerą dyskusję firma, tym użytkownicy są zazwyczaj mniej krytyczni wobec niej. Nawet gdy
firma nie dysponuje wystarczającą ilością informacji o przyczynach kryzysu, należy zawiadomić
opinię publiczną o zaistniałym problemie oraz podjętych działaniach w celu jego rozwiązania.
„Brak informacji ze strony organizacji w sytuacji kryzysu może skutkować uzupełnieniem istniejącej
luki informacyjnej przez internautów, co może być równie dużym zagrożeniem jak sam kryzys” 17.
Spóźniona reakcja to duże prawdopodobieństwo, że zmyślone i dalekie od prawdy upublicznione
wiadomości zaczną żyć swoim życiem i staną się powszechne w świadomości odbiorców. Dobrą
praktyką w takiej sytuacji jest przygotowywanie wzorcowych oświadczeń (tzw. holding statements),
które po uzupełnieniu o szczegóły konkretnej sytuacji kryzysowej mogą być przekazane otoczeniu.
Pozwala to uniknąć błędów będących efektem pospiesznego konstruowania treści, a także daje
organizacji cenny czas na podjęcie kolejnych kroków antykryzysowych. Trzeba mieć jednak na
uwadze, że publikowanie szablonowych komunikatów kryzysowych jest nieefektywne, dlatego
każde następne oświadczenie należy indywidualizować do odbiorców. Ich język powinien być
prosty, zrozumiały, pozbawiony korporacyjnego żargonu, a treść musi zawierać najważniejsze
kwestie dla zainteresowanych. Warto zadbać, aby oficjalne oświadczenia były widoczne i łatwo
dostępne. Żeby uniknąć chaosu komunikacyjnego i wchodzenia w dyskusję w wielu miejscach
sieci, warto wybrać jedną platformę, na której firma kompleksowo informuje o przebiegu wydarzeń
i odsyła do niej wszystkich zainteresowanych. Dobrym przykładem utrzymania spójności przekazu
w wielu kanałach komunikacji jest lotnisko Gatwick w Wielkiej Brytanii. Tamtejszy zespół PR na
bieżąco aktualizuje informacje o opóźnieniach i utrudnieniach w lotach na Twitterze, a w innych
mediach, w tym na stronie głównej lotniska, zamieszcza jedynie wzmianki o tego typu sytuacjach
i odsyła do Twittera jako źródła aktualnych informacji 18.
Nieocenionym narzędziem podczas zarządzania sytuacją kryzysową jest monitoring mediów
społecznościowych, pozwalający na bieżącą obserwację tego, co internauci mówią o firmie w sieci.
Narzędzie to umożliwia wykrycie niepokojących sygnałów na wczesnym etapie, dzięki czemu daje
szanse na błyskawiczną reakcję zanim kryzys wybuchnie. Jeżeli już do niego dojdzie – pokazuje,
w których kanałach toczą się dyskusje o marce, a także jakie są reakcje społeczności na podejmowane działania antykryzysowe przedsiębiorstwa. Poza tym, monitoring pozwala zidentyfikować
grupy otoczenia, najbardziej aktywnych uczestników dyskusji, którzy stanowią punkt zapalny
dla kryzysu, jak i tych wspierających działania organizacji. Dzięki temu firma wie, gdzie szukać
sojuszników, którzy mają umiejętność przekonywania innych do określonego zdania, a gdzie
wrogów, a także może próbować wpływać na ich zachowanie. Monitoring może być realizowany
zarówno wewnętrznie – przez sztab kryzysowy – jak i zewnętrznie przez specjalistyczne agencje
16

D. Kerpen, Lubię to! Potęga marketingu szeptanego na Facebooku, HELION, 2011, s. 119.

17
M. Kaczmarek-Śliwińska, Public Relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji. Sztuka komunikowania się, Difin, Warszawa, 2015, s. 161.
18
K. Bachnik, J. Szumniak-Samolej, Potencjał biznesowy mediów społecznościowych, Poltext, Warszawa
2015, s. 124.
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(np. Brand24, Sentione, IMM), które zapewniają jednoczesne pozyskiwanie informacji z mediów,
ich analitykę oraz rekomendacje najskuteczniejszych rozwiązań.
Rozdział 4. A
 naliza wybranych kryzysów przedsiębiorstw w mediach
społecznościowych
„Wzrost wpływu i znaczenia internetowych społeczności skupionych w ramach serwisów społecznościowych powoduje, że błędy popełnione w komunikacji z nimi skutkują rozwojem sytuacji
kryzysowych rozszerzających się poza dany kanał social media i przenoszących się do innych
mediów, w tym do mediów tradycyjnych. Ich konsekwencjami bywają bojkoty konsumenckie,
utrata partnerów handlowych obawiających się własnych strat wizerunkowych, utrata zaufania
inwestorów, spadki kursów akcji i itp.” 19. W tym rozdziale zostaną zaprezentowane cztery sytuacje
kryzysowe, ich skutki oraz przyczyny. Wskazane zostaną również elementy działań antykryzysowych zasługujące na pochwałę jak i te, których należy unikać w przyszłości.
4.1 Tiger Energy Drink
Firma Maspex z Wadowic to jeden z największych producentów żywności w Europie Środkowo-Wschodniej. Obecna jest ona w Czechach, na Słowacji, Węgrzech, Rumunii, Litwie, Bułgarii,
gdzie jest liderem m.in. na rynku soków i napojów, makaronów, dżemów, produktów instant, czy
przetworów warzywnych. Spółka współpracuje także z odbiorcami w pozostałej części Europy,
Ameryce Północnej oraz na Bliskim i Dalekim Wschodzie. Nie bez przyczyny często określana
jest jako „polskie Nestle”. W swoim portfolio posiada takie marki jak Tymbark, Kubuś, Łowicz,
Krakus, Lubella, Kotlin, DecoMorreno, Cremona, Tarczyn, czy DrWitt.
W 2010 roku Maspex wszedł w sektor napojów energetycznych, podpisując umowę i uzyskując
licencję na wyłączne prawo do wykorzystywania oznaczeń marki Tiger Energy Drink. W ciągu
kilku lat marka zdobyła znaczną część bardzo rozproszonego rynku energetyków (ponad 100
producentów), plasując się w czołowej trójce obok takich marek jak Red Bull i Black Energy Drink.
By utrzymać wysoką sprzedaż, marka zaczęła kierować przekaz do konkretnej grupy docelowej
– młodzieży, czego efektem była agresywna i kontrowersyjna, pozbawiona wszelkich granic i zahamowań kampania „ROZPIERDLOL”.
Już sama nazwa sugerowała bezkompromisowy charakter komunikacji marketingowej prowadzonej na Twitterze i Instagramie. Styl i język wpisów był pełen dwuznacznych skojarzeń oraz
młodzieżowych określeń. Nawiązywał do luźnego, buntowniczego sposobu życia, a podkreśleniem
całej tej kreacji były posty pisane capslockiem (rys. 7).
Prawdziwą przyczyną kłopotów okazały się jednak grafiki publikowane na Instagramie (rys. 8).
Codziennie pojawiała się nowa kartka z kalendarza, nawiązująca do przypadającego danego dnia
święta lub rocznicy.
Burzę w sieci rozpętała wyjątkowo arogancka i skandaliczna kartka opublikowana 1 sierpnia,
nawiązująca do obchodzonej w całej Polsce rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Grafika
przedstawiała wyciągnięty środkowy palec z zawiniętą na nim czerwoną kokardką, a pod spodem
widniał napis „CHRZANIĆ TO CO BYŁO. WAŻNE TO, CO BĘDZIE” oraz wizerunek puszki napoju
i charakterystycznego dla marki tygrysa (rys. 9).
Opublikowanie tego typu treści w tak ważnym dla wielu Polaków dniu było „strzałem w stopę”
dla marki. Najbardziej zaskakujący był jednak fakt, że wpisem zaczęto się interesować dopiero 9
sierpnia, kiedy to doszło do eskalacji kryzysu. Do tego czasu nikt nie podjął tematu, co być może
19
G Hajduk, Specyfika kryzysów wizerunkowych w mediach społecznościowych, „Studia Medioznawcze”
2017, nr 3 (70) , s. 101-114.
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Rysunek 7. Przykładowe wpisy na Twitterowym profilu Tigera

Źródło: https://o-m.pl/artykul/2585/tiger-czyli-kryzys-w-24-godziny-casestudy/ [13.05.18].
Rysunek 8. Przykładowe grafiki na Instagramie Tigera

Źródło: http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/tiger-na-instagramie-fuckiem-dla-1-sierpnia-jakodnia-pamieci-marka-krytykowana-za-kpiny-z-powstania-warszawskiego [13.05.18].
Rysunek 9. Kontrowersyjna grafika będąca źródłem kryzysu Tigera

Źródło: https://o-m.pl/artykul/2585/tiger-czyli-kryzys-w-24-godziny-casestudy/ [13.05.18].
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Rysunek 10. Przykład prowokacyjnej grafiki na Instagramie Tigera

Źródło: http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/tiger-na-instagramie-fuckiem-dla-1-sierpnia-jakodnia-pamieci-marka-krytykowana-za-kpiny-z-powstania-warszawskiego [13.05.18].
Rysunek 11. Liczba wzmianek dla hasła Tiger

Źródło: Sentione [13.05.18].

wynikało z niezbyt dużej popularności instagramowego konta marki (ponad 7,5 tys. obserwujących)
oraz przyzwyczajenia i braku wrażliwości na tego typu treści docelowej grupy odbiorczej. Jako
pierwsi wpis odkryli dziennikarze aktywni na Twitterze, którzy dzięki swoim szerokim zasięgom
w sposób wirusowy udostępniali feralny wpis dalej. Dodatkowo zauważyli wcześniejsze szokujące
wpisy m.in. drwiące z katastrofy Smoleńskiej, które coraz bardziej pogrążały wizerunek marki
(rys. 10).
Wzmożony ruch na kontach społecznościowych Tigera zaczął być obserwowany ok. godziny
11:00 i z godziny na godzinę przybierał na sile (rys. 11).
Ok. godziny 13:00 nastąpił kolejny wzrost spowodowany negatywnymi publikacjami wielu
influencerów w tym Krzysztofa Stanowskiego z portalu weszlo.pl, czy Filipa Chajzera będącego
ambasadorem pamięci o powstańcach. Ten drugi w swoim wpisie bardzo ostro skrytykował reklamę.
Napisał, że firma w ramach zadośćuczynienia powinna wesprzeć „Zbiórkę na rzecz Powstańców
2017”, podając przy tym numer jej konta.
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Rysunek 12. Przeprosiny Tigera na Twitterze

Źródło: https://sentione.com/pl/blog/kryzys-tiger-case-study [13.05.18]
Pod postami na profilach społecznościowych Tigera nastąpił zalew negatywnych komentarzy, dlatego konieczne było podjęcie konkretnych działań ze strony marki. Właśnie wtedy Tiger
opublikował przeprosiny na Facebooku i Twitterze (rys. 12) oraz usunął wszystkie obraźliwe
grafiki z Instagrama. Na pochwałę zasługuje czas reakcji (ok. 1,5 godziny od wybuchu kryzysu),
przyznanie się do błędu oraz przeprosiny ze strony firmy. Skala popełnionych przewinień była
jednak zbyt duża by na tym poprzestać.
W tym momencie do komunikacji kryzysowej dołączył sam prezes Maspexu – Krzysztof
Pawiński, który na prywatnym koncie na Twitterze wyraził dezaprobatę dla działań reklamowych
marki i zapowiedział wyciągnięcie konsekwencji wobec wszystkich osób odpowiedzialnych za tą
sytuację (rys. 13)
Do winy przyznała się także agencja J. Walter Thompson odpowiedzialna za komunikację
marketingową marki. W facebookowym oświadczeniu podpisanym przez prezes agencji Beatę
Turlejską-Zduńczyk padły następujące słowa: „Jako agencja odpowiedzialna za komunikację
marki Tiger w social mediach, oficjalnie przepraszamy za przekroczenie granicy dobrego smaku
i naruszenie wartości historycznych, jakim było powstanie Warszawskie.
Kreowanie silnie buntowniczego charakteru Tigera uśpiło naszą czujność, doprowadzając do
niedopatrzenia w kontroli jakości komunikacji, czego efektem stało się naruszenie najwyższych
Rysunek 13. Reakcja prezesa Maspexu na skandaliczną reklamę

Źródło: https://twitter.com/kpawinski [13.05.18].
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Rysunek 14. Decyzja Krzysztofa Pawińskiego o przekazaniu 500 tys. zł na pomoc Powstańcom

Źródło: https://twitter.com/kpawinski [13.05.18].
wartości. Sytuację uważamy za niedopuszczalną i zostaną wyciągnięte konsekwencje. Naszą intencją
nie było obrazić kogokolwiek, za co przepraszamy wszystkich, którzy poczuli się dotknięci efektem
naszej pracy”. Wkrótce podano także informację o zwolnieniu dwóch osób odpowiedzialnych za
kreację obraźliwego postu, a ostatecznie po dwóch dniach od wybuchu afery Maspex rozwiązał
umowę z agencją. Kluczowa w uspokojeniu kryzysu okazała się jednak natychmiastowa decyzja
o przelaniu 500 tys. zł na rzecz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz wsparciu programu edukacyjnego o Powstaniu Warszawskim, o czym poinformował prezes Maspexu (rys. 14).
Część internautów wyraźnie uznało ten gest za wystarczającą formę przeprosin. Bardzo dużą
rolę odegrał w tej sytuacji Filip Chajzer, który opublikował na swoim Instagramie i Facebooku zdjęcie
dowodu wpłaty zadeklarowanej kwoty na konto Powstańców (rys. 15). Dodatkowo skomentował
całą sytuację w emocjonalny sposób – „Proszę Państwa. Sam w to nie wierzę, ale to prawda. Przed
chwilą zadzwonił do mnie chłopak z Tigera. Wyraźnie skonsternowany. Kilkukrotnie mówił jak bardzo jest im głupio w firmie przez błąd, który popełnili. W moim poprzednim poście napisałem, że
„Zbiórka dla Powstańców 2017” to odpowiednia forma pokuty... I TAK SIĘ STAŁO!!! Ostatnie zdanie,
naszej rozmowy - „kwota, którą przelaliśmy jest tak wielka jak nasze poczucie wstydu”. I faktycznie
jest WIELKA. 500.000 PLN!!! DZIĘKUJĘ!!! W imieniu bohaterów naszego Państwa DZIĘKUJĘ!!! To
są pieniądze na leki, protezy, aparaty słuchowe, prąd, wodę, święta... Jestem cholernie wzruszony.
Każda, nawet najgłupsza decyzja może mieć swój happy end. Oto i on”.
Potwierdziła się w tym wypadku reguła wykorzystania w sytuacji kryzysowej influencera –
znanej, pozytywnie kojarzącej się osoby – jako skutecznej metody „gaszenia pożaru”. Chajzer,
który znany jest z udziału w wielu akcjach na rzecz potrzebujących, publicznie docenił formę
Rysunek 15. Opublikowanie na Instagramie przez Filipa Chajzera dowodu wpłaty na konto
Powstańców

Źródło: Instagram [13.05.18].
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Rysunek 16. Przykłady licznych publikacji o kryzysie Tigera w różnych mediach

Źródło: http://kryzyswsieci.pl/2017/08/09/analiza-tiger-czyli-jak-agencja-niszczy-marke-w-5minut/ [13.05.18].
przeprosin, stawiając tym samym Tigera w pozytywnym świetle. Poza tym jego zasięg w sieci jest
ogromny – ponad 800 tys. obserwujących na Facebooku i 400 tys. na Instagramie, dzięki czemu
wpis dotarł do dużej grupy odbiorców, którzy dalej udostępniali post miedzy sobą.
Nie był to jednak koniec problemów wywołanych tą sytuacją. Temat był bardzo szeroko komentowany także w mediach tradycyjnych, na łamach największych stacji telewizyjnych, radiowych,
w prasie oraz ich internetowych portalach i kontach społecznościowych (rys. 16).
Dużym echem odbiło się demonstracyjne wylanie i zgniecenie puszki napoju Tiger przez
dziennikarza TVP Info Michała Rachonia w programie publicystycznym „Minęła 20” (patrz:
rys. 17). Na samym początku wydania dziennikarz przypomniał widzom skandaliczną grafikę, po
czym w ekspresyjny sposób wyraził swój sprzeciw wobec budowaniu kampanii reklamowej na
skojarzeniach obrażających pamięć ofiar Powstania Warszawskiego. „Według dziennikarza nie
była to zachęta do konsumenckiego bojkotu produktu, lecz publicystyczny komentarz do skandalicznego i moralnie nagannego faktu, jaki wzburzył opinię publiczną i obraził pamięć bohaterów,
którzy oddali życie za wolność Polski” 20. Jednocześnie na twiterrowym profilu TVP Info pojawiło
Rysunek 17. Bojkot marki Tiger na antenie publicznej telewizji

Źródło: Twitter [13.05.18].
20
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/michal-rachon-wylanie-tigera-w-minela-20-bylo-komentarzem-publicystycznyma-nie-zacheta-do-bojkotu-konsumenckiego [13.05.18].
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się nagranie tej sytuacji z tagiem #NiePijeTigera, które szybko zyskiwało na popularności wśród
internautów, jawnie deklarujących bojkot produktu.
Wkrótce ze sprzedaży Tigera zaczęły wycofywać się państwowe spółki. Jako pierwsza poinformowała o tym Grupa Lotos, dysponująca ponad 500 punktami sprzedaży. Później Tiger zaczął
znikać z półek stacji Orlen, a dalej z używania produktów Maspexu zrezygnowało Polskie Radio.
W sondażu SW Research przeprowadzonym dla serwisu rp.pl co czwarta osoba zamierzała
aktywnie przyłączyć się do bojkotu, połowa nie chciała wziąć udziału, a prawie 28% ankietowanych nie miało w tej sprawie zdania 21. Mimo, że ostatecznie do bojkotu na wielką skalę nie
doszło, a pojawiły się wręcz doniesienia o wzroście sprzedaży Tigera (były to wyniki ze zbyt
małej i wybiórczej liczby punktów dystrybucji – ok. 400, aby można było je uznać za wiążące) to
firma konsekwentnie działała na rzecz odbudowy wizerunku marki m.in. publikując oświadczenia
z przeprosinami w prasie. Reklamy zawierały jedynie czarny napis na białym tle: „Przepraszamy.
Producent napoju Tiger” i ukazały się w formacie całostronicowym w „Dzienniku Gazety Prawnej”,
tygodniku „Do Rzeczy”, „W Sieci” oraz w „Gazecie Wyborczej i „Rzeczypospolitej”. W lutym 2018
roku Maspex podpisał umowę z Muzeum Powstania Warszawskiego o kontynuowaniu wsparcia
finansowego w ramach akcji „Pomoc dla Powstańców”. Firma zadeklarowała także chęć pomocy
przy produkcji filmu pt. „Kurier”, którego inicjatorem jest Muzeum oraz zapowiedziała udział w projektach „Tablice Pamięci” i „Paczka dla Bohatera”, w której przekażą żywność dla kombatantów
przed świętami Bożego Narodzenia.
O tym jak duży zasięg miał ten kryzys i jakie mogły być jego skutki świadczą wyniki z monitoringu
mediów. Tiger przed kryzysem miał średnio 200 – 400 wyników dziennie z zasięgiem wahającym
się od 100 – 200 tysięcy. W ciągu 24 godzin od momentu wybuchu kryzysu, sytuacja dotarła do
ponad 5 mln internautów, a o firmie wzmiankowano ponad 10 tys. razy, z czego zdecydowana
większość miała negatywny wydźwięk (rys. 18).
Główną przyczyną kryzysu był kompletny brak weryfikacji i nadzoru nad materiałami produkowanymi przez agencję reklamy. Zaskakująca była też ignorancja pracowników Maspexu, którzy
nie zwrócili uwagi na kontrowersyjne treści publikowane w ich serwisach społecznościowych.
W każdej firmie muszą być ustanowione osoby odpowiedzialne za ostateczną akceptację materiałów przed ich publikacją, dlatego wina leży zarówno po stronie agencji, która pomyliła pojęcie
kontrowersyjności z brakiem wyczucia, jak i firmy, która zbytnio zaufała swojemu zleceniobiorcy.
W Polsce zawsze dochodzi do kontrowersji, kiedy w tle działań marketingowych pojawiają się
Rysunek 18. Statystyki zasięgu dla całej dyskusji wokół tematu „Tiger” w dniach 9-10.08.17
(tiger, maspex, niekupujetigera, niepijetigera, bojkot, michalrachon)

Źródło: Sentione [13.05.18].
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http://www.rp.pl/Spoleczenstwo/170819171-Sondaz-Ilu-Polakow-gotowych-do-bojkotu-Tigera.html[13.05.18].
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aspekty religijne, patriotyczne, narodowe, dlatego też marka, która w swojej strategii komunikacyjnej
stawia na kontrowersje i szokowanie, musi być przygotowana na krytykę i mieć opracowany plan
kryzysowy. Tutaj wyraźnie tego zabrakło. Sytuacji można było uniknąć dużo wcześniej zgodnie
z zasadą, że najlepiej zarządzany kryzys to taki, który nie ujrzał światła dziennego. Niemniej jednak,
działania podjęte po wybuchu kryzysu były jak najbardziej prawidłowe. Należy docenić szybkość
reakcji i zdecydowaną postawę prezesa firmy Krzysztofa Pawińskiego, który nie wahał się wydać
dużej sumy pieniędzy w ramach zadośćuczynienia oraz spełnił zapowiadaną obietnicę wsparcia
działań edukacyjnych na rzecz pamięci o Powstańcach. Bez podjęcia tych działań uratowanie
nadszarpniętego wizerunku marki byłoby ogromnie trudne. Poza tym, istniało realne ryzyko, że
bojkoty konsumenckie mogłyby objąć także pozostałe marki z grupy Maspex, dlatego konieczne
było podjęcie takich kroków.
Po kryzysie firma całkowicie usunęła konta z Twittera i Instagrama. Wyciągnięto wnioski,
których owocem był dokument pod nazwą „Standardy Komunikacji Marketingowej w Grupie Maspex” – dotyczył on zarówno pracowników firmy jak i współpracujących z nią agencji reklamowych.
„Dokument zobowiązuje wszystkich m.in. do niewykonywania jakichkolwiek działań, które negatywnie wpłynęłyby na wizerunek firmy lub jej marek oraz do szacunku do każdego niezależnie od
jego wieku, płci, rasy, wykształcenia, pochodzenia, narodowości, orientacji seksualnej, przekonań
religijnych lub politycznych. Zakazuje treści, które obrażają uczucia religijne, propagują ideologię
nazizmu, komunizmu lub apartheidu, bądź kwestionują prawdę historyczną. Standardy te obligują
również do tego, by komunikacja marketingowa nie nawoływała do agresji ani też nie zawierała
elementów, które mogą zostać uznane za promowanie, zachęcanie lub instruowanie dla działań
przestępczych lub w jakikolwiek sposób nawiązywała do polityki ”. 22
Obecnie Tiger prowadzi swoją komunikację w social media wyłącznie na Facebooku, za którą
odpowiada nowo wybrana agencja reklamowa Brasil. W marcu 2018 roku pojawiły się także nowe
spoty reklamowe, które opowiadają o ludziach realizujących swoje pasje, zaliczając przy tym wiele
błędów i upadków. Przyświeca im hasło: „każdy popełnia błędy, podejmuje złe decyzje i na nich
uczy się dochodzenia do perfekcji” 23 – co niejako nawiązuje do sytuacji firmy.
Niestety przeglądając ostatnie wpisy Tigera na facebookowym koncie odnosi się wrażenie,
jakby nic się nie zmieniło w sposobie prowadzenia komunikacji (rys. 19). Posty dalej pisane są
Rysunek 19. Obecne przykłady wpisów na profilu Tigera

Źródło: Facebook [13.05.18].
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http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/standardy-komunikacji-marketingowej-w-grupie-maspex-tiger [13.05.18].
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/tiger-energy-drink-maspex-nowa-kampania-upadki-i-bledy-wideo [13.05.18].
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capslockiem, a ich język bardziej przypomina rozmowę gimnazjalistów niż profil marki generującej
milionowe zyski. Szkoda, bo podjęto dużo wysiłku mającego na celu poprawę wizerunku marki –
najwyraźniej taki model komunikacji jest skuteczny wśród grupy docelowej.
4.2 Żywiec Zdrój
Żywiec Zdrój S.A to firma, która od 25 lat istnieje na polskim rynku i jest niekwestionowanym
liderem sprzedaży wody butelkowanej w Polsce. Spółka należąca do grupy Danone od lat znajduje się wśród najbardziej rozpoznawalnych marek na rynku napojów bezalkoholowych, a niemal
co trzecie opakowanie wody kupowanej w Polsce to produkt marki Żywiec Zdrój 24. Firma znana
jest z wielu działań na rzecz środowiska, ekologii oraz zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów
i pracowników. Dzięki czemu zyskała ogromne zaufanie i popularność wśród konsumentów.
Kapitał społeczny jakim została obdarzona firma, został poddany próbie 22 września 2016 roku,
kiedy to w serwisach społecznościowych zaczęła krążyć informacja o rzekomym skażeniu wody
Żywioł Żywiec Zdrój. Dzień wcześniej, w środę wieczorem 21 września do szpitala w Bolesławcu
zgłosił się konsument, który po wypiciu wody poczuł pieczenie w ustach, a dalsze badania wykazały poparzenie błony śluzowej. Następnego dnia rano na stronie policji w Bolesławcu pojawiło
się ostrzeżenie przed spożywaniem wody Żywioł Żywiec Zdrój, a prezydent miasta dodatkowo
nakazał wysłać do mieszkańców sms-y alarmujące o niebezpiecznym problemie. Polska Agencja
Prasowa powołując się na komunikat Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie podała, że zachodzi podejrzenie, iż w wodzie znajdował się bliżej nieokreślony kwas. To
wszystko spowodowało, że sprawą zainteresowały się media w całym kraju, a na profilach społecznościowych marki rozpętała się burza, w której konsumenci żądali wyjaśnień, nie szczędząc
przy tym słów krytyki (rys. 20).

Rysunek 20. Negatywne komentarze pod adresem marki Żywiec Zdrój

Źródło: Facebook [15.05.18].
24

http://www.wodapress.pl/zywiec-zdroj-niekwestionowanym-liderem-na-rynku-wody/ [15.05.18].
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Rysunek 21. Pierwszy oficjalny komunikat firmy Żywiec Zdrój

Źródło: Facebook [15.05.18].
Pojawiały się zarzuty o braku informacji o zaistniałym zdarzeniu, czy też deklaracje zaprzestania kupowania wody Żywiec Zdrój. Klienci poczuli się ignorowani i lekceważeni, gdyż na reakcję administratorów musieli czekać aż 4 godziny. Po godzinie 13 pojawił się pierwszy oficjalny
komunikat (rys. 21), w którym firma poinformowała o tym, co udało się ustalić, jakie kolejne kroki
podejmie w wyjaśnianiu sprawy oraz zapewniła, że wszystkie inne produkty są bezpieczne.
Z wpisu wynikało, że Żywiec najprawdopodobniej nie miał wpływu na zatrutą butelkę, jednak

Rysunek 22. Komunikat informujący o bieżących wynikach ustaleń

Źródło: Facebook [15.05.18].
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prewencyjnie postanowiono wycofać ze sprzedaży dwie partie produktu z 20 kwietnia i 8 sierpnia,
czyli kilkadziesiąt tysięcy butelek wody o poj. 0,5l.
W siedzibie firmy zwołano sztab kryzysowy, w skład którego wchodzili pracownicy działu marketingu, PR oraz agencji MSL Group odpowiedzialnej za komunikację marki. Przez cały czas działało
biuro prasowe, intensywnie odpowiadające na pytania wszystkich mediów. O sprawie informowały
główne stacje radiowe i telewizyjne m.in. TVP Info, czy TVN24. Dodatkowo uruchomiono konto
na Twitterze, po to by móc szybko i transparentnie odpowiadać na wszelkie pytania i informować
o bieżącej sytuacji firmy. W tym samym czasie Główny Inspektorat Sanitarny przeprowadzał badania
próbek wody gazowanej Żywioł z wycofanych partii, jak i pojedynczych butelek wody z bieżącej
produkcji, a o ich wynikach poinformował jeszcze tego samego dnia. W przedstawionym raporcie
nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Wszystkie parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody Żywiec Zdrój były prawidłowe, o czym natychmiast poinformowano konsumentów
(rys. 22). W poście na Facebooku jednocześnie zaznaczono, że to nie koniec analiz tej sprawy
i będą trwały dalsze wyjaśnienia. Na pochwałę zasługuje również wyrażenie troski o stan zdrowia
poszkodowanego konsumenta, mimo iż ściągnął na firmę masę kłopotów.
Niezależnie od tego jakie starania i wysiłki firma podejmuje w obliczu kryzysu, zawsze znajdą
się krytycy i hejterzy podsycający atmosferę, których nie można zadowolić. Co zaskakujące, w tym
przypadku było bardzo dużo pozytywnych reakcji i wypowiedzi, w których klienci z własnej inicjatywy stanęli w obronie marki (rys. 23). Twierdzili wręcz, że Żywiec Zdrój padł ofiarą nieuczciwej
konkurencji i nie przestaną w związku z tym pić wody tego producenta. Napisanie pozytywnego
komentarza w sytuacji, gdy większość osób jest negatywnie nastawiona wobec marki, świadczy
o przywiązaniu i zaufaniu do niej. Zbudowanie takiej relacji nie jest kwestią dni, czy tygodni, ale
lat konsekwentnych działań i starań o klienta.
W kolejnych dniach firma ściśle współpracowała z organami kontroli zewnętrznej oraz policją,
a efekty tej pracy były natychmiastowo raportowane do społeczeństwa we wszystkich dostępnych
kanałach. W wyszukiwarce Google uruchomiono nawet linki sponsorowane promujące oficjalne
oświadczenia firmy. 28 września 2016 r. po serii kolejnych analiz służb sanitarnych zdecydowano
się przywrócić do sprzedaży wycofane partie wody. Zwołano też konferencję prasową, podczas
Rysunek 23. Przykładowe komentarze lojalnych klientów wspierające firmę w kryzysie

Źródło: Facebook [15.05.18]
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której dyrektorzy ds. jakości i dyrektorzy operacyjni przedstawiali krok po kroku, jak wygląda cykl
produkcji i dystrybucji wody oraz jak wielu kontrolom poddawane są ich produkty: „Z każdej partii
wody pozostają tzw. próby referencyjne. Te próby mówią nam, jaki produkt przekazaliśmy konsumentom. W fabryce w Mirosławcu w każdym miesiącu firma wykonuje co najmniej 6,5 tys. analiz.
Ponadto jesteśmy weryfikowani regularnie przez laboratoria zewnętrzne, a w ostatnich dniach
byliśmy bardzo szczegółowo sprawdzani przez inspekcje sanitarne” 25. Wielokrotnie podkreślali,
że feralna zgrzewka z butelką, na którą trafił mężczyzna z Bolesławca, nie była oryginalnie zapakowana. Butelka z kwietnia trafiła do zgrzewki wyprodukowanej w sierpniu, co absolutnie nie
jest możliwe w fabryce ani magazynach firmy Żywiec Zdrój. Dodatkowo cały proces jest w pełni
zautomatyzowany i kontrolowany, dlatego nie ma możliwości ingerencji z zewnątrz.
Ostatecznie według ustaleń prokuratury i badań kontrolnych Sanepidu stwierdzono, że marka
Żywiec Zdrój nie miała wpływu na zawartość podejrzanego płynu w butelce. Płyn dostał się do
środka po jej otwarciu i nie mogło się to zdarzyć w obrębie zakładu rozlewniczego. Zgrzewka wody,
która zawierała podejrzaną butelkę, została zakupiona przez firmę produkującą wyroby z laminatów i to właśnie płyn używany w ich produkcji znajdował się w środku. Co więcej, poszkodowany
konsument był pracownikiem tej firmy.
Wynika z tego, że przez nieszczęśliwy zbieg okoliczności Żywiec Zdrój musiał zmierzyć się
z ogromnym kryzysem wywołanym nie ze swojej winy, który momentalnie został nagłośniony przez
media. Firma w tej sytuacji wykazała się dużym opanowaniem. Chciała jak najszybciej wyjaśnić
sprawę, zachowując przy tym pełną transparentność działań. Wszystkie komunikaty były ogłaszane
wewnętrznie w spółkach Danone’a, a także zewnętrznie – do mediów. W tym celu uruchomiono
dodatkowe kanały komunikacji, a wewnątrz organizacji powołano funkcję crisis managera, który
zajmował się informowaniem pracowników o bieżącej sytuacji w firmie. Wyrozumieniem wykazali
się nawet rynkowi konkurenci, którzy nie komentowali sprawy, ponieważ taki wypadek może
przydarzyć się każdemu.
Jedynym zarzutem co do działań kryzysowych może być spóźniony czas wydania pierwszego
oświadczenia. Cztery godziny to zdecydowanie za długo w momencie, gdy o sprawie dyskutuje już
cała Polska. Jak później przyznała dyrektor ds. marketingu i PR w Żywiec Zdrój S.A Inga Songin:
Rysunek 24. Liczba fanów marki Żywiec Zdrój w serwisie Facebook (od września 2016)

Źródło: Napoleoncat [15.05.18].
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http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/980430,firma-zywiec-zdroj-woda.html [15.05.18].
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„Cisza wynikała z naszej strategii reagowania na kryzys. Ustaliliśmy, że pierwsze oświadczenie
wydamy wtedy, kiedy będziemy znać jakieś konkrety” 26.
Firma dodatkowo postanowiła stworzyć kampanię digitalową w ramach podziękowań współpracownikom i klientom za okazane wsparcie i zaufanie. W spotach wzięli udział chętni pracownicy,
którzy opowiadali o tym, czym dokładnie się zajmują w swojej pracy i czy lubią to co robią. Siłą
nagrań była ich autentyczność – co spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem i zainteresowaniem, zarówno w telewizji jak i Internecie.
Podsumowując wszystkie działania antykryzysowe podjęte przez firmę Żywiec Zdrój, można
je uznać jako pozytywny przykład zarządzania w sytuacji kryzysowej. Mimo iż liczba fanów na
fanpage’u marki spadła (rys. 24), to zaufanie konsumenckie oraz pozycja lidera na rynku napojów
bezalkoholowych z niezmiennym około 10 % udziałem pozostała niezagrożona.
„Żywiec Zdrój to również największa marka na rynku wody butelkowanej zarówno w ujęciu
wartościowym (25,8%) jak i wolumenowym (18,2%)” 27. Firma została wyróżniona w rankingu
najcenniejszych polskich marek 2016 roku dziennika Rzeczpospolita, opracowywanym na podstawie wskaźników finansowych i opinii, którą marka cieszy się wśród konsumentów. Potwierdza
to skuteczność zastosowanych działań antykryzysowych.
4.3 United Airlines
United Airlines to jedna z głównych linii lotniczych w Stanach Zjednoczonych i trzecia na świecie
pod względem mierzonych przychodów. Linia obsługuje ok. 4600 lotów dziennie do 354 lotnisk na
całym świecie, a z jej usług skorzystało w 2017 r. ponad 148 milionów pasażerów. Firma przedstawia się jako przyjazna i uczciwa: „Na ziemi i w powietrzu trzymamy się najwyższych standardów
bezpieczeństwa i niezawodności. Zdobywamy zaufanie, robiąc rzeczy we właściwy sposób i realizując nasze zobowiązania każdego dnia” 28, dodatkowo przyświeca jej hasło „We Flight Right”.
Całkowicie odmienny obraz firmy ukazał się 9 kwietnia 2017 roku, kiedy to miało dojść do
lotu z Chicago do Louisville w Kentucky. Linie lotnicze potrzebowały przetransportować czterech
swoich pracowników, mimo iż lot był całkowicie wyprzedany. Zanim pasażerowie zaczęli zajmować
miejsca w samolocie, ogłoszono więc, że sprzedano za dużą ilość biletów na samolot i poproszono
o zgłoszenie się ochotników, którzy w zamian za rekompensatę w postaci 400 dol. i bezpłatny
nocleg, zgodzą się na lot następnego dnia. Brak chętnych sprawił, że stawkę podniesiono do 800
dol. Gdy sytuacja się powtórzyła, losowo wybrano czterech pasażerów, którzy musieli opuścić
pokład. Jeden z nich – lekarz chińskiego pochodzenia dr Dao odmówił, tłumacząc się, że musi pilnie
dotrzeć do swoich pacjentów. Mężczyzna nie chciał ustąpić, dlatego pracownicy United Airlines
wezwali służby ochrony lotniska, które na oczach oburzonych i przerażonych współpasażerów,
siłą wyciągnęły lekarza z pokładu. Co gorsza, podczas interwencji złamano mu nos, wybito dwa
zęby, a jego twarz zalała się krwią. Całą sytuację zarejestrowali na telefonach współpasażerowie,
dzięki czemu video z tego brutalnego zajścia natychmiast trafiło do sieci (rys. 25). W ciągu kilku
godzin po zamieszczeniu na Twitterze filmik udostępniono ponad 170 tys. razy, a na Facebooku
uzyskał prawie 19 mln wyświetleń zanim został usunięty z platformy. O zajściu informowały media
na całym świecie, internauci zaczęli wzywać do bojkotu linii, a firma stanęła przed ogromnym
wyzwaniem uspokojenia narastającego kryzysu.
26

https://publicrelations.pl/jak-zywiec-zdroj-walczyl-z-kryzysem/ [15.05.18].

dane Nielsen dla Żywiec Zdrój [Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska (jako suma rynków: Hipermarkety,
Supermarkety, Dyskonty, Sklepy spożywcze - Duże, Średnie, Małe, Sieci Chemiczne, Sklepy Winno-Cukiernicze, Stacje Benzynowe i Kioski); udział wartościowy i wolumenowy, w 2016 w kategorii Wody Butelkowanej z
uwzględnieniem tzw. wód smakowych].
28
https://hub.united.com/sp/purposes/ [18.05.18].
27
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Rysunek 25. Fragment nagrania z siłowego usunięcia pasażera z pokładu samolotu

Źródło: Youtube [18.05.18].
Rysunek 26. Spóźnione i nieprofesjonalne oświadczenie CEO United Airlines

Źródło: Twitter [18.05.18].
10 kwietnia – dzień po zajściu – pojawił się pierwszy komunikat Dyrektora Generalnego United
Airlines Oscara Munoza z przeprosinami (rys. 26). W oświadczeniu powiedział: „Wszystkim pracownikom United Airlines jest bardzo przykro z powodu zaistniałego incydentu. Przepraszam, że
doszło do sytuacji sprzedaży zbyt dużej liczby biletów i konieczności odmówienia lotu niektórym
z pasażerów. Nasz zespół pracuje w pocie czoła, aby szczegółowo wyjaśnić przyczyny tego co
się stało. Skontaktujemy się również z poszkodowanym pasażerem i ustalimy z nim jak rozwiązać
tą sytuację”.
Krytycy bardzo szybko wytknęli brak bezpośrednich przeprosin dla poszkodowanego lekarza
oraz współpasażerów zmuszonych oglądać brutalną interwencję. Dyrektor zupełnie pominął fakt
licznych obrażeń jakich doznał mężczyzna, nie odniósł się do filmiku krążącego po sieci, a całe
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Rysunek 27. Przykładowe memy o United Airlines

Źródło: Twitter [18.05.18].
zajście określił jedynie jako nieprzyjemny incydent. Kompletny brak empatii ze strony przewoźnika
tylko wzmógł falę krytyki w mediach społecznościowych, a „oliwy do ognia” dolał upubliczniony,
wewnętrzny e-mail od dyrektora linii do pracowników, w którym pochwalił ich za działanie zgodne
z procedurami, a lekarza określił jako agresywnego i zakłócającego porządek. Po tych słowach
ludzie zaczęli ostentacyjnie niszczyć bilety i karty lojalnościowe United Airlines. Zaczęto wytykać
niską jakość obsługi, notoryczne opóźnienia lotów oraz brak informacji o prawach przysługującym
pasażerom w takich sytuacjach. Na Twitterze popularny stał się hashtag #NewUnitedAirlinesMottos, w którym użytkownicy tworzyli własne prześmiewcze slogany reklamowe oraz memy
np. „jeśli nie możemy pobić naszych rywali, pobijemy naszych klientów” (rys. 27). Pojawiły się
także posądzenia United o rasizm w związku z tym, że poszkodowany był Azjatą. Filmik spotkał
się z ogromnym zainteresowaniem w Chinach, które są kluczowym rynkiem dla linii lotniczej. Na
platformie Weibo – chińskim odpowiedniku Twittera – video uzyskało ponad 100 mln wyświetleń,
a prawie 100 tys. osób skomentowało sytuację 29.
Najdotkliwsze były jednak wiadomości z giełdy, gdzie akcje spółki spadły o prawie 4% obniżając jej wartość rynkową o ponad 600 mln dol.30 . Konieczne było zatem podjęcie kolejnych
Rysunek 28. Kolejne oficjalne oświadczenie Dyrektora Generalnego z przeprosinami

Źródło: Twitter [15.05.18].
http://money.cnn.com/2017/04/11/news/united-passenger-pr-disaster/index.html [15.05.18].
https://www.marketwatch.com/story/uniteds-stock-is-set-to-fall-5-and-wipe-1-billion-off-the-airlines-marketcap-2017-04-11 [15.05.18].

29
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kroków ratujących wizerunek firmy, na które trzeba było czekać aż dwa dni. Dyrektor Generalny
wydał kolejne oświadczenie (rys. 28), w którym przeprosił poturbowanego lekarza jak i innych
współpasażerów. Wyraził żal i złość, że doszło do tak przerażającej sytuacji. Wziął pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody i jednocześnie zapowiedział gruntowny przegląd wszystkich
zasad i procedur, które mają poprawić jakość świadczonych usług.
Kolejnego dnia Munoz wystąpił także w porannym programie „Good Morning America” w stacji
ABC, w którym ponownie przeprosił i złożył obietnicę, że tego typu sytuacja nigdy nie powtórzy
się podczas lotu United Airlines. Tego samego dnia ogłosił pełny zwrot pieniędzy każdemu pasażerowi feralnego lotu oraz wyraził wolę porozumienia z poszkodowanym pasażerem, którego
prawnicy przymierzali się już do wniesienia pozwu. Wszystkie te działania nie spotkały się ze zbyt
pozytywnym odbiorem. Były mocno spóźnione i wymuszone koniecznością ratowania sytuacji.
Ludzie ciągle pamiętali pierwsze oświadczenie, w którym przewoźnik nie poczuwał się do winy,
a wręcz próbował zrzucić odpowiedzialność na pasażera. Konieczne były dalsze kroki, dlatego
14 kwietnia podjęto decyzję o zmianie polityki firmy. Od tej pory członkowie załogi nie mogą
przemieszczać pasażerów już znajdujących się na pokładzie samolotu. Co więcej członek załogi
musi dokonać rezerwacji miejsca na co najmniej godzinę przed odlotem. 27 kwietnia ogłoszono
Rysunek 29. Lista zmian w polityce United Airlines

Źródło: http://money.cnn.com/2017/04/27/news/companies/united-10-policy-changes-after-flight-3411/index.html?iid=EL [15.05.18].
Rysunek 30. Gwałtowny wzrost wzmianek dla hasła United Airlines (unitedairlines, overbooked,
forciblyremoved, flight3411)

Źródło: Brandwatch [15.05.18].
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Rysunek 31. Sentyment wypowiedzi wokół United Airlines w głównych serwisach społecznościowych (overbook, unitedairlines, flight3411, asiandoctor, forciblyremoved)

Źródło: Brandwatch [15.05.18].

osiągnięcie porozumienia pomiędzy poszkodowanym pasażerem a linią lotniczą. Wydarzenie to
zbiegło się z ogłoszeniem zapowiadanych zmian w polityce firmy poprzedzonych dogłębną analiza
panujących standardów. Wprowadzono 10 reguł (rys. 29), które m.in. gwarantują 10 tys. dol. za
dobrowolną rezygnację z miejsca w przypadku sprzedaży nadwyżki biletów, czy też 1500 dol. za
zagubiony na stałe bagaż. Pracownicy mają odbyć również szereg szkoleń przystosowujących
ich do radzenia sobie w najtrudniejszych sytuacjach.
Dopiero po tych działaniach sytuacja wokół United Airlines uspokoiła się. Wydźwięk medialny
był jednak przez ten okres olbrzymi. 10 kwietnia, gdy materiał wirusowo krążył po Internecie,
o marce wspominano ponad 1,5 miliona razy (suma wyników z serwisu Facebook, Twitter, Instagram). W ciągu trzech dni od wybuchu kryzysu liczba ta podwoiła się, co dało wynik prawie 3 mln
wzmianek. Na wykresie (rys. 30) widoczny jest również nieznaczny wzrost zainteresowania linią
lotniczą 26 marca, dotyczący innego skandalu, w którym United Airlines nie chciało wpuścić na
pokład samolotu dwóch nastolatek, twierdząc, że są niestosownie ubrane.
Ciekawie prezentuje się wykres sentymentu wypowiedzi (rys. 31). Tuż przed udostępnieniem
filmiku prawie 90% wzmianek o firmie miało pozytywny wydźwięk. Za to już 10 kwietnia prawie
70% odnotowanych wypowiedzi sklasyfikowano jako negatywne.
Niepokojące dla firmy były także wyniki ankiety przeprowadzonej wśród amerykańskich „millenialsów” 31, w której 42% z nich stwierdziło, że nie będzie więcej latać liniami United Airlines.
Jest to grupa, która odbywa najwięcej podróży służbowych w porównaniu z innymi generacjami,
dodatkowo jest ona w stanie zapłacić więcej dla poprawy komfortu lotu. Próbę przeprowadzono
na 2365 osobach w dniach 11-20 kwietnia 2017 roku, a margines błędu wyniósł ok. 2% 32. Wyniki
te są tożsame z innym badaniem przeprowadzonym przez firmę zajmującą się badaniami medialnymi i ankietami – Morning Consult (rys. 32), według której 44% osób, które słyszały o zdarzeniu
na pokładzie samolotu, wybrałoby droższy lot z przesiadką, aby uniknąć linii United 33. Natomiast
w przypadku takiej samej ceny biletu, aż 79% osób wybrałoby inną linię lotniczą niż United. To
Millenialsi – w USA pokolenie wyżu demograficznego z lat 80. i 90. XX wieku
https://lendedu.com/blog/united-airlines-controversy [15.05.18].
33
https://www.marketwatch.com/story/nearly-half-of-young-americans-wont-fly-united-anymore-2017-04-21
[15.05.18].
31
32
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Rysunek 32. Ankieta przedstawiająca wpływ kryzysu na wybory konsumenckie pasażerów linii
lotniczych

Źródło: https://morningconsult.com/wp-content/uploads/2017/04/united-v-american-desktop-2.
png [15.05.18].
pokazuje jak negatywny odbiór w oczach klientów miało zdarzenie z dr Dao. Był to jednocześnie
sygnał ostrzegawczy dla firmy przed możliwymi problemami z pozyskaniem klientów w przyszłości.

Cała ta sytuacja zyskała status jednego z największych kryzysów w liniach lotniczych ostatnich lat, który jeszcze przez długi czas będzie wypominany United Airlines. Ukazała ona szereg
braków komunikacyjno-organizacyjnych linii lotniczej i przedstawiła firmę jako typową, arogancką
Rysunek 33. Spadek notowań giełdowych United Airlines

Źródło: http://markets.businessinsider.com/news/stocks/united-airlines-stock-no-impact-afterdragging-dr-dao-off-the-plane-2017-4-1001921717-1001921717 [15.05.18].
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korporację, zasłaniającą własną nieudolność i brak współczucia wewnętrznym regulaminem.
Media społecznościowe reagują bardzo emocjonalnie na zdarzenia, w których klientowi dzieje się
krzywda. Im większa skala przewinienia – tym silniejsza reakcja. Nie inaczej było w tym przypadku.
W pierwszych godzinach kryzysu ludzie wzywali do bojkotu linii, mocno krytykowali United co od
razu przełożyło się na spadek notowań giełdowych firmy (rys. 33).
Jak się jednak okazało, spadki były tylko chwilowe, a przedstawione trzy miesiące później
wyniki finansowe za drugi kwartał roku, nie potwierdziły negatywnych nastrojów klientów wobec
marki. United zanotował zysk w wysokości 818 mln dol. co było 39% wzrostem w porównaniu
z adekwatnym okresem poprzedniego roku, o 4,2 % wzrosła także sprzedaż 34. Wyniki te potwierdzają, że dla klientów wciąż kluczową rolę odgrywa cena biletów (w tym okresie wprowadzono
szereg promocji cenowych), dodatkowo ukazują cechę użytkowników social mediów, którzy nie
są konsekwentni wobec swoich zapowiedzi dotyczących zaprzestania korzystania z danego
produktu. Jednak zestawiając te wyniki z przychodami głównych rynkowych konkurentów United
Airlines, okazało się, że cała branża lotnicza notowała wzrosty w tym okresie, a United miało
zdecydowanie najmniejszy przyrost na tle rywali.
Mimo iż firma uniknęła możliwych, znacznie większych strat finansowych, to sposób prowadzonej komunikacji kryzysowej należy uznać za skandaliczny. Zbagatelizowanie problemu, nieszczere, nie fachowe, a także mocno spóźnione pierwsze oświadczenie Dyrektora Generalnego
linii Oscara Munoza, w którym próbował zrzucić winę na pasażera – zaprzepaściło szansę by
szybko zapobiec kryzysowi i uniknąć dalszych strat finansowo-wizerunkowych. Każde kolejne
akcje naprawcze podejmowane z jego strony były odbierane jako niewiarygodne i nie były w stanie zatrzeć złego wrażenia. To pokazuje jak ważna jest jakość prowadzonej komunikacji. Należy
zadbać, aby oświadczenia były rzetelnie przygotowane, gdyż pisane pod wpływem emocji lub
w nieuczciwej wierze, mogą przynieść więcej szkód niż pożytku.
Totalny brak profesjonalizmu jakim wykazał się Oscar Munoz, spowodował, że nie objął on
stanowiska prezesa United Airlines, na które był wcześniej typowany i stracił zaufanie w swojej
profesji. Dziwna i niezrozumiała wydaje się decyzja o pozostawieniu go na obecnym stanowisku.
Jego osoba już zawsze będzie utożsamiana z nieszczerością i brakiem empatii wobec klientów,
a to z pewnością będzie się odbijało na wizerunku linii lotniczej.
4.4 Willa Karpatia
Na początku stycznia 2018 roku miał miejsce konflikt pomiędzy użytkownikami serwisu społecznościowego wykop.pl 35, a jednym z podhalańskich pensjonatów – Willą Karpatia. Wszystko
zaczęło się, kiedy to jeden użytkowników serwisu podzielił się na jego łamach historią, jaka
spotkała jego ciotkę i innych członków rodziny podczas sylwestrowego pobytu w pensjonacie.
Kobieta nie była zadowolona z jakości obsługi jaką zastała na miejscu, dlatego wystawiła
negatywną opinię i ocenę na facebookowym profilu obiektu (rys. 34).
Odpowiedź ze strony właścicieli pojawiła się bardzo szybko, jednak jej treść była szokująca.
Autorkę niepochlebnego komentarza oraz jej rodzinę wielokrotnie obrażono i przedstawiono w złym
świetle – określając ich m.in. jako „alkoholików, którzy zamienili pokoje w najgorszą melinę oraz
https://www.nytimes.com/2017/07/18/business/united-airlines-profit-earnings.html [18.05.18].
wykop.pl- polski serwis internetowy z kategorii tzw. social news, istniejący od 28 grudnia 2005. W założeniu
jest on kopią amerykańskiego digg.com. Ideą wykop.pl jest odnajdywanie interesujących informacji w Internecie i przedstawianie ich innym użytkownikom. Na każde „znalezisko” (informację) użytkownicy oddają dodatnie
lub ujemne głosy (wykopy/zakopy). Wpis trafia najpierw do „wykopaliska”, skąd – po uzyskaniu odpowiedniej
liczby głosów (wykopów) – trafia na główną stronę, gdzie prezentowana jest całej społeczności. W grudniu
2017 roku profil wykopu obserwowało ponad 690 tys. użytkowników.

34
35
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Rysunek 34. Negatywny post na Facebooku Willi Karpatia

Źródło: wykop.pl [18.05.18].

Rysunek 35. Skandaliczna reakcja właścicieli pensjonatu na post niezadowolonego gościa

Źródło: wykop.pl [18.05.18

żebraków negocjujących cenę pokoju o każdy grosz” (rys. 35). Szydzono również ze zdjęć profilowych pensjonariuszy, a na potwierdzenie tych słów wstawiono ich zdjęcie z sylwestrowej imprezy.
Całą tą sytuację łącznie ze screenami z facebookowej wymiany zdań wrzucono 8 stycznia na
portal wykop.pl, gdzie natychmiast spotkała się z dużym zainteresowaniem użytkowników. Nikt
nie podważał jej wiarygodności, ponieważ komentarze były widoczne na fanpage’u pensjonatu.
Dopiero gdy internauci zaczęli odnajdywać kolejne przykłady obraźliwych komentarzy wobec
innych klientów, profil zablokowano lub usunięto z Facebooka. To z kolei spowodowało, że wyko-
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powicze przerzucili się na profile ośrodka w portalach turystycznych takich jak np. Tripadvisor,36
czy Nocowanie.pl. Szybko odnaleźli ogromną ilość komentarzy (rys. 36) w podobnym, mało kulturalnym tonie jak np.:
• „Patrząc na Pana profil na Linkedin i tam zawarte informacje stwierdzamy, że kłamstwo to
właśnie u Pana jest wrodzone”;
• „Autorka komentarza jest zwykłą oszustką, która nie ma nawet odwagi podpisać się swoim
imieniem i nazwiskiem, o pisaniu prawdy i pokrywaniu swoich kosztów już nie wspominając”;
• „(…)serwujemy wyżywienie, a nie pożywienie, gdyż nie jesteśmy ZOO”.
Następnie zaczęli wystawiać najniższe oceny ośrodkowi, tak aby potencjalni goście pensjonatu
dowiedzieli się, w jaki sposób Willa Karpatia podchodzi do klientów.
Rysunek 36. Przykłady innych negatywnych komentarzy i skandalicznych odpowiedzi właścicieli Willi Karpatia

Źródło: http://czaplicka.eu/willa-karpatia/ [18.05.18].

By powstrzymać narastającą lawinę nieprzychylnych komentarzy, właściciele obiektu napisali maila do administratora wykop.pl, w którym zażądali usunięcia kompromitujących treści.
Ten nie wyraził na to zgody do czasu, gdy Willa Karpatia nie przedstawi dowodów, że screeny
komentarzy nie są prawdziwe. W odpowiedzi dostał kopię maila wysłaną przez właścicieli do
zakopiańskiej policji, w którym zgłosili całą sprawę do organów ścigania. O tym zdarzeniu ad-

Rysunek 37. Post administratora wykop.pl informujący innych użytkowników serwisu o zgłoszeniu ich działań na policję

Źródło: wykop.pl [18.05.18]
TripAdvisor - amerykański agregator opinii o przedsiębiorstwach turystycznych z siedzibą w Needham,
Massachusetts. W swojej ofercie ma również interaktywne fora dla podróżników, w tym w języku polskim.
Serwis może pochwalić się ponad 60 milionami użytkowników, którzy napisali 170 milionów recenzji i opinii
dotyczących hoteli, restauracji, atrakcji turystycznych i innych firm związanych z podróżami. W lutym 2012
roku, TripAdvisor przekroczył barierę miliona polskich użytkowników.

36
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ministrator portalu postanowił się podzielić z pozostałymi użytkownikami, co zostało odebrane
jako atak na wykop.pl (rys. 37).
Reakcją ze strony użytkowników na te informacje był zmasowany atak, w którym zaczęli podszywać się pod Willę Karpatia. Założono fałszywy fanpage na Facebooku, a nawet pojawiła się
informacja, że ośrodek został zamknięty na stałe. W wyszukiwarkach Google zmieniono opisy,
Rysunek 38. Podzielone opinie użytkowników wykopu na temat słuszności ataku na profil Willi
Karpatia

Źródło: wykop.pl [18.05.18].
Rysunek 39. Efekty działań użytkowników serwisu wykop.pl

Źródło: http://czaplicka.eu/willa-karpatia/ [18.05.18].
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dane adresowe i nazwę firmy. Dodano setki przerobionych, odpychających zdjęć tego miejsca (rys.
39). Jeden z użytkowników podzielił się informacją, że właściciele Willi Karpatia posiadają także
kilka innych pensjonatów na terenie Podhala, dlatego ich średnie oceny także zaczęły szybować
w dół. Niektórzy zastanawiali się, czy taka forma reakcji nie jest zbyt przesadna i krzywdząca wobec
firmy, jednak były to pojedyncze głosy i nie spotkały się z uznaniem innych użytkowników (rys. 38).
Kiedy właściciele zobaczyli, że nie mają szans z zorganizowaną społecznością wykopu,
założyli konto w serwisie i wydali oficjalne oświadczenie, w którym przeprosili za wszystkie niestosowne wpisy. Właścicielka pensjonatu zobligowała się do publicznych przeprosin klientki, od
której wpisu rozpętała się afera, a także zadośćuczynienia wobec niej. W oświadczeniu można
było także przeczytać, że pensjonat zawiesza wszelkie czynności angażujące policję w tą sytuację oraz, że komunikacja prowadzona na Facebooku zostaje przekazana profesjonalnej agencji
reklamowej. W tym momencie wydawało się, że sprawa zmierza ku końcowi. Fala hejtu zaczęła
słabnąć, jednak użytkownicy nie uwierzyli w szczerość przeprosin i traktowali je jako zagrywkę
PR przygotowaną przez agencję.
Następnego dnia rano „Gazeta Bałtycka” udostępniła podsłuchaną rozmowę telefoniczną,
w której właścicielka przyznała, że w ogóle nie poczuwa się do winy i nie zamierza nikogo przeRysunek 40. Zapis podsłuchanej rozmowy upubliczniony na serwisie wykop.pl

Źródło: wykop.pl [18.05.18].

praszać (rys. 40). Jeden z użytkowników wykopu ujawnił też informację, że sprawa jednak została
zgłoszona na policję, co było sprzeczne z treścią oświadczenia. Nieprofesjonalna komunikacja Willi
Karpatia spowodowała, że o pensjonacie zrobiło się głośno w mediach lokalnych i ogólnopolskich.
Na swoich stronach internetowych i w serwisach społecznościowych o sprawie pisał m.in. Onet,
Radio Zet, RMF FM, Wprost, Wirtualna Polska i wiele innych.
Wkrótce pojawiło drugie oświadczenie, z którego można było przeczytać:
„Domyślają się Państwo zapewne, że w firmie rodzinnej, która znalazła się w takim położeniu
jak nasz hotel atmosfera jest bardzo napięta i zaogniona. Dochodzi do wielu trudnych rozmów,
podczas których analizuje się błędy i omawia gorące tematy. Czasem górują emocje. I niestety
w podsłuchanym nagraniu stali się Państwo świadkiem takiej trudnej rodzinnej rozmowy w obliczu
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problemu. Udało nam się dzisiaj skontaktować telefonicznie z naszym niezadowolonym Gościem.
Przeprosiliśmy raz jeszcze Panią i zapewniliśmy o woli zadośćuczynienia za nieudany pobyt
w naszym hotelu. Mam nadzieję, że już jutro ta sprawa zostanie należycie i do końca załatwiona.
Chcę się również odnieść do informacji o tym, że Policja prowadzi jakieś działania. Powtórzę raz
jeszcze – żadne czynności nie zostały dotychczas podjęte przez Policję, ani żadna osoba nie
została tam przez nas zgłoszona. Recepcjonista udzielił błędnej odpowiedzi. Dopiero wdrażamy
nowe zasady komunikacji i ten błąd jest efektem słabości jeszcze poprzedniego systemu. Z Policją
konsultowaliśmy się jedynie w sprawie sposobu zabezpieczania dowodów związanych z groźbami
karalnymi kierowanymi wobec mnie oraz pracowników firmy, a także w związku z rozpowszechnianiem materiałów pornograficznych. Jednak nie zostały podjęte żadne formalne działania.” Z treści
jasno wynikało, że podsłuchana rozmowa była autentyczna, co szybko zostało wykorzystane
przez internautów w serii memów o właścicielce i pensjonacie (rys. 41).
Rysunek 41. Przykładowe memy dotyczące Willi Karpatia

Źródło: wykop.pl [18.05.18].

Rysunek 42. Nieuczciwe praktyki zatrudnionej agencji marketingowej

Źródło: wykop.pl [18.05.18].
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Tymczasem do pracy przystąpiła zatrudniona przez pensjonat agencja reklamowa, która zaczęła
usuwać krytyczne recenzje oraz zablokowała możliwość dodawania nowych zarówno na stronie
Willi Karpatia, jak i innych ośrodków należących do właścicieli. Użytkownicy szybko odkryli, że za
te działania odpowiada agencja Creative Idea z Bydgoszczy, która jest także właścicielem serwisu
senioralna.tv. Dziwnym zbiegiem okoliczności na stronie tego serwisu pojawił się artykuł sponsorowany wychwalający Willę Karpatia oraz pochlebne opinie w wyszukiwarce Google (rys. 42).
Pomimo tych działań sprawa powoli zaczynała się uspokajać. Użytkownicy wykopu byli jeszcze
ciekawi stanowiska poszkodowanej klientki – czy osobiście została przeproszona, i czy otrzymała
zadośćuczynienie ze strony pensjonatu. Kobieta rzeczywiście została przeproszona przez właściciela pensjonatu, jednak nie była zadowolona z ich formy. Przeprosiny dotyczyły wyłącznie jej
osoby, a nie pozostałych członków rodziny. Nie wspomniano, że pracownicy Willi kłamali w swoich
komentarzach na temat kobiety, dlatego wystąpiła na drogę sądową, gdzie będzie dochodziła
o odszkodowanie za zniesławienie, naruszenie danych osobowych i pogorszenie stanu zdrowia.
Rysunek 43. Odpowiedź Willi Karpatia na oświadczenie poszkodowanej kobiety

Źródło: wykop.pl [18.05.18].
Kobieta domagała się także zwrotu kosztów pobytu dla swoich współtowarzyszy, które chciała
przekazać na wybrany cel charytatywny.
W odpowiedzi na portalu wykop.pl Willa Karpatia postanowiła więcej nie odnosić się publicznie do sprawy w związku z wystąpieniem na drogę sądową urażonej klientki (rys. 43). Zadośćuczynienie dla pozostałych gości przelano na konto Fundacji Dzieci Niczyje, a dla potwierdzenia
udostępniono screen przelewu.
Wykopowicze zarzucili właścicielom cynizm w związku z wpłatą na fundacje, która walczy
z hejterami w sieci. Wytknęli wielkość kwoty (7 tys. zł) oraz zwrócili uwagę na fakt, że przelew
jest zlecony, a nie zapłacony, dlatego łatwo go anulować. Jak widać każdy krok właścicieli w sieci
był uważnie śledzony przez internautów, a najmniejsze potknięcie natychmiast wytykane. Jednak
w związku z powolnym znudzeniem tematem i skierowaniem sprawy do sądu, fala zainteresowania
ucichła.
Z pozoru błaha sytuacja – jedna negatywna recenzja pensjonatu i agresywna odpowiedź jego
właścicieli – spowodowała wybuch kryzysu, o którym zrobiło się głośno w całym kraju. Osoby
odpowiadające ze zarządzanie kontami społecznościowymi Willi Karpatii popełniły szereg błędów w komunikacji na linii firma-klient. Ich reakcja była o tyle zaskakująca, że przed wybuchem
kryzysu liczba negatywnych ocen stanowiła niewielką część w stosunku do pozytywnych. Mogli
zignorować wpis albo co lepsze, podziękować za wszystkie uwagi i obiecać poprawę przy następ-
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nej wizycie. Pozwoliło by to uniknąć publicznego konfliktu i zachować dobre wrażenie w oczach
klientów. Obrażanie, wyzywanie, publikowanie zdjęć bez zgody właściciela to działania, które
dyskredytują każdego przedsiębiorcę niezależnie od profilu działalności.
Konsekwencje dla właścicieli były druzgocące. Przede wszystkim strata wizerunkowa i utrata
zaufania klientów, a także koszty związane z zatrudnieniem agencji, zadośćuczynieniem oraz
możliwe koszty sądowe. Średnia ocen w wyszukiwarce Google, która przed kryzysem wynosiła
Rysunek 44. Odpowiedź Willi Karpatia na oświadczenie poszkodowanej kobiety

Źródło: wykop.pl [18.05.18].

Rysunek 45. Ocena pensjonatu w wyszukiwarce Google przed i po wybuchu kryzysu

Źródło: http://czaplicka.eu/willa-karpatia/ [18.05.18].
aż 4.6 (rys. 44), w wyniku zintensyfikowanej działalności użytkowników portalu wykop.pl spadła
do wartości najniższych. Obecnie pomimo wysiłku agencji reklamowej ocena ta wzrosła do 3.3,
ale negatywnych ocen wcale nie ubywa, mimo iż są na bieżąco usuwane, a od wybuchu kryzysu
minęło pół roku. Sytuacja ta pokazała, jaką siłę mają użytkownicy Internetu, którzy potrafią jednoczyć się we wspólnym celu, i że każda próba oszustwa, manipulacji, nieszczerości zostanie
przez nich natychmiast wytknięta i napiętnowana.
Wyniki monitoringu mediów potwierdzają, że sprawa ta miała zasięg ogólnopolski i dotarła do
dużej liczby osób. Łącznie na portalach internetowych ukazały się 33 publikacje o potencjalnym
zasięgu ponad 56 tys. osób (rys. 45).
Wrażenie robią jednak dane dotyczące zasięgu w social mediach. Prawie 3 tys. wzmianek
zawierających nazwę Willa Karpatia i potencjalny zasięg ponad 500 tys. osób (rys. 46).
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Rysunek 46. Potencjalny zasięg publikacji internetowych

Źródło: http://kryzyswsieci.pl/2018/01/25/analiza-kryzysu-willakarpatia/ [18.05.18].
Rysunek 47. Potencjalny zasięg w social media dla hasła Willa Karpatia

Źródło: http://kryzyswsieci.pl/2018/01/25/analiza-kryzysu-willakarpatia/ [18.05.18].
Podsumowując wszystkie działania ze strony właścicieli, można stwierdzić że każda podejmowana przez nich decyzja zamiast łagodzić sytuację, powodowała wzmożony atak użytkowników wykopu. Kluczem do naprawy tej sytuacji byłyby ludzkie, szczere przeprosiny bez pomocy
agencji i przyznanie się do winy niezależnie od tego kto pisał obraźliwe posty. W zaognionej
sytuacji należało wycofać wszystkie pozwy i doniesienia na policję, usunąć stare obelżywe wpisy
pod adresem klientów i próbować aktywnie, poprzez dialog szukać rozwiązań, jak wybrnąć z tej
sytuacji. Fatalnym pomysłem było też pisanie pochwalnych komentarzy i artykułów. Zamiast tego
należało poczekać, aż sprawa ucichnie i zastanowić się np. nad zmianą nazwy pensjonatu. Dzisiaj
po wpisaniu w wyszukiwarkę frazy Willa Karpatia pokazuje się (oczywiście poza stroną ośrodka)
cała masa artykułów opisująca historię, co z pewnością nie zachęca potencjalnych klientów
do noclegu (rys. 47). Willa Karpatia to idealny przykład obrazujący, jak nie postępować by nie
doprowadzić do kryzysu wizerunkowego w mediach społecznościowych oraz jakich zachowań
unikać w jego trakcie.
Podsumowanie analizowanych przypadków
Każda z przedstawionych przeze mnie sytuacji pokazała jak różnorodne mogą być źródła kryzysu
oraz jak kosztowne są ich konsekwencje zarówno wizerunkowe jak i finansowe. Tiger Energy Drink
to klasyczny przykład obrazujący jak ryzykowne jest stawianie na kontrowersyjność i szokowanie
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w strategii komunikacyjnej. Firma w swoich wpisach cały czas balansowała na granicy dobrego smaku, aż w końcu posunęła się o krok za daleko, deprecjonując powagę tak ważnej dla wielu Polaków
rocznicy Powstania Warszawskiego. Zarzewiem kryzysu był brak procedur weryfikacji materiałów
publikowanych w kanałach społecznościowych marki oraz brak nadzoru nad jakością prowadzonej
komunikacji. Tiger zbyt mocno zaufał agencji reklamowej, dając jej wolną rękę do działania – tej
z kolei całkowicie zabrakło autokrytycyzmu i wyczucia granicy przyzwoitości. Efektem był kryzys,
o którym informowały media w całym kraju oraz konieczność podjęcia działań antykryzysowych
ratujących nadszarpnięty wizerunek marki. Firma wywiązała się z tego zadania wzorowo. Błyskawiczna decyzja prezesa firmy Maspex o przelaniu dużej kwoty pieniędzy na rzecz Powstańców,
a także konsekwentna realizacja zapowiedzianego wsparcia programu edukacyjnego o Powstaniu,
złagodziło oburzenie wywołane obraźliwą grafiką wśród konsumentów. Zapobiegło to także możliwemu bojkotowi na dużą skalę napoju, jak i pozostałych produktów należących do portfolio firmy.
Zagrożenie skażenia produktów w branży spożywczej to podstawowe ryzyko, na które musi być
przygotowana i mieć opracowane odpowiednie procedury postępowania każda firma. Nie inaczej było
w przypadku marki Żywiec Zdrój, która w wyniku zbiegu okoliczności stanęła przed obliczem dużego kryzysu wizerunkowego o zasięgu ogólnopolskim. Firma podręcznikowo zrealizowała założenia
swojego planu antykryzysowego. Nad przebiegiem i koordynacją działań czuwał sztab kryzysowy
złożony z przedstawicieli różnych działów. Biuro prasowe było do pełnej dyspozycji zainteresowanych
mediów, a specjalnie powołana funkcja crisis managera zapewniała, że o sytuacji na bieżąco byli
informowani wszyscy pracownicy. Firma ściśle współpracowała z organami kontroli zewnętrznej,
sama zleciła szereg dodatkowych badań, a o ich wynikach na bieżąco informowała w swoich serwisach społecznościowych. W przeciwieństwie do kryzysu Tigera, przyczyną tej sytuacji nie były
zaniedbania firmy. Żywiec Zdrój nie mógł przewidzieć dnia, ani godziny wystąpienia kryzysu, jednak
był w pełni przygotowany na taką ewentualność. Istotną różnicą jest także stopień zaangażowania
fanów marki w obronę jej wizerunku. W przypadku Tigera nie odegrali oni żadnej roli, co sugeruje
niski poziom lojalności wobec marki. Natomiast część konsumentów wody Żywiec Zdrój aktywnie
wspierało działania firmy w kryzysie, co świadczy o ich dużym zaufaniu i przywiązaniu do producenta.
O ile pierwsze dwa zdarzenia można uznać w mniejszym lub większym stopniu jako przykłady
skutecznego postępowania w kryzysie, to dwa kolejne są przykładem jak nie należy działać w takiej
sytuacji. United Airlines udowodniło, że nawet w ogromnym przedsiębiorstwie – jednej z największych
linii lotniczych na świecie, dysponującej potężnym budżetem – jakość prowadzonej komunikacji,
kompetencje osób za nią odpowiedzialnych oraz obsługa klienta mogą stać na bardzo niskim poziomie. Pomijając fakt, że w ogóle nie powinno dojść do sytuacji, w której sprawy pracowników są
ważniejsze od dobra klientów, czego efektem było siłowe usunięcie pasażera z pokładu samolotu,
to sposób w jaki próbowano wytłumaczyć tą sytuację należy uznać za skandaliczny. Firma złamała obietnicę konsumencką zawartą w przyświecających jej hasłach mówiących o najwyższych
standardach i właściwej realizacji zobowiązań. Zbagatelizowała zdarzenie i próbowała zrzucić
odpowiedzialność za zaistniałą sytuację na poszkodowanego klienta zasłaniając się panującymi
w liniach procedurami. Nieprzemyślane, nieszczere i spóźnione oświadczenia w mediach społecznościowych przedstawiły United Airlines jako arogancką, pozbawioną empatii i szacunku wobec
własnych klientów korporację. Firma straciła zaufanie podróżnych oraz partnerów biznesowych
obawiających się o własny wizerunek, a każde kolejne podejmowane przez nią próby złagodzenia
kryzysu, traktowane były jako niewiarygodne. Zdarzenie to było komentowane na całym świecie,
objawiło się spadkiem notowań giełdowych linii lotniczej, licznymi stratami finansowymi związanymi
m.in. z wypłatą odszkodowań dla uczestników feralnego lotu, a przede wszystkim ogromną rysą na
wizerunku. Jedynym pozytywnym akcentem jaki wyniknął z tej sytuacji była zmiana polityki firmy,
w której wprowadzono szereg poprawek na rzecz jakości świadczonych usług.
Przypadek Willi Karpatia to w przykład kryzysu w małym, rodzinnym przedsiębiorstwie, w którym
za komunikację w mediach społecznościowych nie odpowiada sztab odpowiednio przeszkolonych
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Tabela 2. Przyczyny, skutki, działania antykryzysowe w omawianych przykładach
Kryzys

Tiger

Przyczyny

Podejmowane działania antykryzysowe

Skutki

- kontrowersyjna
kampania reklamowa
- niedostateczny
nadzór nad jakością komunikacji
Tigera w mediach
społecznościowych
- brak weryfikacji
materiałów
produkowanych
przez zatrudnioną
agencję

- szybka reakcja na kryzys (przyznanie się do błędu, opublikowanie
przeprosin na Fb i Twitterze, usunięcie grafik z Instagrama)
- włączenie się do komunikacji kryzysowej prezesa Maspexu
(podjęcie decyzji o wpłacie 500 tys. zł. na rzecz Powstańców)
- wykorzystanie influencera (Filipa Hajzera) do rozpropagowania
informacji o przelaniu pieniędzy na rzecz Powstańców
- deklaracja i aktywna realizacja wsparcia programu edukacyjnego
o Powstaniu
- zerwanie umowy z agencją reklamową odpowiedzialną za kontrowersyjne grafiki
- publikacja oświadczeń z przeprosinami w prasie

- ochrona nadszarpniętego wizerunku marki
- zapobiegnięcie rozprzestrzenienia się bojkotu
na dużą skalę
- ustanowienie dokumentu o nazwie „Standardy
Komunikacji Marketingowej w Grupie Maspex”
- rezygnacja z prowadzenia komunikacji marketingowej na Instagramie i Twitterze (wyłącznie Facebook)
- podjęcie współpracy z nową agencją reklamową
- stworzenie nowej kampanii reklamowej
- wycofanie Tigera ze sprzedaży w państwowych
spółkach ( Orlen, Lotos, Polskie Radio)

- skażenie produktu (nie w wyniku
zaniedbania firmy
lecz zewnętrznej ingerencji
konsumenta, który
postawił markę
w obliczu kryzysu)

- zwołanie sztabu kryzysowego, w skład którego wchodzili pracownicy działu marketingu, PR oraz agencji MSL Group odpowiedzialnej
za komunikację marki
- otwarcie biura prasowego aktywnie udzielającego informacji
dla mediów
- ścisła współpraca z organami kontroli zewnętrznej, bieżące
raportowanie wyników ich działań
- wycofanie ze sprzedaży podejrzanych partii produktu
- uruchomienie dodatkowego konta na Twitterze do bieżącego
informowania o sytuacji w firmie oraz linków sponsorowanych
w wyszukiwarce Google, promujących oficjalne oświadczenia firmy
- zwołanie konferencji prasowej, na której dyrektorzy ds. jakości
i operacyjni przedstawiali krok po kroku cykl produkcji, dystrybucji
i badań jakim poddawana jest woda
- uruchomienie funkcji crisis managera, który zajmował się informowaniem pracowników o bieżącej sytuacji w firmie
- bieżące informowanie konsumentów o postępach w wyjaśnianiu
sprawy w oficjalnych oświadczeniach (poza pierwszym, które było
wydane zbyt późno, przez co spotkało się z krytyką)

- utrzymanie zaufania konsumenckiego i pozycji
lidera na rynku napojów bezalkoholowych
- pozytywne reakcje i wypowiedzi, w których klienci
z własnej inicjatywy stanęli w obronie marki (możliwość wyróżnienia liderów opinii publicznej i mianowania ich ambasadorami marki)
- stworzenie kampanii digitalowej w ramach podziękowań współpracownikom i klientom za okazane
wsparcie i zaufanie
- spadek liczby fanów na Facebooku marki
- wysokie koszty związane z koniecznością uruchomienia procedur antykryzysowych (koszty badań,
straty związane z wycofaniem partii produktów
ze sprzedaży)

- procedury
pozwalające
na sprzedaż
nadwyżki biletów
oraz siłowe
wyprowadzenie
pasażera z pokładu samolotu
- niska jakość
i brak kompetencji
osób odpowiedzialnych za
komunikację
kryzysową

- wydanie spóźnionego i nieprofesjonalnego oświadczenia, w którym Dyrektor Generalny linii nie przeprosił za zaistniałą sytuację
i próbował zrzucić odpowiedzialność na poszkodowanego pasażera
(wzmocniło to falę krytyki pod adresem firmy i sprawiło, że każde
kolejne próby naprawienia błędu nie były w stanie zatrzeć złego
początkowego wrażenia)
- spóźnione, bezpośrednie przeprosiny poturbowanego lekarza
i współpasażerów
- deklaracja pełnego zwrotu pieniędzy dla wszystkich uczestników
feralnego lotu (nie spotkało się to z przychylnym odbiorem, wynikało
z konieczności ratowania sytuacji)
- deklaracja zmian w polityce firmy
- zapowiedź szkoleń przygotowujących pracowników do radzenia
sobie w trudnych sytuacjach
- osiągnięcie porozumienia pomiędzy United Airlines, a poszkodowanym pasażerem

- ogromne straty wizerunkowe i finansowe (m.in.
koszty ugody z poszkodowanym pasażerem, zwrot
pieniędzy dla pozostałych pasażerów lotu)
- chwilowe spadki notowań na giełdzie
- posądzenie linii lotniczej o rasizm
- rozzłoszczenie klientów, którzy zaczęli niszczyć
bilety, karty lojalnościowe i nawoływali do bojkotu
- tworzenie prześmiewczych memów i sloganów
reklamowych, drwiących z działań firmy
- gwałtowny spadek zaufania konsumentów i partnerów biznesowych do linii lotniczej
- najmniejszy przyrost dochodów w porównaniu
z konkurencją (w tym okresie cała branża notowała wzrosty)
- brak awansu Oscara Munoza CEO United Airlines
na prezesa linii
- wprowadzenie 10 zasad na rzecz poprawy jakości
usług w United Airlines

- negatywna
recenzja pensjonatu i agresywna
odpowiedź jego
właścicieli
- traktowanie
profilu firmowego
jak przedłużenie
profilu prywatnego
- brak znajomości
zasad obecności
w przestrzeni
mediów społecznościowych
i charakterystyki
środowisk w nich
obecnych

- wystosowanie maila do administratora serwisu wykop.pl z żądaniem usunięcia treści kompromitujących pensjonat
- zgłoszenie sprawy na policję (co tylko zaogniło sytuację
i zostało odebrane jako wypowiedzenie „wojny” użytkownikom wykopu)
- wydanie oświadczenia z deklaracją publicznych przeprosin
poszkodowanej klientki i zadośćuczynienia wobec niej
- wycofanie czynności angażujących policję w tą sprawę oraz
przekazanie prowadzenia komunikacji na Facebooku profesjonalnej agencji reklamowej
* po tych zdarzeniach upubliczniono podsłuchaną rozmowę
zaprzeczającą dobrym intencjom wyrażonym w powyższym
oświadczeniu
- wydanie drugiego profesjonalnego oświadczenia przygotowanego przez agencję, przepraszającego niezadowoloną klientkę
oraz tłumaczącego niefrasobliwość działań pensjonatu
- usuwanie niekorzystnych opinii i zablokowanie możliwości
dodawania nowych przez agencję
- wstawienie artykułów sponsorowanych i pozytywnych opinii
przygotowanych przez agencję
- wykonanie przelewu na rzecz Fundacji Dzieci Niczyje jako
zadośćuczynienie za pobyt niezadowolonych gości

- zmasowany atak użytkowników wykopu na profile społecznościowe Willi Karpatia i pozostałych
ośrodków należących do właścicieli (wystawianie negatywnych opinii, spadek średnich ocen
pensjonatów, zmiana ich danych teleadresowych,
dodawanie do ich profili odpychających zdjęć,
zakładanie fałszywych fanpage’y)
- zainteresowanie się sprawą przez media lokalne
i ogólnopolskie
- tworzenie prześmiewczych memów drwiących
z nieudolności i fałszywych intencji właścicieli
pensjonatu
- wystąpienie na drogę sądową urażonej klientki,
gdzie będzie dochodziła o odszkodowanie za
zniesławienie
- ogromne straty wizerunkowe i finansowe (koszty
zatrudnienia agencji reklamowej, zadośćuczynienie, możliwe koszty sądowe)
- konieczność dokonania zmian i reorganizacji

Żywiec
Zdrój

United
Airlines

Willa
Karpatia

Źródło: opracowanie własne

specjalistów lecz sami właściciele prowadzący fanpage. Niestety tak jak w większości przypadków
takich firm próbujących wykorzystać potencjał social media do poprawy własnej widzialności w sieci,
wykazali się brakiem znajomości podstawowych zasad obecności w tej przestrzeni. Zbyt emocjonalne reagowanie na negatywne opinie, obrażanie, wdawanie się w bezsensowne dyskusje, czy
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publikowanie i szydzenie ze zdjęć swoich pensjonariuszy to działania, które nie mają prawa miejsca
bytu chcąc budować długotrwałe relacje z klientami oparte na zaufaniu i lojalności. Właściciele
sami sprowokowali kryzys, a upublicznienie jego przyczyn w serwisie wykop.pl spowodowało lawinę
konsekwencji, nad którymi nie byli w stanie zapanować. Średnie oceny pensjonatu zaczęły gwałtownie spadać. Zmieniono opisy i dane teleadresowe ośrodka co miało odstraszyć potencjalnych
klientów pensjonatu. Widząc to, właściciele próbowali walczyć z użytkownikami wykopu, jednak
podejmowane przez nich decyzje były nieprzemyślane i chaotyczne, co w konsekwencji tylko zaogniało i pogłębiało kryzys. Strata wizerunkowa jak i finansowa była dla tak małego ośrodka była
ogromna. O sprawie informowały media ogólnopolskie, a oszacowana wartość straty wizerunkowej
na podstawie publikacji internetowych wyniosła ponad 150 tys. zł. Całej tej sytuacji można było
uniknąć, przyznając się do winy i przepraszając poszkodowaną klientkę. W zaognionej sytuacji
należało wycofać wszystkie pozwy i doniesienia na policję, usunąć stare obelżywe wpisy pod adresem klientów i próbować aktywnie, poprzez dialog szukać rozwiązań, jak wybrnąć z tej sytuacji.
Wnioski
Po dokonaniu analizy czterech różnorodnych sytuacji kryzysowych, a także dzięki ogólnej wiedzy
i obserwacji innych kryzysowych zdarzeń z przeszłości mogę stwierdzić, iż w dużych przedsiębiorstwach istnieje na ogół świadomość niebezpieczeństw związanych z kryzysem i obecnością
w przestrzeni social media. „Im większa firma, a także im bardziej „ryzykowne” usługi świadczy,
np. medyczne, wydobywcze oraz takie gdzie istnieje duże zagrożenie wystąpienia problemów czy
wypadków, tym większa świadomość zarządów i właścicieli, a także podejście, które wręcz nakazuje
być przygotowanym na każdą ewentualność” 37. W większości przypadków posiadają one ustalone
procedury zarządzania kryzysowego, wyznaczane są osoby odpowiedzialne za koordynację działań antykryzysowych oraz prowadzony jest stały monitoring mediów. Mimo to nie zawsze udaje się
ochronić firmę przed negatywnymi skutkami kryzysu, a winą tego najczęściej jest niekompetencja
osób decyzyjnych w sztabie kryzysowym, tak jak to miało miejsce np. w United Airlines, czy też brak
skutecznej komunikacji wewnętrznej i odpowiedniego nadzoru działań. W małych przedsiębiorstwach
sytuacja najczęściej wygląda zgoła inaczej. Za prowadzenie firmowych kanałów w social media
często odpowiedzialne są osoby kompletnie nie znające specyfiki mediów społecznościowych, nie
mające pojęcia o istnieniu zarządzania kryzysowego, traktujące stronę firmową jak przedłużenie
profilu prywatnego. Przypadek Willi Karpatia jest tego potwierdzeniem, a podobnych przykładów
niewłaściwego zarządzania kontem można spotkać w Internecie całe mnóstwo. Szczególnie widoczne jest to w branży gastronomicznej, czy hotelarskiej. Nie oznacza to od razu, że małe firmy
powinny zatrudniać drogich fachowców do prowadzenia fanpage’y, czy wynajmować wyspecjalizowane agencje reklamowe. Przed założeniem firmowego konta powinny jednak zastanowić się, jaki
jest tego cel, jak skutecznie wykorzystać potencjał social media oraz zapoznać z bogatą literaturą
powszechnie dostępną na ten temat. Poza tym powinny sporządzić listę sytuacji, które mogą pójść
nie tak, elementów, na które klienci mogą się skarżyć, sporządzić przykładowe odpowiedzi na takie
sytuacje, a przede wszystkim nauczyć się nie ulegać emocjom i nie podejmować pochopnych decyzji.
Nieodłącznym elementem powinna być także analiza SWOT, o której wspominałem w rozdziale 3.
Kolejna charakterystyczna cecha analizowanych przypadków to emocjonalna, bardzo gwałtowna reakcja internautów zwłaszcza w pierwszych chwilach po upublicznieniu kryzysu. Jest
to moment, w którym następuje kumulacja społecznego niezadowolenia i krytyki pod adresem
firmy, często napędzana efektem podążania za tłumem. W takiej sytuacji konieczna jest szybka
37
D. Tworzydło, Procedury i narzędzia zarządzania w sytuacjach kryzysowych na podstawie badań jakościowych, „Marketing instytucji naukowych i badawczych”, 2016, nr 4(22), s. 60.
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i zdecydowana reakcja, tak jak to miało miejsce w przypadku Tigera, który dzięki zaangażowaniu
prezesa spółki, uniknął całkowitej kompromitacji wizerunkowej. Poza tym częstym przejawem
niezadowolenia klientów z działań firmy są deklaracje zaprzestania korzystania z produktu/usługi
marki albo wezwanie do protestu, bojkotu. Internauci łącząc się w grupy na forach, fanpage’ach lub
innych miejscach sieci, posiadają ogromną moc sprawczą, dlatego nie wolno lekceważyć takich
sygnałów. Przypadek Willi Karpatia pokazał, jak zjednoczone siły użytkowników serwisu wykop.
pl były bliskie zniszczenia rodzinnego biznesu. Kilka lat wcześniej głośna była afera firmy nc+,
gdzie niezadowoleni klienci łącząc swoje siły w Internecie przeciwko nieuczciwym praktykom firmy,
doprowadzili do odejścia prawie 300 tys. klientów i nałożenia kary w wysokości 11 mln złotych.
Często jednak deklaracje bojkotów są jałowe, a do rzeczywistego zaprzestania korzystania
z produktów nie dochodzi. Może to wynikać z kilku powodów:
• decyzje podejmowane są pod wpływem emocji, presji tłumu;
• wraz z ucichnięciem kryzysu ludzie szybko zapominają o nim;
• brak możliwości skontrolowania bojkotujących i wyegzekwowania ich niekonsekwencji;
• stosowanie przez producentów zniżek na bojkotowane produkty;
• brak innych alternatyw wyboru.
Nie mniej jednak zdecydowanie najważniejszą przyczyną, przez którą ostatecznie nie dochodzi
do bojkotu, powinny być skuteczne działania firmy oparte na dialogu z klientem, które odwiodą go
od podjęcia takiej decyzji. Nie można przewidzieć skali, formy ani konsekwencji bojkotu, dlatego
każdy najmniejszy sygnał powinien być traktowany poważnie, zgodnie z zasadą, że lepiej jest
zapobiegać niż leczyć.
Każdy z omówionych kryzysów spotkał się z ogromnym zainteresowaniem mediów i publiczności. Wyniki monitoringu potwierdziły, że niepowodzenie generuje wzmożony ruch na stronach
firmy oraz dużą liczbę publikacji, które mają zdecydowanie negatywny wydźwięk. To kolejny dowód
na, że szybka reakcja przedsiębiorstwa na zagrożenie jest kluczem w uniknięciu wizerunkowego
fiaska. Według Jacka Kotarbińskiego dynamika zasięgów w kolejnych dniach od wybuchu kryzysu
stanowi połowę zasięgów dnia poprzedniego i po kilku dniach zasięgi wracają do stanu sprzed
kryzysu . Dlatego wszelkie działania antykryzysowe powinny być podejmowane natychmiastowo,
tak by spotkały się z jak najszerszym odbiorem publiczności. Tym bardziej, że media zdecydowanie mniej miejsca poświęcają wszelkiego rodzaju oświadczeniom i sprostowaniom, niż samym
elementom inicjującym kryzys.
Cel pracy, czyli analiza przyczyn występowania sytuacji kryzysowych w mediach
społecznościowych, opisanie ich przebiegu, skutków oraz wskazanie pozytywnych oraz
negatywnych zachowań w zarządzaniu kryzysowym, został zrealizowany. Opisane w rozdziale czwartym przykłady oraz wyciągnięte wnioski jednoznacznie potwierdzają słuszność
sformułowanej przeze mnie hipotezy, w której przyjąłem że tylko szybka, przemyślana
reakcja na sytuację kryzysową oraz podstawowa znajomość zarządzania kryzysowego,
zwiększa szanse na jej zażegnanie i obronę wizerunku firmy. Unikanie odpowiedzialności
i bagatelizowanie problemu, powoduje zaognienie kryzysu.
Zakończenie
Kryzys wizerunkowy w mediach społecznościowych może być efektem wielu nieprzewidywalnych zdarzeń – zarówno błahych i niepozornych, jak i będących wynikiem rażących błędów
i zaniedbań. Każdy kryzys jest inny, każdy wymaga indywidualnego podejścia jednak istnieją
żelazne zasady, które stanowią podstawę każdej skutecznej komunikacji w kryzysie. Liczy się
otwartość działań, pokazanie ludzkiego oblicza przedsiębiorstwa, a budowa zaufania to kluczo-
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wa funkcja marketingu w mediach społecznościowych. Klient stał się równorzędnym partnerem,
mającym wpływ na działalność organizacji, dlatego troska o jego dobro, uwzględnianie potrzeb
i dostarczanie ciekawych, angażujących treści to konieczność w drodze do zyskania jego lojalności.
Kryzys to także duże wyzwanie dla firmy i jej pracowników, które dzięki odpowiedniemu przygotowaniu i skutecznemu wykorzystaniu narzędzi w ramach social media, może stać się cennym
doświadczeniem, mogącym w znaczący sposób wzmocnić wizerunek marki i jej pozycję rynkową.
Ważne jest, aby po każdym przebytym kryzysie wyciągnąć wnioski, dokonać oceny poszczególnych
działań tego, co było dobre, a co należałoby poprawić. Taki rekonesans zysków i strat pozwala na
udoskonalenie strategii antykryzysowej i zabezpiecza przed popełnieniem tych samych błędów
w przyszłości. Jedno jest pewne – im lepiej i dokładniej firma będzie przygotowana do kryzysu,
tym większe prawdopodobieństwo, że skutecznie sobie z nim poradzi w jego trakcie.
Ciągła ewolucja środowiska social media, pojawianie się nowych rozwiązań technologicznych
(np. eksperymentowanie z wykorzystywaniem elementów wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości
w kontaktach z klientem) nie sprawi, że zniknie problem kryzysu. Być może powstaną lepsze,
skuteczniejsze narzędzia do radzenia sobie z nim, ale jednocześnie powstaną również nowe
obszary zagrożeń. Kryzys jest nieodłącznym elementem social media, a stale rosnąca liczba
ich użytkowników, stawiających większe wymagania wobec przedsiębiorstw oraz coraz bardziej
szokujące i kontrowersyjne kampanie reklamowe, z pewnością dostarczą wielu ciekawych przykładów sytuacji kryzysowych do analiz w przyszłości.
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Znaczenie internacjonalizacji w rozwoju małego
przedsiębiorstwa
Streszczenie
Niniejsza praca ma na celu zbadanie jaki wpływ na tempo rozwoju przedsiębiorstwa ma jego internacjonalizacja już na początku działalności. Badanie zostało przeprowadzone na podstawie ankiety, a jego wyniki
pokazały, że warto najpierw ugruntować pozycję firmy na rynku rodzimym a dopiero w późniejszym czasie
rozpocząć proces umiędzynaradawiania. Praca poruszała także kwestie obecności przedsiębiorstwa na
portalach społecznościowych oraz posiadania własnej witryny w sieci. Tutaj respondenci uznali, że strona
internetowa jest niemalże koniecznością. Z kolei, odnosząc się do aktywnej działalności na portalach stwierdzili, że sukces dzięki takim środkom komunikacji jest zależne od branży w jakiej działa firma.
Słowa kluczowe: Internacjonalizacja, umiędzynarodowienie, mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo,
Internet, portal społecznościowy, rozwój.
Tytuł pracy w języku angielskim: The importance of internationalization in the development of a small
enterprise
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Znaczenie internacjonalizacji w rozwoju małego przedsiębiorstwa
Wstęp
Poniższa praca skupia się na zbadaniu internacjonalizacji w małych firmach. Ten temat został
podjęty, ze względu na to, iż w Polsce, mikro i małe przedsiębiorstwa stanowią niemal sto procent wszystkich firm obecnych na rynku, a ponadto w obecnych czasach globalizacja jest czymś
naturalnym i bardzo szybko rozwija się. Poprzez przeprowadzone badania autor odpowiada na
pytanie: czy wejście na rynek międzynarodowy, już w początkowej fazie rozwoju przedsiębiorstwa,
przyspiesza jego rozwój. W ich wyniku, okazało się, że postawiona teza została obalona.
W obecnych czasach, w dobie Internetu oraz szybkiego przepływu informacji, powoli zaczynają
zanikać granice między państwami. Naturalnym jest fakt, że ludzie są wielojęzyczni i swobodnie
poruszają się pomiędzy krajami. Ma to też ogromny wpływ na wygląd światowych rynków. Wiele
przedsiębiorstw już od początku swojej działalności decyduje się na międzynarodową współpracę,
ale czy takie działanie przyniesie wymierne korzyści?
Celem poniższej pracy było zbadanie, jaki wpływ na rozwój małego przedsiębiorstwa ma
internacjonalizacja już na początku funkcjonowania na rynku oraz, czy chcąc zbudować silną
markę, należy od razu myśleć globalnie czy lepiej najpierw skupić się na ugruntowaniu pozycji
na rodzimym rynku.
Przyjęta hipoteza brzmi: wchodzenie na rynek międzynarodowy już w początkowej fazie
rozwoju firmy, znacząco przyspiesza jej rozwój.
Wyniki przeprowadzonych badań własnych zostały przedstawione na wykresach. Praca
zawiera również kilka tabel, pomagających czytelnie zilustrować informację oraz zestawienia
przedstawiające struktury poszczególnych organizacji.
W pierwszym rozdziale, autor przedstawia literaturę dotyczącą tego zagadnienia. Charakteryzuje na podstawie ,,Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej”, typy przedsiębiorstw, których
dotyczy badanie oraz przedstawia krótką analizę tendencji rynkowych w Polsce na podstawie
,,Raportu o stanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” sporządzonego przez Instytut Badań
i Rozwiązań B2B KERALLA RESEARCH. W dalszej części zostały przedstawione różne definicje
internacjonalizacji, zwracające uwagę na różne jej aspekty. Kolejno opisano formy oraz motywy
procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa a także ukazano krótką analizę otoczenia firmy
w odniesieniu do internacjonalizacji. Ostatnim elementem poruszonym w tym rozdziale jest kwestia kapitałów zagranicznych w polskich mediach. Zostały omówione: prasa, telewizja oraz radio.
Drugi rozdział to analiza przeprowadzonych badań własnych, jakimi była ankieta, na podstawie
samodzielnie skonstruowanego kwestionariusza, który znajduje się w załączniku do pracy. Grupa
respondentów wynosiła dwudziestu siedmiu przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zlokalizowanych w okolicach Warszawy. Pytania dotyczyły krótkiej charakterystyki firmy, jej
obecności na rynkach międzynarodowych, następnie aktywności w Internecie a także na portalach
społecznościowych. Ostatnie pytanie dawało ankietowanym możliwość swobodnej wypowiedzi,
jakie znaczenie, według nich, ma dla firmy posiadanie kont na stronach typu Facebook.
Kolejny rozdział to studium przypadku oparte na wywiadzie przeprowadzonym z przedstawicielem wydawnictwa ,,Forum Branżowe”, które publikuje pisma w tematyce stolarki okiennodrzwiowej. Przedsiębiorstwo jest liderem w segmencie mediów w swojej branży, dzięki czemu
jest ciekawym i wiarygodnym źródłem odpowiedzi. Ponadto czynnie prowadzi stronę internetową
oraz jest obecne na kilku portalach społecznościowych. Wydawnictwo publikuje także czasopismo
międzynarodowe, a jego wydania krajowe mają zasięg ogólnopolski.
Ostatni element pracy to wnioski z przeprowadzonych badań oraz analizy wywiadu. W tej
części skupiono się na weryfikacji przedstawionej w pracy hipotezy oraz przedstawieniu wniosków
dotyczących obecności przedsiębiorstwa w Internecie.
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Rozdział 1. Założenia teoretyczne
1.1 Charakterystyka mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
Od 2005 roku na terenie Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie Komisji Europejskiej nr
70/2001 z 12 stycznia 2001 roku, które określa nowe definicje mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dotychczas w Polsce nie obowiązywało pojęcie mikroprzedsiębiorstwa. Nowy podział
obowiązuje ze względu na liczbę pracowników, roczne obroty lub sumę bilansową na koniec roku
obrachunkowego. Polskim dokumentem regulującym te kwestie jest Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 roku, która reguluje tworzenie, funkcjonowanie i zamykanie działalności
gospodarczych na terenie kraju 1. Poniżej została przedstawiona specyfikacja każdego z trzech
wyżej wymienionych rodzajów przedsiębiorstw.
Mikroprzedsiębiorstwa – są to firmy, które w przeciągu ostatnich dwóch lat, w co najmniej
jednym roku obrotowym zatrudniały średnio poniżej dziesięciu pracowników. Kolejnym kryterium
klasyfikującym firmę, jako mikroprzedsiębiorstwo jest obrót, który łącznie w ciągu jednego roku
nie przekroczył sumy dwóch milionów euro. 2 Obecnie na polskim rynku funkcjonuje około dwóch
milionów mikroprzedsiębiorstw. W skali kilku lat można zaobserwować tendencję zwyżkową, więc
z każdym rokiem ta ilość będzie rosła.3
Małe przedsiębiorstwa – są to firmy, które w jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych miały
obrót netto mniejszy niż dziesięć milionów euro oraz zatrudniały średniorocznie do pięćdziesięciu
pracowników. 4 Aktualnie w Polsce jest tylko około pięćdziesiąt siedem tysięcy małych firm, co
stanowi trzy procent całego rynku przedsiębiorstw.
W ostatnich latach zauważalny jest wzrost ich liczby, jednak w dalszym ciągu mają najmniejszy
udział w tworzeniu PKD oraz zatrudniają najmniej pracowników z sektora 5.
Średnie przedsiębiorstwa – są to firmy, które w jednym z dwóch lat obrotowych zatrudniały
średniorocznie poniżej dwustu pięćdziesięciu pracowników oraz ich roczny obrót ze sprzedaży
usług i dóbr nie przekroczył pięćdziesięciu milionów euro.6 Te przedsiębiorstwa stanowią najmniejszą część polskiego rynku – jest ich tylko około szesnastu tysięcy.
W odróżnieniu do pozostałych grup, w ostatnich latach odnotowano spadek ich liczby. 7
1.2 Krótka charakterystyka rynku
Rynek jest jak ogromna plansza puzzli, składająca się z elementów o różnych rozmiarach.
Polski rynek przedsiębiorstw nie jest wyjątkiem na skale światową. Podobnie jak w innych krajach,
sektor małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw stanowi niemalże 100%. Z raportu PARP o stanie
sektora MSP wynika, że jest to aż 99,8% wszystkich przedsiębiorstw w kraju. 8 W ostatnich latach
Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807
,,Mikroprzedsiębiorca, mały i średni przedsiębiorca”, https://www.infor.pl/prawo/encyklopedia-prawa/
m/290686,Mikroprzedsiebiorca-maly-i-sredni-przedsiebiorca.html [25.08.2018]
3
,,Raport z badania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” http://www.keralla.pl/attachments/article/172/
Raport_Skaner_MSP_18Q2_KRB2B_0002.pdf [25.08.2018]
4
,, Mikroprzedsiębiorca, mały i średni przedsiębiorca”, https://www.infor.pl/prawo/encyklopedia-prawa/
m/290686,Mikroprzedsiebiorca-maly-i-sredni-przedsiebiorca.html [25.08.2018]
5
,,Raport z badania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” http://www.keralla.pl/attachments/article/172/
Raport_Skaner_MSP_18Q2_KRB2B_0002.pdf [25.08.2018]
6
,, Mikro przedsiębiorca, mały i średni przedsiębiorca”, https://www.infor.pl/prawo/encyklopedia-prawa/
m/290686,Mikroprzedsiebiorca-maly-i-sredni-przedsiebiorca.html [25.08.2018]
7
,,Raport z badania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” http://www.keralla.pl/attachments/article/172/
Raport_Skaner_MSP_18Q2_KRB2B_0002.pdf [25.08.2018]
8
,,Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.” http://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/raport%20o%20stanie%20sektora%20msp%20w%20polsce_2017.pdf [25.08.2018]
1
2
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Wykres 1. Jak zmieniła się sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa w ostatnich 3 miesiącach?

Źródło: http://www.keralla.pl/attachments/article/172/Raport_Skaner_MSP_18Q2_KRB2B_0002.pdf, str 8
Wykres 2. Jak zmieniła się sytuacja gospodarcza Polski w ciągu ostatnich 3 miesięcy?

Źródło: http://www.keralla.pl/attachments/article/172/Raport_Skaner_MSP_18Q2_KRB2B_0002.pdf, str 7
jest zauważalny znaczny wzrost liczby mikroprzedsiębiorstw – ludzie coraz częściej chcą zakładać
własne firmy, co dobrze świadczy o stanie gospodarki. Według raportu z badania mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw 9, badającego nastroje przedsiębiorców zarówno w gospodarce jak
i wewnątrz firm.
Podsumowując drugi kwartał 2018 roku, okazuje się że, wzrosła liczba osób, które uważają,
iż sytuacja ekonomiczna ich przedsiębiorstw w ciągu ostatnich trzech miesięcy nie zmieniła się.
Świadczy to o pewnej stabilizacji na rynku. Wśród osób opowiadających się za polepszeniem widać
sporą zmianę na minus. Przedsiębiorstwa, które w poprzednich kwartałach odnotowywały wzrost,
,,Raport z badania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” http://www.keralla.pl/attachments/article/172/
Raport_Skaner_MSP_18Q2_KRB2B_0002.pdf [25.08.2018]

9
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Wykres 3. Jak zmieni się sytuacja gospodarcza Polski w ciągu kolejnych 3 miesięcy?

Źródło: http://www.keralla.pl/attachments/article/172/Raport_Skaner_MSP_18Q2_KRB2B_0002.pdf
w tym ostatnim ustabilizowały się. Świadczy o tym także fakt, że wśród osób opowiadających się
za pogorszeniem jest niewielki spadek procentowy.
Odnosząc się do skali kraju, zauważalny jest duży wzrost respondentów, odpowiadających,
że w ostatnim kwartale sytuacja Polski pogorszyła się. Ten wskaźnik wzrósł na koszt odpowiedzi
,,bez zmian”. Minimalnie wzrosła liczba osób, uważających, że nastąpiła poprawa, ale porównując
do czwartego kwartału 2017 roku zauważalny jest spadek liczby przedsiębiorców zauważających
polepszenie się sytuacji na rynku.
Kolejne pytanie badania dotyczyło przyszłości – jak według ankietowanych zmieni się sytuacja gospodarcza kraju trzecim kwartale 2018 roku. Już ponad połowa respondentów uważa, że
warunki na rynku nie ulegną zmianom. Zauważalny jest spory spadek (aż o 4 stopnie procentowe)
odpowiedzi, że kondycja ryku się poprawi. Za pozytywny element można uznać fakt, że zmalała
liczba przedsiębiorców sądzących, iż będzie gorzej niż w poprzednich kwartałach.
Wykres 4. Jak zmieni się sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa w ciągu kolejnych 3 miesięcy?

Źródło: http://www.keralla.pl/attachments/article/172/Raport_Skaner_MSP_18Q2_KRB2B_0002.pdf, str. 10
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Ostatnie pytanie także dotyczyło prognozowania, ale w odniesieniu do swojego przedsiębiorstwa. Po pierwszym kwartale 2018 roku jest gwałtowny wzrost liczby ankietowanych, według
których, sytuacja ich firmy nie ulegnie zmianie. Ponadto o prawie 10 stopni procentowych spada
ilość respondentów prognozujących poprawę. Z drugiej strony spadł także wskaźnik pokazujący
odpowiedzi przedsiębiorców przewidujących pogorszenie sytuacji firmy.
Konkludując, analiza tych badań wskazuje na pewną stabilizację na polskim rynku małych
i średnich przedsiębiorstw aczkolwiek respondenci, po pierwszym kwartale tego roku, w skali
kraju, uważają, że sytuacja gospodarcza uległa pogorszeniu. Ponadto zdecydowanie wzrosła
liczba przedsiębiorców, uważających, że zarówno kondycja ich firmy jak i rynku na skalę kraju,
nie ulegnie zmianie.
1.3 Internacjonalizacja przedsiębiorstwa
Internacjonalizacja to proces, który ma na celu umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa i rozszerzenie jego działalności na zagraniczne rynki. 10 Internacjonalizacja ma charakter długotrwały
- nie da się jej przeprowadzić w przeciągu np. jednego miesiąca.
Jest to zjawisko, które zazwyczaj zostało wywołane przez różne wydarzenia i zazwyczaj jest
ciągiem przyczynowo – skutkowym. Jeśli przedsiębiorstwu zależy na tym, żeby dzięki umiędzynarodowieniu osiągnąć znaczący rozwój, powinno się temu procesowi dokładnie przyjrzeć, zaplanować
i cały czas go kontrolować, ponieważ bez konkretnej weryfikacji może przynieść więcej strat niż
zysków – np., gdy firma zainwestuje w technologie, którymi był zainteresowany kontrahent, ale
nie dojdzie do transakcji. W takim momencie firma może ponieść straty, jeśli nie znajdzie innego
odbiorcy na opracowaną już technikę.
O internacjonalizacji przedsiębiorstwa można już mówić, jeżeli firma weszła, na co najmniej
jeden zagraniczny rynek. Kolejnym, ważnym aspektem umiędzynarodowienia jest rozwój i stopniowy wzrost. Z kolei nie jest aż tak istotne, które elementy będą faktycznie rosły – sprzedaż,
produkcja, dochody czy obroty. Ważne jest, aby poszerzona została działalność firmy oraz żeby
te działania przyniosły wymierne rezultaty.
Innym elementem cechującym internacjonalizację jest fakt, że aby ten proces mógł być
prawidłowo przeprowadzony, należy najpierw funkcjonować na polskim rynku. Oznacza to, że
umiędzynaradawiać mogą się tylko te przedsiębiorstwa, które zaczęły swoją działalność na lokalnym rynku i chcą ją poszerzyć. Nie da się internacjonalizować firmy, która od początku swojej
działalności jest obecna na rynkach ogólnoświatowych. Odmienną definicję przedstawia N.F.
Piercy, który kładzie nacisk na to, że o umiędzynarodowieniu przedsiębiorstwa możemy mówić
dopiero wtedy, kiedy jest fizycznie obecny po za granicami swojego ojczystego kraju.11
Według K. Przybylskiej, internacjonalizacja dotyczy procesów zachodzących w firmie, dzięki
którym przedsiębiorstwo przekształca się z lokalnego na działające na skalę międzynarodową.
Zwraca także uwagę, że tempo, stopień i intensywność tych działań zależą od specjalnie przyjętej
strategii funkcjonowania na innych rynkach.12
Analizując ten temat z nieco innej perspektywy, Z. Pierścionek uznał, że internacjonalizacja
przedsiębiorstwa następuje już po nawiązaniu jakichkolwiek powiązań działalności przedsiębiorstwa z obcymi rynkami.13
Podsumowując powyższe definicje, internacjonalizacja to złożony proces, poprzez który
przedsiębiorstwo z lokalnego przekształca się w międzynarodowe. Ważnym aspektem jest fakt,
,,Internacjonalizacja - pojęcie i definicje.” http://www.internacjonalizacja.com.pl/internacjonalizacja/internacjonalizacja-pojecie-i-definicje.php[25.08.2018]
11
J. Rymarczyk ,, Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa”, PTE, Warszawa 2004, str.11.
12
K. Przybylska ,,Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa w teorii ekonomiczne”, 2005, nr 3,, str. 74
13
Z. Pierścionek ,, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa”, PWN, Warszawa 2003, str. 454.
10

197

rozdz.6_Kostrzewa.indd 197

3/29/19 11:48 AM

Joanna Kostrzewa
że prowadzenie działań w kierunku internacjonalizacji zazwyczaj daje firmie wiele możliwości rozwoju, na różnych polach swojej działalności – np. dystrybucji, marketingu, produkcji. Warto zwrócić
uwagę, że przedsiębiorstwo, żeby otrzymać status globalnego, nie zawsze musi przechodzić przez
wszystkie etapy internacjonalizacji. Wiele firm, przynajmniej na początku, skupia się na rozwijaniu
tylko jednej gałęzi działalności na rynkach międzynarodowych i dzięki silnemu naciskowi na ten
jeden element są w stanie uzyskać status zinternacjonalizowanego przedsiębiorstwa.
1.4 Formy internacjonalizacji
Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa może przyjąć różne formy. Każda firma, zanim rozpocznie ten złożony proces, powinna przyjrzeć się, jaka odmiana internacjonalizacji będzie dla
niej najbardziej korzystna. Możemy tu wyróżnić pięć głównych elementów:
-eksport bezpośredni,
-eksport pośredni,
-eksport kooperacyjny i inwestycje,
-licencjonowanie i franczyza,
-spółki zależne.
Pierwszy element, eksport bezpośredni, jest podstawową drogą przedsiębiorstwa do umiędzynarodowienia. Poprzez taką współpracę, firma ma możliwość kontroli tego, jak będzie się
kształtować jej wizerunek wśród kontrahentów. Cała strategia, zarówno marketingowa i rozwoju
na innych rynkach, spoczywa na barkach eksportującego przedsiębiorstwa. Sporym minusem
takiego rozwiązania są wysokie koszty. Wszystkie koszty, zarówno produkcji jak i dystrybucji
oraz reklamy ponosi przedsiębiorstwo. Należy jednak pamiętać , że ta opcja daje firmie możliwość
bezpośredniego kontaktu z klientami, co może przynieść wymierne korzyści w przyszłości.
Kolejny element - eksport pośredni, jest jednym z bardziej popularnych sposobów wchodzenia
na rynki międzynarodowe. Ta forma jest tak często wybierana, ponieważ generuje stosunkowo
niewielkie koszty na dystrybucje i reklamę w innym kraju. Dzieje się tak, ponieważ tymi etapami
sprzedaży zajmuje się już firma, która nabyła towar od przedsiębiorstwa eksportującego. Cały
ten proces to duże przedsięwzięcie, angażujące co najmniej kilka firm – sprzedawcę, firmę spedycyjną oraz nabywcę.
Innymi wariantami internacjonalizacji są inwestycje i eksport kooperacyjny. Te opcje pozwalają wejść przedsiębiorstwu na inne rynki przy minimalizowaniu kosztów tego procesu. W tych
procesach, działania skupiają się na budowaniu relacji z istniejącymi już podmiotami. Doskonałym
przykładem eksportu kooperacyjnego jest grupa firm, która oferuje produkty komplementarne.
Jeśli razem spróbują wejść na obcy rynek, mają dużo większe szanse na sukces, niż w opcji
gdyby każde z przedsiębiorstw chciało swój produkt wprowadzać samodzielnie.
Następnymi, także istotnymi formami internacjonalizacji są licencjonowanie i franczyza. Z punku
widzenia finansowego, obie opcje są bardzo korzystne. W przypadku sprzedaży licencji, możemy
liczyć na regularne wpływy do budżetu przy niewielkim wkładzie własnym. Drugie rozwiązanie –
pozyskanie franczyzobiorcy, generuje tylko niewielkie koszty administracyjne, resztę wydatków
ponosi kontrahent firmy.
Ostatnim elementem, jest tworzenie spółek zależnych, zwanych także spółkami towarzyszącymi
lub spółkami córkami. Kwestie wkładu finansowego są tu uzależnione od tego, jaką kontrole chce
mieć właściciel nad swoją częścią. Oczywiście, im większy nadzór, tym więcej środków trzeba
będzie zainwestować. Takie rozwiązanie często sprawdza się w przypadku młodych przedsiębiorstw, które dopiero budują swoją pozycję i renomę. Reasumując, przedsiębiorstwo chcące
poszerzyć swoją działalność o kolejne rynki, przed rozpoczęciem procesu internacjonalizacji, powinno się skupić na wybraniu i zbudowaniu najkorzystniejszej dla siebie strategii. Niekontrolowane
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wejście na zagraniczne rynki może przynieść więcej strat niż zysków, a nawet doprowadzić firmę
do upadku. W procesie umiędzynaradawiania, należy ze szczególną starannością kontrolować
podjęte działania. 14
1.5 Motywy internacjonalizacji
Poszerzając swoją działalność, każde przedsiębiorstwo kieruje się indywidualnymi celami
i motywami. Najpopularniejsze z nich można podzielić na kilka grup. Najbardziej naturalnym, podstawowym podziałem jest ten na motywy defensywne(reaktywne) oraz ofensywne(proaktywne).15 Te
pierwsze wiążą się z niezależnymi czynnikami i zdarzeniami, natomiast drugie wychodzą z samego
przedsiębiorstwa i są nakierowane na realizację celów, założeń i strategii firmy. Poniższa tabela
przedstawia przykładowe motywacje zaliczające się do poszczególnych, wyżej wymienionych grup.

Inny podział przedstawia J. Rymarczyk, który dzieli motywy umiędzynaradawiania na kosztowe, rynkowe, zaopatrzeniowe oraz polityczne. 16 W pierwszym elemencie wyróżnia potrzebę
obniżenia kosztów oraz zwiększenie zysków przedsiębiorstwa. Jeśli chodzi o powody rynkowe
– podstawowym powodem umiędzynarodowienia jest potrzeba poszerzenia działalności o obce
rynki lub ugruntowanie swojej pozycji na rodzimym rynku(działania na szerszą skale mogą pomóc
budować renomę wśród lokalnych odbiorców). Wśród motywów zaopatrzeniowych, wymienia nie
tylko możliwość zdobycia lepszych lub tańszych komponentów, ale także perspektywę pozyskania
bardziej wykwalifikowanej kadry lub źródeł finansowych. Motywy polityczne są dosyć oczywiste –
chodzi głównie o sytuację, w której polityka gospodarcza państwa niejako zmusza przedsiębiorcę
do wejścia na inne rynki, żeby mogło się utrzymać.
K. Przyblska dzieli motywy umiędzynarodowienia na dwie grupy:
- pierwszą, skupiającą się na przyczynach kosztowych, rynkowych oraz efektywnościowych,
- drugą, obejmującą ogólne warunki panujące w kraju, na którego rynek firma chce wejść,
np. uwarunkowania polityczne, udogodnienia prawne, system podatkowy. W tej grupie autorka
zawarła także szacunkową ocenę poziomu ryzyka. 17
,,Formy internacjonalizacji przedsiębiorstw” http://www.internacjonalizacja.com.pl/internacjonalizacja/formy-internacjonalizacji-przedsiebiorstw.php [02.09.2018]
15
R. Oczkowska ,,Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym. Uwarunkowania strategii internacjonalizacji
i globalizacji”, Kraków 2007, str. 64
16
J. Rymarczyk ,,Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa”, Warszawa 2004, str. 60-73
17
K. Przybylska ,,Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej. Empiryczna weryfikacja czynników lokalizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Czechach, Polsce i na
Węgrzech”, Kraków 2001, nr 144, s.100–101
14
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Innym, bardzo popularnym podziałem motywów jest ten, który wyróżnia uwarunkowania
rynkowe, kosztowe, polityczne i zasobowe. Pomimo wyodrębnienia poszczególnych elementów,
w przypadkach większości przedsiębiorstw, mieszają się ze sobą. Jeśli firma wchodzi na zagraniczne rynki w celu zdobycia nowych kontraktów i kontrahentów (motywy rynkowe) to zazwyczaj
idą za tym także przesłanki finansowe – szukają klienta, aby zwiększyć swoje zyski lub pozyskać
lepsze surowce, komponenty (motywy zasobowe).
1.6 Analiza otoczenia przedsiębiorstwa a proces internacjonalizacji
Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa, w obecnych czasach może przynieść dla niego
ogromne zyski. Ale jak wszystko, ten proces ma także drugą stronę medalu i może spowodować
duże straty. Każda firma, przed podjęciem decyzji o wejściu na inne rynki, powinna dokładnie
przeanalizować wszystkie argumenty zarówno za jak i przeciw.Jednym z podstawowych aspektów,
które warto wziąć pod lupę, to otoczenie przedsiębiorstwa, zarówno to bliższe, jak i to dalsze.
Obecnie, ze względu na daleko posuniętą globalizację, otoczenie każdej firmy jest bardzo rozległe,
trudne do oceny, niestabilne. Te czynniki powodują znaczne utrudnienia w próbie oszacowania
przyszłych zjawisk, szans lub zagrożeń. Warto zwrócić uwagę, że przedsiębiorstwo, które dopiero
wchodzi na rynki międzynarodowe, będzie miało z tym szczególną trudność, ze względu na swój
brak doświadczenia.
W powyższej tabeli przedstawiono tylko niektóre zagrożenia, które może napotkać przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym. Nie rzadko stają się barierami nie do przeskoczenia i to
właśnie przez nie cały proces internacjonalizacji upada. Właśnie dlatego tak ważne jest, żeby
przedsiębiorstwo przeprowadziło dokładną analizę otoczenia, w które chce wejść.
Z drugiej strony, sprzyjające otoczenie na rynku międzynarodowym jest jednym z podstawowych kluczy do rozwoju i ekspansji na coraz szerszych polach. Warto przeprowadzić badania na
konsumentach, szczególnie, jeśli firma zajmuje się bezpośrednią dystrybucją dóbr lub usług. Może
się okazać, że konsumenci z kraju, na który początkowo firma miała się otworzyć, są nieprzychylnie nastawieni, ale z kolei odbiorcy z sąsiedniego państwa są bardzo otwarci na dany produkt.

Tabela 2. Zagrożenia na rynku zagranicznym

Źródło: Nieżurawski Lech, Nieżurawska Joanna ,,Wybrane przyczyny sukcesu i porażek internacjonalizacji
przedsiębiorstw” str.4
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1.7 Internacjonalizacja przedsiębiorstw mediowych - kapitał zagraniczny w polskich
mediach
Przedsiębiorstwa mediowe mają ogromny wpływ na kreowanie współczesnego społeczeństwa,
dlatego warto przyjrzeć się, przez kogo są zarządzane oraz finansowane. Analizując branżę mediów pod kątem kapitałów, warto podzielić ją na trzy filary: prasę, telewizję i radio. Każdy z tych
elementów składa się z wielu bardzo zróżnicowanych firm i spojrzenie na wszystkie na raz, nie
dałoby przejrzystych wyników.
1.7.1. Prasa
Ponad połowę polskiego rynku prasowego, można podzielić pomiędzy osiem największych
wydawnictw – Burda Media Polska sp. Z o.o., Bauer Sp. Z o.o. Sp. K., Ringier Axel Springer Polska
sp. Z o.o., Agora S.A., Egmont – Polska Sp. Z o.o., Media Service Zawada Sp. Z o.o., Edipresse
Polska S.A. oraz ZPR Media S.A.
Według danych z marca 2017 roku, największy udział w polskim rynku prasowym – aż 18% 18;
posiada wydawnictwo Bauer, które jest kierowane przez niemieckich właścicieli.
Burda Media to także spółka z niemieckim kapitałem. W Polsce wydaje około dwadzieścia
jeden tytułów(dane z 2017 roku). Kolejne przedsiębiorstwo, Ringier Axel Springer Polska, jest
częścią szwajcarsko-niemieckiego koncernu. 19 Ta spółka zajmuję sześć procent polskiego rynku prasowego. 20 Pierwszym w pełni polskim przedsiębiorstwem w tym zestawieniu, jest Media
Service Zawada. Jest to dosyć młoda firma, została założona w 1994 roku ale szybko wybiła się
w dziedzinie wydawnictw dla dzieci. Edipresse Polska S.A. jest częścią szwajcarskiego koncernu.
Na polskim rynku wydaje 11 czasopism. 21 Taką samą ilość tytułów wydaje Agora S.A., która jest
polską spółką z zagranicznym kapitałem. Aż dwadzieścia procent udziałów Agory posiadają Amerykanie. 22 Nieco mniejszym wydawnictwem jest Egmont – Polska sp. Z o.o., który posiada kapitał
duński. To przedsiębiorstwo drukuje głównie pisma dla dzieci, ale wydaje także gry planszowe oraz
wchodzi na rynek nowych technologii i tworzy aplikacje. Ostatnim przedsiębiorstwem wchodzącym
w skład ośmiu największych wydawnictw na polskim rynku, jest polska firma mediowa ZPR S.A.
Dużą część kapitału tej spółki stanowią kasyna i salony gier losowych.23 Pozostałe wydawnictwa
składające się na polską prasę posiadają jeden lub dwa tytuły. Znaczna część z tych przedsiębiorstw jest połączona z tymi wymienionymi powyżej, np. poprzez udziały.
Podsumowując, kapitały największych polskich wydawnictw należą do zagranicznych spółek,
w zdecydowanej większości niemieckich. Rozbijając kapitały na poszczególne pisma, można
zauważyć, że w czasopismach specjalistycznych, młodzieżowych, kolorowych, przeważa kapitał
zagraniczny. W tygodnikach rozkłada się to mniej więcej po równo, natomiast w dziennikach
przeważa polski kapitał.24 Interesującym jest też fakt, że WSiP(Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne) jeszcze w tym roku zostaną przejęte przez węgierską grupę inwestycyjną Central Group.25

M. Szetela, K. Piech, M. Piech ,,Struktura własności mediów w Polsce (stan na maj 2017)” 2018, str. 22
,,Ringier Axel Springer Media AG ” http://www.ringieraxelspringer.pl/1533823283038/4/www_ringieraxelspringer_pl__o_firmie_ringier_axel_springer [02.09.2018]
20
M. Szetela, K. Piech, M. Piech, ,,Struktura własności mediów w Polsce (stan na maj 2017)” 2018, str. 22
21
http://edipresse.pl/o-nas/edipresse-group [02.9.2018]
22
,,O własności mediów w Polsce / Konferencja CMWP SDP” http://politykapolska.eu/2018/03/22/o-wlasnoscimediow-w-polsce-konferencja-cmwp-sdp/ [02.09.2018]
23
M.Szetela, K.Piech, M.Piech,,,Struktura własności mediów w Polsce (stan na maj 2017)” 2018, str. 22
24
,,O własności mediów w Polsce / Konferencja CMWP SDP” http://politykapolska.eu/2018/03/22/o-wlasnoscimediow-w-polsce-konferencja-cmwp-sdp/ [02.09.2018]
25
”Puls Biznesu”: Węgierski milioner kupuje WSiP” https://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/puls-biznesuwegierski-milioner-kupuje-wsip,2581544,4199#pst161278843 [02.09.2018]
18
19
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1.7.2. Radio
Sytuacja na rynku radiowym wygląda podobnie jak ta na rynku prasowym – jest kilka wielkich
koncernów, w tym przypadku sześć, które mają najwięcej rozgłośni, ale także są właścicielami
tych najpopularniejszych. Są to: Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A., Polskie Radio
S.A., Grupa Radiowa Agory Sp. Z o.o., Polskie Fale Średni S.A., Eurozet Radio Sp. Z o.o. oraz
Bauer Media Group. Warto zauważyć, że trzy z przedstawionych koncernów pojawiły się także
w zestawieniu rynku prasowego(Bauer Group, ZPR S.A. a także Agora) . Spółka ZPR, na rynku
prasowym ma niewielki udział, ale z kolei na radiowym jest w samej czołówce – ma w nim największy udział. Poniższa grafika przedstawia listę programów nadawanych właśnie przez tę spółkę.
Wykres 5. Stacje radiowe ZPR Media

Źródło: M. Szetela, K. Piech, M. Piech ,,Struktura własności mediów w Polsce (stan na maj 2017)” 2018, str. 74

Przedsiębiorstwo Fale Średnie zrzesza głównie lokalne rozgłośnie. Firma ma polski kapitał
i pomimo niewielkiej popularności tych częstotliwości Fale Średnie znajdują się na drugim miejscu,
pod względem ilości posiadanych radiostacji. Poniższy wykres przedstawia wszystkie stacje, które
wchodzą w skład spółki.
Ostatnią spółką, plasującą się na podium ilości rozgłośni w Polsce jest Polskie Radio S.A.. To
przedsiębiorstwo, od pozostałych, różni się tym, że jest spółką Skarbu Państwa RP. Ponadto po
za pasmami ogólnopolskimi, na terenie kraju funkcjonuje kilkanaście spółek regionalnych, które są
niezależne od firmy Polskie Radio S.A. ale jednocześnie wchodzą w jej skład. 26 Poniżej znajduje
się grafika przedstawiająca wszystkie programy spółki, także regionalne.
Pozostałe trzy spółki posiadają kapitał międzynarodowy. Jak zostało wymienione w porównaniu
wydawnictw, Agora, w której skład wchodzi Grupa Radiowa Agory Sp. Z o.o., ma w większości
kapitał polski, ale dwadzieścia procent udziałów posiadają Amerykanie.

26

,,Status” http://www.prsa.com.pl/bip/artykul197004.aspx [02.09.2018]
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Wykres 6. Stacje radiowe Polskich Fal Średnich S.A.

Źródło: Szetela Monika, Piech Karolina, Piech Maciej,,Struktura własności mediów w Polsce (stan na maj
2017)” 2018, str. 75
Kolejną korporacją jest Eurozet Radio Sp. Z o.o.. Kapitał tej grupy jest międzynarodowy: francusko-holenderski. To przedsiębiorstwo posiada udziały w spółce Radio ZET sp. Z o.o. a także
w kilkunastu innych spółkach radiowych w kraju.27
Przedsiębiorstwem zamykającym szóstkę spółek posiadających największą liczbę rozgłośni
jest Bauer Media Group. Na polskim rynku jest reprezentowana przez Grupę RFM, dzięki czemu
pośrednio posiada udziały w kilkunastu innych, lokalnych rozgłośniach. 28
Pozostała część polskiego rynku radiowego jest bardzo rozdrobiona. Ponadto panuje tendencja,
że te pojedyncze rozgłośnie są wykupowane przez te sześć największych koncernów. Widoczna
jest monopolizacja rynku.
1.7.3 Telewizja
Podobnie jak w przypadkach rynków prasowego i radiowego, ponad połowę rynku telewizyjnego, kontroluje kilka największych korporacji – zarówno jeśli chodzi o liczbę kanałów emisji jak
i popularność wśród widzów. Pierwszą spółką w zestawieniu jest Cyfrowy Polsat S.A., która oferuje
klientom szeroki wachlarz usług multimedialnych, nie tylko telewizję. Grupa Zygmunta Solorza-Żaka
jest w pełni polską spółką. Ponad połowę akcji posiada właściciel, pozostałe pośrednio, poprzez
inne swoje podmioty. 29 Drugim największym polskim przedsiębiorstwem multimedialnym jest ITI
Neovision S.A. Jej kapitał jest bardzo międzynarodowy. Akcjonariuszem z największą liczbą udziałów jest francuska korporacja Canal+. Dużą część kapitału posiadają także amerykańskie grupy:
Liberty Global oraz Scripps Networks Interactive, który ponadto jest współwłaścicielem spółki. 30
A. Stabryła, T. Małkus, Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjny, Kraków 2014,
str. 85.
28
M. Krasnodębska-Tomkiel, Odpowiedź prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na zapytanie nr 3717 w sprawie struktury własności mediów w Polsce
Warszawa 2009 http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/0D49DF59 [02.09.2018]
29
,,Akcjonariat” http://www.grupapolsat.pl/pl/lad-korporacyjny/akcjonariat [02.09.2018]
30
http://krs.infoveriti.pl/Iti,Neovision,Warszawa,Udzialowcy,KRS,0000191377.html [02.09.2018]
27
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Wykres 7. Kanały Telewizji Polskiej S.A.

Źródło: Szetela Monika, Piech Karolina, Piech Maciej,,Struktura własności mediów w Polsce (stan na maj 2017)”
2018, str. 42
Wykres 8. Kanały Telewizji Polskiej S.A.

Źródło: Szetela Monika, Piech Karolina, Piech Maciej,,Struktura własności mediów w Polsce (stan na maj 2017)”
2018, str. 42
Warto zwrócić uwagę, że pomimo tego, że Scripps Networks Interactive jest współwłaścicielem
w innej znaczącej na rynku spółce, to samodzielnie również posiada dużą liczbę nadawanych
kanałów. Ponadto ta Grupa posiada wszystkie akcje telewizji TVN. W tym roku doszło do przejęcia
Scripps Networks Interactive poprzez inną amerykańską korporację Discovery Communications,
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Tabela 3. Udział zagranicznych firm mediowych na polskim rynku telewizyjnym

Źródło: Szetela Monika, Piech Karolina, Piech Maciej,,Struktura własności mediów w Polsce (stan na maj 2017)”
2018, str. 50
co skutkowało utworzeniem jednego z największych przedsiębiorstw mediowych w Europie.31
Korporacja Discovery Communications, podobnie jak firma, którą przejęła, posiada kilkanaście
swoich, niezależnych kanałów. Jak nazwa sugeruje, wydają głównie programy dokumentalne
i edukacyjne. Jak zostało wcześniej wspomniane, firma ta posiada kapitał amerykański.
Kolejnymi grupami o kapitale ze Stanów Zjednoczonych są Viacom 32 oraz Time Warner Inc.33
Obie firmy nadają około dziesięciu programów na polskim rynku telewizyjnym.
Dopiero pod koniec zestawienia pojawia się spółka Skarbu Państwa, a tym samym nadawca
publiczny, jakim jest TVP S.A. Przedsiębiorstwo pokrywa swoim zasięgiem cały kraj i ma wielu
odbiorców, ale w obecnie nie jest w stanie dorównać ilością i różnorodnością swoich produkcji
sprywatyzowanej konkurencji charakteryzującej się wyższymi kapitałami. Poniższa grafika przedstawia listę publicznych kanałów w Polsce, które są nadawane przez TVP.
Ostatnim przedsiębiorstwem wyróżniającym się na tle rynku liczbą kanałów jest założona
w Polsce grupa SPI International Polska. W tym momencie, największa część akcji tego przedsiębiorstwa jest w rękach Holendrów.34
Na polskim rynku telewizyjnym funkcjonuje jeszcze kilkunastu innych, mniejszych nadawców, między innymi 4fun Media, Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A., ATM Grupa
S.A, Wirtualna Polska Holding – są to polskie przedsiębiorstwa. Poniżej zostało przedstawione
zestawienie kilkunastu zagranicznych nadawców, którzy posiadają kanały telewizyjne w Polsce.
Grafika pokazuje także ich udział w rynku.

,,Discovery finalizuje przejęcie Scripps Networks Interactive, właściciela TVN” https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/discovery-finalizuje-przejecie-scripps-networks-interactive,820317.html [02.09.2018]
32
P. Pallus, Gra o tron właściciela MTV https://businessinsider.com.pl/media/kto-jest-wlascicielem-mtvcomedy-central-i-nickelodeon/n1k1dwr [02.09.2018]
33
,,Time Warner Inc.” https://wspieramrozwoj.pl/firma/1564/Time+Warner+Inc [02.09.2018]
34
,,SPI International Polska Sp. z o.o.” https://wspieramrozwoj.pl/firma/1562/SPI+International+Polska+Sp.+z+o.o. [02.09.2018]
31
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Reasumując, po przeanalizowaniu polskiego rynku medialnego, zarówno na płaszczyźnie prasy,
radia jak i telewizji, od razu widoczny jest fakt, że większość kapitału należy do zagranicznych
inwestorów. Tylko w przypadku radia, polscy nadawcy stanowią około siedemdziesiąt procent
przedsiębiorstw. Na rynku telewizyjnym, sytuacja jest odwrócona, a większość wśród zagranicznych inwestorów stanowią Amerykanie. Prasa w Polsce jest tworzona głównie przez wydawnictwa
z niemieckim kapitałem. Z analizy wynika, że polskie media w większości są kierowane przez
zagraniczne przedsiębiorstwa. W obecnych czasach, środki masowego przekazu mają ogromny
wpływ na każdego obywatela, w dużym stopniu kreują jego opinie. Czy skoro media są kreowane
przez ludzi nie związanych z Polską bezpośrednio, można założyć, że ich treść będzie do końca
obiektywna, wiarygodna?
Rozdział 2. Analiza przeprowadzonych badań własnych
2.1 Cel badania
Globalizacja jest obecnie bardzo powszechnym zjawiskiem, bardzo ciężko jest się rozwijać
nie mieć kontaktu z konkurencją lub kontrahentami zza granicy. Celem przeprowadzonego badania, było przeanalizowanie, czy warto już na początku drogi działalności otworzyć się na rynki
międzynarodowe, czy lepiej najpierw ustabilizować swoją pozycję na lokalnym rynku i dopiero
po pewnym czasie rozpocząć proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa. Ponadto ankieta miała
pokazać, jakie są zależności między tym, co mówią teoretycy a tym jak to faktycznie wygląda na
rynku mikro, małych i średnich firm. Dodatkowo badanie miało na celu porównanie opinii przedsiębiorców, co do znaczenia umiędzynarodowienia firmy, czy jest ono niezbędne, aby zbudować
silną markę. Kolejnym aspektem, który został poruszony w ankiecie jest stosunek polskich menagerów do portali społecznościowych i ich znaczenia w reklamie i rozwoju firmy. Założeniem autora
było udowodnienie, że przedsiębiorstwa, które od początku swojej działalności myślą globalnie,
rozwijają się szybciej i tworzą silniejsze i trwalsze marki.
2.2 Próba badawcza i jej charakterystyka
Analiza została przeprowadzona na grupie dwudziestu siedmiu respondentów, osób, które są
właścicielami lub zarządzają przedsiębiorstwem. Firmy, które wzięły udział w badaniu pochodzą
Wykres 9. Ilu pracowników zatrudnia przedsiębiorstwo?

Źródło: Opracowanie własne
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z miast z okolicy Warszawy takich jak Legionowo, Radzymin, Wołomin. Próba została przeprowadzona w sierpniu 2018r.
Jak widać na załączonym wykresie, większość badanych to właściciele firm jednoosobowych
(14 przedsiębiorstw), kolejna grupa to przedstawiciele firm zatrudniających od dwóch do pięciu
osób(6 przedsiębiorstw), następnie jest po równo przedstawicieli biznesów z liczbą pracowników
Wykres 10. Jak długo przedsiębiorstwo istnieje na rynku?

Źródło: Opracowanie własne
Wykres 11. Porównanie ilości pracowników do liczby lat na rynku

Źródło: Opracowanie własne
Wykres 12. Jaki jest typ działalności przedsiębiorstwa?

Źródło: Opracowanie własne
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pomiędzy sześcioma a piętnastoma oraz szesnastoma a dwudziestoma(po 3 przedsiębiorstwa).
W badaniu wziął udział także menager z średniego przedsiębiorstwa.
Jeśli chodzi o czas obecności na rynku, sytuacja jest nieco bardziej zróżnicowana. Większość
przedsiębiorstw istnieje od roku do pięciu lat (7 odpowiedzi ,,do dwóch lat” oraz 7 odpowiedzi ,,3-5
lat”). Pięć firm biorących udział w badaniu istnieje na rynku poniżej roku. Niecałe piętnaście procent
stanowią przedsiębiorstwa, które mają już spory staż na rynku (4 odpowiedzi ,,powyżej 10 lat”).
Odpowiedzi ,,8-10 lat” udzieliło trzech respondentów i jeden odpowiedział, ze firma istnieje ,,6-7 lat”.
Wykres 13. Na jakich rynkach obecna jest firma?

Źródło: Opracowanie własne
Wykres 14. Czy korzystają Państwo z usług Consultingu?

Źródło: Opracowanie własne
Wykres 15. Czy korzystają Państwo ze Środków Unijnych?

Źródło: Opracowanie własne
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Wykres 16. Czy śledzą Państwo ruchy konkurencji?

Źródło: Opracowanie własne
Powyższy wykres przedstawia porównanie liczby pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie do ilości lat funkcjonowania na rynku. Jeśli chodzi o firmy, które istnieją poniżej roku,
najwięcej jest biznesów jednoosobowych – dwa; pozostałe trzy przedsiębiorstwa posiadają kolejno
od dwóch do pięciu, od sześciu do piętnastu oraz od szesnastu do dwudziestu pracowników.
Najwięcej biznesów jednoosobowych jest obecne na rynku do dwóch lat – pięć; w tym okresie
widnieją jeszcze firmy, które składają się z od dwóch do pięciu i od sześciu do piętnastu osób.
Najbardziej zróżnicowane, pod względem ilości pracowników są przedsiębiorstwa istniejące od
trzech do pięciu lat. Ich przedstawiciele to kolejno: trzy firmy jednoosobowe, dwie firmy składające
się od dwóch do pięciu pracowników i po jednej firmie z przedziałów sześć – piętnaście oraz szesnaście – dwadzieścia. W badaniu wziął udział tylko jeden właściciel jednoosobowej firmy, która jest
obecna na rynku w od sześciu do siedmiu lat. W przedostatnim przedziale analizującym długość
istnienia przedsiębiorstwa, znalazły się trzy firmy: dwie jednoosobowe oraz jedna zatrudniająca od
szesnastu do dwudziestu pracowników. W badaniu wzięły udział cztery przedsiębiorstwa istniejące
na rynku powyżej dziesięciu lat, jedna firma jednoosobowa, dwie posiadające od dwóch do pięciu
pracowników oraz jedno średnie przedsiębiorstwo, które zatrudnia powyżej pięćdziesięciu osób.
W podziale na typ działalności badane przedsiębiorstwa pochodziły z sześciu grup. Najliczniejsza to firmy usługowe, która liczyła dziewięć firm. Kolejna to handlowo-usługowe, składająca
się z siedmiu przedsiębiorstw. Te dwie grupy stanowią ponad połowę respondentów. Firmy przemysłowe/ produkcyjne były cztery, handlowe trzy natomiast firm ubezpieczeniowych/ bankowych
oraz transportowych było po dwóch przedstawicieli.

Wykres 17. Ocena własna tempa rozwoju przedsiębiorstwa

Źródło: Opracowanie własne
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Wykres 18. Czy planują Państwo poszerzyć działalność o rynek międzynarodowy?

Źródło: Opracowanie własne
Kolejne pytanie dotyczyło obecności firm na różnych obszarach. Jedenaście przedsiębiorstw
jest obecne wyłącznie na rynku krajowym, ale taka sama ilość jest aktywna także na rynku europejskim. Tylko pięć firm zadeklarowało, że ich działalność wychodzi aż na forum ogólnoświatowe.
Zdecydowana większość pytanych osób, przyznała, że nigdy nie korzystała z consultingu
– dwadzieścia jeden osób. Trzy przedsiębiorstwa w przeszłości wspierały się takimi usługami.
Pozostałe trzy firmy są nastawione pozytywnie – jedno korzystało a dwa planują kiedyś skorzystać
z consultingu. Można z tego wywnioskować, że większość przedsiębiorców, prowadząc biznes
opiera się na własnej wiedzy i doświadczeniu oraz nie próbuje szukać zewnętrznego wsparcia
w tej dziedzinie. Aczkolwiek jedyne przedsiębiorstwo korzystające z tej możliwości jest na rynku
poniżej roku, a już jest obecne na forum ogólnoświatowym i zatrudnia od sześciu do piętnastu
pracowników. Być może, to właśnie dzięki consultingowi ta firma tak szybko się rozwija.
Następne pytanie dotyczyło pozyskiwania funduszy ze środków unijnych. Jedynie pięciu
ankietowanych odpowiedziało, że ich firmy kiedyś korzystały z tej możliwości, znaleźli się w nich
przedstawiciele następujących grup: przemysłowe/ produkcyjne(dwie odpowiedzi), handlowe,
usługowe oraz ubezpieczeniowe/ bankowe. Jak widać środki mogą pozyskiwać bardzo różne firmy,
jednak niewielki procent korzysta z tej możliwości. Fundusze unijne mogłyby przyspieszyć rozwój
firm oraz wspomóc je w wejściu na inne rynki, jednak w Polsce ta gałąź pozyskiwania pieniędzy
dla przedsiębiorstwa ze źródeł zewnętrznych jest bardzo słabo rozwinięta.
Kolejne pytanie dotyczyło śledzenia konkurencji. Aż jedna piąta respondentów nie sprawdza
co dzieje się w otoczeniu ich przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę obecną dostępność do informacjii oraz ilość firm obecnych na rynku, nie śledzenie ich ruchów, może spowolnić daną firmę
w rozwoju albo nawet wykluczyć ją z rynku, chociażby ze względu na przestarzałą technologię,
którą się posługuje.
Następnym elementem badania, było ocenienie przez ankietowanych, w jakim tempie, według
nich, rozwija się ich przedsiębiorstwo. Wynik badania jest porównywalny z tendencjami rynkowymi
przedstawionymi we wcześniejszych rozdziałach pracy. Większość respondentów uważa, że ich
firma rozwija się średnio lub całkiem szybko. Niecała jedna piąta sądzi, że rozwijają się bardzo
szybko lub wolno. Żaden z ankietowanych nie uważa, żeby jego przedsiębiorstwo rozwijało się
tylko w minimalnym stopniu.
2.3 Internacjonalizacja w badanych przedsiębiorstwach
Część pytań dotyczyła kontaktów badanych przędsiębiorstw z rynkami zagranicznymi. Ciekawym jest fakt, że ponad połowa firm, które nie są obecne na rynku międzynarodowym nie
zamierza poszerzać swojej działalności o nie. Tylko siedmiu przedstawicieli firm zadeklarowało,
że w przyszłości planuja wejść na inne rynki.
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Wykres 19. Czy uczestniczą Państwo w kursach i szkoleniach dotyczących wchodzenia na inne rynki?

Źródło: Opracowanie własne
Wykres 20. Czy od początku działalności firma działa na rynku międzynarodowym?

Źródło: Opracowanie własne
Wykres 21. Porównanie procentu usług/ produkcji na rynek zagraniczny z wyszczególnieniem czy jest to import
czy eksport

Źródło: Opracowanie własne
Kolejne pytanie dotyczyło korzystania ze szkoleń i kursów na temat wchodzenia na rynki
międzynarodowe. Porównując te odpowiedzi do poprzedniego zagadanienia, można zauważyć,
że siedem przedsiębiorstw, które zadeklarowało chęć poszerzenia swojej działalności, korzysta
z pomocy w tej kwestii i nie robi tego intuicyjnie. To bardzo dobrze świadczy zarówno o tych firmach,
jak i o tym, ze w społeczeństwie coraz bardziej popularne jest poszerzanie wiedzy dotyczącej
zarządzania i planowania działalnosci przedsiębiorstwa.
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Z drugiej strony, dziewięć firm obecnych na rynkach międzynarodowych nie korzysta z specjalistycznych szkoleń. Być może jest to spowodowane tym, że weszli na obce rynki już na początku
swojej działalności i uznali, że nie potrzebują dalszego wsparcia w tej dziedzinie.
Następne pytanie dotyczyło czasu, w jakim firma weszła na rynek międzynarodowy. Poimo
tego, że odpowiedzi udzieliło więcej osób niż tylko te, które zadeklarowały obecność za granicą
to siedem z przedsiębiorstw jest zaangażowane w działalność na obcych rynkach już od początku
swojego istnienia.
Kolejne dwa pytania: ,,Jaki procent produkcji/ usług stanowią te na rynek zagraniczny” oraz
,,Czy większy procent kontraktów zagranicznych stanowią importowe czy eksportowe”; zostały
skierowane do osób, których przedsiębiorstwa są obecne na rynkach międzynarodowcyh i należy
analizować łącznie, takie spojrzenie da bardziej kompleksowe wyniki. Poniższy wykres przedstawia
zestawinie odpowiedzi z tych dwóch pytań.
Na załączonym wykresie widać, że odpowiedzi na oba pytania udzieliło po dziesieć osób.
Dziewięć z nich jest już obecnych na rynkach zagranicznych, ostatnia deklaruje wyjście za granice
kraju, być może jest już w trakcie wdrażania procesu internacjonalizacji w swoim przesiębiorstwie.
Ponadto ta osoba zanaczyła, że import usług lub produkcji stanowi od zera do dwudziestu pięciu
procent, więc minimalną ilość.
Badane przedsiębiorstwa głównie eksportują, jednak w różnym stopniu. Przedsiębiorstw, dla
których transakcje zagraniczne stanowią najmniejszy procent jest cztery – trzy stawiają na eksport, jedno na import. Kolejna grupa, dla której kontakty międzynarodowe stanowią od dwudziestu
sześciu do pięćdziesięciu procent, wygląda podobnie – dwie osoby deklarują większy eksport,
jedna import. Następne są dwa przedsiębiorstwa, dla których eksport stanowi od pięćdziesięciu
jeden do siedemdziesięciu pięciu procent produkji. W ostatniej grupie znalazła się jedna firma,
która z kolei stawia na import zza granicy. Jest to przedsięborstwo ubezpieczeniowe, które jest
na rynku poniżej roku.
2.4 Obecność przedsiębiorstwa w Internecie
Ostatnia część badania dotyczyła obecności przedsiębiorstwa w Interncie i opinii respondentów
co do znaczenia portali społecznościowych w rozwoju przedsiębiorstwa.
Strona internetowa, w wielu branżach, obecnie, jest nieodłączną częścią istnienia firmy. Zaskakujące jest, że aż pięć osób zadeklarowało, że ich biznes nie ma własnej wiztówki w internecie
i jak na razie nie zamierza jej tworzyć. Trzy osoby z ankietowanych odpowiedziały, że są w trakcie
planowania/ budowy, natomiast osiemnaście z badanych przedsiębiorstw już swoją stronę posiada.
Na kolejne pytanie odpowiedzi udzieliło o trzy osoby mniej niż na poprzednie, pozostałe osoby,
które opowiedziały, że nie mają strony zaznaczyły odpowiedź ,,wcale”.
Wykres 22. Czy Państwa firma ma swoją stronę internetową?

Źródło: Opracowanie własne
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Wykres 23. Jak często uaktualniana jest Państwa strona?

Źródło: Opracowanie własne
Wykres 24. Czy Państwa strona jest dostosowana do odbiorców obcojęzycznych?

Źródło: Opracowanie własne
Wykres 25. Czy Państwa firma jest obecna na portalach społecznościowych?

Źródło: Opracowanie własne
Z tego wynika, że wszyscy, którzy mają stronę internetową, chociaż raz ją uaktualnili. Najliczniejsze grupy stoją po przeciwnych stronach w tym temacie. Sześć osób zadeklarowało, że
uaktualniają stronę tylko kilka razy w roku, ale także sześciu ankietowanych odpowiedziało, że
robią to co najmniej raz w tygodniu. Pięciu respondentów dodaje informacje na swoje strony kilka
razy w tygodniu, a jeden odpowiedział, że do tej pory zrobił to jedynie dwa razy.
Kolejne pytanie było nawiązaniem do internacjonalizacji przedsiębiorstw. Spośród czterech
osób deklarujących dostosowanie do odbiorców obcojęzycznych w przyszłości, trzy z nich to
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Wykres 26. Na jakich portalach obecne jest przedsiębiorstwo?

Źródło: Opracowanie własne
Wykres 27. Czy aktywnie Państwo korzystają z firmowych profili na portalach społecznościowych?

Źródło: Opracowanie własne
przedsiębiorstwa, które dopiero tworzą swoją stronę internetową. Osiem firm deklaruje, że ich
strona jest już w pełni przystosowana do zagranicznych klientów. Wśród respondentów odpowiadających ,,nie”, znalazły się także trzy osoby, które nie posiadają swojej strony. Podsumowując,
ponad połowa ankietowanych wychodzi naprzeciw swoim obcojęzycznym kontrahentom, lub jest
w trakcie wrdażania takiego rozwiązania.
Kolejna część ankiety dotyczyła obecności przedsiębiorstwa na portalach społecznościowych.
Jak widać na powyższym wykresie, większość z badanych firm – siedemnaście; ma swoje konto
na którymś z portali. Pozostała część respondentów, prawdopodobnie także ten, który nie odpowiedział na to pytanie, nie posiadają żadnego konta na portalu społecznościowym.
Następne pytanie jest doprecyzowaniem poprzedniego. Wszscy, którzy odpowiedzieli, że
posiadają konto na portalu społecznościowym, tutaj dodali ze jest nim Facebook. Ponadto kilkoro
z nich funkcjonuje także na innych stronach tego typu. Według jednego respondenta jego przedsiębiorstwo nie posiada konta na portalu społecznościowym, jednak tutaj zaznaczył odpowiedź
,,You Tube”. Być może posiada profil ale z niego nie korzysta, stąd rozbierzność odpowiedzi.
Przewaga negatywnych odpowiedzi w tym pytaniu, wynika z tego, że odpowiedzi na nie udzieliły
także osoby, które nie posiadają kont na portalach społecznościowych.
Z przedsiębiorstw mających profile, odpowiedź ,,nie”, zaznaczyło ośmiu respondentów. Odpowiedź przeciwną wskazało jedenastu ankietowanych. Biorąc pod uwagę taki rozkład odpowiedzi,
można zauważyć, że większość firm korzysta ze swoich profili na portalach społecznościowych,
ale przewaga głosów jest niewielka.
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Ostatnie pytanie: ,, Jakie znaczenie, według Państwa, dla firmy ma korzystanie z portali
społecznościowych?”, dawało respondentom możliwość swobodnego wyrażenia swojej opinii.
Odpowiedzi na nie udzieliło dwadzieścia pięć osób i można je sklasyfikować następująco:
- bardzo duże/ ogromne – pięć odpowiedzi;
- duże – pięć odpowiedzi;
- średnie – dwie odpowiedzi;
- małe – pięć odpowiedzi;
- inne – osiem odpowiedzi. W tej grupie znajdują się głownie wypowiedzi pozytywne, jednak
ciężko sklasyfikować je w konkretnej kategorii powyżej.
Respondenci zwracali uwagę na różne korzyści, jakie płyną z obecności na portalach społecznościowych, takie jak:
- pozycjonowanie: ,,dzięki aktywności, google wyżej pozycjonuje stronę w wyszukiwarce”;
- poszerzenie grona odbiorców: ,,osoby/firmy lub odszukane przez odbiorców, którzy korzystali z usług firmy wiele lat wstecz”, ,,Wieksza dostepność do klientów”, ,,Rozszerzają krąg
potencjalnych usługobioców.”;
- lepszy marketing.
Jedna osoba zwróciła uwagę, że nie w każdej branży korzystanie z portali społecznościowych
się opłaca: ,,Duże znaczenie ma branża w jakiej działa firma. Uczestniczyłam w kilku procesach
aktywizacji firm z branży: produkcja opakowań oraz handel materiałami opakowaniowymi na
portalach społecznościowych. Obsługą portali zajmowały się profesjonalne firmy i efekt zawsze
był ten sam - marginalny”.
2.5 Wnioski z analizy badań własnych
Po przeanalizowaniu wypowiedzi podanej grupy respondentów, widoczna jest tendencja,
że przedsiębiorstwa, które są obecne na innych rynkach, ale weszły na nie w poźniejszej fazie
rozwoju, obecnie są stabilne i rozwijają się powoli. Wśród firm, które od początku swojego istnienia, działają na rynkach międzynarodowych, zdania są podzielone – jedno przedsiębiorstwo
uważa, że rozwija się powoli(dwa punkty w skali), trzy firmy sądzą, że ich tempo rozwoju jest
średnie(trzy puntkty), kolejne trzy dały sobie cztery punkty w skali i jedno uznało, że rozwija się
bardzo szybko(pięć punktów). Pośród najwyższych odpowiedzi przeważają jednak firmy, które
nie działają na rynkach międzynarodowych od początku swojej działalności. Analizując wczesną
internacjonalizację badanych przedsiębiorstw pod kątem ilości produkcji/ usług dedykowanych
na obce rynki, widać, że największy procent transakcji zagranicznych mają firmy, które zaczęły
współprace z zzagranicznymi kontrahentami dopiero po pewnym czasie. Tylko jedno przedsiębiorstwo, które od początku jest obecne na innych rynkach, deklaruje, że ponad połowę swoich
usług wysyła za granice Polski. Przedstawiciele innych biznesów, które są międzynarodowe od
początku swojej działalości, w większości zaznaczyli, że import lub eksport stanowi od dwudziestu
pięciu do pięćdziesięciu procent całej produkcji. Ponadto są to przesiębiorstwa, które rozwijają się
dynamicznie, chociaż długość ich istnienia jest zróżnicowana. W tej grupie znalazły się zarówno
firmy, którę są na rynku poniżej roku, jak i to, które jest na nim około sześciu lat.
Analizując kwestie obecności w Interncie, można zauważyć, że opinie wśród respondentów są
podzielone, ale jest to także związane z tym, jakiego typu jest przedsiębiorstwo. Wszyscy przedstawiciele firm produkcyjno/ handlowych są zgodni, że aktywność na portalach społecznościowych
ma ogromne znaczenie dla rozwoju, marketingu czy pozyskania nowych kontrahentów. Najwięcej
negatywnych odpowedzi było wśród przedsiębiorstw handlowo – usługowych, aczkolwiek wśród
biznesów stricte usługowych, przeważały opinie, że obecność na portalu społecznościowym ma
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duże znaczenie. Z drugiej strony, zdecydowana większość przedsiębiorców uważa, że posiadanie i regularne uaktualnianie swojej strony internetowej jest ważne dla rozwoju przedsiębiorstwa
i budowania jego pozycji wsród nowych jak i stałych nabywców.
Rozdział 3. Analiza przypadku – Wydawnictwo ,,Forum Branżowe”
3.1 Krótka charakterystyka przedsiębiorstwa
Wydawnictwo ,,Forum Branżowe” powstało w 2013 roku z inicjatywy Roberta Klosa i publikuje
w branży okienno-drzwiowej. Czasopisma są kierowane do dystrybutorów, producentów a także
montażystów stolarki i zawierają najważniejsze nowinki z branży, ciekawe wywiady, porady,
informacje o wszystkich wydarzeniach związanych ze stolarką oraz wiele innych informacji.
Wydawnictwo zatrudnia około piętnastu pracowników, którzy dbają o rzetelność i aktualność
przedstawianych faktów. Obecnie redakcja wydaje również pismo międzynarodowe. W mediach
społecznościowych Forum Branżowe można znaleźć na kilku najbardziej popularnych portalach
takich jak Facebook czy Instagram. Osobą zarządzająca większością prac jest Karol Klos, z którym
został przeprowadzony poniższy wywiad. Rozmowa została przeprowadzona drogą elektroniczną
dwudziestego dziewiątego sierpnia tego roku.
3.2 Wywiad z Karolem Klosem – osobą zarządzającą wydawnictwem
Czy pracował Pan wcześniej w branży stolarki? Skąd pomysł na założenie wydawnictwa?
Wydawnictwo powstało z inicjatywy mojego ojca, Roberta Klosa. Jako wieloletni dyrektor
marketingu nieistniejącej już firmy Stolarka Wołomin S.A. był ściśle związany z branżą okiennodrzwiową. Oprócz zaangażowania w firmie był jednym z twórców największego związku branżowego producentów stolarki i były to zarazem zalążki wydawnictwa w obecnej formie. Z pewnością
na cykliczne wydawanie Forum Branżowego największy wpływ miało zapotrzebowanie branży
na media, które nie będą katalogami reklamowymi, a rzetelnie i obiektywnie przekażą nowości
i informacje z branży szerokiemu gronu odbiorców.
Kreowanie tak złożonego przedsięwzięcia to nie lada wyzwanie, czy w zarządzaniu
kieruje się Pan swoją intuicją i doświadczeniem, czy korzysta Pan z porad specjalistów,
którzy pomagają zbudować odpowiednią strategię rozwoju?
Absolutnie w każdej firmie konieczną jest współpraca ze specjalistami i ludźmi, którzy podzielają
wizje rozwoju. Niewątpliwie w wielu przypadkach intuicja czy doświadczenie mogą pomagać przy
podejmowaniu decyzji, ale nie byłoby możliwe podejmowanie tak wielu słusznych czy racjonalnych
bez wsparcia specjalistów w swoich dziedzinach.
Na portalu internetowym, widnieje informacja, że wydali Państwo międzynarodowe
pismo ,,Forum International” – w jakim czasie od założenia firmy podjęli Państwo decyzję
o wejściu na rynki zagraniczne? Czy było to spowodowane luką w tej branży na innych
rynkach, czy publikacje cieszyły się tak dużym zainteresowaniem obcokrajowców?
Wejście na rynki zagraniczne to może za duże słowo, jednak obecni jesteśmy na wszystkich
najważniejszych wydarzeniach branżowych w całej Europie. Wynikało to przede wszystkim z tego,
że znacząca ilość firm działających na rynku polskim ma kapitał zagraniczny, głównie z Niemiec,
Francji, Szwajcarii czy Austrii. Także nasi rodzimi producenci w coraz większej mierze stawiają na
eksport i w wielu wiodących firmach z Polski stanowi on znacznie ponad 50% całej działalności.
Naturalnym wobec tego była dla nas obecność także na tych rynkach zagranicznych.
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Z informacji na stronie wynika, że zarówno Pańskie publikacje jak i portal internetowy,
oferują szeroki zakres profesjonalnych informacji z branży. Czy pozyskują Państwo informacje samodzielne, czy są przetwarzane z innych, wiarygodnych źródeł?
Przede wszystkim czerpiemy z własnych źródeł, sami pozyskujemy informacje i mocno filtrujemy
otrzymywane od naszych partnerów. Skupiamy grono autorytetów i bardzo dobrych autorów w naszym wydawnictwie zatem o poziom merytoryczny nie musimy się martwić. Informacje prasowe,
reklamowe czy zmiany na kluczowych stanowiskach w branży to jedynie dodatek, niedominujący
przekazywanych treści.
Ile publikacji obecnie wydaje przedsiębiorstwo na polskim rynku a ile na międzynarodowym?
Na rynek Polski wydajemy miesięcznik Forum Branżowe, kwartalnik Forum Handlu i Montaży
oraz w miarę zapotrzebowania wydajemy dodatkowe poradniki, jak np. Podręcznik wiedzy o bezpieczeństwie stworzony we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu i Rzecznikiem
Praw Konsumentów w Poznaniu. Na rynek zagraniczny wydajemy Forum International.
Jaki zasięg mają Pana publikacje na polskim rynku? Lokalny czy ogólnokrajowy?
Zdecydowanie jest to zasięg ogólnokrajowy. Docieramy do wszystkich dostawców półproduktów
do produkcji stolarki, do najważniejszych i liczących się na rynku producentów oraz ponad 2000
dystrybutorów handlujących stolarką i automatyką.
Na portalu jest możliwość zmiany języka strony, czy odbiorcy zagraniczni stanowią
dużą część osób odwiedzających stronę?
Przede wszystkim są to odwiedzający z Niemiec, ale nie jest to jakieś bardzo liczne grono
ponieważ większość firm Niemieckich (jak np. producenci okuć czy profili) posiadają swoje
polskie oddziały. W związku z dużym zainteresowaniem planujemy otworzenie w najbliższym
czasie nowego portalu w miejsce obecnego, który będzie bardziej interaktywny i atrakcyjny dla
odwiedzających.
Co Pan myśli o wchodzeniu na rynki światowe już w początkowej fazie rozwoju przedsiębiorstwa? Czy może warto zaczekać aż firma się ustabilizuje na krajowym rynku?
Obecnie rozwijamy ofertę na rynku krajowym i planujemy umocnienie pozycji lidera w segmencie
mediów dla naszej branży. Na rynkach światowych będziemy widoczni jedynie przez współpracę
z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, która nasze wydawnictwo Forum International dostarczy
na targi budowlane poza Europą.
Pańska firma jest obecna na portalu społecznościowym Facebook, jak często są tam
umieszczane informacje? Korzystają Państwo z portalu regularnie?
Korzystamy z Facebooka. Dotychczas była to jedynie obecność i sporadyczne informowanie
o aktualnościach z branży, natomiast od początku września będzie to regularne, angażujące
i nowoczesne wykorzystywanie social mediów.
Od jak dawna prowadzone są działania w Internecie? Czy było to jeden z pierwszych
kroków po założeniu przedsiębiorstwa?
Prowadzenie własnej strony internetowej od początku działalności było obowiązkowym,
jednak portal z informacjami branżowymi powstał dopiero po niemalże 10 latach funkcjonowania
wydawnictwa i przechodzi obecnie duże zmiany. Lada dzień opublikujemy nową wersję portalu,
nad którą pracowaliśmy prawie pół roku.
Przeglądając posty na Facebook’u, można zauważyć, że wspierają Państwo wiele inicjatyw. Czy to tylko sposób na rozreklamowanie i pozyskanie nowych odbiorców czy także
poszerzenie horyzontów przedsiębiorstwa oraz jego rozwój?
Sami tworzymy wiele inicjatyw branżowych i przede wszystkim wykorzystujemy dostępne nam
media do ich promocji. Każde jednak działanie słuszne, szczytne czy prospołeczne będzie przez
nas promowane niezależnie od tego kto je zorganizuje, bo to jest naszą rolą.
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Co sądzi Pan o reklamie w takich miejscach jak portale społecznościowe?
Potrafią one być użyteczne i wartościowe, jednak trzeba poświęcić dużo czasu aby odpowiednio
zoptymalizować kampanie reklamowe. Określenie grupy odbiorców czy stworzenie atrakcyjnej grafiki
nie jest wbrew pozorom takie proste. Moim zdaniem warto korzystać z takich reklam, szczególnie
w okolicznościach ograniczenia zasięgu organicznego fanpage’ów firmowych, jednak trzeba się
do tego odpowiednio przygotować aby nie były to zmarnowane pieniądze.
Nie od dziś wiadomo, że reklama dźwignią handlu, w jaki sposób promuje Pan swoje
publikacje?
Jesteśmy obecni na najważniejszych wydarzeniach branżowych w kraju i w Europie. Udało
nam się wypracować odpowiednią markę, która pozwala nam organizować rzetelne i merytoryczne
konferencje, na które zapraszamy naszych partnerów biznesowych. Niewątpliwie reklama potrzebna jest także wydawnictwu, jednak w naszym przypadku nie jest to wydatek na powierzchnię
w magazynie czy czas antenowy, a odpowiednio wysoki poziom merytoryczny, za którym idzie
współpraca z innymi wydawnictwami oraz ekspertami.
Czy według Pana obecność na portalach społecznościowych może przyczynić się do
szybszego rozwoju firmy?
Zdecydowanie obecność na portalach społecznościowych może przyczynić się do rozwoju
firmy, otworzyć nowe perspektywy i poszerzyć grono odbiorców. Dlatego też uruchomiliśmy
w ostatnim czasie profile również na Instagramie oraz Twitterze, a ja reprezentuję firmę również
na LinkedIn’ie, gdzie także jest wielu z naszych partnerów.
Czy Facebook jest jedynym portalem, na którym przedsiębiorstwo jest obecne? Jakie
efekty przynosi korzystanie z innych stron tego typu?
Jak wyżej. Obecność na Instagramie również powoli staje się koniecznością dla przedsiębiorstw, szczególnie dla przedsiębiorstw, które chcą być nowoczesne i docierać do młodych ludzi.
Na Instagramie jest możliwość zaangażowania w swoją komunikację i zatrzymanie na dłużej
odbiorcy, a kluczowym jest obraz. Ludzie są wzrokowcami, coraz bardziej liczy się dla nich czas,
dlatego też szybka forma komunikacji, jaką jest instagram czy daily stories na facebooku, będzie
odgrywała coraz ważniejszą rolę. Twitter to z kolei obowiązkowe narzędzie dla każdej opiniotwórczej osoby czy firmy lub chociaż aspirującej do takiej. Ponownie liczy się czas – kto pierwszy
opublikuje ciekawą, ważną informacje ten zostanie „podany dalej” i dotrze do nowych dla siebie
odbiorców, których, jak poprzednio, może zaangażować w komunikację i zatrzymać na dłużej.
Media społecznościowe są jednak czasochłonne, wymagają dużej konsekwencji i regularności.
Cały czas się ich uczymy, jak wszyscy. Największy jednak potencjał dla każdego przedsiębiorstwa
moim zdaniem ma LinkedIn. Jest wykorzystywany przez przedsiębiorców (dla sprzedających B2B
idealnie) do przekazywania ważnych informacji ze swojej firmy czy branży, a największy odsetek
tam stanowią dyrektorzy, prezesi czy managerowie działów marketingu, czyli osoby bezpośrednio
podejmujące decyzje o wydatkach takich jak np. reklama.
3.3 Podsumowanie
Wydawnictwo ,,Forum Branżowe” ma na polskim rynku dużą grupę stałych czytelników oraz
coraz większą na rynkach miedzynarodowych. Jest to związane z tym, że znaczny procent kapitałów zakładowych firm z tej branży należy do zagranicznych przedsiębiorców oraz wzrasta
eksport polskiej stolarki.
Analizując odpowiedzi pana Karola Klosa można zauważyć, że jeżeli chodzi o internacjonalizację przedsiębiorstwa, jest zdania, iż lepiej najpierw ustabilizować swoją pozycję na rynku krajowym
a dopiero w późniejszym czasie wyjść po za granice Polski. Wydawnictwo aktualnie wydaje także
pozycję międzynarodowe, ale widoczny jest fakt, że większe znaczenie ma utrzymanie położenia na
rynku krajowym.
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Z odpowiedzi dotyczących działalności w Internecie, widać, że posiadanie strony internetowej
jest koniecznością dla przedsiębiorstwa. Ponadto portal jest obecnie przebudowywany tak, żeby
był jeszcze bardziej atrakcyjny dla odbiorców. Wydawnictwo do tej pory korzystało z kilku portali
społecznościowych i w związku z rozwojem działalności w Internecie, one również zostaną rozbudowane i regularnie uzupełniane. Te działania wynikają z tego, że aktywna obecność w mediach
społecznościowcyh przynosi liczne korzyści, pomaga poszerzyć grono odbiorców a także wyrobić renomę wsród stałych klientów. Wydawnictwo jest także obecne na licznych wydarzeniach
branżowych i relacje z nich są udostępniane w wielu miejscach w sieci co jest doskonałą reklamą.
Rozmówca zwraca również uwagę na fakt, iż media społecznościowe dają możliwość bardzo
szybkiego kontaktu z klientem i w obecnych czasach jest to bardzo wysoko ceniony element.
Zakończenie
Celem niniejszej pracy było zbadanie, czy internacjonalizacja przedsiębiorstwa przyspiesza
jego rozwój. W celu uzyskania materiału do analizy, została przeprowadzona krótka ankieta, w której zostały zawarte pytania zarówno o umiędzynarodowienie jak i o obecność przedsiębiorstwa
w Internecie. Udział w badaniu wzięło dwudziestu siedmiu respondentów, z różnych firm znajdujących się w okolicy Warszawy. Ponadto dla lepszego przeanalizowania konkretnego przypadku,
został przeprowadzony wywiad z przedstawicielem wydawnictwa ,,Forum Branżowe”. W pracy
został także poruszony temat znaczenia aktywnej obecności na portalach społecznościowych
i ich znaczenia dla rozwoju przedsiębiorstwa.
Interpretacja przeprowadzonych badań pokazała, że postawiona we wcześniejszej części pracy
hipoteza, to jest: internacjonalizacja we wczesnej fazie rozwoju przedsiębiorstwa przyspiesza jego
rozwój; została zweryfikowana negatywnie. Większość respondentów przeprowadzonej ankiety
badawczej uznała, że warto najpierw zbudować silną pozycję na rynku krajowym a następnie poszerzać działalność o klientów międzynarodowych. Ponadto według podanych odpowiedzi widać,
że firmy, dla których import lub eksport stanowi większą część działalności przyznają, że umiędzynarodowiły się dopiero po pewnym czasie od powstania. W obecnym świecie, który staje się coraz
bardziej globalny, sam proces internacjonalizacji jest bardzo ważny dla rozwoju przedsiębiorstwa,
jednak w wielu przypadkach nie warto przeprowadzać go od razu. Oczywiście istnieją różne branże, w których nie da się funkcjonować bez kontaktów międzynarodowych i moment wejścia jest
uzależniony od ich specyfiki, jednak badania pokazały, że mimo wszystko bez stabilnej pozycji na
rynku krajowym ciężko utrzymać się na tym międzynarodowym.
W przeprowadzonych badaniach, tylko jedno przedsiębiorstwo, które już od początku swojej
działalności jest obecne na innych rynkach, zadeklarowało, że rozwija się dynamicznie. Pokazuje
to, jak niewielki procent firm odnosi realny sukces dzięki internacjonalizacji już we wczesnej fazie
rozwoju firmy.
Z drugiej strony, chcąc zbudować silną markę, warto już na początku budowania strategii
długoterminowej uwzględnić proces internacjonalizacji i po przeprowadzeniu odpowiednich
badań oraz analiz wybrać najbardziej odpowiedni moment. Oczywistym jest, że na dynamicznym rynku, należy bardzo często uaktualniać te plany, jednak bardzo ryzykownym było
by wejście na rynki zagraniczne bez żadnego przygotowania i rozezniania. Pan Karol Klos,
z wydawnictwa ,,Forum Branżowe” zwraca uwagę, na to, jak ważne jest konsultowanie ze
specjalistami od tworzenia strategii a nie tylko poleganie na własnych doświadczeniach:
,,Absolutnie w każdej firmie konieczną jest współpraca ze specjalistami i ludźmi, którzy
podzielają wizje rozwoju.”.
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Kolejnym, istotnym elementem, bardzo powiązanym z internacjonalizacją i dostępem do klientów
zza granicy jest obecność przedsiębiorstwa w Internecie. Wyniki badań pokazały, że dla rozwoju
i budowania opinni wśród kontrahentów bardzo ważne jest posiadanie swojej strony internetowej.
Co do obecności na portalach społecznościowych zdania były podzielone. Część respondentów
uważa, że jest to przyszłość komunikacji z klientem, część z kolei sądzi, iż jest to strata czasu
i środków finansowych. Wybijały się także odpowiedzi, że skuteczność tych portali jest zależna od
branży w jakiej funkcjonuje przedsiębiorstwo. Decydując się na założenie konta na jednym z takich
portali, należy określić do jakiej grupy odbiorców chce się dotrzeć. Jeżeli konsumentami mają być
osoby młode, warto rozważyć założenie go, ponieważ tak jak pisze pan Karol Klos: ,,Obecność
na Instagramie również powoli staje się koniecznością dla przedsiębiorstw, szczególnie dla przedsiębiorstw, które chcą być nowoczesne i docierać do młodych ludzi.”. Rozmówca odnosi się w tej
wypowiedzi do konkretnego portalu, jednak ten wniosek można odnieść do wszystkich innych.
W obecnych czasach, młodzi ludzie spędzają bardzo dużo czasu w Internecie i często poprzez
niego weryfikują informacje i szukają opinii na dany temat. Do ludzi starszych, prawdopodobnie
bardziej trafią tradycyjne środki przekazu aczkolwiek to także jest uwarunkowane tym, w jakim
środowisku funkcjonuje przedsiębiorstwo, np. w branży medialnej, portale społecznościowe zawsze będą ważne.
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Wpływ rozwoju druku 3D na wybory konsumenckie
Streszczenie:
Współcześnie w dobie dynamicznego rynku oraz szybko zmieniających się potrzeb konsumentów, rolą
przedsiębiorstw jest wprowadzenie innowacyjnych produktów, których celem jest spełnienie oczekiwań
nabywców. Przykładem innowacyjnej technologii w XXI wieku jest druk 3D zwany technologią addytywną.
Jedną z najbardziej popularnych metod technologii przyrostowej jest metoda osadzenia topionego materiału
FDM (ang. fused deposition modeling). Polega ona na warstwowym nanoszenie filamentu (materiału) przez
rozgrzaną dyszę na platformę według instrukcji programu CAM. Obecnie na rynku istnieje szeroka gama firm
oferujących drukarki 3D do użytku domowego wspominanej metody FDM. Innowacyjna technologia znalazła
zastosowania w branżach takich jak medycyna i stomatologia, architektura, reklama i marketing, przemysł
maszynowy i motoryzacyjny, przemysł spożywczy, przemysł zbrojeniowy, energetyka, edukacja, moda
i obuwnictwo. Wykorzystanie jej w wyżej wymienionych dziedzinach, znacznie wpłynęło na jej popularyzację
oraz zwiększyło jej wiarygodność wśród konsumentów.
Niniejsza praca przedstawienia wpływ rozwoju druku 3D na wybory konsumenckie. Decyzje nabywcze są
uzależnione od wielu determinant zewnętrznych jak i wewnętrznych. Klienci decydując się na zakup danego
produktu, podświadomie biorą udział w kilku etapowym procesie, rozpoczynającym się od poszukiwania
informacji poprzez wybór produktu wśród konkurencyjnych firm, skończywszy na ocenie dokonanego zakupu. Celem niniejszej pracy na podstawie badań jakościowych oraz ilościowych jest potwierdzenie wpływu
technologii druku 3D na wybory konsumenckie. Natomiast hipoteza brzmi, iż technologia druku 3D wpłynęła
znacząco na decyzje nabywcze. Praca zawiera wyniki badania ilościowego i jakościowego, które w idealny
sposób się uzupełniają. Stanowią one metodykę umożliwiająca potwierdzenie postawionej hipotezy. Pierwsza metoda badań marketingowych określa sama skalę zjawiska, wiedzę respondentów, potencjalną ich
chęć zakupu produktów wydrukowanych 3D, obszary zainteresowań. W badaniu jakościowym respondenci
udzielają głębszej wypowiedzi, dokładnie opisując ich oczekiwania względem innowacyjnych produktów. Na
podstawie obydwu badań można sfomułować prawidłowość, iż rozwój produktów 3D zachęca konsumentów
do zakupu oraz jest jednym z atrakcyjniejszych czynników przy dokonywaniu wyborów między technologią
3D a tradycyjnymi metodami wytwarzania. Prognoza rozwoju technologii przyrostowej jest obiecująca, od
nas zależy w jaki sposób proces ten będzie ewaluował.
Słowa kluczowe: wybory konsumenckie, rozwój innowacji, druk 3D, badania ilościowe i jakościowe, czynniki
zewnętrzne i wewnętrzne zachowań konsumentów, perspektywy i kierunki zmian zachowań konsumentów.
Tytuł pracy w języku angielskim: The impact of 3D printing development on consumers’ choices
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Wpływ rozwoju druku 3D na wybory konsumenckie
Wstęp
Rozwój nowej technologii do których niewątpliwie należy druk 3D, wpłynął znacząco na nasze życie. W 1983 roku jeden z pionierów technologicznych Charles Hull skonstruował pierwszą
drukarkę 3D, na której w 1986 roku wydrukował dla swojej żony filiżankę do herbaty. Eksperci
przewidują, że w niedalekiej przyszłości będzie to nieodłączny element naszego życia, podobnie
jak telefon czy laptop. Wraz ze wzrostem zainteresowania technologią druku 3D zmieniają się
wymagania konsumentów oraz produkty oferowane przez przedsiębiorstwa. Skuteczne i poprawne
wykorzystanie druku 3D może mieć znaczący wpływ na kreowanie nowych produktów, zachęcenie konsumentów do zakupu i wzbudzenie ogólnego zainteresowania daną firmą. Na przestrzeni
ostatnich lat można zauważyć dominujący trend zastosowania druku 3D w różnych gałęziach
przemysłu, takich jak: medycyna i stomatologia, transport, architektura, reklama i marketing, moda
i obuwnictwo, energetyka oraz przemysł. Druk 3D wykorzystywany jest do tworzenia prototypów
części maszyn oraz urządzeń, implantów czy protez oraz przedmiotów codziennego użytku. W 2012
roku, prezydent Stanów Zjednoczonych, Barack Obama przeznaczył aż 30 milionów dolarów na
zbudowanie i rozwój NAMII (Narodowego Instytutu Innowacji w Zakresie Technologii Addatywnej).
Główną rolą instytucji jest wspieranie firm zajmujących się produkcją komercyjną urządzeń do
druku 3D oraz pomoc przy pracach badawczych nad rozwojem technologii. Rosnąca konkurencja
na rynku oraz oczekiwania odbiorców wpływają na szybszy rozwój przedsiębiorstw, stawiając im
coraz wyższe wymagania. Nabywca stojący przed możliwością wyboru różnych produktów, staje
się bardziej wymagający. Rolą przedsiębiorstw jest szybka odpowiedź na gwałtownie zmieniający
się rynek oraz zaproponowanie nowych rozwiązań, które zachęciłyby konsumentów do wyboru
ich produktu. Podstawowym czynnikiem umożliwiającym odniesienie sukcesu przez firmy jest
zainteresowanie klientów innowacyjną ofertą. Procesy globalizacyjne, przemiany ekonomiczne,
ustrojowe, społeczno - kulturowe, infrastrukturalne i technologiczne są głównymi czynnikami
powodującymi nieustanny rozwój przedsiębiorstw. Nabywcy podczas wyborów konsumenckich,
zwracają uwagę na wygląd estetyczny, trwałość, koszt, jakość, zastosowanie. W pracy przedstawione zostaną czynniki determinujące postawy nabywcze konsumentów przy wyborze danej
oferty. Ponadto zostanie przeanalizowana prognoza rozwoju nowych technologii w relacji z klientem
na podstawie aktualnego trendu. Temat pracy umotywowany jest następującymi argumentami:
• wzrost rozwoju oraz wykorzystanie technologii druku 3D w różnych dziedzinach,
• wpływ technologii druku 3D na wybory konsumenckie, znaczenie nowych technologii,
• zwiększająca się ilość firm świadczących usługi druku 3D, konkurencja na rynku, postęp technologiczny,
• polepszenie sytuacji ekonomicznej społeczeństwa, możliwość wykorzystania druku 3D
w warunkach domowych,
• czynniki społeczne, „chęć bycia na czasie”,
• wzrost oczekiwań nabywców w kontekście ofert producentów.
Głównym celem niniejszej pracy jest zwrócenie uwagi na znaczący wpływ technologii druku
3D na wybory konsumenckie. Praca ma na celu przedstawienie, przeanalizowanie oraz dokonanie
oceny czynników odpowiadających za wyboru konsumenckie. Zostaną omówione podstawowe
cechy świadczące o produkcie takie jak: jakość, trwałość, funkcjonalność, zastosowanie, wygląd,
materiał oraz prognozowany rozwój. Technologia druku 3D jest dla konsumentów czymś nowym,
nieznanym, dotychczas niespotkanym. Konsumenci słysząc o wykorzystaniu druku 3D są bardziej
zainteresowani daną firmą, lepiej zapamiętują ofertę, mają poczucie uczestnictwa w rozwoju techniki.
Hipotezą w niniejszej pracy jest potwierdzenie, iż technologia druku 3D wpływa zachęcająco oraz
przekonywująco na podejmowane decyzje. Nowość, innowacyjność są kluczowymi czynnikami
wpływającymi na wybory konsumenckie. W rozprawie doktorskiej Pana Tomasza Olejniczaka,
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został poruszony temat pojęcia nowego produktu. Cytując autora: „Trudności w definiowaniu pojęcia
nowego produktu według zasad jednoznaczności i niesprzeczności wynikają z wielopoziomowości
(wielowymiarowości) jego koncepcji oraz wielowariantowości strategii rozwoju produktu (stopień
nowości rynku oraz stopień nowości technologii). Możliwości wyboru różnych wariantów strategii rozwoju nowego produktu powodują, że nowy produkt może przyjmować różną formę – od
pozornych do radykalnych nowości. Teoretycznie każda zmiana dowolnego elementu na danym
poziomie produktu powoduje zmianę w pozostałych jego wymiarach, a więc daje podstawy do
twierdzenia, że mamy nowy produkt”. W niniejszej pracy nowym produktem (innowacją produktową)
jest drukarka 3D. Ponadto zostaną omówione zmiany zachowań nabywców, które mają znaczenie
w procesie rozwoju innowacyjnych produktów. Producenci odnosząc się do opinii konsumentów,
muszą sprostać ich oczekiwaniom, nieustannie udoskonalać produkty oraz poszukiwać lepszych
rozwiązań. Niniejsza praca obejmie tematykę związaną z trendami wyborów konsumenckich,
stosunkiem konsumenta do nowych technologii, czynnikami wpływającymi na decyzje nabywcze
klientów, prognozą rozwoju. Podstawową ideą pracy jest zdefiniowanie czynników wpływających
na wybory konsumenckie na rynku nowych technologii. Do przedstawienia celu pracy opracowano
wymienione poniżej zagadnienia:
1. znaczenie nowych technologii na przykładzie druku 3D oraz współczesne jej wykorzystanie,
2. sformułowanie podstawowych determinant mających wpływ na postawy konsumenckie,
3. przedstawienie czynników wpływających na wybory konsumenckie,
4. analiza zachowań konsumenckich na rynku nowych technologii,
5. zdefiniowanie skali znaczenia innowacji dla konsumentów,
6. prognoza dalszych zachowań konsumenckich w porównaniu o istniejące już badania.
Podczas pisania pracy licencjackiej wykorzystano artykuły naukowe, badania, źródła internetowe. Praca opiera się na dwóch typach analizowania danych, jakimi są: badania pierwotne,
badania własne wykonane na użytek pracy oraz badania wtórne, interpretacja istniejących już
badań poświęconych tematyce nowych technologii. W oparciu o własne badania jakościowe
i ilościowe oraz o przeczytaną literaturę zostaną opracowane wnioski. Podczas realizacji badań
użyte zostaną ankiety oraz wywiad indywidulany. Uzyskany wynik oraz dogłębna analiza już istniejących badań, umożliwi rozpoznanie czynników determinujących wybory konsumenckie oraz
ich znaczenie na rynku nowych technologii. Wybór ankietowanych w obydwu metodach badań
marketingowych był losowy.
Praca podzielona jest na cztery rozdziały o charakterze teoretycznymi i empirycznym. Pierwszy rozdział poświęcony jest części teoretycznej, dotyczy procesów decyzyjnych konsumentów,
czynników zewnętrznych wpływających na decyzje konsumentów, uwarunkowań wewnętrznych
zachowań konsumentów oraz nowych technologii jako determinant decyzji konsumenckich. Następny
rozdział poświęcony jest czynnikom wpływającym na rozwój nowych technologii na przykładzie
druku 3D. Omówiona jest istota oraz źródło innowacji druku 3D, rodzaje innowacji produktowych
oraz zastosowanie we współczesnym świecie, miejsce i rola innowacji produktowych w strategii
marketingowej oraz procesy dyfuzji innowacji produktowych. W rozdziale trzecim, w oparciu
o badania własne, przedstawiono wpływ technologii druku 3D na odbiór treści przez konsumenta.
W pracy zaprezentowano metodologię oraz role badań marketingowych w podejmowaniu decyzji
przez konsumenta. Wykonano badania ilościowe oraz badania jakościowe wpływu technologii
druku 3D na wybory konsumenckie a następnie dokonano analizy oraz graficznej prezentacji
wyników. Ostatni rozdział poświęcony jest perspektywom i kierunkom zmian zachowań konsumentów w oparciu o nowe technologie. Przeanalizowaniu poddane zostanie znaczenie innowacji
na rynku dla konsumentów. Omówiona zostanie również prognoza kształtowania zachowań konsumentów na rynku przez przedsiębiorstwa oraz przedstawione będą możliwości i zagrożenia
rozwoju innowacji technologii druku 3D. Uzyskane wyniki pozwoliły na potwierdzenie słuszności
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hipotezy oraz celu. Podsumowanie niniejszej pracy posiada wnioski związane z wpływem oraz
rolą nowych technologii na wybory konsumenckie. Wnioski jakie wysuwają się po napisaniu pracy
ukazują wpływ i rolę nowych technologii na wybory konsumenckie.
„Design to zabawne słowo. Pewni ludzie myślą, że oznacza ono wygląd.
Jednak jeżeli spojrzysz głębiej, to naprawdę chodzi o to, jak to działa”
Steve Jobs
„Innowacja rozróżnia lidera od naśladowcy”.
Steve Jobs
„Jeśli to, co robisz, inspiruje innych do tego, by marzyć, uczyć się, robić więcej
i stać się kimś lepszym, jesteś liderem”.
John Quincy Adams
„Dobrze wytresowani konsumenci – a takimi jesteśmy w zasadzie wszyscy,
i to w coraz młodszym wieku – mają tendencje do postrzegania świata
jako magazynu produktów. Relacja między klientem i towarem
staje się wzorcem dla wszystkich innych związków, także międzyludzkich.
Obowiązują przy tym dwa założenia. Po pierwsze – towar musi
sprawiać przyjemność. Po drugie – nie ma żadnego powodu,
by dochować wierności produktowi, jeśli nie spełnia już swej roli
lub pojawią się bardziej obiecujące oferty.”
Zygmunt Bauman

Rozdział 1. Z
 achowania konsumenckie na rynku nowych technologii
na przykładzie druku przestrzennego
W poniższym rozdziale został omówiony proces decyzyjny konsumenta, poszczególne etapy
jakie przechodzi w celu sfinalizowania zakupu, źródła pozyskiwania informacji na temat nowo
wprowadzonego innowacyjnego produktu. Przedstawiono również czynniki zewnętrzne oraz wewnętrzne wpływające na decyzje nabywcze. Do takich determinant należą m.in.: uwarunkowania
ekonomiczne, społeczne, kulturowe, środowiskowe, infrastrukturalne, wiedza, nawyki, potrzeba,
styl życia, płeć, otwartość na nowości, wiek, poziom wykształcenia. Omówiono wpływ rozwoju
technologii druku 3D na zachowania konsumenckie oraz opisano współczesne zastosowania
wspominanej innowacji. Rozdział I poświęcony jest analizie zachowań konsumenckich, czynników,
które determinują jego indywidualne wybory.
1.1. Proces decyzyjny konsumenta
Współcześnie istotną rolą dla producentów, menadżerów firm jest wiedza dotycząca procesów
decyzyjnych konsumentów. Trudność w ocenie oraz wyznaczeniu czynników, mających znaczenie
podczas dokonywania wyborów konsumenckich, uzasadniona jest zmianami ekonomicznymi,
społeczno – kulturowymi, demograficznymi, infrastrukturalnymi, które niewątpliwe wpłynęły na
standard życia. Równocześnie wraz z rozwojem techniki, wzbogaceniem się społeczeństwa oraz
polepszeniem się jakości życia, wzrósł zakres oferowanych produktów i usług. W obliczu takiej zmiany
konsument staje się bardziej wymagający, pragnie lepszych, dopasowanych do jego upodobań

227

rozdz.7_Płaskowicka.indd 227

3/29/19 11:53 AM

Karolina Płaskowicka
produktów. Przyzwyczajenia konsumentów narażone są na czynniki zewnętrzne, wpływ bodźców
z otoczenia, które powodują niestabilność w ich zachowaniu. Procesy decyzyjne konsumentów
związane są z wieloma etapami takimi jak: odczucie przed zakupem, w trakcie zakupu lub użytkowania, po nabyciu danego produktu. Znając przyzwyczajenia klientów, ich wymagania, potrzeby,
producenci starają się sprostać ich oczekiwaniom, tworząc bardziej spersonalizowane produkty.
Wiedza dotycząca procesów decyzyjnych konsumentów, jest bardzo szeroka. Obejmuje nie tylko
aspekty związane z wyglądem, ceną, dostępnością produktu, ale również z hierarchizacją potrzeb
klienta, jego wcześniejszymi doświadczeniami. Konsument decydując się na zakup danego produktu,
podejmuje kilkanaście decyzji, nie zawsze będąc w pełni świadomy, dlaczego dany produkt został
przez niego wybrany. Stoi on przed szerokim wyborem ofert, z których to jedną z nich wybierze.
Obecnie badacze są zgodni, że konsument dokonując wyborów, przechodzi przez kilkuetapowy
proces, składający się z aspektów emocjonalnych, wizualnych, dotykowych, poznawczych, praktycznych oraz motywacyjnych. Niezaprzeczalnie ciekawym tematem są procesy, które występują
przed zakupem, dokonaniem decyzji (przeddecyzyjne) jak i po sfinalizowaniu (postdecyzyjne) 1.
Dla producentów ważnym etapem są proces postedcyzyjne, w jaki sposób konsument zachowuje
się po nabyciu danego produktu, jakie ma odczucia oraz czy w przyszłości dokonałby ponownie
zakupu oferowanego przez daną firmę produktu. W oparciu o reakcję konsumentów, producent
może wprowadzić zmiany w produkcie, które by w większym stopniu zaspokoiły potrzeby nabywców
w przyszłości. Najbardziej powszechnym modelem przedstawiającym różne czynniki wpływające
na proces decyzyjny konsumenta, równocześnie pokazującym zależności między komponentami
tego zjawiska jest model EKB. Model powstał 1968, natomiast nazwa EKB wywodzi się od trzech
nazwisk Engel-Kollat-Blackwell 2. Jest to podstawowy schemat przedstawiający w jaki sposób
konsument wybiera dany produkt z pośród wielu dostępnych na rynku, jakie czynniki wpływają
na jego decyzje. Typowym przykładem nawiązującym do modelu EKB (modelu rozszerzonego
rozwiązywania problemu) jest sytuacja, w której podczas wprowadzenia na rynek nowego dobra,
konsument jest zainteresowany jego zakupem i równocześnie zauważa wiele alternatyw między
ofertami konkurencyjnych marek. Konsument stojąc w obliczu szerokiej gamy ofert, przechodzi
przez określone etapy procesu decyzyjnego takie jak: identyfikacja problemu, poszukiwanie
Schemat 1. Model EKB, opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne na podstawie: T. Mandal, Application of EKB Model on Cars as
a product, 2010
O. Svenson, Differentiation and consolidation theory of human decision ma king: A frame of reference for the
study of pre- and postdecision processes, Acta Psychologica 1982, nr. 80, s. 145-146
2
http://nptel.ac.in/courses/110105029/pdf%20sahany/Module.5%20-12.pdf [z dn.24.04.2017]
1
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informacji, ocena ofert konkurencyjnych, dokonanie zakupu oraz ocena i wrażenia po zakupie
danego produktu danej marki.
Schemat 1 przedstawia proces decyzyjny konsumenta składający się z pięciu podstawowych
etapów, opisujących zachowanie nabywcy. Pierwszym etapem, który doświadcza klient jest poczucie
potrzeby dokonania zakupu danego produktu, następnie zapoznaje się z innymi możliwościami,
poszukując informacji np. opinii na temat innych dostępnych produktów, w dalszej kolejności dokonuje zakupu wybranej oferty, co umożliwia mu w ostatnim etapie opisanie wrażeń oraz odczuć.
Czas trwania samego procesu decyzyjnego konsumenta zależy od wielu czynników, do których
można zaliczyć: ilość różnych dostępnych ofert, opinie pochodzące z wiele źródeł, wymagania
postawione przez konsumenta przed zakupem, koszt zakupu, nagła potrzeba zakupu, charakter
klienta, innowacyjność produktu, moda oraz panujący trend. Pierwszą fazą procesu decyzyjnego
konsumenta jest poczucie potrzeby posiadania produktu innowacyjnego, chęci bycia nowoczesnym, podążania za trendami. Konsument pragnie przedmiotu, który wzbudza zainteresowanie
otoczenia, jest rzadkim, niespotykanym produktem, trudno dostępnym. Poszukiwanie informacji
na temat nowego produktu występuje w drugiej fazie procesu decyzyjnego klienta. Konsument
może odwołać się do własnej wiedzy i doświadczeń, posłużyć wiedzą innych konsumentów lub
wykorzystać podawane do ogólnej wiadomości informacje. Etap gromadzenia informacji na temat
alternatywnych rozwiązań zależy między innymi od: ilości posiadanego czasu, kosztów, aktualnej
wiedzy konsumenta, ilości firm oferujących dany produkt, dostępności fachowej opinii oraz odczuć
innych nabywców. Dla nabywców każdy z wymienionych powyżej czynników ma inne znaczenie
podczas ostatecznego wyboru. Podczas szukania informacji na temat innowacyjnych produktów, do których należy technologia druku 3D, wykorzystujemy dostępne nam źródła, jednak ze
względu na krótki okres życia produktu na rynku nie posiadamy tak dużego zakresu informacji
w porównaniu do rzeczy dawno już wprowadzonych, zbadanych, przetestowanych i poddanych
opinii publicznej. Schemat 2 przedstawia źródła informacji podczas dokonywania decyzji o zakupie produktu wykonanego technologią druku 3D. Potencjalni nabywcy podczas poszukiwania
informacji, znajdują tylko jej ułamek, co wynika z braku specjalistycznej wiedzy na danym temat
oraz z trudnością zrozumienia dużej ilości nowych informacji. Z obserwacji życia codziennego
wynika, że nowo wprowadzane produkty na rynku charakteryzują się wysoką ceną. W sytuacji,
kiedy konsument nie słyszał o technologii druku 3D, może zachować się w dwojaki sposób,
samodzielnie poszukując informacji poszerzać wiedzę lub być biernym użytkownikiem nowości
rynkowych. Postawa tego drugiego prowadzi często do stereotypowych zachowań, w których jego
pierwszym skojarzeniem jest wysoka cena oferowanego dobra oraz ograniczony dostęp do niego.
Są to czynniki, które nie wzbudzają dalszego zainteresowania zakupem oraz rozpowszechniają
negatywną informacje na temat druku 3D.
Schemat 2. Proces podejmowania decyzji nabywczych

Źródło: S. Gajewski, Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1994, s. 155
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Schemat 3. Źródła informacji w procesie podejmowania decyzji o zakupie produktów innowacyjnych

Źródło: Opracowanie własne
Następnym etapem procesu decyzyjnego konsumenta jest ocena poszczególnych alternatyw
z dostępnych na rynku ofert. Konsument według własnych kryteriów oceny, dokonuje porównania
między poszczególnymi produktami, wybierając produkt najbardziej zaspokajający jego potrzeby.
Kryteria wyborów są różnorodne, zależą m.in. od cech osobowościowych klientów, rodzaju produktów, czasu konsumenta itd. Cechy takie jak otwartość na innowacje produktowe, brak obaw przed
poznaniem, produktów jeszcze nieznanych, chęć samokształcenia się, chęć stworzenia nowych
rozwiązań są czynnikami pozytywnie wpływającymi na świadomość konsumencką. Tabela 1
przedstawia przykładowe kryteria oceny alternatyw wyborów przed podjęciem decyzji nabywczej.
Innym ważnym czynnikiem mającym znaczenie przy podejmowaniu decyzji nabywczych
jest szeroki zakres firm konkurencyjnych. Konsument świadom takiej sytuacji jest zadowolony
z popularności danego produktu, co zwiększa jego zainteresowanie. Firmy konkurujące ze sobą
Tabela 1. Prawdopodobne kryteria wyborów podczas zakupu innowacyjnych produktów.

Źródło: Na podstawie idei L. Nowak, Pozaekonomiczne determinanty zachowań nabywców,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1995, s. 78
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podnoszą standard oferowanych produktów tak, aby to właśnie ich produkty sprostały oczekiwaniom klientów i zaspokoiły ich potrzeby. Mała liczba firm rywalizujących ze sobą o pozyskanie
klienta, może w dużym stopniu zatrzymać proces rozwoju produktu oraz przyczynić się do jego
wycofania z rynku. Ostatnim etapem przed nabyciem wybranego dobra jest dokładne określenie
celu zakupu. Nabywca powinien być przekonany o swojej słuszności wyboru, co zmniejszy ryzyko
ewentualnego niezadowolenia po jego zakupie.
Kolejnym etapem procesu jest sfinalizowanie transakcji oraz ocena dokonanego zakupu.
Decydując się na dany produkt jednocześnie wybieramy miejsce zakupu, koszt, ilość, jakość,
markę, przeznaczenie, wygląd itp. Dla badaczy zajmujących się analizą zachowań konsumenckich ważne są odczucia klienta po zakupie oraz jego dalsze ustosunkowanie się do firmy. Przy
zakupie produktów innowacyjnych wykonanych technologią 3D istnieje prawdopodobieństwo
źle wydrukowanego modelu, ponieważ jest to stosunkowo młoda dziedzina wiedzy oraz nie
każdy potrafi prawidłowo wykorzystać drukarkę 3D. Wprowadzenie innowacyjnych produktów
na rynek wiąże się z większym ryzykiem, co wynika z braku dostatecznej wiedzy na ten temat.
Konsument wybierając dany produkt oraz później go oceniając wyrabia sobie opinie na jego temat, co w dalszej konsekwencji prowadzi do ponownego zakupu w przypadku zadowolenia oraz
rezygnacji w przypadku braku satysfakcji. Istnieje wiele czynników, które wpływają na odczucia
po zakupie, co zwiększa trudność w sprecyzowaniu typowych zachowań nabywczych. Według
Henrego Asseala 3 przebieg procesu decyzyjnego zależy od rodzaju sytuacji, w której znajduje
się konsument po zakupie produktu oraz od różnic w ofertach między konkurencyjnymi markami.
Tabela 2 przedstawia cztery rodzaje procesów wyboru danej marki przez klientów.
Tabela 2. Typologia procesu wyboru marki przez konsumenta

Źródło: L. de Chernatony, Marka. Wizja i tworzenie marki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003, s. 167
W przypadku, jeśli konsument nie zauważa różnic między ofertami marek, zostaje pominięty
etap poszukiwania informacji – wówczas jego zachowanie będzie typowe dla modelu Henrego
Asseala. Wybór danego produktu jest dokonywany pod wpływem chwili, jest to impulsywna decyzja,
po której następuje etap oceny pozakupowej, - jakie wrażenia odczuwa konsument po nabycia,
czy poleciłby produkt oraz czy dokonałby ponownego zakupu. Niewątpliwie często spotykanym
zachowaniem po dokonaniu spontanicznego zakupu jest przekonywanie oraz tłumaczenie samemu sobie co do zasadności, przydatności podjętej decyzji. Niezaprzeczalne jest to, że w chwili
wprowadzenia na rynek nowych, innowacyjnych produktów, występuje duże zainteresowanie
danym produktem, którego jeszcze parę dni wcześniej konsument nie posiadał. Są to tak zwane
potrzeby bierne, nieświadome dla konsumenta do chwili, w której nie zostaną mu przedstawione.
3

A. Wiśniewska, Czynniki decydujące o wrażliwości konsumentów na markę, 2005, s. 3
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Na procesy decyzyjne konsumenta w odniesieniu do nowych technologii, na przykładzie druku
3D, wpływa wiele czynników, które zostały powyżej wymienione. Zakres determinant wpływających na decyzje nabywcze jest szeroki, firma wprowadzając innowacyjne produkty powinna
być świadoma potrzeb potencjalnych klientów. Różnorodność czynników, które mają znaczenie
przy dokonywaniu wyborów nabywczych nie zawsze jest wiadoma. Natomiast przy dużej liczbie
konsumentów zachowania te zostają uśrednione i stają się podstawowymi wyznacznikami cech
nabywczych.
1.2. Czynniki zewnętrzne wpływające na decyzje konsumentów
Wpływ na podejmowane decyzje przez konsumenta mają czynniki zewnętrzne do których należą
determinanty ekonomiczne, społeczne, kulturowe, środowiskowe, infrastrukturalne. Czynniki makroekonomiczne takie jak: poziom uprzemysłowienia kraju, skala i rozwój gospodarki, zamożność
społeczeństwa, zmiany demograficzne, sytuacja polityczna państwa, niewątpliwie mają duże znaczenie w zachowaniach konsumenckich. Związane są one z ogólną sytuacją w kraju, majętnością
obywateli, stanem gospodarki, koniunkturą ekonomiczną, systemem prawnym oraz finansowym.
Wymienione czynniki nadają kształt zachowaniom konsumenckim, wywierając wpływ na potencjał rozwoju, poczucie aspiracji, adaptacji. Duże znaczenie na rozwój innowacyjnych technologii
ma sytuacja ekonomiczna państwa. Wysokie dochody społeczeństwa umożliwiają szybszy zakup
innowacyjnych produktów wykonanych technologią druku 3D. Konsumenci podążając za trendami,
skłonni są do wydania większej kwoty za produkty wykonane technologią druku 3D. Zakup danego
produktu podnosi status społeczny konsumenta, czyniąc go osobą podążającą za trendami. Zgodnie
z zależnością dochodu i popytu, wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa, zwiększa się popyt
i odwrotnie. Nie oznacza to, że wraz ze wzrostem dochodu, konsument od razu będzie wydawał
większą ilość pieniędzy na dobra luksusowe. Jest to proces stopniowy i zależy w dużym stopniu
od cech charakteru konsumenta. Trzeba zwrócić uwagę na trudność w oszacowaniu zmian popytu
Tabela 3. Czynniki zewnętrzne zachowań nabywców na rynku innowacji produktowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Tomasz Olejniczak, Innowacja produktowa jako
determinanta zachowań konsumentów na rynku żywności wygodnej, Rozprawa doktorska,
2009, s. 45.
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w odniesieniu do zmian dochodu. Niezaprzeczalnie najuważniejszym aspektem w trakcie dokonywania zakupu danego produktu jest cena. „Zależność popytu od cen jest odwrotnie proporcjonalna.
Oznacza to, że wzrostowi cen towarzyszy z reguły spadek popytu, a spadkowi cen - wzrost popytu.
Im bardziej dany artykuł zaspokaja pilne potrzeby, w tym mniejszym stopniu wzrost cen powoduje
zmniejszenie popytu i odwrotnie- im bardziej luksusowy jest dany artykuł, tym większy będzie
spadek popytu wywołany wzrostem cen” 4. Wysokość ceny produktów wykonanych technologią
druku 3D przez konsumenta uzależniony jest od jego sytuacji ekonomicznej.
Innym istotnym czynnikiem zewnętrznym mającym znaczenie przy wyborach konsumenckich
na rynku produktów wydrukowanych 3D jest czynnik społeczno-kulturowy do których należy m.in.:
rodzina, znajomi, osoby publiczne, grupy społeczne, opinie specjalistów, moda, kultura. Rodzina ma
duże znaczenie przy podejmowaniu decyzji. Konsument otoczony nowoczesnym sprzętem AGD,
najnowszym sprzętem RTV, nowym samochodem jest bardziej skłonny do zakupu innowacyjnych
produktów. Najmłodsze osoby upodobniają się do rodziców, co w późniejszym etapie czyni je
bardziej „na czasie”. Rola znajomych w procesie decyzyjnym jest równie istotna jak rola rodziców.
Ci pierwsi wyznaczają panujące trendy, zachęcają do zakupu, wyrażają opinie na temat danych
produktów. Konsument pragnie posiadania takich samych produktów co jego znajomy. Czynnik
wpływający na decyzje nabywcze mają również osoby publiczne, które w sposób „świadomie lub
nieświadomie wpływają na zachowanie innych” 5. To właśnie one swoją postawą, zachowaniem,
poglądami, wiedzą stają się wzorcem dla społeczeństwa. Do osób publicznych możemy zaliczyć:
aktorów, polityków, dziennikarzy, naukowców, celebrytów, sportowców, mających duży wpływ na
mentalność społeczeństwa. Jeśli dany produkt jest reklamowany, polecany lub podpisany nazwiskiem danej osoby wymienionej z powyższego zbioru, zwiększa to wiarygodność konsumenta co
w rezultacie skłania go do zakupu produktu.
Kolejnym czynnikiem wpływającym na podejmowane decyzji przez konsumenta jest grupa społeczna, różniąca się systemem wartości, poglądami, trybem życia, wykształceniem, zamożnością.
Każda grupa społeczna przedstawia inny sposób zachowań konsumenckich oraz wywiera presje
na inne w różnorodny sposób. „Jednym z ważniejszych czynników kształtujących zachowanie
człowieka jest grupa odniesienia tj. grupa, do której pragnie on należeć, z którą się identyfikuje
i której normy postępowania uznaje. Grupa odniesienia pełni funkcje wzorca do naśladowania
w różnych zakresach zachowań. Stanowi ona wzorzec postaw, ocen i dążeń człowieka, jest też
dla niego źródłem informacji” 6. Zgodnie z literaturą można wskazać trzy typy wpływów grup
społecznych na decyzje konsumenckie:
• „informacyjna – grupa odniesienia dostarcza wiarygodnych informacji w procesie podejmowania decyzji nabywczych przez konsumenta
• praktyczna – konsument postępuje zgodnie z zachowaniem grupy w celu osiągnięcia korzyści
lub uniknięcia niepowodzenia w zachowaniach konsumpcyjnych
• wartościująco-ekspresyjna – konsument przejmuje wartości i postawy dotyczące zachowań
nabywczych tożsame z zachowaniem grupy” 7.
Konsument ulegając wpływom grupy uzależniony jest od wielu aspektów takich jak dostępność informacji na temat druku 3D, znaczenia grupy dla klienta, poczucie przynależności do
danej grupy, akceptacji przez grupę. Konsument naśladuje zachowania nabywcze pozostałych
osób w grupie, podejmując te same decyzje nabywcze, wybierając podobne produkty. Nabywca
T. Olejniczak, Innowacja …, op.cit, s. 46
T. Olejniczak, Innowacja …, op.cit, s. 49
6
T. Olejniczak, Innowacja …, op.cit, s. 49
7
W.O. Bearden, M.J. Etzel, Reference Group Influcence on Product and Brand Purchase Decisions, The
Journal Consumer Research, Vol. 9, 2/1982, s.184-186.
4
5
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będąc w grupie społecznej o takich samych zainteresowaniach i potrzebach jak jego, czuje się
zadowolony z możliwości dzielenia pasji z pozostałymi uczestnikami.
Następnym istotnym czynnikiem mającym znaczenie przy podejmowaniu decyzji konsumenckich jest kultura, która przedstawia postawę i światopogląd nabywcy. „Kulturę można określić jako
całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości, gromadzony, utrwalany i wzbogacany
w ciągu jej dziejów, przekazywany z pokolenia na pokolenie. Kultura obejmuje nie tylko wytwory
materialne i instytucje społeczne, ale także zasady współżycia społecznego, przekonania, idee,
sposoby postępowania, wzory, kryteria ocen estetycznych i moralnych przyjęte w danej zbiorowości i wyznaczające obowiązujące zachowania.” Kultura ulega zmianom wynikającym z aktualnej sytuacji ekonomicznej w kraju, na świecie, panującego trendu wśród różnych przedziałów
wiekowych, ustroju politycznego. Kultura przedstawia społeczeństwu wzory i postawy zachowań
do naśladowania.
Kolejnym poruszonym w niniejszej pracy determinantem zewnętrznym decyzji konsumenckich
przy zakupie innowacyjnych produktów, jest czynnik infrastrukturalny. W obecnych czasach konsument ma możliwość dokonania transakcji w różnych miejscach zakupu. Wygląd wewnętrzny,
lokalizacja, godziny otwarcia, personel, obsługa, miejsca parkingowe mają znaczenie przy wyborze
miejsca zakupu. Konsumenci zorientowani na produkty innowacyjne oczekują designerskiego
wnętrza, ciekawych rozwiązań architektonicznych, przykuwającej wzrok kampanii marketingowej
w danym sklepie. Pragną zobaczyć proces druku 3D oraz dotknąć gotowych produktów, porozmawiać z fachowcami, którzy w przystępny sposób wytłumaczą zasadę działania drukarki 3D.
Ostatnim zewnętrznym czynnikiem decydującym o wyborze konsumenckim są warunki sytuacyjne. Moment, w którym dokonywany jest zakup może być przemyślany lub po wpływem
impulsu. Konsument, który pragnie w tempie natychmiastowym posiadać produkt innowacyjny,
co czyni go człowiekiem nowoczesnym, nie zastanawia się przed dokonaniem zakupu. Istotny
jest dla niego szybki czas dostarczenia wybranego dobra. Natomiast osoba, która pierwszy raz
ma styczność z technologią druku 3D, początkowo zapozna się z daną technologią, zaczerpnie
fachowej informacji, co w dalszym etapie umożliwi jej podjęcie decyzji nabywczej.
Reasumując powyższa analiza czynników zewnętrznych, wpływających na decyzje konsumentów,
pozwala na sformułowanie wniosku, iż proces decyzyjny w oparciu o innowacyjne produkty jest
wielowymiarowy. Proces uzależniony jest od stopnia oraz charakteru wielu czynników, aczkolwiek
determinanty ekonomiczne (cena produktu) mają największy wpływ na zachowania konsumenckie.
1.3. Czynniki wewnętrzne zachowań konsumentów
Proces decyzyjny konsumenta zależy również od czynników wewnętrznych, które niewątpliwie
wpływają na podejmowanie decyzji podczas zakupu. Zachowanie jakie reprezentuje nabywca
podczas transakcji opisuje jego cechy osobowościowe, potrzeby, pragnienia, obawy.
Konsument podczas decydowania o zakupie powinien kierować się motywacją. Występuje
wtedy, kiedy powstaje u nabywcy pragnienie, niespełnione oczekiwanie. W chwili, w której nabywca
odkrywa je, powstaje impuls zachęcający konsumenta do podjęcia decyzji o kupnie. Do dwóch
najbardziej podstawowych motywów postaw ludzkich można zakwalifikować motyw naśladownictwa, podążania za innymi oraz motyw indywidualizacji, bycia oryginalnym w społeczeństwie.
Należy pamiętać, że motywacja przejawia się u każdego konsumenta w innym stopniu, zależy
ona od osobowości konsumenta, trudności związanej z zakupem, doświadczeniem.
Kolejnym ważnym czynnikiem wewnętrznym zachowań konsumentów w świecie innowacyjnych
produktów jest spostrzeganie, zwane inaczej percepcją. Według profesor Idy Kurcz, percepcja „to
opracowanie, interpretacja i przypisanie znaczenia doświadczeniu sensorycznemu. Rozgraniczenie pomiędzy wrażeniami i spostrzeżeniami nie jest całkiem wyraźne, niemniej jednak większość
psychologów traktuje wrażenie jako doznanie prymitywne, sterowane danymi zewnętrznymi,
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Tabela 4. Czynniki wewnętrzne wpływające na zachowania konsumenckie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Tomasz Olejniczak, Innowacja …, op. cit., str. 30.
powstające za sprawą aktywności receptorów, percepcję zaś– jako opartą na działalności mózgu
interpretacje materiału dostarczanego przez wrażenia” 8. Na podstawie wcześniejszych doświadczeń
konsument analizuje informacje, które dostarcza mu mózg, następnie je przekształca, zgodnie
z własnymi odczuciami i doświadczeniem. Postrzeganie produktów innowacyjnych wykonanych
technologia druku 3D jest uzależnione od czynników takich jak: wygląd (kształt, kolor, rozmiar,
opakowanie), otoczenie (rodzina, znajomi, grupy społeczne), aktualna sytuacja ekonomiczna konsumenta (zamożność, styl życia), cechy osobowościowe (otwartość na nowości technologiczne,
chęć podążania za rozwojem), cechy fizyczne oraz psychiczne. Pierwszą uwagę konsumenta
podczas dokonywania zakupu produktów drukowanych 3D zwraca wygląd estetyczny. To on jest
głównym bodźcem zachęcającym do zakupu lub jego rezygnacji. Klient pożąda produktu innowacyjnego, różniącego się od innych, ładnego, przykuwającego wzrok nie tylko nowatorstwem,
ale też wyglądem zewnętrznym. Odnoszącym sukces bodźcem przyciągającym zainteresowanie
wśród unowocześnionych produktów jest audiowizualna reklama, w której występuje ruch, muzyka, dynamika, historia, przesłanie. Te czynniki określają dany produkt, jego idee stworzenia, idee
przedsiębiorstwa do której konsument pragnie należeć.
Następnym czynnikiem determinującym zachowania konsumenckie w branży produktów innowacjach są jego wartości. Rodzaje wartości reprezentowanych przez konsumenta przedstawiają
jego prawdopodobne zachowanie. Konsument decydując się na zakup danego dobra kieruje się
też normami społeczno-kulturowymi. To one mogą wpłynąć w sposób pozytywny, negatywny lub
neutralny na wybory konsumenckie.
Niezaprzeczalnie posiadanie pewnej ilość informacji pozytywnych jak i negatywnych na temat
danego produktu ma wpływ na podejmowanie decyzji nabywczych. Konsument posiadający obszerną wiedzę oraz pozytywne doświadczenie, dokona ponownego zakupu produktu, natomiast
jeśli jego wiedza jest niewielka lub był uczestnikiem negatywnych wydarzeń, trudno będzie go
zachęcić do nabycia danego produktu. Zazwyczaj negatywna postawa objawia się brakiem dostatecznej wiedzy lub przyjęciem nieprawdziwych stereotypów.

8

I. Kurcz, Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 225
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Istotnym czynnikiem wewnętrznym określającym zachowanie nabywcze są cechy charakteru,
osobowości konsumenta. Wnioskując z obserwacji, można sformułować prawidłowość, iż nabywcy
kupują produkty w nawiązaniu do ich cech charakteru. Przy zakupie produktów innowacyjnych
konsument powinien być otwarty, skłonny do ryzyka, ciekawy, chętny do samokształcenia się,
odważny. Producenci oferując dany produkt poprzez kampanie marketingowe odwołują się do
cech osobowościowych zachęcając przyszłych konsumentów do zakupu.
Podczas wprowadzenia na rynek produktów innowacyjnych producenci muszą zachęcić
konsumentów do wybrania właśnie ich oferty pośród konkurencji. Producenci podejmują walkę
z nawykami kupowania swoich potencjalnych konsumentów. Przedstawiając nowy produkt powinni
odwrócić uwagę konsumentów od ich własnych przyzwyczajeń i zaoferować produkt, który by
spełniał nieświadome oczekiwania klientów.
Styl życia odgrywa istotną rolę przy podejmowaniu decyzji konsumenckich – to on wyznacza
motyw zakupu oraz jest źródłem zachowań konsumentów. „Obserwacja stylów życia konsumentów
pozwala na opracowanie strategii segmentacji rynku, które wykorzystują zróżnicowanie stylów,
definiując zarówno rodzaje kupowanych produktów, jak i marki, które cieszą się największym zainteresowaniem w określonych segmentach. Styl życia, jaki reprezentuje konsument, napiętnowany
może być nowoczesnymi trendami, ale także tradycjami i konserwatyzmem” 9. W nawiązaniu do
produktów innowacyjnych to styl życia określa czy dany konsument byłby zainteresowany daną
oferta firmy czy byłaby ona dla niego neutralna.
Innym istotnym aspektem przy dokonywaniu wyborów konsumenckich jest wiek, płeć, poziom wykształcenia. Powszechnie przyjęło się zależność, że młode społeczeństwo jest bardziej
skłonne do zakupu produktów innowacyjnych natomiast starsi ludzie mają więcej obaw przed
nowym. Osoby chętne do przyswojenia nowych informacji przeważnie legitymują się wysokim
poziom wykształcenia.
Ostatnim czynnikiem wewnętrznym są doznania emocjonalne, związane z odczuciami, nastrojem podczas dokonywania zakupu. Konsument biorąc do ręki produkt wydrukowany 3D, powinien
doznać uczucia fascynacji, zainteresowania, pobudzenia. Wygląd estetyczny wpłynie na obraz
postrzegania przez konsumenta.
Podsumowując wpływ na decyzje konsumenckie powyższych czynników wewnętrznych jest
złożony. Skala odziaływania na konsumenta jest uzależniona od jego cech osobowościowych,
stanu emocjonalnego, zbiegu okoliczności. Pomimo tego producenci wprowadzając na rynek
innowacyjny produkt powinni pamiętać o wyżej wymienionych czynnikach determinujących zachowania ich przyszłych konsumentów.
1.4. Wpływ rozwoju technologii druku 3D na zachowania konsumenckie
Do głównych obszarów zastosowania technologii druku 3D należą branże takie jak: medycyna
i stomatologia, architektura, reklama i marketing, przemysł maszynowy i motoryzacyjny, przemysł
spożywczy, przemysł zbrojeniowy, energetyka, edukacja, moda i obuwnictwo. Wykorzystanie
druku 3D w powyższych obszarach przyczyniło się do poprawy standardu życia oraz polepszenia
jego jakości. Konsument świadom zalet technologii druku 3D, będzie przekonany o korzyściach
jakie płyną z posiadania własnej drukarki 3D lub będzie bardziej skłonny do zakupu produktu
wykonanego tą technologią. Współcześnie wykorzystuje się druk przestrzenny do skonstruowania protez, drukowania organów, projektowania gorsetów, implantów czaszki, części kości, które
zostały podczas wypadku uszkodzone oraz wydrukowania tabletek, które umożliwią precyzyjne
podawanie leków o spersonalizowanej ilości specyfików. W przemyśle motoryzacyjnym druk 3D
pozwolił na skrócenie czasu tworzenia elementów konstrukcyjnych pojazdów. „Dla przykładu Volvo
9

L. Nowak, Pozaekonomiczne…, op. cit., s.33.
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dzięki drukowi 3D skróciło czas oczekiwania na zestaw metalowych narzędzi do montowania modeli
samochodów aż o 94% co znacząco obniżyło koszty. Fordowi druk 3D posłużył do zmniejszenia
ilości czasu prototypowania Forda Mustanga aż 30-krotnie i obniżenia kosztów 166- krotnie [..].
Volkswagen w swojej fabryce korzysta z technologii druku 3D z metalu do wytwarzania narzędzi
i części samochodowych. Z metalowego proszku, spiekanego za pomocą lasera wytwarzane są
prototypowe części montażowe, np. blokujące pokrywę silnika oraz elementy, których złożoność
kształtu uniemożliwiała dotąd wykonanie metodami tradycyjnymi. Opel korzysta z drukowanych
narzędzi na linii montażowej, twierdząc, że koszt ich produkcji zmniejszył się dzięki temu o 90%
a waga o 70%, jednocześnie nie wpływając na właściwości wytrzymałościowe. Najszybszy samochód na świecie, czyli szwedzki One:1 korzysta z wydrukowanych z tytanu rur wydechowych.
Dzięki temu zabiegowi twórcy uzyskali zmniejszenie ciężaru pojazdu o 400 gramów, co w stosunku
do całkowitej wagi 1360 kilogramów wydaje się być niewielką liczbą, jednak przyczynia się do
utrzymania stosunku mocy do wagi 1: 1, od którego samochód zaczerpnął swoją nazwę” 10. Zastosowanie niniejszej technologii w architekturze jest również bardzo duże. Projektanci w celu wizualizacji oraz zachęcenia potencjalnych inwestorów drukują w 3D pojedyncze budynki, mieszkania,
domy lub całą makietę architektoniczną. Na rynku można znaleźć firmy oferujące designerskie
meble wydrukowane 3D. W przemyśle modowym technologia ta została bardzo dobrze przyjęta.
Projektanci mody przedstawiają na pokazach ubrania, obuwie oraz dodatki wydrukowane 3D.
Istnieje możliwość wykonania spersonalizowanej wkładki do obuwia, szytej na miarę naszej stopy,
która by korygowała wadę postawy oraz zwiększała komfort podczas chodzenia. Artyści również
wykorzystali ją do tworzenia oryginalnej biżuterii. Posiadacz własnej drukarki 3D oraz niewielkiej
wiedzy może wydrukować wszystko, czego w aktualnej sytuacji potrzebuje. Posiadając model 3D
w oprogramowaniu CAD może tworzyć produkty użytku codziennego lub zastępować zepsute
części. Niewątpliwie konsument staje się dużą konkurencją dla firm. Negatywną stroną w tym przypadku jest skrócenie łańcucha dostaw, który niekorzystanie wpłynąłby na sytuacje gospodarczą,
przede wszystkim zmniejszyłby do zera koszt siły roboczej. Każda osoba posiadająca własną
drukarkę ma możliwość kopiowania produktu, co jest traktowane jako złamanie prawa własności
intelektualnej. Odpowiedź na pytania takie jak: „Co mogą zrobić prawodawcy, aby nie dopuścić
do upowszechnienia się takich naruszeń prawa własności intelektualnej? Jak można poprawić
egzekwowanie prawa, aby skutecznie uregulować prawnie druk 3D do celów komercyjnych? Jeśli
zaś chodzi o ochronę konsumentów w dziedzinie druku 3D, trudno jednoznacznie określić, kto jest
producentem a kto w związku z tym jest odpowiedzialny za spełnienie wymogów dotyczących
bezpieczeństwa produktów. Czy za wadliwe działanie produktu wydrukowanego w technologii
3D odpowiedzialność ponosi projektant? Czy zamiast tego produkt wytworzony na drukarce 3D
dostarczonej przez osobę trzecią powinien zostać uznany za usługę?” 11 nie należą do łatwych.
Rozwiązaniem ich przykładowo byłoby stworzenia odrębnego urzędu zajmującego się weryfikacją
pochodzenia danego produktu wystawionego na sprzedaż.
Niemniej jednak wszystkie wymienione powyżej zastosowania oraz wiele innych wpływają
pozytywnie na odbiór przez konsumenta druku 3D. Spostrzega on technologię jako uniwersalną,
pomagającą w wielu branżach, rozwijającą wyobraźnie, ułatwiającą życie, kreatywną, przyszłościową. Te cechy zachęcają do zakupu produktu 3D, gdyż wiedza o jego zastosowaniu zwiększa
jego wartość. Wykorzystanie technologii addytywnej w wielu różnych dziedzinach jest również
czynnikiem, który wpływa pozytywnie na odbiór przez konsumenta. Stopień wykorzystania przez
społeczeństwo druku 3D może być wyrazisty, przede wszystkim w nawiązaniu do nawyków zakupowych społeczeństwa. „Na przykład jak będą wyglądały interakcje międzyludzkie, jeśli wszystkie
http://www.cadxpert.com.pl/zastosowania-druku-3d-cadxpert.html [z dn. 26.04.2017]
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/527417/EPRS_IDA(2015)527417_PL.pdf [z dn.
26.04.2017]

10
11
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produkty, których potrzebujemy, będą wytwarzane w domu? Jak zmieni to nasze nawyki zakupowe
i jakie będą skutki dla gospodarki? […] Czy szersze stosowanie drukarek 3D w domu przyspieszyłoby ten proces i jakie byłyby skutki dla lokalnego tradycyjnego handlu? Czy punkt ciężkości
gospodarek przesunąłby się w kierunku projektowania, a umiejętności w zakresie wzornictwa
cyfrowego byłyby wyżej cenione niż tradycyjne metody produkcji? Jeśli drukowanie powszechnie
używanych przedmiotów we własnym domu stanie się rzeczywistością, które grupy społeczne
będą miały najszerszy dostęp do tej technologii? Jeżeli określona grupa społeczna (wiek, płeć,
rasa, poziom dochodów) będzie wykluczona ze stosowania druku 3D, będzie to niosło za sobą
zagrożenie dla gospodarki, np. jeśli tylko młode pokolenie będzie miało umiejętności obsługi drukarki 3D. Czy będzie to oznaczało, że starsi członkowie społeczeństwa nie będą mogli korzystać
z produktów wytwarzanych dzięki tej technologii? Co więcej, czy ograniczenie transferu wiedzy
między pokoleniami mogłoby wpłynąć na spowolnienie procesu innowacji w dziedzinie druku
3D?” 12 Na powyższe pytania trudno jest w jednoznaczny sposób odpowiedzieć. Każdy postęp
technologiczny niesie za sobą pozytywne i negatywne skutki, jednak bez innowacji świat stałby
w jednym punkcie. To właśnie rozwój technologii pozwolił na lepsze, dłuższe i wygodniejsze życie.
Rozdział 2. Rozwój nowych technologii na przykładzie druku 3D
Niniejszy rozdział poświęcony jest rozwojowi nowych technologii na przykładzie druku 3D.
Omówiono istotę oraz źródła innowacji druku 3D, źródła informacji dla procesów innowacyjnych
w przedsiębiorstwie oraz źródła pomysłów na nowe produkty. Zwrócono uwagę na produkt innowacyjny w strategii marketingowej, wpływ poszczególnych instrumentów marketingowych na obszary
podejmowania decyzji przez konsumentów. Przeanalizowano dyfuzję innowacji produktowych
oraz oceniono gotowość technologii druku 3D. Rozdział II ma na celu przedstawienie znaczenia
rozwoju nowej technologii druku 3D na zachowania nabywcze.
2.1. Istota oraz źródło innowacji druku 3D
Współcześnie w krótkim czasie pojawia się dużo nowości rynkowych, proces ten wpływa na
zmianę zachowań konsumenckich. Nabywcy stosunkowo szybko tracą zainteresowanie niedawno wprowadzonymi produktami oczekując coraz to nowszych już nowych. Cykl życia produktów
w znacznym stopniu ulega skróceniu, co obliguje firmy do ciągłego udoskonalania oferty. Niewątpliwe
wymagającym zadaniem dla przedsiębiorstw jest nieustanne tworzenie nowości, zaspokających
oczekiwania klientów. Pojęcie innowacji według J.Shumptera 13 to:
• wprowadzenie nowego towaru – takiego, z jakim konsumenci nie są jeszcze obeznani – lub
nowego gatunku jakiegoś towaru;
• wprowadzenie nowej metody produkcji, jeszcze nie wypróbowanej praktycznie w danej
gałęzi przemysłu;
• otwarcie nowego rynku, na którym dana gałąź przemysłu danego kraju nie była uprzednio
wprowadzona, bez względu na to czy rynek ten istniał przedtem, czy nie istniał;
• zdobycie nowego źródła surowców lub półfabrykatów i to znów niezależnie od tego czy źródło
to już istniało, czy też musiało być dopiero stworzone;
• przeprowadzenie nowej organizacji jakiegoś przemysłu, np. stworzenie sytuacji monopolistycznej lub złamanie pozycji monopolistycznej.
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/527417/EPRS_IDA(2015)527417_PL.pdf
[z dn. 26.04.2017]
13
J.A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo PWN Warszawa 1960, s. 104
12
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Przedsiębiorstwa, które odniosły sukces wprowadzając jako pierwsi innowacyjne produkty na
rynek, wykazały się dużą odwagą oraz prawidłową prognozą rozwoju rynku. Konsumenci wymagają
od firm szybkiej reakcji na ich oczekiwania, chcą posiadać coraz lepsze produkty zaspokające ich
potrzeby. Nowy produkt kojarzy się nabywcom z nowoczesnością, co nie zawsze idzie w parze
z poprawą jakości życia. Według Ph. Kotler 14 pojęcie „nowość” dzieli się na:
• produkty nowe na świecie – nowe produkty tworzące nowy rynek,
• nowe linie produktu – nowe produkty pozwalające firmie na wejście, po raz pierwszy na
istniejący rynek,
• produkty dodatkowe – nowe produkty uzupełniające dotychczasowe linie produktów przedsiębiorstwa,
• udoskonalenia dotychczasowych produktów – nowe produkty o udoskonalonym działaniu
lub większej wartości postrzeganej; wchodzące na miejsce istniejących produktów,
• produkty repozycjonowane – istniejące produkty kierowane na nowe rynki lub segmenty rynku,
• produkty redukujące koszty – nowe produkty, spełniające podobne funkcje przy niższych
kosztach.
Wprowadzenie na rynek nowego produktu jest dla przedsiębiorstwa momentem niepokoju, czy
produkt zaproponowany przez nich znajdzie uznanie w gronie nabywców czy też nie. Konsument
rozpatruje nowy produkt zwracając uwagę na jego nowe właściwości, natomiast producent skupia
się na innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych. Zasada w jaki sposób produkt zostaje
wyprodukowany zależy między innymi od rodzaju produktu, stopnia innowacyjności, zamożności
firmy, zbiegu okoliczności. „Stopień nowości produktu jest zależny przede wszystkim od zróżnicowania technologicznego i jest to wartość obiektywna i fizycznie niezbędna” 15.
Każde przedsiębiorstwo oferujące produkty innowacyjne posiada własne źródło, czyli pewien
czynnik lub czynniki inicjujące proces produkcji. Źródłem pomysłów dla producentów jest wszystko
co pobudza tych ostatnich wyobraźnię. Współczesny rynek zmusza do ciągłego poszukiwania
nowych rozwiązań. Na przestrzeni lat wykorzystanie druku 3D w wielu branżach znacznie się
zwiększyło. Konsumenci jak i producenci zwiększyli swoje zaufanie do technologii addytywnej, na
podstawie jej dotychczasowych osiągnieć w medycynie, modzie, edukacji, architekturze, przemyśle
motoryzacyjnym, spożywczym, zbrojeniowym. Już w 1984 roku została opracowana pierwsza
technika drukowania 3D przez Charlesa Hulla. Zainspirowany nową technologią Hull wydrukował
3D filiżankę do herbaty dla żony, co zostało wspominane na wstępie pracy.
Zgodnie z Peterem Druckerem należą do nich 16 cztery rodzaje źródła, który występuje we
wszystkich organizacjach.
• nieoczekiwane – nieoczekiwane powodzenie, nieoczekiwane niepowodzenie,
• nieoczekiwane zdarzenia zewnętrzne,
• niezgodność między rzeczywistością a wyobrażeniem o niej,
• innowacje wynikające z potrzeb procesu,
• zmiany w strukturze przemysłu lub strukturze rynku, które wszystkich zaskakują.
Kolejny rodzaj źródeł innowacji, nawiązuje do modyfikacji otoczenia firmy czy miejsca produkcji.
Wpływającymi czynnikami są 17 :
• demografia (zmiany w populacji),

Ph. Kotler, Marketing, Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Gebethner i Ska, Warszawa
1994, s.292
15
A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, Warszawa–Łódź Pomykalski, 2001, s. 22
16
P. F. Drucker, Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992, s.45
17
P. F. Drucker, Innowacje …, op.cit, s.45
14
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Schemat 4. Źródła informacji procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie

Źródło: Penc J, Innowacje i zmiany w firmie, 1999, Warszawa, s.58

• zmiany w postrzeganiu, nastrojach, wartościach,
• nowa wiedza zarówno w dziedzinie nauk ścisłych, jak i innych.
Nie należy zapominać o silnym znaczeniu konkurencji, która napędza pozostałe firmy do
ulepszenia oferty oraz wprowadzenia bardziej innowacyjnych produktów. Źródło powstania innowacyjnych produktów można podzielić według kryterium miejsca pojawienia się na egzogeniczne oraz endogeniczne. Te pierwsze nawiązują do pomysłów płynących z zagranicy z instytucji
badawczo-naukowych, importu maszyn, aktualnych rozwiązań technologicznych lub z kraju
z badań naukowych na uniwersytetach, ośrodkach doświadczalnych, biur projektowych 18. Do
źródeł endogenicznych należą własne opracowane np. przez firmy wyniki badań, sprawdzone
rozwiązania przynoszące korzyści 19 . Poniższy schemat przedstawia źródła informacji na rynku
produktów innowacyjnych.
Schemat 5 przedstawia najczęściej stosowane źródła idei na nowe produkty.
Schemat 5. Źródła pomysłów na nowe produkty

Źródło: Sosnowska A., Zarządzanie nowym produktem, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej
Handlowej, 2000, Warszawa, s. 172
18
19

J. Penc, Innowacje i zmiany w firmie, Placet, Warszawa 1999, s. 158
J. Penc, Innowacje…, op.cit, s. 159
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2.2. Produkty innowacyjne w strategii marketingowej
Współcześnie na rynku istnieje wiele firm konkurujących, które walczą między sobą o względy
klientów, wprowadzając na rynek nowe, czasami niesprawdzone produkty. Ponoszą wtedy ogromne
ryzyko finansowe oraz reputacyjne. Przedsiębiorstwa dążą do maksymalnego zaspokojenia potrzeb
nabywców, poprzez umiejętne analizowanie, wyciąganie wniosków, przewidywanie przyszłości.
Przedsiębiorstwa muszą kontrolować odbiór produktu przez konsumentów zaraz po wdrożeniu go
na rynek. Jeśli dany produkt nie wzbudzi zainteresowania, należy go wycofać i wprowadzić nowy,
ulepszony. Każda firma posiada cel, którym jest zwiększenie zarobków, satysfakcja konsumentów,
bycie wiodącą firmą wśród konkurencji, wyznaczanie trendów, opracowanie innowacyjnych rozwiązań
technologicznych. Na przykładzie druku 3D, który jest niewątpliwie innowacją XX wieku, można
sformułować zdanie, że to właśnie ta technologia jest środkiem do osiągniecia celu założonego
przez firmy. Cele strategii nowego produktu można podzielić na cele wewnętrzne i zewnętrzne.20
Tabela 5. Cele strategii nowego produktu

Źródło: K. Przybyłowski, S.W. Hartley, R.A. Kerin, W. Rudelius, Marketing, Dom Wydawniczy
ABC, Warszawa 1998, s.273.
Przedsiębiorstwa działające zgodnie ze strategią nowego produktu osiągają sukces. Produkty
te zachęcają pracowników do kreatywnego myślenia, angażują do interesujących dyskusji, powodują, że firma staje się ciekawym miejscem pracy, pozwalają sprzedawcom na poprawę kontaktu
z konsumentem, gwarantują wzrost zarobku firmy, poprawiają pozycje rynkową, napędzają proces
produkcyjny, pełnią rolę przyszłego źródła przewagi konkurencyjnej 21. Współcześnie zarządzanie
innowacjami produktowymi jest dla firmy bardzo istotnym aspektem. Przyjęcie strategii zarzadzania
rozwojem nowych produktów może mieć pozytywne skutki dla firm, takie jak: 22
• stworzenie podstawy do umacniania lub zmiany strategii,
• wzmocnienie wizerunku na rynku i polepszenie ich marketingu,
• zapewnienie finansowego zwrotu inwestycji i dynamiczny rozwój,
• obliczanie zysku z osiągnięć badawczo-rozwojowych,
• zwiększenie użyteczność już opanowanych procesów produkcyjnych,
• rozwinięcie personelu i powstanie nowych miejsc pracy.
Przedsiębiorstwa specjalizujące się w wykorzystaniu druku 3D powinny zawsze przed wprowadzeniem na rynek nowej oferty dokładnie zbadać dany produkt, w celu uniknięcia strat finansowych
oraz pogorszenia reputacji. Firma niezwracająca uwagi na rozwój innowacyjnych produktów, traci
w oczach konsumentów oraz powoduje złą reputację. Proces modernizacji istniejącego produktu
Ph. Kotler, Marketing. Analiza…, op. cit., s.291.
J.J. Brdulak, Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy,
SGH, Warszawa 2005, s.47-48.
22
W. Świtalski, Innowacje…, op. cit., s.77 – 78
20
21
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dla producenta jak i dla klienta nie przynosi wystarczających korzyści. Producent nie zauważy
wzrostu finansowego a konsument nie zwrócić dostatecznie uwagi na poprawę produktu.
Istnieje wiele strategii marketingowych, jednak wybór dla danego przedsiębiorstwa zależy od
czynników zewnętrznych (środowisko, otoczenie) lub wewnętrznych (sytuacja finansowa, ilość pracowników, ilość dostępnych urządzeń itd.). Należy pamiętać, że każde przedsiębiorstwo powinno
mieć cechy charakterystyczne, wyróżniające je wśród konkurencji jednocześnie przyciągające
uwagę nabywców. Proces innowacyjny składa się z trzech faz: fazy analitycznej, fazy rozwoju
pomysłu na nowy produkt oraz fazy wdrożeniowej i wprowadzenia produktu na rynek 23.
Wprowadzenie innowacyjnego produktu na rynek jest złożonym procesem. Zależy od czasu,
odnosi się do wielu aspektów, dokonuje zmian obecnych przyzwyczajeń, jest niepewny co do
skutków, kosztowny. Gwarancją skutecznej promocji nowego produkt jest prawidłowe połączenie
go z innymi aspektami marketingowymi. W latach 60 została stworzona przez McCarthy’ego 24
koncepcja 4P, Produkt (Product), Cena (Price) Dystrybucja (Place), Promocja (Promotion), w której
produkt odgrywał kluczowe znaczenie. Natomiast 30 lat później, wraz z rozwojem, dyskutowano
na temat jej niekompatybilności do współczesnych realiów rynkowych. W 1990 roku Robert F.
Lauterborn 25 wymyślił nowe koncepcje 4C, w której to klient (customer) i jego potrzeby są kluczowym aspektem dla przedsiębiorstw. Schemat poniżej przedstawia zmianę koncepcji 4P na 4C.
Do czynników marketingowych należy również wygląd estetyczny, opakowanie, marka. Pierwszym zmysłem jakim konsument posługuje się przy ocenie produktu jest wzrok, dlatego tak bardzo
ważnym aspektem dla producentów jest wygląd zewnętrzny. To właśnie on zachęci nabywcę do
zakupu danego produktu. Aktualnie dużą uwagę zwraca się na projektowanie inżynierskie, w których występuje sprzężenie zwrotne między rynkowymi i technologicznymi fazami innowacji oraz
powiązania między podmiotami uczestniczącymi w tworzeniu i wdrażaniu innowacji 26.
Podsumowując, tworząc innowacyjne produkty a następnie wprowadzając je na rynek, należy zwrócić największą uwagę na klienta, jego oczekiwania i potrzeby. Wykorzystanie druku 3D
w wielu dziedzinach jest w samym sobie najlepszym czynnikiem marketingowym, gdyż potwierdza
uniwersalność technologii oraz wielozadaniowość.

Tabela 6. Wpływ instrumentów marketingowych na obszary podejmowania decyzji przez
konsumentów

Źródło: Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Felberg SJA, Warszawa
1994, s. 91
23
T. Gołębiowski, Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym. Analiza strategiczna, Wydawnictwo PWN,
Warszawa 1994, s. 78; J.J. Lambin, Strategiczne…, op. cit., s.416
24
http://www.bestcommunication.pl/portfolio-view/strategiczne-cztery-litery/ [z dn. 26.04.2017]
25
http://www.bestcommunication.pl/portfolio-view/strategiczne-cztery-litery/ [z dn. 26.04.2017]
26
W. Grudzewski, I. Hejduk, Wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw, Organizacja i Kierowanie 3/2000,
s. 5-6.
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2.3. Dyfuzja innowacji produktowych
Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów oraz zachęcenie klientów jest niewątpliwie dużym wyzwaniem dla przedsiębiorstw. Jest to główny cel jaki zostaje wyznaczony przez
wiodące na rynku firmy. Najważniejszym aspektem umożliwiającym osiągniecie tego celu jest
satysfakcjonująca odpowiedź klientów na nowo wprowadzony produkt. Do ostatecznego sfinalizowania nowego produktu, konieczne jest podjęcie trzech podstawowych działań: opracowanie
koncepcji nowego produktu, realizacja procesu innowacyjnego oraz upowszechnienie innowacji27.
Dla producentów oferujących produkty wydrukowane 3D, ważnym aspektem jest zrozumienie,
szybkie przyswojenie innowacji oraz łatwy dostęp do źródeł poświęconych tematyce druku 3D
przez potencjalnych nabywców. Wraz z powiększeniem się zasięgu oraz wydłużeniem czasu
przekazywania informacji o druku 3D, rośnie w konsumentach poziom zaufania, co w dalszym
etapie przekłada się na większy zysk dla przedsiębiorstwa. Według wielu uczonych pojęcie dyfuzji
innowacji produktowych jest różnorodnie definiowane. Poniższa Tabela 7 przedstawia definicje
dyfuzji innowacji. 28, 29, 30, 31, 32
Tabela 7. Pojęcia dyfuzji innowacji
Autor

Definicja
28

S. Gomułka

Proces rozpowszechniania się wyrobu lub metody jego wytwarzania

S. Kot, A. Karska, K. Zając

Proces kolejnych zastosowań produkcyjnych tego samego zbioru informacji technicznych lub naukowych 29

B. Fiedor

Polega ona na komunikacji pewnej informacji w systemie społecznym,
a więc jej rozpowszechnianiu się od miejsca powstawania ku członkom
tego systemu 30

K. Karcz

Polega na adaptacji innowacji przez poszczególne jednostki wchodzące
w skład określonego systemu lub imitacji tej innowacji przez podmioty,
które nie są inicjalnymi innowatorami 31

E.M. Rogers

To proces, w którym innowacja jest przesyłana pewnymi kanałami (od
źródła jej powstania do ostatecznych użytkowników) w określonym czasie
między członkami systemu społecznego 32

Źródło: Tomasz Olejniczak, Innowacja …, op. cit., str. 100
Informacja jest podstawowym elementem zachęcającym ludzi do zapoznania się z nową technologia lub dokonania zakupu. To właśnie ona jest czynnikiem, który w początkowym etapie ma
zachęcić konsumenta. Według E.M. Rogersa 33 istnieją cztery kryteria procesu dyfuzji innowacji:
• innowacja i jej cechy,
• kanały komunikacji (zakres i obszar wymiany informacji),
• czas (potrzebny na przyswojenie innowacyjnego produktu wydrukowanego 3D),
• środowisko społeczne (osoby wykorzystujące druk 3D w wielu branżach).
T. Olejniczak, Innowacja …, op.cit, s. 99
S. Gomułka, Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo CASE, Warszawa 1998, s.71.
29
S. Kot, A. Karska, K. Zając, Matematyczne modele procesów dyfuzji innowacji, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1993, s. 28
30
B. Fiedor, Teoria innowacji, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1979, s.190
31
K. Karcz, Proces dyfuzji innowacji. Podejście marketingowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1997, s. 30-31.
32
E.M. Rogers, Diffusion of Innovations, The Free Press, New York – London 1983, s. 16.
33
E.M. Rogers, Diffusion …, op. cit, s.5- 10
27
28
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Nawiązując do powyższych kryteriów można podzielić proces dyfuzji na „elementy o charakterze podmiotowym (konsumenci, naśladowcy, producenci), przedmiotowym (informacja, innowacja)
oraz procesowym (proces podejmowania decyzji, komunikowanie się, akceptacja)”. Sam proces
dyfuzji innowacyjnych produktów jest odruchowy i emocjonalny. Uwarunkowany jest rodzajem oraz
znaczeniem innowacji, czasem przyswojenia informacji, odbiorem przez konsumentów, zasięgiem,
istotą, cechami społecznymi, kulturowymi, ekonomicznymi. Należy również zwrócić uwagę, iż
przebieg procesu jest zależny od typu nowości, komunikacji, produktu, środowiska. Niewątpliwie
wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu 3D, zostanie w inny sposób odebrane przez
konsumenta niż nowego produktu, który zostały tylko poprawiony a jego technologia jest nam zna.
Przedsiębiorstwa produkujące innowacyjne produkty mają za zadanie przedstawić każdemu, nie
tylko inżynierom, w jak najbardziej zrozumiały i zachęcający sposób nową technologię. Adaptacja
innowacji jest wyznacznikiem sukcesu. Konsument świadomie dokonujący zakup danego produktu,
posiadający wiedzę na temat innowacji, jest w minimalnym stopniu narażony na rozczarowanie.
Przyswojenie informacji lub jej odrzucenie jest istotne dla producentów, gdyż to właśnie te czynniki
są wyznacznikiem tempa/postępu rozwoju technicznego 34.
Rysunek 1. Etapy procesu dyfuzji innowacji

Źródło: E.M. Rogers, Diffusion …, op. cit, s.18
Pierwszym etapem w celu zachęcenia potencjalnych konsumentów jest przedstawienie im
innowacyjnego produktu druku 3D. Konsument zachęcony opiniami bliskich osób, działaniami
promocyjnymi lub własną ciekawością sięga po nowy produkt 35. Czas przyswojenia wiedzy
oraz jej zdobycia uzależniony jest od osobowości, całokształtu wiedzy, doświadczeń, zdolności
umysłowych człowieka. Należy pamiętać o tym, że zadowolony konsument w przyszłości będzie
regularnie korzystać z usług firmy oraz zachęci innych potencjalnych klientów z jego otoczenie
do zakupu produktów.
Nie zawsze pierwsze negatywne odczucie konsumenta może całkowicie zniechęcić go do
zakupu, jeśli zauważy on wzrost zainteresowania produktem innych odbiorców oraz szeroki
zakres zastosowania innowacji, jego zdanie może ulec zmianie. Niewątpliwie, podczas procesu
adaptacyjnego technologii druku 3D, pierwszym etapem jest zachęcenie przyszłych konsumentów
do zakupu. Współczynnik ryzyka podczas nowo wprowadzonej technologii jest znacznie większy
niż przy tradycyjnych, sprawdzonych już metodach wytwarzania.

T. Olejniczak, Innowacja …, op.cit, s. 102
E. Martinez, Y. Polo, C. Flarien, The Acceptance and Diffusion of New Consumer durables: differences
between and last adopters, Journal of Consumer Marketing, Vol.15, 4/1998, s. 328

34
35
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Rysunek 2. Uproszczony proces przyswajania innowacji przez konsumenta

Źródło: Tomasz Olejniczak, Innowacja …, op. cit., str. 100
Według E.M. Rogers 36 istnieją atrybuty innowacji wpływające na stopień ich dyfuzji. Niewątpliwie na proces przyswojenia innowacji przez konsumenta wpływa sam rodzaj innowacji. Należy
sformułować prawidłowość, iż nie każda innowacja wzbudza zainteresowanie konsumentów.
• relatywna przewaga – potencjalni konsumenci dostrzegają wyższość nowego produktu nad
istniejącymi produktami
• kompatybilność – zgodność nowego produktu z systemem wartości i norm wyznawanych
przez konsumenta
• łatwość zastosowania – stopień postrzegania innowacji jako trudnej do zrozumienia i konsumpcji, wysoka złożoność innowacji czyni ją „droższą” z punktu widzenia czasu akceptacji
• możliwość próbowania –możliwość poddawania próbom przed zakupem, im większa możliwość wypróbowania przed zakupem tym szybciej innowacja będzie przyjęta
Tabela 8. Atrybuty innowacji wpływające na stopień ich dyfuzji

Źródło: E.M. Rogers, Diffusion …, op. cit., s. 165 za K. Mazurek – Łopacińska, Łopacińska,
Zachowania konsumentów wobec nowych produktów (w świetle wyników badań ankietowych),
Gospodarka Narodowa nr1-2/2003, s. 75- 76; J. Engel, R.D. Blackwell, D.T. Kollat, Consumer
Behavior, The Dryden Press, London 1978, s.316.
36

E.M. Rogers, Diffusion …, op. cit, s.156
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• widoczność rezultatów innowacji – jeśli rezultaty zastosowania innowacji są łatwe do zidentyfikowania to czas adaptacji może być szybszy
• postrzegalność ryzyka – ocena konsumenta na temat ewentualnych negatywnych konsekwencji adaptacji innowacji, im większe jest postrzegane ryzyko tym wolniej innowacja będzie
zaakceptowana
Wskaźnikiem umożliwiającym pomiar zadowolenia konsumentów, można uznać liczbę innowacji
nabywanych po raz pierwszy, liczbę konsumentów nabywających innowacje, wielkość sprzedaży
produktów innowacyjnych, dynamikę wzrostu, dynamikę wzrostu konsumpcji innowacji. 37 Według
G.Rossegera 38 klasyczna krzywa dyfuzji innowacji jest swoistym porównaniem ekspozycji innowacji z procentem naśladowców.
Okres trwania procesu oraz jego prędkość wdrażania wynika z wielu aspektów, co w dalszym
rezultacie przekłada się na zadowolenie lub rozczarowanie konsumenta. Przedsiębiorstwa zwracające uwagę na model dyfuzji, posiadają większe prawdopodobieństwo sukcesu przy wdrażaniu
innowacyjnych produktów. Powoławszy się ponownie na Rogersa, można dokonać klasyfikacji
według tempa przyswajania innowacji. Wyróżnił on 5 kategorii 39:
Rysunek 3. Klasyczna krzywa dyfuzji innowacji

Źródło: G. Rosseger, The Economics of Production and Innovation, Pergamon Press Oxford
1985, s. 179
Rysunek 4. Dyfuzja innowacji w modelu Rogersa

Źródło: E.M. Rogers, Diffusion …, op. cit., s. 192; V. Mahajan, E. Muller, F.M. Bass, Diffusion
of new products: empirical generalizations and managerial uses, Marketing Science vol. 14,
3/1995, s. 83.
37
I. Leśkiewicz, Modele dyfuzji rynkowej innowacyjnych produktów, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Rozprawy i Studia 274, Szczecin 1998, s. 114-116
38
T. Bartłomowicz, Prognozowanie sprzedaży z wykorzystaniem modelu dyfuzji oraz programu R, Uniwersytet
Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012
39
E.M. Rogers, Diffusion …, op.cit, s. 192
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• innowatorzy, bardzo szybko przyswajający innowacje, poszukujący nowych rozwiązać, łatwo
zmieniający swoje zachowania,
• wcześni naśladowcy - przyswajający innowacje w drugiej kolejności,
• wczesna większość – tzw. naśladowcy, wdrażający innowacje ze względu na wprowadzenie
innowacji przez osoby dla nich z dużym autorytetem, osoby te silnie związane są z grupą,
• późna większość- do przyswojenia innowacji zmusza ich przymus społeczny lub obawa
przed negatywną opinią grupy,
• maruderzy/konserwatyści - przyswajający innowacje ze względu na konformizm.
Na przykładzie druku 3D, można wyróżnić wszystkie fazy zachowań. Pionierskie firmy, które
opracowały dokładnie technologię druku 3D, odniosły ogromny sukces w wielu dziedzinach. Ich
naśladowcami były liczne mniejsze firmy, nie posiadające, aż tak dużego budżetu. Niewątpliwie
do innowatorów można zaliczyć osoby młode, ambitne, kreatywne, nie obawiające się ryzyka. Ich
odwaga przyczyniła się do rozwoju technologii, takie właśnie osoby przyczyniają się do poprawy
jakości życia. Jeśli w początkowym etapie dana technologia odnotuje niepowodzenie, to w celu
szybkiej rekompensaty w kierunku konsumentów, przedsiębiorstwo powinno zaoferować inny produkt
oraz dokonać poprawy już istniejącego. Innowacja niesie za sobą ryzyko, niepewność, obawę, o jej
sukcesie świadczy aprobata oraz duży współczynnik sprzedaży. Nowości rynkowe powinna w jak
największym stopniu dopasować się do stylu życia konsumenta, spełniającego jest oczekiwania.
Należy również wspomnieć o zjawisku neofobii, o którym powinien pamiętać świadomy przedsiębiorca. Neofobia jest lękiem, nieuzasadnioną obawą przed zmianami, przed wszelką nowością.
Największym odsetkiem osób, które zostały dotknięte neofobią są osoby starsze. Przestraszone
są one szybkim rozwojem technologii, pamiętając czasy, w których nie było telefonów, telewizorów.
Nastwione są negatywnie na innowacje produktowe oraz usprawiedliwiają się, iż firmy skupiają
się na młodszym pokoleniu.
Druk 3D jest niewątpliwie jedną z większych innowacji wprowadzonych w XXI wieku. Przedsiębiorstwa walcząc o konsumentów, muszą sprostać ich oczekiwaniom, wprowadzając na rynek
innowacje produktowe. Sukces jaki odnotują będzie miał przełożenie na zadowolenie konsumentów,
dobrą pozycję wśród konkurencji oraz zysk finansowy.
2.4. Ocena gotowości technologii druku 3D
Przedsiębiorstwo, aby utrzymać się na rynku musi zdobywać nowych klientów oraz odgrywać
dominującą role wśród konkurencji. Osiągnieciem tego celu jest ciągłe dbanie o pozytywne odczucia
konsumentów. Zgodnie z cyklem życia wyrobu, kluczem do sukcesu jest częste wprowadzanie
innowacyjnych produktów. Przedstawiony na Schemat 6 wykres obejmuje pięć faz cyklu do których
należy rozwój, wprowadzenie, wzrost, dojrzałość, spadek.
Obecnie na rynku w każdej dziedzinie zachodzi interakcja pomiędzy nabywcą a sprzedawcą.
Sprzedawca oferujący dany produkt zastanawia się w jaki sposób usatysfakcjonować klientów oraz
co nowego wprowadzić na rynek natomiast nabywca wybiera produkt spośród dostępnej oferty.
Takie zjawisko nazwać można procesem komercjalizacji, czyli przejściem od pomysłu poprzez
badania funkcjonalności skończywszy na działaniach komercyjno-marketingowych. Istnieje kilka
modeli komercjalizacji m.in.: model Jolly’ego, Coopera, zadaniowy, TRL 40.
Pierwszym modelem komercjalizacji jest model Jolly’ego 41, który przedstawia poszczególne
etapy procesu komercjalizacji, od pomysłu do utrzymania stabilnej pozycji na rynku.
40
B. Kaczmarska, J. Bochnia, W. Gierulski, Ocena gotowości technologii jako element procesu komercjalizacji, s.105
41
B. Kaczmarska, J. Bochnia, W. Gierulski, Ocena …, op.cit, s. 106
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Schemat 6. Cykl życia wyrobu

Źródło: B. Kaczmarska, J. Bochnia, W. Gierulski., Komercjalizacja nowych produktów, Wydawnictwa Politechniki Świętokrzyskiej 2014, s. 104
Schemat 7. Model procesu komercjalizacji według Jolly’ego

Źródło: M. Sankowski, T. Rutkowski, Model TRL poziomów gotowości technologii. Problemy
jakości, 12/2014
Kolejnym modelem jest model zadaniowy, wyróżniający 5 etapów. Proces zaczyna się od
udzielania odpowiedzi na pytanie - co należy aktualnie produkować. Sam druk 3D został wymyślony
już w 1984 roku, natomiast dopiero w XXI wieku odniósł ogromne sukcesy na wielu płaszczyznach. Kreatywni przedsiębiorcy znajdowali luki na rynku, po czym w szybkim tempie wypełniali
je nowymi pomysłami wykorzystania technologii druku 3D. Następnym krokiem jest omówienie
możliwości jakie daje nam technologia oraz jej zysku dla przyszłych nabywców. Na tym etapie
zaangażowanych jest wiele specjalistów od spraw technicznych jak i marketingowych. Kolejnym
etapem jest oszacowanie odniesienia potencjalnego sukcesu na rynku. Przedsiębiorcy decydują
się na wprowadzenie innowacyjnego produktu lub na odstąpienie od tego pomysłu. Następnie
należy przejść do etapu poświęconego samej strategii produkcji oraz połączonej z nią działalności marketingowo-biznesowej. Końcowym procesem jest wzbudzenie zainteresowania klientów,
przedstawienie im w jak najbardziej przystępny sposób nowej technologii. Działania promocyjne
mają bardzo duże znaczenie, gdyż to one zachęcają konsumentów do dalszych poszukiwań
informacji. Niewątpliwie przedstawienie przez przedsiębiorców na piknikach, konferencjach,
wystawach, targach samych drukarek 3D lub przedmiotów wykonanych technologią addytywną
wpłynie zachęcająco na odbiór przez nowych klientów.
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Schemat 8. Proces komercjalizacji w ujęciu zadaniowym

Źródło: Kaczmarska B., Gierulski W.: Komercjalizacja ..., op.cit, str.107
Schemat 9. Poziom gotowości technologicznej według TRL

Źródło: Kaczmarska B., Gierulski W.: Komercjalizacja ..., op.cit, str.108
Do modeli komercjalizacji można zaliczyć model TRL (Technology Readiness Levels), który
uwzględnia ocena dojrzałości nowych technologii 42. Bierze ona pod uwagę stopień zaawansowania
prac nad wdrożeniem innowacyjnego produktu, prognozę rozwoju, nakłady finansowe niezbędne
do inwestycji oraz ryzyko występujące podczas wdrożenia innowacyjnego produktu. Oceną taką
nazywamy „oceną gotowości technologii” (Technology Readiness Assessment, TRA) 43. Jest ona
wyznacznikiem wykorzystanym podczas weryfikacji aktualnego stanu pracy oraz ich możliwością
wprowadzenia na rynek. Model TRL odnosi się do części działań w procesie komercjalizacji. Przyjęto 9 poziomów gotowości technologii (Technology Readiness Levels, TRL), które umożliwiają
przedsiębiorcy ocenę gotowości innowacyjnej technologii.
Współcześnie wykorzystanie technik przyrostowych najczęściej znajduje zastosowanie do
produkcji małoseryjnej jednostkowej, stosowana jest do produkcji pojedynczych przedmiotów np.
protez, implantów. Druk 3D umożliwia personalizację, co jest ogromnym atutem dla konsumentów.
Zastosowanie technik przyrostowych w medycynie przy produkcji szytych na miarę wyrobów takich jak wkładki ortopedyczne, wcześniej już wspomniane protezy, implanty, wpływa pozytywnie
na odbiór produktu przez konsumenta. Niewątpliwie wadą technik przyrostowych jest jej brak
wykorzystania do produkcji wieloseryjnej, masowej. Produkcja taka jest to nieopłacalna czasowo
dla przedsiębiorców.
Podsumowując – istnieje wiele modeli oceny gotowości innowacyjnych technologii, każda
z wyżej omówionych jest przydatna podczas rozwoju nowych produktów. Obecnie wykorzystanie
technologii druku 3D przynosi wiele korzyści, konsumenci są zafascynowani nowością jednak
należy pamiętać, że aktualnie najczęściej stosowana jest do produkcji jednego przedmiotu. Sam
proces jest stosunkowo długotrwały, kosztowny oraz wymaga wiedzy na temat danej technologii.
42
43

B. Kaczmarska, J. Bochnia, W. Gierulski, Ocena …, op.cit, s.108
B. Kaczmarska, J. Bochnia, W. Gierulski, Ocena …, op.cit, s.109
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Rozdział 3. W
 pływ technologii druku 3D na odbiór treści przez konsumenta – badania
własne
W rozdziale III została omówiona metodyka oraz rola badań marketingowych w podejmowaniu
wyborów nabywczych. Zostały przedstawione oraz przeanalizowanie wyniki badania ilościowego
jak i jakościowego. W pierwszym badaniu zbadano 230 respondentów, natomiast w drugim przeprowadzono wywiad z kobietą o wyksztalceniu humanistycznym oraz z mężczyzną o wykształceniu
technicznym. Celem rozdziału jest potwierdzenie hipotezy, która zakłada, iż technologia druku 3D
zachęca potencjalnych konsumentów do zakupu lub poszerzenia wiedzy na jej temat. Następnie
dokonano analizy odpowiedzi w obydwu badaniach oraz wykazano słuszność postawionej hipotezy. Przeprowadzenie badania ilościowego oraz jakościowego potwierdziły wiarygodność wyniku
oraz zwiększyły stopień trafności wniosków.
3.1. M
 etodyka oraz rola badań marketingowych w podejmowaniu decyzji
przez konsumenta
Przedsiębiorstwa przed wprowadzeniem na rynek innowacyjnych produktów, opracowują
strategię, która spełniałaby w jak największym stopniu oczekiwania konsumentów, zachęciłaby
ich do zakupu danego produktu co w konsekwencji przełożyłoby się na zwiększenie dochodu
firmy. Reklama, cena, wygląd, informacja o nowym produkcie są czynnikami, które wpływają na
wybory konsumenckie.
Rola badań marketingowych jest nieoceniona, tym bardziej w dobie, w której nastąpiło przesycenie rynku konkurencyjnymi firmami oferującymi podobne produkty. Nastąpiła wówczas potrzeba
opracowania determinant, które zwiększyłyby prawdopodobieństwo osiągniecia sukcesu. Dokonanie rzetelnej oceny potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku, preferencji konsumentów,
stworzenie zgodnie z ich potrzebami produkcji oraz kampanii marketingowej pozwoli na zdobycie przewagi rynkowej 44. Ocena wyników badań marketingowych jest trudnym zadaniem, gdyż
udzielenie odpowiedzi przez ankietowanego zależy od wielu czynników, które w danym momencie
na niego wpływają. Należy również pamiętać, że badania marketingowe nie powinny stanowić
jednego źródła informacji o konsumencie oraz nie wyznaczą producentom jedynego konkretnego
sposobu działania 45. Respondenci w badaniu ilościowym i jakościowym udzielają odpowiedzi na
temat ich własnych oczekiwań. Rolą działu marketingu na podstawie wypowiedzi konsumentów
jest zaproponowanie idealnego produktu. Nie mniej jednak, zachowania ankietowanych są złożone
i nie zawsze w pełni odwzorowują ich potrzeby.
Zgodnie z Dominiką Maison w książce pt.” Jakościowe metody badań marketingowych” badania ilościowe mają charakter rozstrzygający, ankietowane osoby wybierane są losowo, odzwierciedlające populację. Wielkość próby w przypadku badania ilościowego to od kilkaset do kilku
tysięcy ankietowanych respondentów. Duża próba gwarantuje minimalizację błędu pomiarowego
oraz możliwość analizy wyników w różnych podgrupach przy zachowaniu faktycznych wyników46.
Badania ilościowe najczęściej przeprowadza się przy wykorzystaniu ankiety. Respondent udziela
odpowiedzi na pytania zamknięte jak i otwarte. Wyniki analizuje się przy zastosowaniu wskaźników liczbowych w postaci procentów, średnich oraz korzysta się z analizy statystycznej, która
ma charakter obiektywny. Kwestionariusze w badaniach ilościowych umożliwiają analizę w formie
wykresów.

44
45
46

D. Maison, Jakościowe metody badań marketingowych, Wydawnictwo PWN, 2010, s. 17
D. Maison, Jakościowe …, op.cit, s. 18
D. Maison, Jakościowe ..., op. cit, s.19
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Badania jakościowe pozwalają badaczom na opisanie rzeczywistości, potencjalnych czynników
wpływających na zachowania konsumentów. Pytania badawcze mają charakter eksploracyjny 47.
W badaniu jakościowym dobór respondenta jest celowy, uwarunkowany jego wykształceniem,
wiekiem, płcią, statusem społecznym itd. Wielkość próby w tym badaniu wynosi kilkadziesiąt
ankietowanych. Zbyt duża ilość respondentów nie jest w pełni wykorzystana podczas analizy przez badacza. Pytania w badaniu jakościowym są otwarte, pozwalają respondentowi na
udzielnie własnej odpowiedzi, zgodnie z jego przekonaniem. Analiza wyników jest trudna, gdyż
nie mam precyzyjnie zdefiniowanych kryteriów oceny odpowiedzi. Interpretacja wyników jest
zazwyczaj subiektywna. Niewątpliwie trudniej jest się odnieść do całej populacji na podstawie
badań jakościowych, ze względu na wspomnianą trudność z oceną wypowiedzi. Wnioski można
generalizować tylko i wyłącznie jak zostaną powtórzone w kolejnych badaniach jakościowych.
Czasami badanie jakościowe obarczone jest niskim stopniem trafności. Pomiar trafny to pomiar,
w którym dokonano tego, co należy zmierzyć 48. Podczas badań jakościowych należy zastanowić
się czy odpowiedź uzyskana jest prawidłowym odzwierciedleniem rzeczywistości czy chwilową
zmianą zdania ankietowanego. Badania jakościowe pozwalają na lepsze zrozumienie zachowań
konsumentów, czynników, które wpływają na ich wybory, mogą stanowić uzupełnienie wyników
uzyskanych w badaniach ilościowych, zgłębienia wiedzy na temat zachowań konsumentów.
W niniejszej pracy wykorzystano badania ilościowe w postaci ankiety oraz badania jakościowe
w postaci wywiadu z dwoma respondentami. Pytania w badaniu ilościowym dotyczyły samej wiedzy
ankietowanego na temat technologii druku 3D, czy spotkał się z pojęciem druku 3D oraz czy wie
co on oznacza. Dobór osób był losowy, wiek większości ankietowanych nie przekraczał 26 lat.
Tabela 9. Porównanie metod ilościowych i jakościowych

Źródło: Dominika Maison, Jakościowe metody badań marketingowych, Wydawnictwo PWN,
2010, str. 17
47
48

D. Maison, Jakościowe …, op. cit, s. 20
D. Maison, Jakościowe …, op. cit, s.18
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W badaniu jakościowym przeprowadzono wywiad z osobami legitymującymi się wykształceniem
technicznym oraz humanistycznym. Badanie jakościowe umożliwiło analizę stosunku respondenta
do technologii, jego oczekiwań, potrzeb, ogólnego nastawienia do innowacji. Na podstawie obydwu badań można wyciągnąć wnioski które dla przedsiębiorstw są niezbędne przed wprawdziem
innowacyjnego produktu na rynek. Dokładna analiza wyników zwiększy prawdopodobieństwo
odniesienia sukcesu przez producenta.
3.2. Badania ilościowe wpływu technologii druku 3D na wybory konsumenckie prezentacja wyników własnych
Zgodnie z hipotezą niniejszej pracy jaką jest znaczący wpływu rozwoju druku 3D na wybory
konsumenckie, w celu potwierdzenia założenia, przeprowadzono badania ilościowe populacji liczącej
230 ankietowanych. Wykonane badanie marketingowe było rzetelne oraz trafne. Ankieta zawierała
pytania zamknięte oraz otwarte, które umożliwiło respondentowi wyrażenia własnej subiektywnej
opinii na temat technologii druku 3D. Ankieta dedykowana była dla osób niedysponujących własnymi drukarkami 3D oraz niezwiązanych zawodowo z daną technologią. Jest ona przeznaczona
dla potencjalnych konsumentów, których wiedza na temat druku 3D jest zróżnicowana. Nie mniej
jednak w badaniu biorą udział osoby posiadające własną drukarkę 3D co zwiększa wiarygodność
wyniku. Wypowiedzi należą do specjalistów związanych z branżą, studentów studiów technicznych
oraz w większości z osób o zróżnicowanym poziomie informacji na temat technologii addytywnej.
Największa część ankietowych to osoby do 26 roku życia. Poniżej zostały przedstawione wyniki
badania ilościowego, natomiast w podrozdziale 3.4 zostały one dokładnie omówione.
W trakcie badania zadano kilka pytań respondentom w celu potwierdzenia hipotezy pracy
oraz poznania ich zdania na temat technologii druku 3D i jej wpływu na podejmowane decyzje
nabywcze. Początkowe pytania dotyczą wieku, płci, miejsca zamieszkania oraz wykształcenie.
Pozwala na sklasyfikowanie respondentów, w mniejszej pracy największą grupą są ludzie do 25
roku życia, mężczyźni, zamieszkali miasta powyżej 500 tysięcy mieszkańców, identyfikujący się
wykaszleniem wyższym. Duża ilość respondentów zamieszkałych w miejscowościach powyżej
500 tysięcy mieszkańców, niewątpliwie ze względu na rozbudowaną infrastrukturę, dostęp do
kultury, dobrze płatne stanowiska pracy, możliwość podróżowania, posiada szeroki dostęp do
innowacyjnych produktów. Konsumenci mają możliwość wybrania spośród dużej ilość oferowanych produktów, te które w największym stopniu spełniają ich oczekiwania. Rozwój produktów
tym bardziej w większych miejscowościach jest bardziej dynamiczny oraz złożony, ze względu
na szybszy obieg informacji oraz chęć pożądania za innymi krajami na świecie. Przykładem są
kraje azjatyckie, przodujące w rozwoju oraz produkcji innowacyjnych produktów, tempo, które
wyznaczają dla pozostałych kontynentów jest trudne do doścignięcia. Natomiast kraje europejskie
Schemat 10. Wiek respondentów
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Schemat 11. Płeć respondentów

Schemat 12. Miejsce zamieszkania respondentów

Schemat 13. Wykształcenie respondentów

dążą do takiego samego poziomu rozwoju innowacji jak w krajach azjatyckich oraz sprostania
oczekiwań konsumenckich w świetle tych wspomnianych.
Następne pytania zadane ankietowanym związane są z wiedzą na temat druku 3D. Wyniki
pozwalają na określenie ilości posiadanych informacji przez respondentów dotyczących technologii
addytywnej oraz samą skalę występowania tego zjawiska we współczesnym życiu. Na podstawie
wcześniej zadanego pytania, większa część respondentów mieszka w miastach powyżej 500 tysięcy
mieszkańców, co świadczy o dobrym dostępie do nowych informacji, wysokim poziomie kultury oraz
za podążaniem za trendami na rynku technologicznym. W obydwu przypadkach zauważalne jest
duże zainteresowanie oraz bardzo dobre zrozumienie zasady działania technologii. Na podstawie
tego można sformułować wniosek, iż obecnie przedsiębiorstwa oferujące produkty wykonane na
drukarce 3D oraz sam przemysł jest powszechnie znany i zrozumiały przez potencjalnych konsumentów. Marketing występujący w postaci licznych reklam, konferencji, pikników, wystaw, sklepów
on-line jak i detalicznych, forów społecznościowych ma duży zasięg wśród konsumentów oraz
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Schemat 14. Zakres wykorzystania pojęcia druku 3D

Schemat 15. Wiedza respondentów na temat druku 3D

znaczący wpływ na podejmowane decyzje nabywcze. Internet odgrywa w tym przypadku jedną
z największych ról, to właśnie on najczęściej przejawiał się w odpowiedziach respondentów na
temat miejsca zapoznania się z tą technologią. To właśnie on pozwala społeczeństwu nieposiadającemu możliwości obejrzenia na żywo drukarki 3D ani procesu produkcji, zrozumienia w jaki
sposób tworzone są produkty. Wykorzystując liczne fora społecznościowe, zrzeszające fanatyków,
pasjonatów, hobbystów oraz tych początkujących można zaczerpnąć dużo ciekawych informacji
na temat druku 3D. Internet stanowi ogromne kompendium wiedzy.
Kolejne pytania służyły do oceny potencjalnego zainteresowania produktami przez konsumentów oraz czy produkty wykonane technologią addytywną zachęcają nabywców do zakupu.
Przeważająca liczba respondentów jest pozytywnie nastawiona do druku 3D, natomiast posiadają
oni niepewne stanowisko co do wpływu technologii na podejmowanie decyzje. Przesłankami mogącymi wpływać na ich niepewność może być brak wiedzy na temat wyglądu, faktury, trwałości
oraz jakości produktu 3D. Najprawdopodobniej niektórzy ankietowani nie mieli styczności z proSchemat 16. Zainteresowanie drukiem 3D respondentów
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Schemat 17. Wpływ technologii druku 3D na wybory konsumenckie

Schemat 18. Zainteresowanie respondentów zleceniem wydrukowania produktu 3D

duktami tego typy. Wyniki ten może być również podyktowane przywiązaniem do tradycyjnych
metod wytwarzania, gdyż zawsze wprowadzenie nowości na rynek, zachęcenie konsumentów
oraz stworzenie stałej grupy klientów zabiera czas.
Zdecydowana większość jest zainteresowana możliwością wydrukowania przedmiotu na drukarce
3D. Zachęca ich personalizacja przedmiotu zgodnie z ich własnymi oczekiwaniami. Uważają oni,
iż produkty wykonane technologią druku 3D są atrakcyjne dla konsumenta, niewątpliwie innowacja
ta jest ciekawa oraz posiada nieograniczone możliwości ingerencji w końcowy produkt, co daje
przewagę wśród innych tradycyjnych metod. Współcześnie wszystko co jest indywidulane, „pod
klienta”, według własnego produktu stanowi ogromną zachętę do dokonania zakupu. Konsument
posiada wówczas produkt taki o jakim marzył, uszyty na miarę, z psychologicznego punktu, jest
to uwarunkowanym tym, iż osoba chcąca otrzymać dany produktu, kieruje się do tego miejsca,
w którym to właśnie ona będzie miała możliwość zaprojektowania własnego produktu. Mózg wysyła wtedy bodziec z informacją o szansie spełnienia jego potrzeb, czego rezultatem jest wybór
danego dobra.
Schemat 19. Atrakcyjność produktów 3D
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Schemat 20. Perspektyw rozwoju druku 3D

Schemat 21. Zainteresowanie respondentów kupnem drukarek 3D

Inne pytania zadane ankietowanym nawiązują do perspektywy rozwoju druku 3D. Ponad połowa uważa, iż w przyszłości produkty 3D będą cieszyły się większą popularnością w stosunku
do dotychczasowych tradycyjnych metod wytwarzania. Stosunek konsumenta do innowacji jest
obiecujący, eliminacja dotychczasowych ograniczeń oraz zagrożeń jakie niesie za sobą technologia niewątpliwie zwiększy popularność wśród nabywców. Aż 70% osób wyraża zainteresowanie
posiadaniem własnych drukarek 3D, co oznacza, iż technologia ta jest intersującą dla konsumentów. Nabywcy wykazują chęć tworzenia własnych produktów do użytku codziennego. Najczęściej
początkowym etapem wprowadzenie innowacyjnych produktów jest duże zainteresowanie społeczeństwa oraz mediów. Przedsiębiorstwa w celu podtrzymania ciągłego zaciekawienia technologią oraz przeciwdziałaniu wprowadzenia nowszych pomysłów, unowocześniają, poprawiają
błędy, wprowadzają zmiany tak aby konsument był nieustanie zadowolony. Niewątpliwe trudno
jest długo utrzymać na dynamicznie zmieniającym się rynku innowacyjny produktów, ponieważ
postęp technologii z dnia na dzień idzie do przodu oraz oczekiwania nabywcze bezustannie się
zmieniają, co czyni z czasem te produkty już nieinnowacyjnymi.
Schemat 22. Zainteresowanie respondentów tworzeniem przedmiotów na drukarce 3D
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Schemat 23. Zainteresowanie respondentów zastosowaniami druku 3D

Schemat 24. Zainteresowania respondentów zleceniem wyprodukowania produktu 3D

Ankietowani zainteresoawni są możliwością tworzenia przedmiotów trudno wykonalnych przy
użyciu innych metod wytwarzania. Wynik, te pozawala sformułować wniosek, iż technlogia druku
3D jest dla konsumnetów ciekawym rozwiązaniem, utażsamiają ją z technologią pozwalającą na
skonstruowanie skomplokowanych przedmiotów co w rezultacie zwiększa jej przewagę. Konsument wiedząc, że technologia umożliwi mu spełnienie jego własnych oczekiwań, chętniej wybierze
właśnie ją, gdyż będzie ją utożsamiać z czymś nieosiągalnym dla tradycyjnych metod wytwarzania. Nabywcy pragną najlepszego produktu na rynku. Ponad połowa respondentów zapytanych
o możliwość zlecenia wyprodukowania prodktu 3D odpowiadziała twierdząco. Obecnie świadczy to
o dużym zainteresowaniu konsumentów nowymi technologiami. Największa popularnością cieszą
się produktu wykorzytstywane w życiu codziennym obudowy do urządzeń czy dekoracje domowe,
które używane są najeczęciej każdego dnia i ulegją najszybciej znisczeniu. Produkty wykonanę
technologia 3D umożlwiją również unikalności produkcji co jest bez wątpienia dla wybranej części
konsumentów priorytetowym aspektem. Również czynnikiem zachęcajacym do zgłebienia wiedzy
na temat druku 3D jest możliwości wykoania danego produktu we własnym domowym zaciszu.
3.3. B
 adania jakościowe wpływu technologii druku 3D na wybory konsumenckie prezentacja wyników własnych
W celu dogłębnej analizy zachowania oraz zrozumienia podstawowych czynników determinujących decyzje konsumenckie przeprowadzono badanie jakościowe. Głównym jej celem była
rozmowa z respondentami na temat ich oczekiwań w stosunku do innowacyjnych produktów,
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poznania ich opinii na temat technologii druku 3D, jej znaczenia podczas dokonywania wyborów
konsumenckich. Badanie przeprowadzono z udziałem dwóch osób poniżej 25 roku życia, posiadającym wykształcenie techniczne oraz humanistyczne, różniących się płcią. Wywiad został
zrealizowany indywidualnie, respondenci nie znali odpowiedzi drugiej osoby, co wyeliminowało
proces naśladownictwa oraz wpływu na zdanie. Obydwie osoby są we wczesnym okresie dorosłości, wiek ten charakteryzuje się chęcią zdobycia nowej wiedzy, otwartością na innowację, brakiem
lęku przed wprowadzeniem zmian, nowości, poszukiwaniem własnej drogi życiowej. Odpowiedzi
na temat technologii addytywnej są pozytywne, aczkolwiek w obydwu przypadkach respondenci
zwracają uwagę na ograniczenia jakie niesie ze sobą druk 3D.
Poniżej zostały zamieszczone odpowiedzi badania jakościowego. Pierwsza odpowiedz należy
do kobiety, 22 letniej, posiadającej wykształcenie humanistyczne, natomiast druga do mężczyzny,
24 letniego, identyfikującego się wykształceniem technicznym. W celach odróżnienia wypowiedzi,
pierwsza osoba będzie oznaczona literą K, następna literą M. Pytania do badania jakościowego
zostały opracowane w oparciu o książkę Dominiki Maison pt: „Jakościowe metody badań marketingowych”. Czas trwania wywiadów wynosił 40 minut.
I. WYWIAD
Wprowadzenie (5 minut)
Cel: określenie czynników, mających wpływ na wybory konsumenckie
• Przedstawienie się moderatora, wyjaśnienie zasad prowadzenia wywiadu
• Przedstawienie się uczestnika badania
K: Studentka Uniwersytetu Warszawskiego, WDIB Logistyka i Marketing w Mediach. 22 lata.
Pracuję w branży mody, interesuję się modą oraz nowinkami technologicznymi.
M: Student Politechniki Wrocławskiej wydziału Mechanicznego, wiek 24 lata, zainteresowania
mechatronika, elektronika, podróże, crossfit, pływanie oraz bieganie.
Znaczenie rozwoju nowych technologii (15 minut)
Cel: poznanie zwyczajów danej osoby, jej zainteresowań nowościami technologicznymi
• Czy interesujesz się nowościami w dziedzinie technologii? Jeśli tak, to czym?
K: Tak. Moje zainteresowania oscylują wokół mody, produkowanej etycznie przy zastosowaniu
nowych innowacyjnych źródeł technologicznych. Obecnie badam rynek mody pod kątem tego,
czy jest gotowa na innowacyjne źródła rozwiązań w przemyśle odzieżowym, galanteryjnym oraz
ich produkcji.
M: Oczywiście, że tak. Moja praca jako inżynieria mechatronika jest w dużym stopniu związana z rozwojem nowych technologii i ich zastosowaniem w celu konstruowania innowacyjnych
produktów. Interesują mnie zwłaszcza nowoczesne rozwiązania związane z wykorzystaniem
sztucznej inteligencji w budowie maszyn i pojazdów.
• Czy śledzisz nowinki techniczne? Czy chodzisz na targi, wystawy, czytacz literaturę poświęconą nowym technologiom?
K: Tak, staram się śledzić na bieżąco nowinki technologiczne, ale znajduję takie które najbardziej mnie interesują. Korzystam głównie z Internetu i poczty pantoflowej.
M: Tak, ponieważ zgłębianie wiedzy poprzez takie wydarzenia lub czytanie literatury związanej
z nowymi technologiami poszerza moją wiedzę oraz zwiększa szanse zdobycia atrakcyjnej pracy na
rynku. Niewątpliwie jest to również jedno z moich hobby, które sprawia mi ogromną przyjemność.
• Ile razy w roku wymieniasz telefon? Czym się kierujesz podczas wyboru?
K: Telefon wymieniam co 2-3 lata. Przy wyborze kieruję się dobrym aparatem zarówno tylnym jak
i przednim, wielkością (musi mieścić się w mojej szczupłej dłoni), a ostatnio także designem i marką,
gdyż testowałam już chyba wszystkie możliwe. Obecnie mam Iphone’a 7 i jestem zadowolona.
M: Telefon wymieniam zawsze, gdy kończy mi się umowa z operatorem sieci, z której korzystam,
czyli mniej więcej raz na 2 lata. Kieruje się tym, żeby był jak najbardziej wydajny i kompatybilny
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z aplikacjami, z których będę korzystać. Zwracam również uwagę na cenę, która powinna być
adekwatna do oferowanej jakości telefonu.
• Czy słyszałeś o technologii druku 3D? Jaka jest Twoja opinia na ten temat?
K: Tak, bardzo zainspirowałaś mnie, właśnie Ty! Bardzo to cenię i mam nadzieję, że w przyszłości to wspólnie wykorzystamy i zrobimy z tego użytek. Uważam, że jest to bardzo oryginalny
pomysł na wykorzystanie technologii druku 3D w modzie, architekturze, designie oraz w szeroko
pojętej sztuce. Póki co jest to niepewna dziedzina, niewiele projektantów z tego korzysta, co wynika z ich niewielkiego warsztatu. Myślę, że przemysł tekstylny jest od tego daleki, ale biżuteria
czy galanteria jak najbardziej, tu widzę przyszłość.
M: Z technologią druku 3D z każdym rokiem mam coraz więcej do czynienia. Wielokrotnie
o niej słyszałem. Uważam, że jest ona przyszłościową technologią i już dziś znajduje szerokie
zastosowanie. Podczas moich studiów na Politechnice Wrocławskiej, dowiedziałem o wielu ciekawych jej wdrożeniach w obecnym świecie techniki. Dla przykładu w mikroinżynierii jest to jedna
z głównych metod wytwarzania mikromechanizmów oraz mikronapędów.
• Czy chciałbyś posiadać własny spersonalizowany produkt wykonany tą technologią?
K: Z pewnością tak, choć nie jestem ,,gadżeciarą” chciałabym spróbować skorzystać z takiej
opcji, np. podczas warsztatów lub dni otwartych uczelni, na której studiuję.
M: Z pewnością tak. Już dziś mam kilka elementów wykonanych tą technologią w domu, np.
jako pamiątkę z zajęć w postaci mikroprzekładni. W przyszłości mam w planach korzystać z tej
technologii w domu oraz w pracy, więc z pewnością będę posiadać większą ilość takich produktów.
II. OKREŚLENIE KRYTERIÓW WYBORU PRODUKTÓW PRZY ZAKUPIE
Kryteria wyboru (15 minut)
Cel: poznanie kryteriów funkcjonalnych i emocjonalnych związanych z wyborem produktów
wykonanych technologia druku 3D, szeregowanie kryteriów funkcjonalnych
Badana osoba tworzy listę kryteriów, którymi się kieruje podczas dokonywania zakupów, które
są dla nich ważne. Następnie proszona jest o ustawienie kryteriów w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.
K:
1. Design
2. Parametry techniczne
3. Jakość obudowy
4. Wielkość
5. Cena
M:
1. Wydajność oraz parametry techniczne
2. Opinie innych użytkowników o produkcie
3. Cena
4. Jakość wykonania obudowy
5. Waga oraz gabaryty
• Dlaczego te właśnie są ważne? Co one dla Ciebie znaczą? Dlaczego są najmniej ważne?
K: Design i parametry techniczne są dla mnie najważniejsze, ponieważ lubię otacza się rzeczami ładnymi, wpływa to na mój nastrój. Uważam, że cena telefonu powinna być adekwatna do
jakości. Wielkość ze względu na to, że możliwość schowania w kieszeni lub małej torebce. Musi
być też poręczny, łatwy w użytku. Wygląd oraz jakość obudowy są dla mnie istotna, musi być
wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne. Jeśli telefon spełnia moje oczekiwania mogę za niego
zapłacić większą cenę.
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M: Są ważne, ponieważ kupując nowy produkt istotne jest dla mnie, aby spełniał on moje
oczekiwania, był sprawdzony lub oceniony przez inne osoby – daje mi to pewność, że będę
zadowolony z jego zakupu oraz posłuży mi on na lata. Do sprawdzenia opinii na temat produktu
wykorzystuje liczne fora lub strony z opiniami klientów. Często różne produkty, w tym nawet te
do użytku codziennego, kupuję on-line (daje to możliwość kupienia produktu w najniższej cenie).
Waga i gabaryty są dla mnie najmniej ważne, ponieważ jestem osobą dosyć silną i dla przykładu:
nie jest dla mnie dużym problemem przeniesienie w plecaku laptopa cięższego o kilka kg niżeli
laptopa lżejszego, ale o gorszych parametrach lub wyższej cenie. Tak samo jakość wykonania
obudowy nie jest dla mnie tak istotna, ponieważ wymiana elementów mechanicznych najczęściej
jest dużo tańsza i łatwiejsza do wykonania, niżeli elementów związanych z wydajnością urządzenia
(np. elektroniki).
• Czy są inne kryteria według Ciebie, które nie zostały wspomniane? Jeśli tak, to wskaż je.
K: brak odpowiedzi
M: brak odpowiedzi
• Czy produkty wykonane technologią druku 3D są bardziej zachęcające do zakupu niż wyprodukowane standardowymi metodami? Jak je oceniasz?
K: Często produkty wykonane technologią druku 3D są lżejsze niżeli te wykonane konwencjonalnymi technologiami. To z pewnością może być atrakcyjne i zachęcające do zakupu. Należy
pamiętać, o niższej wytrzymałości takich produktów, ponieważ posiadają one często gorsze
parametry mechaniczne. Wszystko zależy od tego, do czego produkt ten ma być zastosowany.
Z pewnością jako elementy spersonalizowane, innowacyjne, designerskie mogą być zachęcające
do zakupu i wysoko oceniane przez konsumenta. Uważam, że jest to ciekawa technologia do
tworzenia case’ów na telefony, akcesoriów, gadżetów, biżuterii.
M: Często produkty wykonane technologią druku 3D są lżejsze niżeli te wykonane konwencjonalnymi technologiami. To z pewnością może być atrakcyjne i zachęcające do zakupu. Należy
jednak pamiętać, że produkty te cechuje zwykle gorsza wytrzymałość. Wszystko zależy od tego,
do czego produkt ten ma być zastosowany. Z pewnością jako elementy spersonalizowane, innowacyjne i np. ozdobne mogą być bardzo zachęcające i wysoko oceniane. Uważam, że jest to
ciekawa technologia do tworzenia przez rodziców zabawek dla dzieci, pozwalająca zaoszczędzić
im pieniądze na zakup aktualnie popularnych figurek/lalek, których cena najczęściej jest wygórowana ze względu na tymczasowy trend.
III. WPŁYW NOWYCH TECHNOLOGII NA WYBORY KONSUMENCKIE
Ocena potencjału poszczególnych produktów z uwzględnieniem produktów wykonanych
technologią druku 3D (5 minut)
Cel: Pogłębienie przekonań (stereotypów i uprzedzeń) dotyczących potencjału innowacyjnego
produktów, szeregowanie kryteriów emocjonalnych
• Opisz jaki jest Twój wymarzony produkt, spełniający wszystkie Twoje potrzeby? Na co zwracasz szczególną uwagę?
K: Mój wymarzony produkt to z pewnością telefon, niezniszczalny, wodoodporny i długowieczny. Zaprojektowany w tak oryginalny sposób, że jego design byłby ponadczasowy, jedynie
poszczególne elementy można będę mogła wymieniać nadając mu nowy kształt barwę i funkcję.
Jednym słowem produktem unikatowym. Będzie to spersonalizowany produkt wykorzystywane
jako narzędzie do komunikacji, fotografii, wideo. Dodatkowym atutem wymarzonego produktu jest
wyposażenie go w lusterko oraz mini rzutnik.
M: Mój wymarzony produkt to z pewnością komputer, który potrafi wykonywać najtrudniejsze operacje w przeciągu mikro sekund. Dzięki temu pozwoli mi to na nieograniczoną pracę
w najbardziej wymagających aplikacjach. W biurze czy zakładach, aby był duży, ergonomiczny
i wygodny do obsługi, co wpływało by na komfort mojej pracy. Natomiast podczas transportu,
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aby mógł składać się w pełni automatycznie do wielkości dzisiejszych smartfonów i był również
tak samo jak one lekki. Charakteryzowałby się on odpornością na wszelkie zagrożenia mechaniczne, elektromagnetyczne czy środowiskowe. Nie dało by się go zniszczyć, czy też w jakiś
sposób zarysować. Jego obudowa była by zwarta, technologicznie zaawansowana, unikatowa
i co najważniejsze „biznesowa”, tak aby komputer spełniał również funkcje ozdobne. Oczywiście
posiadał by też nieograniczoną pamięć, dzięki czemu mógłbym posiadać dane z całego mojego
życia zarówno prywatnego jak i związanego z pracą zawodową. Posiadał by też wiele aplikacji,
które na podstawie automatycznie gromadzonych danych, z wykorzystaniem metod sztucznej
inteligencji, sugerował by mi jak postąpić w różnych sytuacjach, co zjeść, aby czuć się dobrze
i zdrowo, automatycznie zamawiał on-line produkty na podstawie danych pobieranych z mojej
spiżarni oraz lodówki itd. Reasumując, byłby to w pełni inteligentny komputer do usprawnienia
życia codziennego jak i zawodowego.
• Jak wyobrażasz sobie rozwój technologii druku 3D? Jak będzie wyglądać przyszłość Twoim
zdaniem? Czy masz jakieś obawy?
K: Wierzę, że branża mody, instytucje sztuki i kultury a także projektanci zaprzyjaźnią się
z technologią druku 3D, uczynią z niego narzędzie personalizacji każdego produktu dopasowanego
w oczekiwania odbiorcy. Myślę, że za kilka lat każdy będzie posiadał w domu albo w firmie drukarkę 3D, a dzięki grafikom i specjalistom będzie mógł wydrukować wszystko to, czego zapragnie
w życiu codziennym. Niepokoi mnie jednak jakość samego wydruku, jednak jestem pozytywnie
nastwiona do rozwoju technologii druku 3D.
M: Nie mam żadnych obaw co do rozwoju tej technologii jak i innych, które mogą wpłynąć na
polepszenie jakości naszego życia, wręcz przeciwnie wiąże z nią wielkie nadzieje. Technologia druku
3D będzie ciągle się rozwijać. Jest wiele projektów, które wejdą w życie za około 10-15 lat. Dla przykładu oglądając jeden z odcinków konferencji TED (konferencje naukowo – techniczne, popularne na
całym świecie), obejrzałem wystąpienie młodego lidera grupy naukowej, który wspólnie ze swoimi
pracownikami, stworzyli i udoskonalają projekt drukarki 3D do druku na poziomie molekularnym. Ich
celem jest druk tabletek. W ich planach jest stworzenie taniej, małej drukarki 3D z programem na
nasze „smartfony”, dzięki której będziemy mogli kupować lekki on-line. Za pomocą małej drukarki
będzie można wydrukować potrzebny nam lek w dowolnym miejscu na świecie. Tabletka byłaby
spersonalizowana, każdy pacjent posiadłby odpowiednią ilość danego specyfiku zgodnie z jego potrzebami. Takie projekty to obecny trend badań naukowych na całym świecie. Dużym plusem druku
3D jest możliwość stosowania jej w wielu dziedzinach. Dzięki temu jej rozwój jest rzeczą pewną.
Na podstawie powyższych wypowiedzi można sformułować prawidłowość, iż innowacyjne
technologie odgrywają dużą rolę we współczesnym życiu. Ankietowane osoby wykazały zainteresowanie nowościami wprowadzonymi na rynek. Respondenci identyfikują się innym wykształceniem
oraz zainteresowaniami, nie mniej jednak oboje śledzą nowe trendy oraz są ciekawi przyszłości.
Mężczyzna ma większy dostęp do technologii druku 3D, ze względu na specyfikę jego studiów,
natomiast kobieta wykazuje chęć odbycia zajęć poświęconych technologii na swojej macierzystej
uczelni. Obydwoje cenią sobie możliwość personalizacji produktów, dostosowania ich do swoich
własnych potrzeb. Poproszeni o określenie kryteriów wyboru produktów przy zakupie wymienili
dwa ważniejsze czynniki takie jak: parametry techniczne oraz jakość obudowy. Wspomniany
pierwszy odnosi się do możliwości pracy danego urządzenia, natomiast drugi jest związany
z jakością wykonania, wykorzystaną technologią do produkcji. Dla nabywcy ważnym aspektem
jest poczucie posiadania dobrze wykonanego przedmiotu, który by służ mu na wiele lat. Wymarzonym produktem dla mężczyzny jest ergonomiczny, odporny na uszkodzenia, wykonywujący
najtrudniejsze operacje w przeciągu mikro sekund komputer, te cechy potwierdzają, iż rozwój
technologii dla konsumenta jest ważny, gdyż zwiększa to jego wygodę oraz wydajność pracy.
Kobieta pragnie posiadania niezniszczalnego, wodoodpornego i trwałego telefon. Powyższe wypowiedzi pozwalają na sformowanie wniosku, że każdy konsument pragnie urządzenia sprawnego,
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trwałego, wydajnego, ergonomicznego, ładnego. Wszystkie wymienione aspekty zachęca ich do
zakupu, nawet jeśli będą zmuszenie do wydania większej kwoty za wybrany produkt. Komfort
oraz oszczędność czasu są dla nabywców bezcenne. Respondenci są w wieku około 25 lat, są
otwarci na nowości, nie boją się zmian oraz podążają za trendami. Potwierdziło to założenie, iż
młodzi ludzie bez względu na posiadające wykształcenie chętnie podąża za trendami oraz chcą
przynależeć do danej społeczności będącej „na czasie”. Są świadomi pewnych ograniczeń jakie
niesie aktualnie druk 3D, jednak nie wpływ to na zmniejszenie ich zainteresowania technologią.
3.4. Analiza oraz wnioski wyników badań ilościowych i jakościowych
Na podstawie badania ilościowego oraz jakościowego można sformułować wniosek, iż wpływ
rozwoju druku 3D ma znaczenie podczas dokonywania decyzji nabywców. Obydwa badania wykazały zainteresowanie respondentów daną technologią, nie mniej jednak cześć badanych osób
zna ograniczenia technologii addytywnej oraz jej możliwe zagrożenia dla społeczeństwa. Wiedza
na temat technologii drukowania przestrzennego jest różnorodna, począwszy od specjalistów
z branży, po studentów uczelni technicznych, hobbystów skończywszy na osobach zainteresowanych, jednak nie mających bezpośredniej styczności z drukiem 3D lub nieposiadających żadnej
wiedzy na temat. Szeroki przekrój respondentów wpływa na rzetelne oraz wiarygodne wyniki
badań marketingowych. Wyniki nie są stronnicze. W badaniu ilościowym wzięło udział 230 respondentów. Ankieta skonstruowana jest dla nowych potencjalnych klientów, którzy nie mieli z nią
styczności w życiu zawodowym, pomimo tego znajduje się wiele wypowiedzi specjalistycznych
co uwierzytelnia wyniki. Celem obydwu ankiet jest określenie roli oraz znaczenia jakie niesie
ze sobą technologia addytywna. Wyniki obydwu badań potwierdzają tezę, że rozwój innowacji
wpływa zachęcająco na konsumentów, pobudza ich ciekawość, skłania ich do własnych poszukiwań informacji. W badaniu ilościowym większa cześć respondentów jest w wieku do 26 lat.
Charakteryzują się oni otwartością na innowacje, świeżym umysłem, chęcią poznania nowości,
co niewątpliwie potwierdza ich zainteresowanie nowymi technologiami. Ankieta została przede
wszystkim udostępniona na portalu społecznościowym, posiadającym największy zasięg wśród
danej kategorii wiekowej. Płeć respondentów rozkłada się równomiernie, z przewagą mężczyzn
51,7% do 48,3% kobiet. Rodzaj płci nie wpływa na odbiór innowacyjnej technologii. W badaniu
ilościowym przeważająca liczba osób zamieszkuje miasta powyżej 500 tysięcy mieszkańców 51,7%,
następnie 26,5% miasta poniżej 100 tysięcy mieszkańców, 11,3% wieś, a ostania kategorią są
miasta między 100 a 500 tysięcy mieszkańców, do których zalicza się 10,4% ankietowanych. Ponad
połowę 60, 9% osoby legitymuje się wykształceniem wyższym, osoby posiadające tytuł zawodowy
licencjat, inżynier, magister lub uzyskały stopień naukowy, 33,5% wykształceniem średnim, czyli
osoby, które ukończyły szkołę ponadgimnazjalną, 4,8% z wyksztalceniem podstawowym, uzyskanym po szkole podstawowej oraz 0,9% identyfikuje się wyksztalceniem zawodowym. Poziom
wykształcenia, zdolności intelektualnych samego respondeta w dużym stopniu przekładają się
na odbiór nowości technologicznych. Należy sformułować prawidłowość, iż osoby odznaczające
się wykształceniem technicznym, mające styczność z nowymi technologiami w trakcie trwania
studiów a następnie podczas ich kariery zawodowej, są bardziej otwarci na innowacje w świecie
techniki. Jednak ten winsok nie deprecjonuje osób bez wyksztalcenia technicznego, wynika tylko
ze specyfiki zawodu. Rozwój samej technologii druku 3D miał miejsce w różnych dziedzinach od
medycyny po przemysł maszynowy aż do mody czy wzornictwa przemysłowego. Niewątpliwie
dużą zaletą jest uniwersalność, możliwość własnej ingerencji oraz szeroka skala zastosowań. Nie
tylko inżynierowie posiadający specjalistyczną wiedzę mogą ją wykorzystać.
Na pytanie: „Czy spotkał/a się Pan/Pani z pojęciem druku 3D?” aż 94,3% ankietowanych odpowiada twierdząco, można sformułować kilka wniosków na tej podstawie. Po pierwsze, wyniki
te potwierdzają znaczenie oraz istotę mediów, w dalszym pytaniu dotyczącym okoliczności spo-
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tkania z tym pojęciem, badani wskazują telewizje, programy naukowe np. Discovery, seriale np.
Chirurdzy, radio, prasa np. Scientific American, Internet, portale społecznościowe, filmy, YouTube,
TED on-line konferencje. Po drugie cześć respondentów posiada własne drukarki 3D oraz zajmuje
się zawodowo drukiem przestrzennym, co świadczy o już wysokim zainteresowaniu technologią
addytywną. Po trzecie w czasie trwania studiów na uczelniach technicznych, prowadzone są
zajęcia z druku 3D, nawiązując do wypowiedzi respondentów: „Podczas zajęć na Politechnice
Wrocławskiej, drukowanie uchwytu na kierownicę roweru”, „Drukowanie elementów do pracy inżynierskiej i na zajęciach podczas studiów”, „W kole naukowym na Uczelni Wyższej”, „Rozmowa ze
znajomym studentem Wydziału Fizyki UW”, „na studiach - grafika komputerowa”. Te wypowiedzi
potwierdzają ciekawość młodych ludzi oraz świadczą o głębokim przekonaniu wykładowców do
rozwoju technologii, co przekłada się na edukację studentów. Kolejnym źródłem pozyskiwania
informacji są grupy społeczne, rodzina, znajomi, targi, konferencje. Liczba osób niemających
styczności z pojęciem druku 3D to 5,7%. Wśród 230 przepytanych osób, 94,8% wie co oznacza
druk 3D, natomiast 5,2% nie. Świadczy to o wysokiej liczbie osób śledzących wprowadzanie
innowacji na rynek oraz byciu „na czasie” wraz z rozwojem technologii.
Na pytanie „Czy druk 3D wzbudza Pana/Pani zainteresowanie?” większość 92,2% uznała, że tak
natomiast 7,8% nie jest zainteresowana. Pozytywne nastawienie oraz zainteresowanie technologią
przejawiają się w wypowiedziach takich jak: „Jest to prężnie rozwijająca się technologia, bardzo
ciekawa i pozwalająca na realizację wiele innowacyjnych projektów np. druk tabletek”, „Stwarza
olbrzymie możliwości w kreowaniu rzeczywistości, od prototypów po gotowe funkcjonalne wyroby”,
„Daje nowe możliwości rozwoju i tworzenie ciekawych struktur elementów, co nie było by możliwe
dzięki „starym” technologiom”, „Ponieważ wszystko co nowe wzbudza moje zainteresowanie...mam
już swoje lata i kiedy byłam młoda nikt nie mówił o Internecie czy telefonach komórkowych, a ja bez
tego nie wyobrażam sobie teraz swojej pracy”, „Wzbudza on moje zainteresowanie ze względu na
to, że jest to dla mnie dopiero niedawno odkrytą technologią, dającą ciekawe możliwości”, „Rozwój
drukarek 3D w niedalekiej przyszłości pozwoli w domowych warunkach tworzyć niewielkie i mało
skomplikowane elementy codziennego użytku”, „jako nowość na rynku gadżetów jest ciekawą alternatywą na spędzanie wolnego czasu lub innowacyjnego sposobu wykorzystania do celów zarobkowych”,
„Uważam, że jest to innowacyjne podejście do druku, które może przyczynić się do rozwoju reklamy,
zachęcania klientów do zakupów czy też wzbudzać zainteresowanie”, „Interesuje mnie, co jeszcze
i na jaką skalę będzie można wydrukować za pomocą drukarek 3D w przyszłości. Biorąc pod uwagę,
że już można wydrukować np. dom, perspektywy są obiecujące”, „To niesamowita technologia, która
zmienia świat i podejście do prototypowania, produkcji i zabawy”, „Jest to najlepsza metoda szybkiego
prototypowania produktów pod katem ergonomii i pracy”, „Otwiera wiele możliwości i podobnie jak
wiele wynalazków upraszcza wykonywanie niektórych produktów”.
Technologia druku 3D posiada swoje ograniczenia oraz wady np.: ”Uważam, że technika ta
jest zbyt mało dopracowana do zastosowań domowych. Ilość włożonego czasu w projekt i obsługę drukarki jest niewspółmierna do osiąganych wyników”, „Nieelegancki. Prosty. Nietrafiający
do odbiorcy”, „przereklamowany wynalazek o którym co chwilę pojawiają się kolejne informacje
w mediach”, „Uważam, że obecnie ta technologia nie jest opłacalna”.
Wśród ankietowanych są osoby nie posiadające wiedzy na temat druku 3D jednak wykazujące
chęć poznania technologii np.: „Nie wiem za dużo o druku 3d, stąd też brak mojego zainteresowania tym tematem. Trochę o tym słyszałam, na żywo nie widziałam”, „Nie wiem, jak działa i to mnie
ciekawi”, „Ciekawi mnie w jaki sposób to powstają rzeczy zrobione przez drukarkę 3D”.
W ankiecie przeważały odpowiedzi pozytywne, respondenci są ciekawi przyszłości oraz potencjału
jaki aktualnie daje druk 3D. Pojawiały się również opinie negatywne związane z brakiem opłacalności, długim czasem procesu oraz wykorzystaniem do produkcji jednostkowej lub małoseryjnej.
Podczas badania respondentom zostało zadane pytanie „Czy produkt wykonany technologią
druku 3D zachęca Pana/Panią do zakupu?”, 42,6% osób nie ma zdania na ten temat, 43% od-
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powiada pozytywnie a 14,3% nie jest skłonionych do zakupu. Wynik ten może być uzasadniony
niewiedzą konsumentów na temat wyglądu produktu 3D.
Kolejnym zadanym pytaniem jest „Gdyby miał/a Pan/Pani możliwość wydrukowania przedmiotu
na drukarce 3D, byłby/byłaby Pan/Pani zainteresowany/a stworzeniem takiego produktu?” w tym
przypadku 86,1% odpowiedzi jest na tak, 8,7% nie ma zdania a 5,2% uważa, że nie.
Ludzie chcą posiadać własny produkt 3D. Zgodnie z pytaniem „Czy według Pana/Pani produkty
wykonane technologią druku 3D są atrakcyjne dla konsumenta?” 68,7% jest tego zdania, 18,7%
nie jest przekonana, 12,6% nie zgadza się z tą opinią.
Odpowiedzi respondentów „Czy w przyszłości produkty 3D będą cieszyły się większą popularnością w stosunku do dotychczasowych tradycyjnych metod wytwarzania?” wyglądają następująco, 63,5% twierdzi, że tak, 22,6% nie ma zdania, 13,9% nie. Uzasadnieniem tego rozkładu
procentowego są odpowiedzi takie jak: „Tradycyjne metody są ustosunkowane głownie na duże
serie, mając obiekt 3D w kilka chwil możemy zamienić go w rzeczywistość. Rozwój materiałów
rozwiązuje problem wytrzymałości”, „Największym plusem druku 3D jest możliwość wykonywania
unikalnych produktów bez większych nakładów w porównaniu do produktów seryjnych”, „Przy
małych ilościach druk 3D będzie bardziej opłacalny, jednak uważam ze przy ilościach hurtowych
nadal przed długi okres czasu wygrywać będą tradycyjne metody wytwarzania m.in. ze względu
na szybkość wytwarzania”, „Narasta zapotrzebowanie na produkty o różnorodnych kształtach
z odpowiednią wytrzymałością i łatwością w ich wykonaniu. Uważam, że druk 3D gwarantuje takie
cechy produktu”, „Druk 3D jest znacznym uproszczeniem, jeśli chodzi o wytwarzanie niektórych
przedmiotów, jednak w porównaniu do tradycyjnych metod produkcji zostaje mocno z tyłu zarówno
jeżeli chodzi o jakość, jak i szybkość wytwarzania, co także będzie miało odzwierciedlenie w cenie
przedmiotu”, „Zdecydowanie. Już teraz niektóre zakłady przemysłowe jak np. Boeing drukują przy
użyciu technologii SLM niektóre części których koszt takiego wykonania jest kilkukrotnie niższy
od tradycyjnego. Na produkty tak wytwarzane nie są potrzebne tak duże nakłady pracy, wysoko wyspecjalizowani technicy i pochłania względnie mniej czasu mając jednocześnie podobne
parametry wytrzymałościowe”, „jeżeli chodzi o protezy, elementy które musza myć dopracowane z chirurgiczną precyzją, wtedy owszem, zainteresowanie na takie produkty wykonane taką
techniką może wzrosnąć”, „Druk 3D umożliwia realizację kształtów niemożliwych do wykonania
innymi technikami, form wpisujących się w jeden z głównych współczesnych trendów wzorniczych
neofuturyzm”, „Umożliwiają nieskończoną personalizację produktów i pozwalają uniezależnić się
od konkretnych producentów, którzy są w stanie kontrolować rynek i ceny”.
Na pytanie „Czy chciałbyś/chciałabyś posiadać własną drukarkę 3D?” 70 % jest za, 17% nie
wymaga, 13% nie ma zdania. W pytaniach otwartych kilku respondentów wspominało o posiadani
własnej drukarki 3D. Znaczenie rozwoju nowych technologii według ankietowanych jest następujące:
„Umożliwienie realizacji niemożliwych ze względów wykonawczych projektów”, „ Rozwój nowych
technologii ma duże znaczenie w codziennym życiu czy w medycynie lub w konstrukcjach, ale
również może być przyczyną zagłady ludzkości”, „Staram się dostosowywać do nowych technologii
i czerpać z nich pożytek, jak również jestem ich pasjonatem oraz korzystam z nich zawodowo”,
„Duże, gdyż to one w dużym stopniu kształtują nasze życie i funkcjonowanie we współczesnym
świecie”, „ Im nowsze i bardziej innowacyjne rozwiązania tym konkurencja na rynku się zwiększa
przez co konsument otrzymuje lepsze produkty”, „Wraz z rozwojem technologii rozwija się człowiek”,
„Pozwalają na optymalizację kosztów produkcji oraz nakładu czasu ludzkiego. W sferach innych
niż ekonomiczna, umożliwiają różnego rodzaju analizy, wzrost poziomu medycyny, efektów artystycznych”, „Wzrost PKB poprzez wejście na wyższą krzywą użyteczności i wzrost produktywności
gospodarki”, „Uważam, że nowe technologie mogą ułatwić nam życie w przyszłości, być może
pozwolą zmniejszyć negatywny wpływ przemysłu na środowisko”, „Zwiększa kreatywność wśród
ludzi nie tylko związanych z nowymi technologiami, ale też wśród tzw. „zwykłych Kowalskich”.
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Z wypowiedzi badanych wynika zainteresowanie technologią oraz ciekawość dalszej perspektyw rozwoju. Ankietowane osoby najchętniej tworzyłyby obudowy do urządzeń 50,9%, dekoracje
domowe 52,2%, przedmioty do celów naukowych/badawczych 45,7%, części zamienne do
uszkodzonych przedmiotów 42,6 %, przedmioty artystyczne 33,9%, meble 23,9%, inne 14,3%.
W skład innych produktów wchodzą endoprotezy przy złamaniach np. ręki, obuwie, zabawki,
biżuteria, prototypy części. Respondentów interesuje najbardziej tworzenie przedmiotów trudno
wykonalnych przy użyciu innych technologii 70,9%, druk w przemyśle medycznym (druk struktury
tkanek, naczyń krwionośnych, protez, implantów) 66,5%, personalizacja przedmiotów 54,3%,
druk w branży architektonicznej (modele budynków, mieszkań, makiety architektoniczne) 38,3
%, druk w mikroinżynierii 35,7%, druk w przemyśle motoryzacyjnym 32,6%, drukowanie/dekorowanie wyrobów kulinarnych (druk 3D z czekolady) 32,2%, druk w przemyśle zbrojeniowym 23%,
wykorzystanie do odnawialnych źródeł energii 22,2%, druk w modzie 18,7%. Na podstawie tych
wyników widać duże zainteresowanie respondentów w wielu dziedzinach.
Ostatnim pytaniem było: Czy byłby/byłaby Pan/Pani zainteresowany/a zleceniem zaprojektowania i wykonania potrzebnego przedmiotu firmie specjalizującej się w druku 3D? 56,1% osób
odpowiedziało pozytywnie, 23,9% nie ma zadania, 20% negatywnie. Na podstawie wszystkich
powyższych wyników widać dokładnie tendencje wzrostową rozwoju technologii, pozytywny odbiór
przez konsumentów oraz wpływ na decyzje nabywcze.
Rezultat badania jakościowego potwierdzają wyniki badania ilościowego. Obydwoje respondenci interesują się innowacyjnymi technologiami, śledzą nowinki techniczne zgodnie z własnymi
zainteresowaniami. Chcą podążać za zmianami zachodzącymi we współczesnym świecie. Wpływ
rozwoju technologii druku 3D znalazł zastosowanie w wielu dziedzinach. Badane osoby, nie ulegają silnym wpływom marketingowym, własne telefony wymieniają co 2-3 lata, jednak zwracają
uwagę, w przypadku kobiety o wyksztalceniu humanistycznym na parametry aparatu, wielkość,
design, natomiast mężczyzna identyfikujący się wykształceniem technicznym na wydajność oraz
kompatybilność z aplikacjami, z których będzie korzystać. Wymienione cechy telefonu z roku na
roku są unowocześniane, aparat pozwala na robienie zdjęć o lepszej rozdzielczości, wydajność
baterii wydłuża czas korzystania z urządzenia oraz kompatybilność z aplikacjami umożliwia szersze
wykorzystanie telefonu w różnorodnych celach.
Rozwój innowacji ma znaczenie dla respondentów. Badane osoby spotkały się z pojęciem
druku 3D, pierwsza z nich podczas rozmowy ze znajomym, druga w trakcie studiów na Politechnice
Wrocławskiej. Są pozytywnie nastawione do innowacji, ciekawi perspektywy rozwoju druku 3D.
Obydwoje pragną posiadania własnego spersonalizowanego produktu, pierwsza osoba nie ma
bezpośredniego dostępu do technologii, wykazuje chęć do czynnego udziału w warsztatach lub
dniach otwartych, które odbywałyby się na uczelni humanistycznej. W przypadku drugiej osoby,
ma ona większe możliwości zapoznania się z drukiem 3D jakie oferuje mu uczelnia techniczna.
Badane osoba utworzyły listę kryteriów, którymi się kierują podczas dokonywania zakupów.
Następnie poproszono je o ustawienie kryteriów w kolejności od najważniejszego do najmniej
ważnego. Dla pierwszego respondenta najważniejszy jest design a najmniej istotna jest cena, dla
drugiego wydajność oraz parametry techniczne analogicznie waga oraz gabaryty. Osoby potrafią
precyzyjnie określić własne oczekiwania co do idealnego ich zadaniem produktu. Mężczyzna
posiada własne wymagania względem wprowadzanych na rynek ofert. Kobieta ceni sobie wygląd
estetyczny, wpływa to na jej samopoczucie. Zgodnie z myślą tworzenia produktów firmy Apple,
produkt musi być przyjazny dla oka i duszy. Mężczyzna, przed dokonaniem wyboru, poszukuje
opinii na temat danego produktu, przegląda fora lub strony z opiniami klientów. Pozytywne zdanie
innych użytkowników bardziej przekonuje go do zakupu. Dla kobiety najniższym kryterium jest
cena, jest skłonna wydać większą kwotę adekwatną do wysokiej jakości, natomiast dla mężczyzny
kryterium tym jest waga oraz wygląd obudowy, stawia on jakość produktu ponad wygląd. Produkty
wykonane technologią druku 3D zachęcają ich do zakupu, znają jednak ograniczenia związane
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z niską wytrzymałością. Ciekawi są rozwoju technologii. Wymarzonym produktem, spełniających
ich oczekiwania w przypadku pierwszej osoby jest telefon, niezniszczalny, wodoodporny długowieczny, ponadczasowy, unikatowy, spersonalizowany. Posiadający poszczególne wymienne części
obudowy. Respondentka przywiązuje ogromną wagę do możliwości stworzenia produktu według
własnego poczucia estetyki. Dla drugiej osoby najważniejsze są parametry techniczne, duża moc
obliczeniowa, wydajny procesor, duża pamięć operacyjna, wykorzystanie metod sztucznej inteligencji, niewątpliwie te wymagania związane są z jego wykształceniem. Zawraca on również uwagę
na ergonomię produktu oraz możliwość składania go podczas przemieszczania się. Obydwoje
widzą potencjał rozwoju technologii druku 3D, znając możliwe zagrożenia wynikające z użytkowania technologii. Perspektywa jest dla nich szeroka poprzez wykorzystywanie jej w branży mody,
instytucjach sztuki i kultury na tworzeniu spersonalizowanych produktów w domowym zaciszu.
Badanie ilościowe oraz jakościowe potwierdziły hipotezę oraz cel niniejszej pracy. Rozwój
innowacji w tym przypadku druku 3D wpływa znacząco na decyzję konsumenckie. Zachęca do
zakupu potencjalnych konsumentów, samą technologią. Dodatkowym czynnikiem przemawiającemu na korzyść jest możliwość personalizacji. Pomimo kilku ograniczeń jakie niesie za sobą
druk 3D, konsumenci są ciekawi jej poznania oraz zainteresowani wykorzystaniem jej w wielu
dziedzinach. Sama innowacja zwraca ich uwagę oraz zachęca do zgłębienia wiedzy na jej temat.
Posiadacze produktów wydrukowanych 3D wkraczają do grup podążających za trendami, co
czyni ich bardziej „na czasie”.
Rozdział 4. P
 erspektywy i kierunki zmian zachowań konsumentów w oparciu
o nowe technologie
Ostatni rozdział poświęcony jest perspektywom oraz kierunkowi zmian zachowań konsumentów
w oparciu o nowe technologie. Przedstawiono znaczenie innowacji na rynku dla potencjalnych
odbiorców, dalszą prognozę kształtowania zachowań na rynku innowacji przez przedsiębiorstwa,
możliwości i zagrożenia rozwoju innowacyjnej technologii druku 3D dla społeczeństwa. Na podstawie raportów udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny wykazano zainteresowanie
przedsiębiorstw w rozwój innowacji. Celem rozdziału jest przedstawienie potencjału nowych technologii, możliwości dalszego postępu, jednocześnie posiadając wiedze na temat jej ograniczeń.
4.1. Znaczenie innowacji na rynku dla konsumentów
W obliczu dynamicznego rynku oraz ciągle zmieniających się oczekiwań konsumentów, zadaniem przedsiębiorców jest wprowadzenie innowacyjnych produktów spełniających potrzebę
nabywców oraz oferowanie rozwiązań im nieznanych. Rozwój innowacyjnych produktów odgrywa
duże znaczenie dla konsumentów jak i producentów. Producenci poszukują korzystniejszych
rozwiązań technologicznych, lepszych materiałów, proponują atrakcyjniejszą kampanię marketingową. Podstawowym ich celem jest bycie pionierem na rynku konkurencji, co przełoży się na
zwiększenie zainteresowania nabywców. Natomiast konsument oczekuje produktów, które spełnią
jego oczekiwania, będą idealnie dopasowane do jego potrzeb oraz zaspokoją jego ciekawość.
Etapy dotyczące produkcji zaczynają się od modernizacji wyrobu lub jego wymyślenia, określenia oczekiwań konsumentów, zaprojektowania oraz dobrania odpowiednich parametrów technicznych49. Początkowo dane przedsiębiorstwo musi określić rodzaj oferowanych produktów, skale
wytwarzania, parametry techniczne związanie z produkcją innowacji. Następnie opracowywany
jest model nowego innowacyjnego produktu, tworzona jest dokumentacja technologiczna dotycząca
49

D. Burchart-Korol, J. Furman, Zarządzanie produkcją i usługami, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007, str. 50
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instrukcji technologicznej, organizacji pracowników, ilości zużytych materiałów, omówieniu norm
pracy 50. Końcowym etapem jest produkcja nowego produktu z równocześnie prowadzoną kampanią
marketingową. Dobrze zaprojektowany i przemyślany proces gwarantuje przedsiębiorcom sukces
w postaci dużej ilości konsumentów, zwiększonego zysku oraz dominującej pozycji na rynku.
Przedsiębiorstwa oferujące produkty wykonane technologią druku 3D wprowadzają na rynek
ulepszone drukarki 3D posiadające większą ilości dostępnych funkcji. Obecnie (2017) istnieje duża
gama drukarek wykorzystujących technologię FDM, z których mogą korzystać konsumenci w domowym
zaciszu. Obecnie najbardziej wykorzystywaną technologią jest technologia FDM (Fused Deposition
Modeling), która pozwala na drukowanie 3D z tworzywa termoplastycznego. Posiadacz drukarki 3D
według własnych oczekiwań, poczucia estetyki, może sam wydrukować produkt 3D. Niezbędna jest
do tego podstawowa wiedza na temat programów do modelowania typu CAD oraz obsługi drukarek
3D. Koszt takiego urządzenia wynosi od 2-8 tysięcy złotych, jednak zakres możliwości jaki daje jest
nieograniczony. Osoby decydujące się na zakup własnej drukarki 3D w technologii FDM, podążają
za trendami, chcą być „na czasie”, interesuje ich świat technologii. Innowacje są dla nich ważne,
pozwalają im iść wraz z postępem technologicznym. Cena nie jest dla nich czynnikiem hamującym,
chcą przynależeć do danej grupy społecznościowej o takich samych zainteresowaniach. Podejmują
oni ryzyko związane z innowacyjną technologią, badają, wykorzystują w wielu branżach, oceniają
samą technologię, jej zalety oraz wady, proponują lepsze rozwiązania. Są kreatywni oraz chętni do
poszerzania własnej wiedzy. Jednak odsetek takich osób jest niewielki.
Zadaniem przedsiębiorców jest zainteresowanie pozostałych konsumentów produktami 3D,
zwrócenie uwagi nabywców na możliwości samej technologii oraz jej szerokiego wykorzystania.
Konsument spotykając się pierwszy raz z nową technologią, chce w stosunkowo szybkim tempie
zrozumieć jej zasadę działania. W trakcie kampanii marketingowo-promocyjnej rolą przedsiębiorców
jest przedstawienie innowacji w sposób przystępny z niewielką ilości informacji niepowiedzianych,
które będą do konsumenta czynnikiem zachęcającym do zgłębienia wiedzy. Każde przedsiębiorstwo
mające na celu ulepszenie świadczonych usług powinno zarządzać produkcją zgodnie z cyklem
Deminga (Schemat 25). Dobre planowanie, prawidłowe wykonania i wdrożenie, kontrola reakcji
konsumentów oraz ulepszenie usterek jest kluczem do sukcesu dla każdego przedsiębiorstwa.

Schemat 25. Cykl Deminga

Źródło: Adam Hamrol, Władysław Mantura, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
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Niewątpliwie elementem, który wpływa na odbiór przez nabywcę jest możliwość personalizacji produktu. Wszystko co jest spersonalizowane zachęca ludzi do dokonania zakupu, gdyż to
on jako klient określa wygląd produktu, dobiera odpowiedni rozmiar, produkt taki jak np. implant
tworzony jest pod jego wymiar. Współcześnie potęga produktów i usług, które dostosowane są
do konkretnych oczekiwań klientów znacząco rośnie. Nabywca odczuwa silne zaangażowanie
przedsiębiorstwa w spełnianiu jego potrzeb, docenia możliwości w personalizacji jaką one mu
daje oraz na przykładzie implantu, czuje więź z producentem, gdyż to on pomógł mu wyzdrowieć.
Znaczenie innowacji dla potencjalnych konsumentów jest tym większe im szerszy jest zakres
wykorzystywania jego w wielu branżach. Zastosowanie produktu 3D w dziedzinach taki jak
medycyna, stomatologia, architektura, moda, edukacja, przemysł, reklama, marketing umożliwi
konsumentowi lepsze, wygodniejsze, bardziej kreatywne, innowacyjne podejście do życia. Sama
innowacja jest procesem zachęcającym, gdyż przedstawia wkład wielu ludzi w odkrycie nowego
produktu zaspokającego potrzeby konsumentów.
Należy również wspomnieć o konsumentach, którzy są negatywnie nastawieni na rozwój
innowacji produktowych. Najczęstszymi czynnikami, które należą do takiej postawy są przyzwyczajenia konsumentów do tego co stare i sprawdzone, obawa przed trudnościami z obsługą nowego urządzenia, wysoka cena, niechęć do nauki nowych rzeczy, przynależność do danej grupy
społecznej, bycie w owczym pędzie. Innowacja spostrzegana jest przez nich tylko i wyłącznie
jako zysk dla przedsiębiorstwa. Dana grupa konsumentów nieprzychylnie nastawiona do innowacji
produktowych może w sposób znaczący zniechęci pozostałych konsumentów, którzy wykazują
neutralne nastawienie. Dla przedsiębiorców tę grupę jest najtrudniej zachęcić lub zmienić jej
zdanie. Są oni w silnym stopniu przywiązani do produktów, sprawdzonych metod wytwarzania
oraz niekiedy mają nieprawdziwe informacje zaczerpnięte z niefachowych źródeł.
Podsumowując, znaczenie innowacji produktów 3D na rynku jest duże, nie tylko dla konsumentów,
ale i przedsiębiorców. Konsumenci zainteresowani wprowadzeniem nowej technologii, poszukując
informacji na ten temat, są zachęceni jej możliwościami, co przekłada się w dalszym stopniu na
zakup lub skorzystanie z firmy oferującej produkt 3D. Wspominana w niniejszym podrozdziale personalizacja produktu również jest czynnikiem, który nie pozwala przejść nabywcy obojętnie, gdyż
to on wyznacza kryteria w jaki sposób dany przedmiot ma wyglądać. Niewątpliwie są i przeciwnicy,
którzy nie chcą przynależeć do pędu konsumpcjonizmu, ze względu na własny światopogląd lub
zakorzenione przyzwyczajenia. Znaczenie innowacji dla przedsiębiorstwa również ma pozytywny
wpływ, gdyż to oni właśnie wyznaczają panujące trendy prezentując nowe produkty dla konsumentów.
Takie przedsiębiorstwa charakteryzują się kreatywnością, dobrą prognozą wymagań konsumentów,
analitycznym myśleniem oraz brakiem obawy przed wprowadzeniem innowacyjnych produktów na
rynek. Innowacyjna technologia również wpływa na inne starsze, sprawdzone metody wytwarzania.
Czują oni zagrożenie związane z postępem technicznym i sami oferują nowocześniejsze rozwiązania technologiczne. Każda innowacja przynosi pozytywne jak i negatywne skutki, należy jednak
pamiętać, że to ona wpływa na rozwój społeczeństwa oraz poprawę jakości życia. Od braci Wright,
konstruujących pierwszy samolot i obywając pierwszy lot w 1903 do boeingów i myśliwców minęło
jedynie tysiąclecie. Otwartość ludzi na innowacje oraz poszukiwanie lepszych rozwiązań przyczyniło
się do tego sukcesu oraz niewątpliwie w przyszłości przyczyni się do wielu innych.
4.2. Prognoza kształtowania zachowań konsumentów na rynku innowacji
przez przedsiębiorstwa
Na początku XXI wieku wprowadzono na rynek wiele innowacyjnych technologii, do których
należy między innymi technologia addytywna. Wraz z rozwojem i postępem technicznym pojawiło
się wiele przedsiębiorstw oferujących różnego rodzaju produkty. Konsumenci w obliczu szerokiego zakresu świadczonych usług stają się bardziej wymagający oraz zwracają uwagę na każdy
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element. Produkt powinien być funkcjonalny, innowacyjny, trwały, ładny, prosty w użyciu, łatwo
dostępny oraz jego cena powinna być przystępna dla wielu konsumentów. Niewątpliwe sposób
w jaki nabywca spostrzega nowe produkty zależy od marketingu przedsiębiorstwa. Rolą marketingu
jest zachęcenie potencjalnych klientów, przekazanie informacji na temat innowacyjnego produktu,
zmiana zakorzenionych stereotypów oraz przyzwyczajeń konsumentów do tradycyjnych metod
wytwarzania. Wiedza na temat oczekiwań nabywców, ich zachowania, czynników wpływających
na ich wybory jest dla firm sposobem na osiągniecie zamierzonego celu. Celem ich jest opracowanie metod kształtowania oraz odziaływania na zachowania nowych potencjalnych klientów 51.
Przedsiębiorstwa analizując zachowania konsumentów na rynku powinny w jak najszybszy sposób
dostosowywać się do zmian środowiskowych, panującego trendu oraz dynamicznie zmieniających
się potrzeb nabywców. Prawidłowa ocena zachowań konsumentów zmniejszy ryzyko związane
z wprowadzeniem innowacyjnego produktu na rynek.
Opracowanie dobrej strategii marketingowej w oparciu o zachowania konsumentów, czynniki
zewnętrzne i wewnętrzne, tendencję podejmowania decyzji oraz potencjalne oczekiwania nabywców, przyniesie przyszłym przedsiębiorstwom wiele korzyści. Przedsiębiorstwo podczas tworzenia
kampanii marketingowej, posiadając wiedzę na temat wyżej wspomnianych determinant, potrafi
w sposób zachęcający przekazać informacje przyszłym konsumentom. Kampanie marketingowe powinny odwoływać się do samej idei stworzenia danego innowacyjnego produktu 3D, jego
zastosowania w wielu dziedzinach, uniwersalności, możliwości personalizacji, innowacyjności,
trendu. Konsument powinien odczuć silna więź z marką oraz chęć posiadania danego produktu.
Niewątpliwie przedsiębiorstwa posiadają wpływ na podejmowane przez konsumentów decyzje
nabywcze. Do czynników takich możemy zaliczyć: wygląd estetyczny, sposób przekazywanej
informacji, miejsce sprzedaży, segmentacja na dynamiczny rynku oraz sam rodzaj innowacji
produktowej jakim jest produkt wydrukowany 3D 52. Stopień odziaływania każdej z determinanty
na zachowania konsumentów jest inny. Do zrealizowania prawidłowej segmentacji niezbędna jest
wiedza na temat cech osobowościowych konsumentów adekwatnych do ich wieku. Niewątpliwie
największą grupą odbiorczą nowości technologicznych są młodzi nabywcy. Przekaz medialny
zostanie w innym stopniu odebrany przez młodych, osoby w średnim wieku czy starszych konsumentów. Na młodych konsumentów najlepiej oddziałuje reklama internetowa, promocje, portale
społecznościowe, wydarzenia marketingowe, fora, opinie znajomych. Natomiast jeśli przedsiębiorstwa skupione są na konsumentach spędzających dużo czasu przed telewizorem, wówczas
ulokowanie danego produktu w serialu (product placement) zwiększy zainteresowanie53. Przykładem
plasowania produktu wydrukowanego 3D jest serial Chirurdzy. Wykorzystali oni drukarkę 3D, która
posłużyła im do druku modeli organów np. serca. W badaniu ilościowym kilku ankietowanych po
raz pierwszy miało styczność z pojęciem druku 3D właśnie w serialu Chirurdzy.
Innym ważnym aspektem, którym kierują się nabywcy podczas dokonywania zakupu jest wygląd
estetyczny, opakowanie, kolor, faktura, waga, rozmiar. Johny Ive główny projektant Apple powiedział: „To przykre i frustrujące, że otaczają nas produkty, które zdają się świadczyć o całkowitym
braku troski i staranności ze strony ich twórców. Przedmioty mają pewną bardzo ciekawą własność:
nawet jeden potrafi powiedzieć mnóstwo o firmie, która go wyprodukowała; o jej wartościach
i priorytetach”. Zgodnie z tą myślą każdy produkt potrafi „mówić”, to od przedsiębiorstw zależy czy
przemawia zachęcająco, intrygująco, ciekawie czy powszechnie, bezbarwnie, nieatrakcyjnie. Na
konsumenta najbardziej wpływają bodźce zewnętrzne w szczególności zmysł dotyku.
Kolejnym ważnym aspektem odgrywającym rolę podczas wyborów konsumenckich jest proces
dystrybucji. Według Tadeusza Sztuckiego pojęcie dystrybucja jest to „dostarczenie nabywcom
51
52
53
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produktów we właściwej jakości, w odpowiednim czasie i miejscach, przy najbardziej dogodnych
formach i warunkach dokonywania zakupów, a także po możliwie najniższych kosztach ich doprowadzenia z produkcji do pośrednich i końcowych nabywców” 54. Konsument posiadający pewność
co do świadczonych usług przez przedsiębiorstwo jest skłonny do zakupu nowych produktów.
Właściwa prezentacja innowacji, która nie zostanie przez nabywcę pominięta w ogromnej ilości
innych informacji, jest niewątpliwie krokiem do osiągniecie zamierzonego rezultatu. Przedsiębiorstwo posiadające zdobytą już wiedzę na temat zachowania konsumentów, komunikujące się
poprzez produkt z nabywcami powinno w jak największym stopniu dopasować rodzaj reklamy,
sposób przekazywania informacji, promocję do grupy docelowej.
Marketing szeptany również przynosi korzyści dla przedsiębiorców, gdyż źródła informacji
o innowacyjnych produktach przekazywane są między znajomymi, rodziną, na portalach społecznościowych, wydarzeniach, w mediach, w szkole, na wyższych uczelniach. Wyniki badania ilościowego potwierdzają rolę marketingu szeptanego. Na pytanie „Czy spotkał/a się Pan/Pani z pojęciem
druku 3D?” większość ankietowanych wspominała o wyżej wymienionych środkach komunikacji.
Dla konsumentów pozytywna informacja o produkcie udzielona przez użytkowników jest bardziej
wiarygodna niż ta przez producentów, którzy wypowiadają się o produkcie w samych superlatywach.
Przedsiębiorstwa wprowadzające na rynek oryginalny produkt przeważnie mają przewagę
nad konkurencją, gdyż to one są pionierami a nie naśladowcami. Konsument zazwyczaj będzie
skłonniejszy do macierzystej firmy niż do firmy upodabniającej się. Rolą i ogromną szansą producenta jest prezentacja innowacyjności oraz wejście na rynek jako pierwszy.
Zachowania konsumentów uzależnione są od sposobu w jaki informacje są do nich dostarczane.
Najbardziej wiarygodnymi i przekonującymi są treści specjalistyczne oraz znaczące osiągnięcia
na rynku w postaci wysokich miejsc na rankingach, certyfikaty, statuetki itd.
Podsumowując, różnorodne metody działania przedsiębiorstw na rynku wpływają w różnym
stopniu na zachowania konsumenckie. W dobie ciągle zmieniających się oczekiwań konsumentów,
zadaniem producentów jest nieustanna kontrola zmian trendów oraz ogólnej sytuacji na rynku.
Rzetelne poinformowanie konsumentów o oferowanym produkcie, możliwość wypróbowania jego,
zobaczenia w warunkach rzeczywistych zwiększa wiarygodności nabywców. Przedsiębiorstwo
powinno podejmować takie działania, aby zawsze posiadać przewagę nad konkurencją oraz
stabilność na rynku co zwiększy liczbę potencjalnych nabywców 55.
4.3. Możliwości i zagrożenia rozwoju innowacyjnej technologii druku 3D
Współcześnie rozwijająca się w szybkim tempie technologia 3D wykorzystywana jest w wielu
branżach przemysłu. Liczba użytkowników oraz potencjalnych konsumentów rośnie, natomiast koszt
samej drukarki 3D maleje. Od momentu wynalezienia przez Charlesa Hulla technologii addytywnej,
minęło jedynie 33 lata. Coraz częściej społeczeństwo słyszy o nowych innowacyjnych zastosowaniach druku 3D w medycynie, stomatologii, przemyśle motoryzacyjnym, modzie, edukacji. Naukowcy
przewidują, że za kilkanaście lat technologia ta będzie stosowana przez dużą ilość konsumentów
w zaciszu domowym. Przedsiębiorstwa rywalizując ze sobą na rynku, produkują łatwe w obsłudze,
ergonomiczne drukarki 3D. Konsument posiadając własną drukarkę ma pełną kontrolę nad przygotowaniem modelu 3D w programach komputerowych typu CAD, rodzajem wykorzystanego materiału
oraz sposobem wydrukowania 3D. Przy zastosowaniu danej technologii użytkownicy mogą stworzyć
własne produkty, spełniające ich oczekiwania. W Internecie powstają nowe strony internetowe, które
pozwalają na pobranie zaprojektowanych przez innych przedmiotów 3D. Należy również wspomnieć
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Tabela 10. Rozwój innowacyjnej technologii druku 3D

Źródło: opracowanie własne
o wadach, które niewątpliwie posiada ta technologia, należą do nich: relatywnie wysoka cena samej
drukarki 3D w technologii FDM, długi czas trwania wydruku, kosztowny materiał (filament).
Istnieje wiele możliwości oraz zagrożeń związanych z rozwojem innowacyjnej technologii druku
3D. Szanse w tym przypadku są nieocenione, technologia addytywna umożliwia wydruk 3D całego
biura, rekonstrukcję uszkodzonych partii ciała jak w przypadku grupy weterynarzy z Brazylii, która
uratowała żółwia, zakładając mu wydrukowaną protezę skorupy 56, drukowanie tabletek o sprecyzowanej dawce leku dla każdego pacjenta, druk organów, biowydruk skóry. Jesteśmy nieustannie
świadkami rozwój technologii druku 3D w dziedzinach motoryzacji, energetyki, zbrojenia, mody,
architektury, edukacji, marketingu.
Niewątpliwie zagrożeniem jakie niesie wykorzystanie technologii jest kradzież własności intelektualnej. W Internecie dostępne są platformy, posiadające darmowe modele 3D wykonane pod
wydruk. Wolność posiadaczy drukarek w tym przypadku jest nieograniczona, każdy konsument
może pobrać dany model i wykorzystać go w celach komercyjnych. Zamieszczone projekty nie
są chronione prawami autorskim oraz twórcy własnych modeli 3D nie zgłaszają ich do urzędu
patentowego. Innym niebezpieczeństwem jest możliwość wydruku poprawnie działającej broni.
Obecnie na rynku istnieją przedsiębiorstwa wykorzystujące technologię przyrostową do druku
żywności. Włoska marka Barilla podjęła się próby wydrukowania 3D makaronu 57. Firma ZMoprh
posiada w swoim asortymencie specjalną dysze umożlwiające druk 3D z czekolady. Istnieje gotowy już prototyp jeszcze nie wprowadzony na rynek drukarki Foodini Printer, dającej możliwość
wydrukowania produktu z ciasta, czekolady, mięsa czy ziemniaków. 58
Zgodnie z badaniami zaprezentowanymi przez firmę Deloitte „w roku 2015 na całym świecie
sprzedano ponad 200 tys. drukarek 3D. Co ciekawe, to prawie połowa wszystkich urządzeń, jakie
sprzedano łącznie od połowy lat 80. Firma Context, badająca rynek IT, prognozuje, że w 2017 r.
sprzedaż drukarek sięgnie miliona, a za cztery lata – nawet 8 mln sztuk. Wohlers Associates, firma
badawcza monitorująca ten rynek od wielu lat, szacuje, że w tym roku sektor ma być wart ponad
7 mld dol., a w 2018 r. może sięgnąć 13 mld dol. Z kolei raport pt. „Globalna ocena i prognoza
rynku druku 3D w kontekście opieki zdrowotnej przepowiada, iż do 2022 r. wartość tej branży, tylko
https://firmoweewolucje.bzwbk.pl/firmowe-ewolucje-tv/biznes-w-trzech-wymiarach-jaka-przyszlosc-czekadruk-3d [z dn.26.04.2017]
57
https://firmoweewolucje.bzwbk.pl/firmowe-ewolucje-tv/biznes-w-trzech-wymiarach-jaka-przyszlosc-czekadruk-3d [z dn.26.04.2017]
58
https://firmoweewolucje.bzwbk.pl/firmowe-ewolucje-tv/biznes-w-trzech-wymiarach-jaka-przyszlosc-czekadruk-3d [z dn. 26.04.2017]
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w kontekście medycznym wzrośnie do 3,89 mld dol. Nasz rynek dopiero się rozwija, za to w bardzo
szybkim tempie. Obecnie działa na nim około 100 firm. [….] Rosnące zainteresowanie widać na
internetowych serwisach sprzedażowych: z wspomnianego badania BCG wynika, że tylko na samym Allegro liczba aukcji drukarek 3D wzrosła czterokrotnie w ciągu roku, liczba aukcji akcesoriów
i części wzrosła 9 razy, a filamentów (tworzywo służące do druku 3D, najczęściej mające postać
zbliżoną do drutu) – aż 23 razy. Sami uczestnicy rynku zgodnie twierdzą, że potencjał jest ogromny.
Potwierdzają to wyniki finansowe przedstawicieli branży. Zortrax zanotował w 2014 r. 12,5 mln zł
przychodów i 2,8 mln zł zysku. W 2015 r. przychód firmy wyniósł już 37,6 mln zł, a zysk – 8 mln zł” 59.
Firma Canalys opublikowała prognozę sprzedaży drukarek 3D, materiałów oraz usług związanych z technologią przyrostową. Analitycy przewidują, iż w 2016r. wspomniane działy osiągną
zysk na poziomie 4,9 mld dol, natomiast w 2020r. wartość dochodów wyniesie 22,4mld. Badacze
oszacowali, iż między 2015-2020 średni roczny wzrost będzie wynosił 43,5 procent .60
Rysunek 5. Przewidywany rozwój technologii druku przestrzennego w latach 2015-2020

Źródło:https://www.crn.pl/aktualnosci/rynek-druku-3d-bedzie-wart-22-4-mld-dol-w-2020-r [z dn.26.04.107]
Tabela 11. Udział przedsiębiosrtw, które wprowadziły innowacje w latach 2012-2014 oraz 2013-2015

Źródło: Główny urząd statystyczny, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach
2013‐2015, Warszawa, 2016
Raport opublikowany w październiku 2016 przez Główny Urząd Statystyczny pt: „Działalność
innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013‐2015” przedstawia ilość przedsiębiorstw
wprowadzających innowacje na rynek oraz wartość nakładów na działalność innowacyjną.
Szansą dla innowacyjnych przedsiębiorstw jest wzrost zamożności społeczeństwa oraz chęć
podążania za trendami przez konsumentów. Dynamiczny rynek gospodarczy oraz warunki ekonohttps://firmoweewolucje.bzwbk.pl/firmowe-ewolucje-tv/biznes-w-trzech-wymiarach-jaka-przyszlosc-czekadruk-3d [z dn. 26.04.2017]
60
https://www.crn.pl/aktualnosci/rynek-druku-3d-bedzie-wart-22-4-mld-dol-w-2020-r [z dn.26.04.107]
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Tabela 12. Innowacje produktowe oraz procesowe

Źródło: Główny urząd statystyczny, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach
2013‐2015, Warszawa, 2016
Tabela 13. Innowacje organizacyjne oraz marketingowe

Źródło: Główny urząd statystyczny, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach
2013‐2015, Warszawa, 2016
Tabela 14. Nakłady na działalność innowacyjną

Źródło: Główny urząd statystyczny, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach
2013‐2015, Warszawa, 2016
miczne wpływają na zwiększenie się dochodów nabywców, polepszenia ich warunków życia oraz
zmiany zachowań względem produktów. Rozwój technologii addytywnej powoduje wzrost ilości
przedsiębiorstw oferujących produkty wydrukowane 3D. Na rynku z roku na rok, powstaje coraz
więcej firmy, co przekłada się na zwiększenie wiarygodności w oczach konsumentów. Przedsiębiorstwa analizujące badania związane z prognoza rozwoju technologii addytywnej, a następnie
decydujące się na założenie firmy oraz wejście na rynek, podejmują opłacalną oraz korzystną
finansowo decyzję. Producenci wprowadzając na rynek nowy produkt powinni zwrócić uwagę na
wygląd zewnętrzny drukarki 3D jak i samego produktu wykonanego tą technologią. Wykorzystanie
materiałów biodegradowalnych np. termoplastu PLA, zawierającego w składzie mąkę kukurydzianą
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sprzyja środowisku. Wygląd zewnętrzny jest subiektywną oceną konsumenta, uzależnioną od jego
przyzwyczajeń, panującego trendu, wiedzy designerów 61. W dobie nieustannie zmieniających
się warunków życia, konsumenci wymagają produktów designerskich, łatwych w obsłudze oraz
ułatwiających im codzienne funkcjonowanie.
Innowacje są najlepszym rozwiązaniem w osiągnięciu celu dla przedsiębiorstw wprowadzających
nowe produkty na rynek 62. Tworzenie innowacyjnych produktów powinno obywać się równolegle
z tworzeniem nowych metod promocji, organizacji, zarządzania pracownikami. Nieustanne kontrolowanie potrzeb konsumentów oraz wychodzenie im naprzeciw gwarantuje firmom odniesienie
sukcesu. Przedsiębiorstwa powinny zainteresować konsumentów własnym produktem wywołując
pozytywne emocje. Odpowiednia edukacja konsumentów oraz szeroki przekaz w wielu źródłach
zwiększy liczbę nabywców. Współczesnym trendem wśród producentów jest społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), która podczas opracowywania strategii marketingowej, bierze pod
uwagę dobro społeczne oraz ochronę środowiska. Do korzyści z wprowadzania strategii CSR
należy pozytywny wizerunku wśród konkurencji, wzrost kultury organizacji, poprawa wiarygodności,
lojalności wśród nabywców, zwiększenie zaufania rynkowego.
Zdaniem Terry Wohlers - konsultanta branżowego, analityka, media przeceniają aktualne możliwości
druku 3D. Uważa on, że taki proces w przyszłości może przynieść więcej szkód związanych z niezadowoleniem, rozczarowaniem konsumentów niż korzyści. Sama technologia porównując do tradycyjnych
metod wytwarzania posiada mankamenty, jednak w mediach przedstawiana jest jako idealna 63.
Podsumowując, technologia druku 3D posiada wiele możliwości oraz niezaprzeczalnie kilka zagrożeń. Rolą przedsiębiorstw jest ograniczenie wykorzystywania innowacji w nieetyczny
oraz niebezpieczny sposób dla społeczeństwa. Wymienione powyżej prognozy oraz przykłady
zastosowania druku 3D potwierdzają słuszność, iż technologia ta ma ogromny potencjał. To od
ludzi zależy w jakim stopniu będzie ona wykorzystana. Liczne badania nad jakością materiałów,
sposobem druku 3D wpłyną na poprawę technologii. Każda innowacja niesie ze sobą zagrożenia,
jednak bez niej nie byłoby poprawy jakości życia.
Zakończenie i wnioski własne
Na podstawie wnikliwej analizy literatury, przeglądu badań naukowych związanych z drukiem
3D, przeczytaniu wielu publikacji związanych z podejmowanymi decyzjami konsumenckimi, odbyciu licznych szkoleń z zakresu technologii druku 3D, wykonaniu pracy inżynierskiej dotyczącej
opracowania spersonalizowanej wkładki ortopedycznej a następnie jej wydrukowaniu 3D, wzięcia udziału w konferencjach poświęconych danej tematyce, przeprowadzeniu wiele ciekawych
rozmów ze specjalistami, obyciu praktyk w dwóch wiodących firmach Zortax oraz Monkeyfab
autorka może stwierdzić, że rola innowacji w tym przypadku technologii 3D jest znacząca. Celem
niniejszej pracy było udowodnienie, iż rozwój druku 3D ma wpływ podczas dokonywania
wyborów konsumenckich. Słuszność poglądu autorki potwierdziły uzyskane wyniki badań
ilościowych oraz jakościowych. Hipoteza przewodu pracy została dogłębnie sprawdzona
na podstawie 230 ankietowanych w badaniu ilościowym oraz dwóch osób, jedna posiadająca wykształcenie techniczne oraz druga humanistyczne. Uzyskane wyniki w obydwu
badaniach potwierdziły prawidłowość założonej hipotezy. Znacząca część badanych jest
pozytywnie nastawiona do innowacji, wzbudza ona ich zainteresowanie oraz chęć do posiadania
własnego produktu 3D. W badaniu jakościowym obydwie osoby interesują się innowacjami wpro61
62
63

T. Olejniczak, Innowacja …, op.cit, s. 232
T. Olejniczak, Innowacja …, op.cit, s. 233
http://centrumdruku3d.pl/przewidywania-przyszlosci-ciag-dalszy-druk-3d-za-50-lat/ [z dn.26.04.2017]
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wadzanymi na rynek. Respondenci są ciekawi w jaki sposób dana technologia rozwinie się na
przestrzeni najbliższych lat. Na podstawie omówionych czynników zewnętrznych i wewnętrznych,
przedsiębiorstwo podejmujące ryzyko wprowadzenia innowacyjnego produktu na rynek, posiada
wiedzę na temat możliwej reakcji nabywców. Konsumenci decydując się na zakup danego produktu,
podświadomie biorą udział w kilku etapowym procesie, rozpoczynającym się od poszukiwania
informacji poprzez wybór produktu wśród konkurencyjnych firm, skończywszy na ocenie dokonanego zakupu. Wiedza dotycząca zachowań konsumentów jest nieoceniona, rola jaką jest dla
nich innowacja, jest uzależniona m.in. od poziomu wykształcenia, wieku, statusu społecznego,
chęci podążania za trendami, bycia „na czasie”, zamożnością. Wybory konsumenckie, mogą
odbywać się w sposób przemyślany, spontaniczny, pod wpływem namowy znajomych, na podstawie opinii ludzi wpływowych, poprzez kampanie marketingowe, kierując się ciekawością oraz
chęcią zdobycia nowej wiedzy. Należy pamiętać, że wprowadzenie nowego innowacyjny produkt
nie wpłynie na każdego w takimi samym stopniu, może to być uwarunkowane zakorzenionymi
przyzwyczajeniami, strachem przed nowością tzw. neofobią, brakiem wiary w innowacyjność,
obawami związanymi z nauka obsługi np. drukarki 3D, wysoko ceną oraz wymaganiem posiadania specjalistycznej wiedzy. Niewątpliwie osoby młodsze są ciekawsze nowych technologii
w porównaniu z osobami starszymi. Jednak nie wyklucza to tych ostatnich do zgłębienia wiedzy
na temat technologii addytywnej lub samego zakupu drukarki 3D. Technologia druku 3D posiada zamknięte jak i otwarte oprogramowania, w zależności które wybierze użytkownik, ma on
możliwości mniejszej lub większej ingerencji w proces druku 3D. Jednak nie każdy konsument
od razu zdecyduje się na zakup własnej drukarki 3D. Istnieje wiele przedsiębiorstw tworzących
na zamówienie konsumenta spersonalizowany produktu 3D. Personalizacja produktu jest jedną
z determinanty decyzji nabywczych. Konsument świadomy unikatowego, niepowtarzalnego, wykonanego zgodnie z jego potrzebami jest zadowolony z możliwości wpłynięcia na finalny wygląd
przedmiotu. Przedsiębiorstwa przed wprowadzeniem na rynek nowego produktu, mają za zadanie
przedstawić informację w jak najbardziej przystępny, zrozumiały dla każdego, zachęcający do
własnych poszukiwań, intrygujący, niespotykany sposób. Kampanie marketingowe produktów
innowacyjnych powinny być nowatorskie, tak aby były kompatybilne z przedstawianymi przez
przedsiębiorstwa nowymi rozwiązaniami technicznymi. Dla konsumenta pierwszym etapem
przed dokonaniem zakupu jest sprawdzenie informacji na temat produktu, porównanie innych
ofert konkurencyjnych firm, zweryfikowanie opinii użytkowników lub specjalistów. Klient bardziej
wymagający oczekuje wizualnego przedstawienia innowacyjnej technologii, co jest niewątpliwie
potwierdzeniem sukcesu jakie odnoszą pikniki, festyn, sklepy detaliczne, filmy wideo, reklamy,
gdyż wtedy obserwujący może dokładnie obejrzeć proces tworzenia produktu 3D. Nastawienie
przedsiębiorstw do nowych konsumentów jest również czynnikiem o którym należy wspomnieć.
Wprowadzając nowy produkt na rynek należy pamiętać, że nie każda innowacja odnosi natychmiastowy sukces i zawsze posiada pewne ograniczenia. Przedsiębiorstwo powinno poinformować
o tym konsumentów w sposób obiektywny i zgodny z prawdą.
Rozwój druku 3D przyniósł wiele nowych możliwość w dziedzinach medycyny, stomatologii,
architektury, reklamy i marketingu, przemysłu maszynowego i motoryzacyjnego, przemysłu spożywczego, przemysłu zbrojeniowego, energetyki, edukacji, mody i obuwnictwa. Wykorzystanie
jego w powyższych branżach potwierdza jego aktualne znaczenie oraz zainteresowanie dalszym
rozwojem tych gałęzi przemysłu. Postępy technologii addytywnej mają niewątpliwie wpływ na
konwencjonalne metody wytwarzania, gdyż ci ostatni również w dobie dynamicznego rynku walczą o względy konsumentów. Współcześnie technologia addytywna najczęściej wykorzystywana
jest do produkcji jednostkowej lub małoseryjnej, ograniczenia jakie aktualnie posiada to przed
wszystkim długi czas procesu oraz ograniczona ilość materiałów.
Stopień innowacyjności produktów zależy od wielu czynników, takich jak poziom rozwoju gospodarki danego kraju, zamożność społeczeństwa, stopień wykształcenia obywateli, infrastruktura
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panująca w danym miejscu, chęć bycia na czasie itd. W dużych miejscowościach nowo wprowadzone produkty mają większą szansę na pozytywny odbiór, co jest uzasadnione większa liczą
mieszkańców, ich dochodami, możliwość korzystania z Internetu oraz chęcią posiadania czegoś
oryginalnego. Społeczeństwo zamieszkujące miasta powyżej 500 tysięcy mieszkańców, posiada
lepszy dostęp do nowych produktów co jest niepodważalną prawdą. Podróżują oni częściej co
również wpływa na poprawę świadczonych usług, gdyż konsument zaczyna porównywać produkty
znajdujące się we własnym kraju z pozostałymi odwiedzanymi przez niego.
Perspektywa dalszego rozwoju druku 3D jest szeroka, obecnie istnieje wiele prototypów, które nie
zostały wprowadzone jeszcze na rynek. Zainteresowanie konsumentów technologią przyrostową jest
czynnikiem powodującym wzrost tempa postępu innowacyjnego. Eliminacja wspominanych zagrożeń
oraz skrócenie czasu wydruku 3D przyniesie niewątpliwie dużą korzyść. Nawiązując do wypowiedzianego przez Steve Jobsa zadnia „Jestem przekonany, że to co odróżnia przedsiębiorców odnoszących
sukces od pozostałych, to czysty upór” jest odzwierciedleniem rzeczywistości. Przedsiębiorstwa przed
wprowadzeniem innowacyjnego produktu na rynek, dokonują licznych badań, które zbliżają ich do
osiągniecia zamierzonego celu. Technologia addytywna jest na dobrej drodze do zwiększenia swojej
roli wśród tradycyjnych metod wytwarzania. Potencjał jaki aktualnie prezentuje jest nieoceniony.
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6. https://firmoweewolucje.bzwbk.pl/firmowe-ewolucje-tv/biznes-w-trzech-wymiarach-jakaprzyszlosc-czeka-druk-3d [z dn. 26.04.2017]
7. https://www.crn.pl/aktualnosci/rynek-druku-3d-bedzie-wart-22-4-mld-dol-w-2020-r [z dn. 26.04.107]
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Branded Content jako realizacja celów
komunikacyjnych marki
Streszczenie:
Praca dotyczy stosunkowo nowego trendu w marketingu jakim są materiały filmowe typu branded
content. Wyróżniają się przede wszystkim brakiem bezpośredniego nawiązania do produktu, nie reklamuje
firmy jako takiej, ale stawia sobie za cel opowiedzenie historii, która przekazuje wartości z jakimi utożsamia
się marka. Przez drogę dystrybucji tego typu filmów, wysoką jakość produkcji oraz angażującą, bazującą
na emocjach treść, odbiorca sam jest zainteresowany wejściem w świat wykreowany przez markę. W pracy
zaprezentowano przykłady kampanii przeprowadzonych w Polsce oraz analizę przypadku marki Allegro
i serii „Legendy Polskie”.
Słowa kluczowe: Branded content, content marketing, video marketing, wizerunek, marka, komunikacja
Tytuł pracy w języku angielskim: Branded content as a method of implementing a brand’s communication
targets
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Wstęp
Praca dotyczy stosunkowo nowego trendu w komunikacji video marketingowej. Polega on na
tym, że nie skupia się na produkcie, ale na wywołaniu emocji u odbiorcy, które mają mieć przełożenie na postrzeganie marki. W dzisiejszym świecie konsument jest otoczony wszelkimi formami
reklamy. Wykorzystanie materiałów wideo dostarcza zarówno dźwięk jak i obraz, zatem istnieje
szansa, że zostanie zapamiętany lepiej przez odbiorcę, niż reklama z wykorzystaniem tylko jednego
bodźca. Jednak konsumenci mają bardzo wysokie wymagania co do dóbr konsumpcyjnych, a co
za tym idzie do firm które je produkują. Poszukiwanie oryginalnych treści w Internecie przewidział
już w 1996 roku Bill Gates publikując esej o tytule „Content is King” 1. W 2014 roku twórcy raportu
“Defining Branded Content for the Digital Age” z Branded Content Marketing Association dopowiadają: “Content is the King, but distribution is Queen. But the Queen is in charge” podkreślając
role mediów społecznościowych w dotarciu do odpowiedniej grupy odbiorców 2. Z tego względu
kampanie z wykorzystaniem branded content wymagają należytego przygotowania ze strony marki,
znalezienia agencji lub domu produkcyjnego, który będzie w stanie przełożyć misję i wizję firmy na
opowieść wzbudzającą emocje u odbiorców. Przejście przez poszczególne etapy przygotowania
kampanii wymaga czasu i nakładów finansowych, więc nie każde przedsiębiorstwo jest w stanie
sobie na to pozwolić, ale wizja zaangażowanej widowni, która może się przekształcić w wiernych
klientów z pewnością jest atrakcyjna w perspektywie marketingowej.
Branded content jest relatywnie nową formą video marketingu w mediach społecznościowych,
dlatego też praca jest oparta w większości o źródła internetowe oraz nowe wydawnictwa książkowe. Zagadnienie omówiono również na przykładach konkursów branży reklamowej oraz analizie
filmów zrealizowanych na polskim rynku, które uzyskały aprobatę zarówno wśród odbiorców, jak
i środowiska reklamowego, zdobywając liczne nagrody.
Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Podzielona jest na trzy rozdziały.
W pierwszym rozdziale zdefiniowano istotne pojęcia dla podejmowanej tematyki.
W drugim rozdziale pracy omówiono szerzej problematykę branded content, przedstawiono
analizę przykładowych kampanii oraz case study filmu marki wybranego do badania.
Trzeci rozdział ma charakter empiryczny. Zostały zaprezentowane wyniki badania własnego
dotyczące wizerunku wybranej marki w kontekście filmu wyprodukowanego dla tej marki.
Celem rozważań prowadzonych w pracy jest próba wyjaśnienia zjawiska branded content
i jego wpływu na wizerunek marki. Badanie skupia się wokół aspektu wizerunku marki Allegro,
w tym celu postawiono pytania pomocnicze:
• Czy badani wcześniej widzieli film wykorzystany w ankiecie?
W przypadku odpowiedzi negatywnej respondenci mieli możliwość z zapoznaniem się z filmem wybranym do badania, aby mogli odpowiadać na pytania mając świadomość jak może on
wpływać na wizerunek marki.
• Czy badani potrafią wskazać producenta filmu, firmę Allegro?
• Czy materiał filmowy wpływa pozytywne na wizerunek marki?
• W jaki sposób scharakteryzowaliby markę Allegro?

1
Heath Evans “Content is King” — Essay by Bill Gates 1996 https://medium.com/@HeathEvans/content-isking-essay-by-bill-gates-1996-df74552f80d9 [dostęp: 22.06.2018]
2
Branded Content Marketing Association „Defining Branded Content for the Digital Age”, s 12 http://www.
thebcma.info/wp-content/uploads/2016/07/BCMA-Research-Report_FINAL.pdf [dostęp: 22.06.2018]
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Przeanalizowanie powyższych pytań pozwala na sformułowanie hipotezy badawczej, która
brzmi następująco: branded content jest skutecznym sposobem komunikacji marketingowej
marki, która wpływa pozytywnie na jej wizerunek.
W pracy przyjęto metodę badania ankietowego z wykorzystaniem pytania z opracowania O.
Gorbaniuka do pomiaru cech osobowości kojarzonych z marką, aby pogłębić jak postrzegana jest
marka Allegro. Badanie ma na celu znalezienie odpowiedzi na pytanie czy respondenci przypisali
by jej przymiotniki mieszczące się w spektrum określeń pozytywnych.
Rozdział 1. Video marketing w Internecie
W literaturze przedmiotu video marketing nie jest jeszcze szeroko opisany. Na potrzeby pracy
zostały wykorzystane dwa opracowania książkowe, które poruszają ową tematykę. Magdalena
Daniłoś definiuje go jako „każde działanie marketingowe z użyciem formatu video”, jednocześnie
zwracając uwagę na to nie jest pełne przedstawienie tego zagadnienia, ale jedno z działań, które
powinno być wpisane w strategię content marketingowej marki.3
Podobne trudności w zdefiniowaniu tego terminu wykazuje Robert Stępowski, który odwołuje
się do literatury związanej z content marketingiem, podkreślając, że video marketing wpisuje się
w narzędzia marketingu takie jak promocja i komunikacja 4.
Video marketing został zapoczątkowany w telewizji i stąd może być najlepiej kojarzony. Telewizyjne spoty reklamowe są jednymi z najlepiej rozpoznawalnych form, jednak w dobie mediów
społecznościowych reklamy w formie krótkiego materiału filmowego są czymś więcej niż jednostronnym przekazem. To początek interakcji. Nadawca wręcz oczekuje reakcji odbiorcy – komentarza, oceny albo udostępnienia dalej. W ten sposób odbiorca staje się zaangażowany w przekaz,
a więc większe jest prawdopodobieństwo, że zapamięta treść reklamy.
Aby lepiej zrozumieć złożoność zagadnienia video marketingu należy zdefiniować czym jest
marketing. Według słownika PWN to „działania mające na celu poznanie potrzeb konsumentów,
ustalenie wielkości produkcji oraz metod dystrybucji, sprzedaży i reklamy towarów” 5 . Philip Kotler
i Kevina Lane Keller, zwracają uwagę, że marketing „ma na celu rozpoznawanie oraz zaspokajanie
ludzkich i społecznych potrzeb” 6.
Do dalszych rozważań nad istotą video marketingu ważne jest omówienie narzędzi marketingowych, sformułowanych jako „cztery P (4P) marketingu: produkt (product), cena (price), dystrybucja
(place) i promocja (promotion)” 7. Z czasem 4P zostało zastąpione na „4P nowoczesnego zarządzania: ludzie (people), procesy (processes), programy (programs) i dokonania (performance)”
8
. W marketingowym miksie na promocję składa się m.in. reklama, public relations, marketing
bezpośredni. W nowym 4P hasło programy odnosi się do wszystkich przedsięwzięć, które są
ukierunkowane na klienta, które mogą umożliwić realizowanie założonych priorytetów 9. W obrębie
tych narzędzi możemy umiejscowić video marketing.
Korelację między marketingiem a dostarczaniem angażujących społeczność treści w Internecie
oddaje pojęcie marketing 4.0 sformułowany przez Philpa Kotlera, Hermawana Kartajaya i Iwana
Setiawana: „Marketing 4.0 to podejście, które łączy w sobie interakcję online i offline między firmą
M. Daniłoś Video Marketing nie tylko na YouTube, Gliwice 2016, s. 30
R. Stępowski Video Marketing w mediach społecznościowych, czyli kieszenie pełne telewizji, Rawa Mazowiecka 2017, s. 18
5
Słownik PWN Marketing http://sjp.pwn.pl/slowniki/Marketing.html [dostęp 8.05.2018]
6
P. Kotler, K. L. Lane Marketing, Poznań 2018, s. 5
7
Ibidem, s. 27
8
Ibidem, s. 27
9
Ibidem, s. 28
3
4
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Tabela 1. Ewolucja zarządzania marketingowego

Źródło: P. Kotler, K. L. Lane Marketing, Poznań 2018, s. 27.

a klientem, przy budowie tożsamości marki miesza styl z meritum oraz uzupełnia łączność między
maszynami interakcją międzyludzką, by wzmocnić zaangażowanie klientów. Pomaga marketingowcom w przejściu do gospodarki cyfrowej, która przedefiniowała kluczowe koncepcje marketingu.
Marketing cyfrowy i tradycyjny muszą współistnieć w ramach marketingu 4.0, którego celem jest
rozbudzenie konsumenckiego orędownictwa” 10. Wynika zatem, że w Marketingu 4.0 najważniejszym czynnikiem, który tworzy zainteresowanie i zaangażowanie klientów jest atrakcyjna treść,
którą chcemy przekazać odbiorcom, aby uzyskać pożądaną aktywność użytkowników. Możemy
zatem mówić o marketingu treści (ang. content marketing), czyli kreowaniu historii związanych
z marką, które mają na celu utworzenie trwałej więzi między nadawcą a odbiorcą 11. Biorąc pod
uwagę powyższe stwierdzenia, można dokonać próby pogłębienia definicji wspomnianych przez M.
Daniłoś oraz R. Stępowskiego i określić video marketing jako produkcja i dystrybucja materiałów
filmowych do zdefiniowanej grupy odbiorców, które przez wywołanie emocji i dostarczanie angażujących treści ma zwiększyć rozpoznawalność marki i stworzyć trwałą relację z grupą docelową.
Storytelling
Z zagadnieniem marketingu treści nieodłącznie wiąże się pojęcie storytellingu. L.Knut na potrzeby
treści dystrybuowanych w Internecie formułuje koncepcję Digital Storytellingu, która zakłada, że
są to krótkie formy, zrealizowane powszechnie dostępnymi środkami realizacji, skoncentrowane
na bohaterze i jego historii, często jego własnymi słowami 12. Podkreśla, że tworzenie takich treści
zakłada późniejsze podzielenie się nią w sieci społecznościowej.
Robert Stępowski w opracowaniu dotyczącym video marketingu odnosi się do pojęcia storytellingu, mówiąc, że jest to „opowieść o marce” 13. Wskazuje na natłok informacji, jaki otrzymują
użytkownicy Internetu. Treści, które wyróżniają się na tle innych swoim przekazem są w stanie
przykuć uwagę i zatrzymać odbiorcę mają szansę zostać zapamiętane.
Zarówno w opracowaniu R. Stępowskiego jak i M. Daniłoś jako przykład pojawia się kampania
firmy Apple Think Different z roku 1997, gdzie narratorem jest Steve Jobs (zostały nagrane dwie
wersje lektorskie, w telewizji znalazła się wersja z głosem Richarda Dreyfuss’a) rozpoczynająca
P. Kotler, H.Kartajaya, I. Setiawan Marketing 4.0, Warszawa 2017 s. 98, 99
Ibidem s.117
12
K. Lundby Digital Storytelling, Mediatized Stories: Self-representations in New Media, Nowy Jork 2008, s.2
13
R. Stępowski Video Marketing w mediach społecznościowych, czyli kieszenie pełne telewizji, Rawa Mazowiecka 2017 s. 69
10
11
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ją słowami „Here’s to the crazy ones…” 14. Złożona jest z 17 czarno-białych zdjęć archiwalnych
znanych osobowości z XX wieku 15. Kampania wykazuje wszystkie cechy wskazane przez L.
Knut – jest bardzo prosta w swoim pomyśle, skupia się na montażu już zrealizowanych zdjęć,
a odbiorca koncentruje się na słowach lektora.
Innym przykładem poruszanym w opracowaniu R. Stępowskiego oraz prasie specjalistycznej
jest kampania marki Allegro z roku 2016 „Czego szukasz w święta? English for beginners” 16. Ten
materiał pokazuje w pełni ideę storytellingu. Jest zrealizowana jak zwykła reklama telewizyjna,
w prostych wnętrzach, bez efektów specjalnych. Odbiorca koncentruję uwagę na historii starszego pana, który postanawia się nauczyć angielskiego. Logo marki pojawia się tylko wtedy, kiedy
bohater zamawia książkę w scenie otwierającej oraz w późniejszej części, gdy kupuje walizkę
i niedługo później wychodzi na jaw, dlaczego bohater podjął się nauki angielskiego. Widz obserwuje jego potyczki ze zwrotami w obcym języku, ale tak naprawdę przez cały czas budowane
jest napięcie, dokąd zmierza historia staruszka, które zostaje rozładowane wzruszającą sceną
pierwszego spotkania z wnuczką wychowującą się w Wielkiej Brytanii. Puentą jest slogan reklamowy „A Ty? Czego szukasz w święta?”, który nawiązuje do słów widniejących w wyszukiwarce
Allegro „czego szukasz?”.
Media społecznościowe
Słownik PWN podaje następującą definicję: „technologie internetowe i mobilne, umożliwiające
kontakt pomiędzy użytkownikami poprzez wymianę informacji, opinii i wiedzy” 17.
W. Gogołek określa media społecznościowe jako „formę naturalnej, nieskrępowanej wymiany
informacji w Sieci pomiędzy osobami na temat wspólnych zainteresowań. Motywacją udziału jest
również chęć bycia lepiej poinformowanym” 18. Jednocześnie zwraca uwagę, że treści jakie tam
powstają są stworzone przez jednostki. Zasoby, które gromadzą media społecznościowe przez
aktywność użytkowników to tzw. UGC – user-generated content. Media społecznościowe zaliczają się do Web 2.0, czyli zjawisku opartym na interakcji użytkowników oraz tworzeniu się grup
społecznościowych (Internet social networking) 19.
1.1.1. YouTube jako popularny kanał dystrybucji
Marki poszukują swoich odbiorców tam, gdzie są dostępni, gdzie spędzają swój czas oraz są
aktywni. W maju 2018 YouTube był na czwartym miejscu w rankingu najczęściej odwiedzanych
domen w Polsce 20. Media społecznościowe są zatem nieodłączną częścią rozpowszechniania
wideo w Internecie. Stąd zaczęły się pojawiać konta na YouTube prowadzone przez marki takie
jak Castorama Polska, gdzie odbiorcy mogą uzyskać informacje o sprawnym przeprowadzaniu
remontu albo poradniki dla majsterkowiczów czy Studio Tymbark, gdzie co tydzień są publikowane materiały z udziałem znanych twórców autorskich kanałów na YouTube. Kluczowa jest tutaj
możliwość natychmiastowej informacji zwrotnej (reakcje pozytywne i negatywne, komentarze)
oraz bezpośrednia interakcja z użytkownikami korzystając z funkcji odpowiedzi na komentarze
Wikipedia, Think different https://en.wikipedia.org/wiki/Think_different [dostęp: 8.05.2018]
Apple Steve Jobs The Crazy Ones https://www.youtube.com/watch?v=8rwsuXHA7RA [dostęp: 8.05.2018]
16
Czego szukasz w święta? | English for beginners https://www.youtube.com/watch?v=tU5Rnd-HM6A [dostęp: 8.05. 2018]
17
Słownik PWN Media społecznościowe https://sjp.pwn.pl/szukaj/media%20spo%C5%82eczno%C5%9Bciowe.html [dostęp 22.05.2018]
18
W. Gogołek, Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania, kategorie, paradoksy, Oficyna Wydawnicza ASPRAJR, Warszawa 2010, s.160
19
Ibidem, s. 159
20
Gemuius Polska Wyniki badania Gemius/PBI za maj 2018 https://www.gemius.pl/reklamodawcy-aktualnosci/wyniki-badania-gemiuspbi-za-maj-2018.html [dostęp: 23.06.2018]
14
15
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czy wprowadzona w 2018 roku zakładka społeczność. Wiele marek decyduje się na taki kanał
dystrybucji swoich materiałów branded content właśnie ze względu na natychmiastową informację
zwrotną oraz możliwość śledzenia statystyk oglądalności wideo.
Wizerunek marki
Oleg Gorbaniuk przywołuje w swoim opracowaniu „Personifikacja marki. Perspektywa psychologiczna i marketingowa” klika grup definicji wizerunku marki, między innymi Dobni i Shinkhana,
które „opisują wizerunek marki jako sumę wrażeń, ogół wiedzy lub ogół skojarzeń z daną marką”.
Sam autor określa te pojęcia jako „wrażenie jaki powstaje w umyśle odbiorcy pod wpływem zbioru
znaków, które reprezentują daną markę. Ten szeroko rozumiany zbiór znaków (symboli) za pomocą
których możemy identyfikować markę wśród innych, można potencjalnie określić jako tożsamość
marki (brand identity).” Jednocześnie podkreśla, że określenie tożsamość nie oznacza tego samego co przyjęto w psychologii, ponieważ marka nie jest samodzielnym bytem. Osoby, które ją
stworzyły lub odpowiedzialne za jej wypromowanie, nadanie jej symboli graficznych, określają jej
istnienie. Często zamiast określenia tożsamość marki używane jest „znaki identyfikacyjne marki”
czyli jej nazwa, logotyp, paleta barw używana w identyfikacji wizualnej, charakterystyczne opakowanie produktu, uniformy pracownicze czy podobnie wyglądające punkty sprzedaży 21. Innym
opracowaniem, które odnosi się do zagadnienia wizerunku marki jest artykuł „Symbols for sale”
Sidney’a Levy’ego, gdzie identyfikacji wizualnej marki jest przypisane znaczenie emocjonalne,
powinna odzwierciedlać idee i wartości firmy 22.
Marketing humanocentryczny
Pojęcie marketingu humanocentrycznego zostało przedstawione przez P. Kotlera, H. Kartajaya
i I. Setiawana: w „Marketingu 3.0”. Mówi o nim następująco: „W marketingu humanocentrycznym
klienci traktowani są jako pełnowymiarowe jednostki ludzkie mające umysł, serce i ducha. Dzięki
temu marketingowcy spełniają nie tylko funkcjonalne i emocjonalne potrzeby klientów, ale odpowiadają również na ich pragnienia i troski” 23. W „Marketingu 4.0” autorzy podkreślają, że wraz
ze wzrostem znaczenia technologii w codziennym życiu, marketing humanocentryczny będzie
odgrywał coraz większą rolę. Marki posiadające cechy zbliżone do ludzkich są bardziej atrakcyjne
dla potencjalnych klientów, na ich podstawie można budować trwałą więź z marką 24. Aby odpowiedzieć na pragnienia klientów, należy ukazać „ludzką twarz marek”. Autor zwraca uwagę na 6
cech sformułowanych przez Stephena Sampsona w „Leaders without Titles”, są nimi:
• Fizyczność – marka, tak jak człowiek atrakcyjny fizycznie, może sprawiać wrażenie atrakcyjnej
zewnętrznie. Może się to przejawiać na przykład estetycznym, zapadającym w pamięć logotypem
albo interesującymi projektami produktów;
• Intelekt – marki, które są innowacyjne, wprowadzające rewolucyjne rozwiązania lub łączące
różne usługi;
• Towarzyskość – marki, które nie boją się kontaktu ze swoimi klientami i są otwarte na bezpośredni kontakt;
• Emocjonalność – marki pobudzające emocje przez angażujące kampanie reklamowe;
• Osobowość – marki konsekwentne w swoich działaniach, ale również gotowa na ciągły rozwój;
• Moralność – marki dbające o etykę oraz uczciwość w zakresie swojego modelu biznesowego.
O. Gorbaniuk Personifikacja marki. Perspektywa psychologiczna i marketingowa, Lublin 2011, s. 27
S. Levy Symbols for sale https://www.uibk.ac.at/smt/marketing/brandresearchlab2/files/symbolsforsale_
levy.pdf [dostęp 7.05.2018]
23
P. Kotler, H.Kartajaya, I. Setiawan Marketing 4.0, Warszawa 2017 s. 106
24
Ibidem, s. 107
21
22
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Rozdział 2. Branded content
Według członków Klubu Twórców Reklamy, branded content można zdefiniować jako „forma
komunikacji z konsumentem, która polega na niebezpośredniej promocji produktu czy usługi
poprzez publikowanie treści angażujących zarówno internautów, jak i odbiorców tradycyjnych
mediów. Działania z zakresu branded content mają na celu pokazanie ciekawych i przydatnych
aspektów reklamowanego produktu czy marki, zapoznanie konsumentów z wartościami, które
reprezentuje dana firma” 25.
W opracowaniu „Marketing 4.0” P. Kotlera, H. Kartajaya i I. Setiawana pojawia się sformułowanie
branded content jako „treści dostarczane przez markę, ale nie w tradycyjnym formacie reklamy –
zamieszczane w mediach społecznościowych” 26. Autorzy zwracają uwagę na fakt, że taka reklama
nie może być nachalna i zakłócać użytkownikowi korzystania z danego medium. Jeżeli treść nie
będzie w żadne sposób interesująca, nie będzie się dopasowana do stylu życia użytkownika to
prawdopodobnie zostanie przez niego zignorowana 27.
Branded Content Marketing Association (BCMA) w raporcie Defining Branded Content for the
Digital Age określa termin Branded Content jako „każdy sposób komunikacji (publikacja drukowana, forma audiowizualna, forma cyfrowa, widowisko teatralne) i jej treść, stworzony i opłacony
w całości lub częściowo przez markę” 28.
Raport BCMA podkreśla, że branded content jest produktem procesów jakie zachodzą w koncepcji content marketingu. Koncepcja zakłada: planowanie, tworzenie, produkcję, dystrybucję,
promocję i ewaluację stworzonego materiału. Przez aspekt finansowy właściciel marki może
mieć dużą kontrolę nad treścią, ale również ze względu na to jakie wartości ma odzwierciedlać
produkowany materiał, aby był zgodny z misją i wizją firmy. Twórcy raportu podejmują próbę odpowiedzi na pytanie jakie są różnice między tradycyjną reklamą a materiałem branded content.
Podkreślają podstawową różnicę, jaką jest sposób dystrybucji, a co za tym idzie utrzymywania
uwagi odbiorcy, która wynika z dobrowolnej chęci do zaangażowania się w materiał.
2.1. Wyróżniki branded content według Branded Content Marketing Association
Raport BCMA wskazuje na wybrane cechy charakterystycznych tego typu rodzaju materiałów.
Są to:
• Zaangażowanie (engagement)
Interesująca treść ma powodować aktywne zaangażowanie odbiorcy.
• Wybór (choice)
Odbiorcy świadomie dokonują wyboru o obejrzeniu danego materiału.
• Sposób dystrybucji (mode of delivery)
Eksperci z raportu BCMA określają sposób dystrybucji jako „non interruption-based” (w przeciwieństwie do modelu dystrybucji „interruption-oriented”). Materiały typu branded content są
najczęściej publikowane jako osobne utwory, a nie są na przykład reklamą przerywającą program
telewizyjny.
• Branded content jako produkt strategii content marketingowej

Klub Twórców Reklamy branded content http://ktr.org.pl/branded-content/ [dostęp: 20.06.2018]
P. Kotler, H.Kartajaya, I. Setiawan Marketing 4.0, Warszawa 2017 s. 209
27
Ibidem s. 211
28
Branded Content Marketing Association „Defining Branded Content for the Digital Age”, s 12 http://www.
thebcma.info/wp-content/uploads/2016/07/BCMA-Research-Report_FINAL.pdf [dostęp: 22.06.2018]
25
26
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Autorzy raportu podkreślają, że tworzenie kampanii opartej na branded content to proces wymagający przejścia przez klika etapów, takich jak:
• Określenie i dogłębne zrozumienie potrzeb oraz zainteresowań grupy docelowej;
• Dopasowanie potrzeb i zainteresowań odbiorcy do wartości, które marka sobą reprezentuje;
• Określenie celów kampanii wpisującej się w cele marketingowe marki
• Stworzenie kampanii z wykorzystaniem branded content, która zaangażuje widza poprzez
np. wysoką jakość produkcji, interaktywność, przykuwającą uwagę fabułę;
• Zaplanowanie dystrybucji i promocji wyprodukowanego materiału;
• Ewaluacja projektu.
• Dostarczanie wartościowej treści dla odbiorcy, a przez to budowanie głębszej relacji z odbiorcami – potencjalnymi klientami 29.
2.2. Przykłady kampanii na polskim rynku
Pomimo tego, że branded content jest stosunkowo nowym trendem w komunikacji marketingowej,
w Polsce zostało zrealizowanych kilka kampanii tego typu. W pracy zaprezentowano przykłady
zróżnicowane co do zawartości merytorycznej, środków realizacji, twórców oraz szacowanego
budżetu produkcji.
Pierwszym wyróżniającym się przykładem jest film dokumentalny „Droga do mistrzostwa”,
którego mecenasem pomysłodawcą oraz mecenasem jest firma BMW 30. Twórcą scenariusza
oraz reżyserem jest Bartosz Konopka, twórca nominowany w 2010 do Oscara za film „Królik po
berlińsku”. Film pokazuje losy 5 bohaterów, którzy są jednocześnie narratorami opowiadającymi
o swojej karierze i dążeniu do doskonalenia swojego warsztatu jako artysty. Tytułowymi mistrzami, sportretowanymi w dokumencie są Agnieszka Holland, Olga Sipowicz (Kora), Janusz Gajos,
Tomasz Stańko oraz Rafał Olbiński. Film prezentuje bardzo wysoki poziom artystyczny, ujęcia są
zrealizowane w różnych plenerach, są też wykorzystane zdjęcia archiwalne 31. Można zauważyć,
że wybór postaci jest nieprzypadkowy. Dokument Konopki jest okazją do poznania historii osób
o bogatym dorobku artystycznym i zasługach dla polskiej kultury, którzy nie udzielają wywiadów
w prasie kolorowej, stronią od dzielenia się swoim życiem prywatnym, a co najważniejsze są nadal
aktywne zawodowo i potrafią opowiadać o tym z prawdziwą pasją. Marka, która stoi za tą produkcją
promuje ją w następujący sposób: „BMW zaprosiło do współpracy artystów, których ceni i podziwia. Mistrzowie reprezentują różne dziedziny sztuki: film, muzykę oraz sztuki wizualne. „Droga do
mistrzostwa” opowiada o tym, kim są, co determinowało ich życiowe wybory i ukształtowało ich
jako artystów. Film jest próbą odpowiedzi na pytania: na czym polega fenomen wielkich postaci?
Co łączy mistrzów? Czy wspólnym mianownikiem jest nieustająca chęć rozwoju i dążenie do
samodoskonalenia, czy to oni wytyczają cele innym?” 32. Można przypuszczać, że marka BMW
w ten sposób podkreślić, że dąży do doskonalenia swoich samochodów, chce być kojarzona z najwyższą jakością oraz być utożsamiana z osiągnięciami tak samo jak artyści o bogatym dorobku
artystycznym. „Droga do mistrzostwa” została zrealizowana w ramach akcji BMW Drives Culture,
w ramach której współpracuje z organizatorami licznych festiwalów sztuki, wspiera instytucje kultury, czy współfinansuje publikacje poświęcone sztuce. Film trafił do dystrybucji przez partnerów
projektu. 24 kwietnia 2016 roku można było go obejrzeć w sieci kin Cinema City na specjalnych
Branded Content Marketing Association „Defining Branded Content for the Digital Age”, s.16-32 http://www.
thebcma.info/wp-content/uploads/2016/07/BCMA-Research-Report_FINAL.pdf [dostęp: 22.06.2018]
30
BMW Polska BMW Drives Culture https://www.bmw.pl/pl/topics/fascination-bmw/bmw-drives-culture/dcfilm.html
31
Droga do mistrzostwa | Zwiastun https://www.youtube.com/watch?v=9f4OgFp5FaI
32
BMW Polska BMW Drives Culture https://www.bmw.pl/pl/topics/fascination-bmw/bmw-drives-culture/dcfilm.html
29
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Ilustracja 1. Plakat promujący „Drogę do mistrzostwa”

Źródło: Filmweb http://www.filmweb.pl/film/Droga+do+mistrzostwa-2016-761774/posters [dostęp: 28.06.2018]
pokazach, a kanał telewizyjny Discovery Channel zaplanował emisję w wybrane dni. Dom produkcyjny Timecode Film Production otrzymał 3 nagrody branżowe za „Drogę do Mistrzostwa”: srebrne
Effie w 2016 roku w kategorii motoryzacja, Kreaturę 2016 w kategorii content marketing – branded
content oraz Złoty Spinacz 2016 33.
Innym przykładem filmu, który jest materiałem branded content jest „Ostatnia butelka” zrealizowana przez agencję LVOV dla firmy Baczewski. Przedstawiciel firmy otrzymał list od syna 94
letniego mężczyzny, w którym informuje, że posiada butelkę wódki marki Baczewski skradzioną
przez niego w czasie II wojny światowej i chciałby oddać ją właścicielom 34. Stefan Płażek, bohater
filmu opowiada w dokumencie historię swojego życia w okresie wojennym. Ukazuje również spotkanie przedstawiciela marki J.A. Baczewski z panem Stefanem. Za reżyserię i zdjęcia odpowiada
Marcin Korszałka, który opowiadał wcześniej za inne projekty dokumentalne. Twórca postawił na
czerń i biel w obrazie, naturalne plenery oraz ujęcia w domu bohatera. Dyrektor artystyczny agencji
LVOV, Wojciech Dagiel w wywiadzie dla magazynu „Press” przyznaje, że nie było żadnych dubli,
spotkanie przedstawiciela Baczewskiego oraz bohatera nastąpiło pierwszy raz przed kamerą.
Historia starszego mężczyzny, szczerość jego wypowiedzi i artystyczne, czarno-białe zdjęcia
mają wywołać u widza niewymuszone emocje. Można wysnuć wniosek, że marka Baczewski chce
podkreślić swoją wieloletnią historię oraz przypomnieć polskie pochodzenie. „Ostatnia butelka”
jest przykładem w jaki sposób można stworzyć materiał o marce, która nie może promować się
tradycyjnymi kanałami dystrybucji. Reklama alkoholu w Polsce jest praktycznie zabroniona, szczególnie wysokoprocentowego, ale film wyprodukowany dla firmy Baczewski nie promuje trunku.
Produkt ukazuje się tutaj w historycznym kontekście, a plansza po filmie informuje widza o dalszych
losach tytułowej ostatniej butelki, która została przekazana do Muzeum Wódki w warszawskim
Koneserze. Agencja LVOV otrzymała 2 nagrody w konkursie Golden Drum 2015 (w tym Grand Prix)
oraz 3 nagrody w konkursie KTR w kategoriach branded content, film oraz digital craft. „Ostatnia
butelka” jest dostępna na YouTube 35 oraz na Vimeo z angielskimi napisami 36.

33
34
35
36

Timecode nagrody branżowe http://timecode.pl/#section-nagrody [dostęp: 20.06.2018]
J.A. Baczewski Ostatnia Butelka http://baczewski-vodka.pl/pl/ostatnia-butelka/ [dostęp: 20.06.2018]
Ostatnia butelka https://www.youtube.com/watch?v=nhjopoRbvM8 [dostęp: 27.06.2018]
Baczewski Ostatnia Butelka https://vimeo.com/203278903 [dostęp: 27.06.2018]
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Ilustracja 2. Stefan Płażek, bohater filmu „Ostatnia butelka”.

Źródło: materiały prasowe J.A. Baczewski.
Powyższe 2 wybrane przykłady wyróżnia forma filmu dokumentalnego, ambitna tematyka oraz
zaangażowanie twórców znanych z produkcji długometrażowych czy fabularnych. Nie są to filmy
o charakterze stricte rozrywkowym. Ze względu na swoją drogę dystrybucji, jaką są najczęściej
media społecznościowe materiały typu branded content często są kojarzone wyłącznie z rozrywką. Nie jest dostępna informacja jaki był budżet obu produkcji, ale można domniemywać, że
„Droga do mistrzostwa” była zdecydowanie droższa w realizacji, chociażby ze względu na zaangażowanie 5 artystów. „Ostatnia butelka” prawdopodobnie dysponowała mniejszym budżetem.
Oświetlenie jest skromne, plenery naturalne, a bohater zgodził się dobrowolnie na sfilmowanie
spotkania z przedstawicielem J.A. Baczewski. Mimo tych różnic oba filmy reprezentują bardzo
wysoki poziom artystyczny oraz podkreślają to co ma być najważniejsze w tego typu materiale,
czyli niepowtarzalną i angażującą historię, która w przypadku zaprezentowanych w pracy dwóch
dokumentów jest przedstawiana widzowi narracją wybranych przez markę bohaterów.
2.3. Polskie nagrody branżowe uwzględniające kategorię branded content
Dowodem na realizację na polskim rynku materiałów typu branded content jest pojawienie się
stosunkowo niedawno takiej kategorii w konkursach branżowych. Poniżej zaprezentowana jest
lista wybranych konkursów, w których przyznawane są nagrody w kategorii branded content:
• KTR
W latach 2013 i 2014 były wręczane nagrody w kategorii media interaktywne, podkategoria
digital branded content, w następnych latach ta podkategoria została podpięta pod kategorię główną
digital (od 2016 digital&mobile), a od edycji w 2018 roku funkcjonuje w kategorii communication,
podkategoria branded entertainment – branded content. Mimo wszystko regulamin konkursu nie
definiuje czym jest branded content 37.
• Effie (Polska edycja)
Nagrody w kategorii branded content przyznawane są od roku 2016. W swoim regulaminie
definiuje dokładnie czym może być materiał w tej kategorii: „niestandardowe formy działań contentowych, które w efektywny sposób dotarły do publiczności oraz wsparły strategię marki i cele
biznesowe”. Jury zdecydowało się na następujące wytyczne, gdzie nagradzane będą filmy, które:
• Nie będą stawiać marki, produktu, opakowania lub logotypu na pierwszym planie, a będą jedynie
pretekstem do opowiedzenia historii. Ich wykorzystanie będzie spójne z przekazem materiału;
• Będą niosły za sobą użyteczną wartość dla odbiorcy na przykład walor edukacyjny, prospołeczny, inspiracyjny, rozrywkowy;
KTR Regulamin uczestnictwa 2018 http://www.ktr.org.pl/wp-content/uploads/2018/02/REGULAMIN-KONKURSU-KTR-2018-v.2.pdf [dostęp: 20.06.2018]

37
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• Będą wpasowane w strategię komunikacyjną marki, nie będą odbiegać od jej elementów
wizerunkowych, misji i wizji. Jury nagrodzi projekty, gdzie branded content jest kluczowym
elementem zgłaszanej do konkursu kampanii. Kategoria branded content nie obejmuje filmów
z wykorzystaniem product placement.
Przykładowe kampanie wybrane przez Jury jako wzorowe: Studio Tymbark (Grupa Maspex),
Yes!tem kobietą– tampony o.b. (Johnson&Johnson), #DajCalusa z Coca-Cola (The Coca Cola
Company), 5 Stadion (Kompania Piwowarska) 38.
• Złote Spinacze
Od 2016 roku przyznawane są nagrody w kategorii content marketing, podkategorii branded
content. Organizatorzy nie definiują w żaden sposób jakie cechy ma spełniać dana kampania.
• Kreatura
Podobnie jak w Złotych Spinaczach funkcjonuje podkategoria branded content podpięta pod
kategorię content marketing. Przyznawana od 2015 roku.
• Grand Video Awards
Konkurs odbywa się od 2015 roku i od początku funkcjonuje kategoria branded content. Jego
organizatorzy definiują ją jako „treść z komunikatem marek” 39.
• Mixx Awards
W tym konkursie kategoria zaistniała w 2010 roku. Wytyczne w 2017 roku definiują materiały
branded content jako: „Działania reklamowe, w których konsumenci otrzymują dostęp do unikalnych
treści niepozostawiających wątpliwości, przez którą markę lub dla której marki zostały stworzone.
Konsument wie dokładnie, dzięki jakiej marce może z nich korzystać, ponieważ jest ona wyraźnie
oznaczona jako partner, sponsor lub dostawca treści” 40.
Wybrane przykłady ilustrują, że kampanie z wykorzystaniem branded content z zaczynają
istnieć na polskim rynku, a przede wszystkim pokazują, że branża powoli kształtuje definiowanie
tego pojęcia. Wymaga jednak sporego doprecyzowania, patrząc na rozbieżności w regulaminach
zgłoszeń czy same filmy nominowane w kategoriach. Uściślenie terminu rozwieje wątpliwości do
jakiej kategorii pasuje dana kampania, ponieważ już teraz funkcjonuje wiele pokrewnych terminów,
które mogą być mylone z branded content. Najbardziej rozbudowana i niepozostawiająca wątpliwości jest definicja uwzględniona przez regulamin konkursu polskiej edycji nagród Effie. Konkursy
mogą też przynieść skutek w postaci zwiększenia konkurencji między domami produkcyjnymi, tak
aby kłaść nacisk na jakość materiałów. Z drugiej strony pokazuje klientom agencji reklamowych
alternatywę dla tradycyjnej formy reklamy. W pracy zostały zaprezentowane jedynie wybrane
przykłady polskich konkursów, ale poza granicami kraju jest to również popularna kategoria
w nagrodach branżowych i świadczy o rosnącej popularności branded content.

Effie Awards Poland Kategorie Effie Awards 2018 http://effie.pl/wp-content/uploads/2018/05/kategorie-effie_2018_final.pdf [dostęp: 20.06.2018]
39
Grand Video Awards Regulamin uczestnictwa https://www.grandvideoawards.pl/konkurs/regulamin [dostęp: 20.06.2018]
40
Ibidem
38
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2.4. Case study serii “Legendy Polskie” marki Allegro
Na potrzeby pracy do badania został wybrany przykład kampanii branded content „Legendy
Polskie” firmy Allegro, a konkretnie jeden z filmów z serii: „Twardowsky”. Seria została wybrana do
case study ze względu na wysoką oglądalność, konsekwencję i spójność w realizacji wszystkich
filmów, pozytywne komentarze widzów i nagrody branżowe. Pokazują ciekawą treść, która nie
jest powiązana ze sprzedażą, nie promują żadnego produktu oferowanego na serwisie Allegro.
Również warty odnotowania jest fakt, że w 2016 roku, kiedy ukazała się większość filmów „Legendy Polskie” Allegro równolegle prowadziło kampanię „Czego szukasz?”, która opierała się
na koncepcie storytellingu. Filmy znacznie różniły się fabularnie, ponieważ opowiadały historie
o potencjalnych użytkownikach serwisu i w przeciwieństwie do „Legend Polskich” pojawiał się
element sprzedażowy (np. paczka przychodząca pocztą z logotypem Allegro), jednak był to tylko
pretekst do opowiedzenia złożonej historii, z emocjonalnym zakończeniem. Najbardziej znaną
produkcją z serii jest „Czego szukasz w święta? English for beginners.”, która osiągnęła ponad
14 mln wyświetleń 41 i była najchętniej oglądanym materiałem w kategorii reklama na YouTube
w 2016 roku 42. To pokazuje, że firma Allegro bazuje swoją komunikację video w Internecie przede
wszystkim na jakościowych produkcjach, zorientowanych na osiągnięcie wysokich zasięgów.
2.4.1. Realizacja serii Legendy Polskie
Wszystkie filmy zostały zrealizowane przez firmę produkcyjną Platige Image, specjalizującą się
w efektach specjalnych, a reżyserem został jej dyrektor kreatywny Tomasz Bagiński, nominowany
do Oscara w 2002 roku za krótkometrażowy film animowany „Katedra”. W serii „Legendy Polskie”
ukazało się 5 filmów krótkometrażowych: „Smok”, „Twardowsky”, „Twardowsky 2.0”, „Operacja
Bazyliszek” i „Jaga” oraz 6 teledysków do coverów piosenek, które pojawiły się w filmach: „Aleja
gwiazd”, „Mój jest ten kawałek podłogi”, „Jaskółka uwięziona”, „Cichosza”, „Jezu jak się cieszę”
i „Kocham wolność”. Wszystkie zanotowały wysokie liczby odsłon na platformie YouTube liczone
w milionach i przychylne komentarze widzów.
Anna Iller, Branded Content Manager w Allegro na spotkaniu Content Espresso przyznała,
że zrealizowanie „Legend Polskich” nie było tanim przedsięwzięciem, ale od początku było wiadomo, że inwestując w taki projekt najważniejsze było stworzenie takiej treści, które zauważalnie
zainteresuje odbiorców. Poradziła osobom uczestniczącym w panelu, aby tworzyć treści, na które
wydatek na promocję nie będzie wyższy niż koszty produkcji. Podkreśliła, że największym wyzwaniem jest stworzenie kampanii, którą użytkownicy mediów społecznościowych będą masowo
przekazywać sobie dalej (udostępniać w mediach społecznościowych, tzw. video viralowe), ale
nie ma jednego, uniwersalnego przepisu na sukces, który sprawdziłby się za każdym razem .
Legendy Polskie zostały nagrodzone wieloma nagrodami, między innymi: złotą statuetkę Mixx
Awards zarówno w 2016 jak i w 2017 w kategorii branded content, brązową statuetkę w konkursie
KTR 2017 w kategorii digital&mobile, podkategoria branded content oraz złotą statuetkę w konkursie Złotych Spinaczy w kategorii content marketing, podkategoria branded content. Poza filmami
zostały zrealizowane teledyski do piosenek z „Legend”, ukazały się opowiadania na podstawie
których zostały napisane scenariusze do filmów krótkometrażowych z serii w formie ebooków
oraz audiobook „Wywiad z Borutą. Seria Legendy Polskie” czytany przez Krystynę Jandę oraz
Tomasza Drabka. Obserwując tą długą listę wyprodukowanych materiałów multimedialnych,
można zaryzykować stwierdzenie, że Allegro próbuje tworzyć opowieść transmedialną opartą
o wykreowany świat.
Na dzień 24.05
Proto Najpopularniejsze reklamy na YouTubie. Na podium Allegro http://www.proto.pl/aktualnosci/
najpopularniejsze-reklamy-na-yotubie-na-podium-allegro [dostęp: 20.06.2018]

41
42
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2.4.2. Film wybrany do badania
Wykorzystany do badania film „Twardowsky” został opublikowany 15 grudnia 2015 roku. Na
dzień 23 maja 2018 roku ma 5 190 816 wyświetleń na platformie YouTube, 59 tysięcy reakcji
pozytywnych, 1,8 tysiąca reakcji negatywnych i 4193 komentarzy. W rolach głównych wystąpili
Robert Więckiewicz i Aleksandra Kasprzyk. Za zdjęcia odpowiadał Łukasz Żal, który pracował
przy nagradzanych nagrodami filmach pełnometrażowych jak „Ida”, „Twój Vincent” czy „Zimna
Wojna” 43. „Twardowsky” opowiada o zamkniętym na stacji kosmicznej na księżycu Panu Twardowskim. Odosobnienie jest spowodowane podpisaniem umową z diabłem. Usiłuje negocjować
swoje warunki z diablicą, ale wiedząc, że nie może na wiele liczyć postanawia uciec. Jego losy
są kontynuowane w filmie krótkometrażowym „Twardowsky 2.0”.
Ilustracja 3. Kadr z filmu „Twardowsky”. W tej roli Robert Więckiewicz

Źródło: materiały prasowe Allegro

2.4.3. Przyszłość serii
20 maja 2018 na festiwalu Pyrkon został zapowiedziany planowany pełnometrażowy film fabularny „Twardowsky 3.14”, który będzie kontynuować losy bohaterów z poprzednich części. Firma
Allegro jest producentem głównym, firma Platige Image będzie odpowiadać za produkcję tak samo
jak w poprzednich filmach z serii, a firma Next Film za koprodukcję i dystrybucję kinową. Premiera
planowana jest na koniec 2019 roku 44. Anna Iller w wypowiedzi dla portalu wirtualnemedia.pl
ujawniła, że produkcja jest odpowiedzią na pytania fanów serii „Legendy Polskie” 45. Dodatkowo
została uruchomiona zakładka „zostań aniołem Legend Polskich”, gdzie można kupić gadżety
związane z filmem, opowiadania z serii z autografami, zaproszenie na premierę, odwiedziny na
planie oraz najdroższą atrakcję, czyli możliwość wystąpienia w filmie. Cały dochód ze sprzedaży
zostanie przekazany na rzecz produkcji pełnometrażowej 46. W ten sposób marka prawdopodobnie chce zabezpieczyć środki na produkcję kosztownego w realizacji projektu, ale może być to
przejawem szukania alternatywy dla często stosowanego w filmach product placementu czy city
placement, czyli opłaconej lokacji. Taki rodzaj współpracy może nie pasować do klimatu „Legend”.
Marka odpowiedzialna za produkcję najwyraźniej chce skorzystać z potencjału jaki jest w fanach
serii, która jest gotowa przeznaczyć środki nie tylko na bilety do kina, ale również na koszty wyprodukowania „Twardowskiego 3.14”.
Film Polski Profil Łukasza Żala http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=1160854 [dostęp: 20.06.2018]
Wirtualne Media „Twardowsky 3.14” będzie filmem pełnometrażowym - Allegro i Platige Image zrealizują go z Next Film http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/twardowsky-3-14-z-legendy-polskie-bedzie-filmempelnometrazowym-allegro-i-platige-image-zrealizuja-go-z-next-film [dostęp: 20.06.2018]
45
Ibidem
46
Allegro Legendy Polskie https://allegro.pl/legendy [dostęp: 20.06.2018]
43
44
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Rozdział 3. Analiza badań własnych
Po teoretycznym scharakteryzowaniu zagadnienia branded content i charakterystyce wybranego przykładu marki Allegro – seria Legendy Polskie, zostaną przedstawione wyniki badania
empirycznego w oparciu o jeden z filmów „Twardowsky”.
3.1. Założenia metodologiczne badania
Badanie zostało przeprowadzone za pomocą wywiadu kwestionariuszowego. Zostało w nim
uwzględnione pytanie z opracowania O. Gorbaniuka do pomiaru cech osobowości kojarzonych z marką.
Badanie przeprowadzono w dniach 3-12 czerwca 2018 roku wśród użytkowników portalu Facebook
za pomocą narzędzia Google Forms. Wyniki przedstawiono w kolejnych podrozdziałach pracy.
3.2. Grupa badawcza
Ankietę wypełniło 130 osób. W znacznej większości były to kobiety - 82 procent. Mężczyźni to
natomiast 18 procent respondentów. Wyniki badania z podziałem na płeć zostały przedstawione
na wykresie poniżej.
Kolejnym kryterium jest wiek. Przeważają osoby w przedziale 19-25 lat, stanowią one 80 procent badanych. Następnie 12 procent stanowią osoby w wieku 26-35 lat, 3 procent osób w wieku
Wykres 1. Charakterystyka grupy badawczej w oparciu o kryterium płci

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 2. Charakterystyka grupy badawczej w oparciu o kryterium wieku

Źródło: opracowanie własne.
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36 – 45 lat, 2 procent osoby w wieku 46-55, również 2 procent to osoby do 18 roku życia i najmniej
liczną grupą jest przedział wiekowy powyżej 55 lat.
Wykres 3. Charakterystyka grupy badawczej w oparciu o kryterium wykształcenia

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 4. Charakterystyka grupy badawczej w oparciu o kryterium miejsca zamieszania

Źródło: opracowanie własne.

Trzecim kryterium podziału jest wykształcenie. W znacznej większości są to osoby z średnim
wykształceniem, stanowią 57 procent populacji badawczej. Wykształcenie wyższe posiada 41
procent respondentów. Trzy osoby, czyli 2 procent grupy dysponują wykształceniem gimnazjalnym.
Kolejnym kryterium podziału jest miejsce zamieszkania widoczne na wykresie powyżej. Najwięcej
respondentów, ponad połowa pochodzi z dużych ośrodków powyżej 250 tysięcy mieszkańców.
Drugą co do wielkości grupą są mieszkańcy wsi, stanowią 14 procent. Następne miejsca zajmują
osoby z miast do 250 tysięcy mieszkańców – 13 procent i miast do 50 tysięcy – 11 procent. Najmniejszą grupę stanowią respondenci z miast do 100 tysięcy mieszkańców.
3.3. Analiza przykładu z serii Legendy Polskie – „Twardowsky”
W pierwszym pytaniu kwestionariusza respondenci zostali zapytani czy widzieli film wyprodukowany przez firmę Allegro. „Twardowsky” został wybrany do badania ze względu na najwyższą
liczbę odsłon z serii krótkich metraży. Większość, czyli 58 procent wskazało odpowiedź negatywną.
Osoby, które nie widziały tego materiału miały szansę się z nim zapoznać w kolejnej sekcji, zaś
ci którzy wcześniej go widziały przechodziły od razu do kolejnej części. Wykres numer 5 ilustruje
odpowiedzi do pierwszego pytania kwestionariusza. Następne pytanie dotyczyło producenta, firmy
Allegro. Film znajduje się na kanale marki na serwisie YouTube, logotyp pojawia się jedynie na
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Wykres 5. Liczba respondentów, która wcześniej obejrzała film z serii Legendy Polskie
”Twardowsky”

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 6. Liczba respondentów, która zdaje sobie sprawę, że Allegro jest producentem filmu
Legendy Polskie ”Twardowsky”.

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 7. Odpowiedzi respondentów na temat pozytywnego wpływu na wizerunek Allegro

Źródło: opracowanie własne.
samym początku. Zdecydowana większość badanych, 73 procent zdaje sobie sprawę jaka marka
stoi za tym tytułem. Odpowiedzi na to pytanie zostały graficznie przedstawione na wykresie nr 6.
Na powyższym wykresie zostały przedstawione odpowiedzi na temat oddziaływanie filmu na
wizerunek marki. Zdecydowana większość, 83 procent badanych uważa, że ma pozytywny wpływ.
17 procent wskazało udzieliło odpowiedzi negatywnej. Potwierdza się zatem hipoteza postawiona
na początku pracy o pozytywnym wpływie branded content na wizerunek marki.
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Tabela 2. Klucz do kwestionariusza wizerunku marki

Źródło: Gorbaniuk, O. (2011). Personifikacja marki: perspektywa psychologiczna i marketingowa. Lublin, Wydawnictwo KUL (s.231-272; s.335-345).
Tabela 3. Opracowanie wyników badań ankietowych według najwyższej oceny

Źródło: opracowanie własne.
W następnej części został wykorzystany kwestionariusz do pomiaru cech osobowości kojarzonych z marką O. Gorbaniuka. Pytanie brzmiało: proszę za pomocą 5 stopniowej skali (1 – nie
zgadzam się, 2 – raczej się nie zgadzam, 3 – ani tak ani nie, 4 – raczej się zgadzam, 5 – zgadzam
się) ocenić, w jakim stopniu poniższe przymiotniki dobrze opisują Pani/Pana opinię o marce Allegro.
Proszę wyobrazić przez chwilę tę markę jako osobę. Gdyby marka Allegro była osobą, byłaby
to osoba? Formularz zawierał 20 przymiotników według klucza z opracowania, zamieszczone
w tabeli poniżej.
Marka Allegro otrzymała najwyższe oceny w kategorii kompetencja. Z badania wynika, że
respondenci najczęściej zgodziliby się ze stwierdzeniem, że można jej przypisać miano ambitnej,
solidnej i pracowitej. Najniższą średnią ocen uzyskały kategorie subtelność i egoizm. W ocenie
uczestników badania marce Allegro nie można nazwać skromną, skąpą czy egoistyczną. Dokładny
rozkład odpowiedzi można zaobserwować na wykresach poniżej.
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Wykres 8. Rozkład odpowiedzi dla przymiotnika ambitna

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 9. Rozkład odpowiedzi dla przymiotnika solidna

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 10. Rozkład odpowiedzi dla przymiotnika pracowita

Źródło: opracowanie własne.

Najwyższą średnią ważoną odnotowano przy przymiotniku ambitna. Najwięcej respondentów
udzieliło odpowiedzi raczej się zgadzam (59 osób) oraz zgadzam się (42 osoby). Możliwe, że w ich
ocenie podjęcie się produkcji filmowej o takiej tematyce z wykorzystaniem zaawansowanych
efektów specjalnych jest odczytywane jako ambitne działanie ze strony marki.
Kolejnym przymiotnikiem, który uzyskał wysoką średnią jest solidna. Jest to ciekawe o tyle, że
Allegro jest serwisem aukcyjnym, gdzie często to w jaki sposób dostanie dostarczona przesyłka,
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ile czasu to potrwa czy w jakim stanie zostanie dostarczony zamówiony towar zależy od sprzedawców, którzy wystawiają swoje przedmioty w serwisie. Mimo wszystko marka jest postrzegana
jako solidna, może jest utożsamiana z wysoką jakością klienta albo szybką mediacją w sporach
między sprzedającymi a kupującymi. Być może profesjonalizm z jakim został wykonany film z serii
„Legendy Polskie” powoduje u respondentów poczucie, że firma Allegro jest solidna.
Tabela 4. Rozkład odpowiedzi dla poszczególnych przymiotników

Źródło: opracowanie własne.

Trzecim przymiotnikiem, który uzyskał najwyższą średnią jest pracowita. Mając na uwadze
fakt, że od kilku lat produkcje filmowe Allegro takie „Twardowsky” są świetnym przykładem, to że
marka stara się za każdym razem zaskoczyć widza, poruszyć historią, pokazać coś innego na
rynku może przekładać się na wysoką średnią w tej kategorii.
W szczegółowym rozkładzie widać, że największa różnica między początkowymi a końcowymi
wartościami skali jest widoczna w przypadku przymiotników, które osiągnęły najwyższą i najniższą
średnią. Przykładowo z określeniem ambitna nie zgadza się tylko jeden uczestnik badania, za
to odpowiedzi raczej się zgadzam i zgadzam się wskazało kolejno 59 osób i 42 osoby. Podobnie
odpowiedź raczej się nie zgadzam zostało wybrane przy określeniu egoistyczna 50 razy a raczej
się zgadzam i zgadzam się kolejno 8 i 3 razy. W przypadku przymiotników o wydźwięku neutralnym jak spokojna czy łagodna nie jest zauważalna aż taka polaryzacja odpowiedzi, najwięcej
przypadło w połowie skali. Może to świadczyć o tym, że marka Allegro wywołuje u odbiorców
bardzo konkretne emocje, które są w stanie określić jako pozytywne, a co za tym idzie nadać jej
pozytywne cechy osobowości.
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3.4. Wnioski z badania własnego
We wstępie pracy zostały postawione pytania pomocnicze, na które uzyskano odpowiedź
w wyniku przeprowadzonego badania. Na podstawie zgromadzonych danych można zaobserwować również następujące wnioski:
• Uczestnicy badania mimo braku bezpośrednich odniesień do marki w filmie są świadomi, że
oglądają materiał wyprodukowany przez Allegro.
• Badanie potwierdziło hipotezę, że materiał filmowy typu branded content wpływa pozytywnie
na wizerunek Allegro, taką odpowiedź wskazała większość badanych (83%).
• Dodatkowe badanie kwestionariuszowe wizerunku marki wykazało, z jakimi określeniami
mogłaby być kojarzona marka Allegro. Trzy przymiotniki z najwyższą średnią ważoną: ambitna,
solidna i pracowita są zdecydowanie nacechowane pozytywnie. Udzielenie takich odpowiedzi
po zapoznaniu się wcześniej z materiałem filmowym (lub przypomnieniem go sobie przez zdane
pytanie) pozwala potwierdzić, że branded content wpływa pozytywnie na wizerunek marki.
• Najwyższą średnią uzyskały przymiotniki w kategorii kompetencja. To ciekawe, że respondenci
właśnie tak widzą markę, przez pryzmat materiału, który nie odnosi się do osiągnięć w biznesie,
standardów obsługi klienta, doświadczenia na rynku ani nie ukazuje swojej oferty.
• Grupa badanych nie przypisałaby marce określeń z gruntu negatywnych takich jak: zarozumiała,
skąpa i egoistyczna, co umacnia w przekonaniu o pozytywnym odbiorze produkcji branded content.
• Nie istnieje znacząca korelacja między miejscem zamieszkania i wykształceniem a tym czy
respondenci wcześniej widzieli materiał albo rozpoznają producenta filmu „Twardowsky”.
• Respondenci byli w większości osobami młodymi z dużych ośrodków miejskich. Można
wysnuć więc wniosek, że tego typu działania marki są skuteczne w wybranej grupie badawczej
i budują wśród nich pozytywny wizerunek.
Zakończenie
Branded content jest nowym, rosnącym na popularności trendem w marketingu. Świadczy
o tym między innymi zainteresowanie tematyką branży reklamowej i przyznawanie domom produkcyjnym nagród w tej kategorii za kampanie z wykorzystaniem branded content, które odniosły
sukces wśród odbiorców.
Mimo tego, że problematyka branded content spotyka się z coraz większym uznaniem to nie
istnieje jeszcze wiele publikacji na ten temat. W kompleksowym zrozumieniu tego zagadnienia
najwięcej materiałów oferuje amerykańskie Branded Content Marketing Association, które skupia
praktyków branży i propaguje wiedzę na ten temat.
Praca zrealizowała cel jakim było wykazanie związku między branded content a wizerunkiem
marki. Zaprezentowane wyniki badań wykazały, że film wybrany do badania, „Twardowsky” z serii
„Legendy Polskie”, wpływa pozytywnie na wizerunek Allegro. Po przeprowadzaniu ankiety z użyciem
szczegółowego kwestionariusza z opracowania O. Gorbaniuka można wywnioskować, że badana
marka cieszy się pozytywnym wizerunkiem wśród przebadanej grupy respondentów. Oczywiście
istnieje możliwość, że ankietowani mieli wyrobioną opinię na temat tej firmy przed przeprowadzeniem
badania, ale nie zmienia to faktu, że Allegro jest kojarzona z określeniami o wydźwięku pozytywnym.
Mając na uwadze jak często odwiedzana jest platformę YouTube oraz powszechne wykorzystanie mediów społecznościowych do celów reklamowych można stwierdzić, że branded content jest
rozwiązaniem dla marek poszukujących formy, która pozwoli im zbudować pozytywny wizerunek
wśród odbiorców. Takie działania zdają się być skuteczne w przypadku firm, które funkcjonują od
dłuższego czasu na rynku, ale chcą umocnić się w pozycji lidera, kojarzyć się z najwyższą jakością
i dążeniem do doskonałości, tak jak przytoczony w pracy przykład marki BMW.
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Budowanie marki klubu piłkarskiego
poprzez media na przykładzie Legii Warszawa
Streszczenie
Praca dotyczy budowania marki klubu piłkarskiego poprzez media. Została w niej omówiona działalność
Legii Warszawa w mediach tradycyjnych oraz w Internecie, a także wpływ tych działań na wizerunek klubu.
Ponadto opisane zostały najważniejsze grupy odbiorców klubów sportowych.
Słowa kluczowe: marka, piłka nożna, wizerunek, prasa, radio, telewizja, Internet, media społecznościowe
Tytuł pracy w języku angielskim: Football club branding through media- Legia Warszawa case study
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Budowanie marki klubu piłkarskiego poprzez media na przykładzie Legii Warszawa
Wstęp
Na przestrzeni lat nastąpiła ogromna profesjonalizacja sportu. Proces ten dotknął nie tylko
przygotowania zawodników, czy poziomu widowisk, ale także podejścia biznesowego. Kluby piłkarskie nauczyły się w umiejętny sposób wykorzystywać zainteresowanie sportem, co pozwoliło
im stać się dużymi przedsiębiorstwami aktywnymi na rynku. Proces ten sprawił, że profesjonalne
kluby stały się markami dbającymi zarówno o kapitał finansowy, jak i wizerunkowy. Popularność
piłki nożnej w naturalny sposób przekłada się na zainteresowanie mediów tą dyscypliną. Z kolei
powszechność oraz zasięg środków masowego przekazu sprawiają, że stają się one środowiskiem sprzyjającym budowaniu obrazu marki sportowej. Działalność dużych klubów piłkarskich
coraz częściej wykracza poza rejony stricte sportowe. Stają się one partnerami biznesowymi dla
firm z innych sektorów, czy branż. Duża konkurencyjność na rynku sportu, oraz chęć osiągnięcia
sukcesu na wielu płaszczyznach sprawiły, że kluby budują swoje marki w oparciu o precyzyjnie
zaplanowaną strategię z użyciem wielu narzędzi.
Celem niniejszej pracy jest udowodnienie słuszności działań z zakresu kreowania marki klubu
piłkarskiego w mediach na przykładzie Legii Warszawa. Różnorodność środków masowego przekazu pozwala w zróżnicowany sposób wpływać na markę oraz na jej obraz w oczach odbiorców.
Tezą pracy jest zaś stwierdzenie, że media są istotnym narzędziem w procesie budowania marki,
a ich umiejętne wykorzystanie może mieć pozytywny wpływ na wizerunek klubu. Do udowodnienia
tezy Autorowi posłużą następujące pytania badawcze:
• czym jest marka sportowa i jakie są jej cechy?
• jakie elementy wpływają na wizerunek marki sportowej?
• jaką rolę mogą pełnić poszczególne media, jako narzędzie budowania marki sportowej?
• kim jest odbiorca marki sportowej i jaka jest jego charakterystyka?
Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym z nich Autor przedstawi pojęcie
marki, jej definicje, elementy składowe oraz funkcje, jakie może pełnić z punktu widzenia przedsiębiorstwa i konsumenta. Następnie opisane zostaną zagadnienia związane z tożsamością
marki oraz jej wizerunkiem. Autor przedstawi czynniki wpływające na obraz marki w oczach jej
odbiorców, a także trudności związane z procesem kreowania pożądanego wizerunku. Druga
część rozdziału będzie poświęcona budowaniu marki w sporcie. Autor podejmie próbę nałożenia
wcześniej przytoczonych terminów na rynek sportu z uwzględnieniem charakterystyki tego sektora.
Przedstawione oraz wyjaśnione zostanie pojęcie marki sportowej, oraz czynników ją kształtujących
z wyszczególnieniem aspektów, które różnią marki sportowe od innych.
Drugi rozdział poświęcony będzie budowaniu marki klubu piłkarskiego poprzez media. Na przykładzie Legii Warszawa omówione zostaną media masowe z uwzględnieniem ich wykorzystania
w procesie kreowania pożądanego wizerunku klubu. W pierwszej części zostaną opisane media
tradycyjne – prasa, radio i telewizja. Druga część poświęcona będzie Internetowi, ze szczególnym
uwzględnieniem oficjalnej strony WWW oraz portali społecznościowych. W przypadku każdego
z wymienionych mediów opisane zostaną zarówno te formy komunikacji, w których nadawcą jest
klub, a także te gdzie jest nim podmiot niezależny.
Trzeci rozdział poświęcony będzie odbiorcom sportu. W pierwszej kolejności przedstawieni
zostaną kibice piłkarscy. Autor opisze cechy pozwalające nazwać ich szczególną grupą konsumentów oraz scharakteryzuje tą niejednorodną wewnętrznie społeczność. Kolejna część rozdziału
traktować będzie o drugiej niezwykle istotnej w świecie sportu grupie podmiotów – sponsorach.
Współczesny sport nie osiągnąłby takiego poziomu gdyby nie pieniądze pozyskiwane od firm
z wielu różnych sektorów. Dlatego też przedsiębiorstwa inwestujące w kluby sportowe stały się
niezmiernie ważną grupą odbiorców klubu piłkarskiego. W związku z tym Autor opisze zjawisko
sponsoringu sportu, uwzględniając korzyści, jak i zagrożenia, jakie mogą wynikać ze sponsoringu

335

rozdz.10_Wrochna.indd 335

3/29/19 12:06 PM

Mikołaj Wrochna
sportu. Ostatnią częścią dotyczącą odbiorców będzie analiza wyników ankiety przeprowadzonej
przez Autora. Zbadane zostaną w niej czynniki wpływające na odbiór klubu piłkarskiego oraz
postrzeganie klubu Legia Warszawa. Celem ankiety będzie sprawdzenie różnić w postrzeganiu
marki klubu piłkarskiego wśród osób zainteresowanych i niezainteresowanych piłką nożną.
Podczas pisania pracy licencjackiej Autor wykorzystał zarówno źródła zwarte, ciągłe, jak
i internetowe. Część teoretyczna powstała w oparciu o literaturę krajową i zagraniczną dotyczącą
marketingu, mediów i sportu. W pracy zostały również wykorzystane aktualne raporty z badań
związanych z tematyką omawianych zagadnień. Ponadto w części dotyczącej Internetu przydatne
okazały się programy i narzędzia służące do analizy stron WWW oraz profili w mediach społecznościowych.
Rozdział 1. Marka klubu piłkarskiego oraz jej wizerunek
1.1. Marka- istota, definicje, elementy składowe
Termin marka jest obecnie pojęciem znanym współczesnemu społeczeństwu. Należy jednak
zwrócić uwagę na pojemność oraz niejednorodną interpretację tego słowa. W celu zaprezentowania różnorodnego rozumienia tego pojęcia przytoczonych zostanie kilka definicji słowa marka.
Uniwersalny słownik języka polskiego 1 wyjaśnia to pojęcie na trzy sposoby. Po pierwsze marka
to znak firmowy umieszczany na wyrobach, ale także jakość lub gatunek wyrobów danej firmy oraz
dobra opinia. W definicji słownikowej wyraźnie zaznaczono wielowarstwowość tego terminu. Jej
pierwsza część skupia się na aspekcie informacyjnym. Są nimi znak firmowy, logo producenta,
kolorystyka czy opakowanie. Z drugiej strony termin ten utożsamiany jest z jakością produktu lub
usługi. Trzeci aspekt definicji jest silnie powiązany z drugim i wynika z tego, że w języku polskim
termin marka ma wydźwięk pozytywny i bywa synonimem dobrej opinii. Funkcjonujący w języku
polskim przymiotnik markowy używany jest w kontekście produktów oryginalnych, cieszących się
uznaniem i sprawdzoną jakością. Definicją niemalże zawsze przytaczaną przy rozważaniach nad
tym zagadnieniem, jest ta stworzona przez American Marketing Association. 2 Jej twórcy określili
markę, jako nazwę, termin, znak, symbol, wzór lub ich kombinację stworzoną w celu rozpoznania towarów lub usług sprzedawcy albo grupy sprzedawców i odróżnia ich od towarów i usług
konkurentów 3. Niniejsze tłumaczenie akcentuje głównie informacyjny aspekt marki, który ma
doprowadzić do wyróżnienia produktu spośród innych. Nieco inaczej do tego terminu podchodzi
H. Pringle 4. Według którego marka symbolizuje obietnicę, mówi, czego można się spodziewać
po danym produkcie, usłudze czy przedsiębiorstwie, a także zapowiada czego oczekiwać od
osób zaangażowanych w dostarczanie nabywcom danego produktu. Definicja ta kładzie większy
nacisk na aspekt emocjonalny. Pringle nie utożsamia marki tylko i włącznie z etykietą, na której
zamieszczono nazwę lub symbol. Jako element wyróżniający wysuwa on obietnicę korzyści płynących z wyboru danego produktu czy usługi. Niejako scaleniem tych dwóch spojrzeń na omawiane
zagadnienie jest definicja L. Light’a 5mówiąca, że marka jest nazwą, znakiem, symbolem, wzorem,
który ma służyć w odróżnieniu godnej zaufania, odpowiedniej, wyróżniającej obietnicy związanej
z tym produktem od tych obietnic, które są związane z produktami konkurencji, i stara się wyraźnie odróżnić znak towarowy, jako kategorię prawną, od marki, jako kategorii ekonomicznej, której
S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2003, tom 2, s. 769.
Największa na świecie organizacja skupiająca teoretyków i praktyków marketingu.
3
P. Kotler, K. L. Keller, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2012, s. 263.
4
H. Pringle, W. Gordon, Zarządzanie marką. Jak wypromowani rozpoznawalną markę, Dom Wydawniczy
Rebis, Poznań 2008, s. 23.
5
M. K. Witek-Hajduk, Zarządzanie silną marką, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 29.
1
2
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funkcją jest osiąganie określonych celów ekonomicznych. Ze względu na najbardziej kompleksowe
oraz najszersze zdefiniowanie zagadnienia, ostatnia z przytoczonych definicji zostanie przyjęta
na potrzeby niniejszej pracy.
Marka w rozumieniu szerszym niż tylko i wyłącznie informacyjnym wiąże się z przypisanym
do niej ładunkiem emocjonalnym. D. Taylor 6 wyróżnia trzy grupy marek ze względu na skale
przekazu emocjonalnego, który ze sobą niosą (rys. 1). Pierwszą z nich są marki produktów.
Cechą pozwalającą na wyróżnienie takiej kategorii jest znikomość lub całkowity brak przekazu
emocjonalnego marki. Czynnikiem dominującym w przekazie takiej marki jest użytkowość produktu
oraz jego cena. Marka tego typu zbudowany jest przede wszystkim na fizycznych atrybutach produktu oraz jego zastosowaniu. Taką filozofię wybierają najczęściej producenci oferujący produkty
szybko zbywalne, a więc takie, w których decyzje o zakupie podejmowane są w sposób racjonalny. Dlatego też wyeksponowanie atrakcyjnej ceny, lub użytkowych atrybutów jest istotniejsze
niż ładunek emocjonalny marki. Drugą grupę tworzą silne marki. W tym przypadku osobowość
marki i emocje z nią związane są równie istotne, co cechy produktu. Zachowanie równowagi
pozwala na skuteczne wykorzystanie obu elementów. Za przykład może tu posłużyć Coca Cola,
która kreując określone emocje, takie jak szczęście, promuje produkt o konkretnych atrybutach.
W przypadku marek tego typu zachwianie któregokolwiek z tych dwóch elementów znacznie
pogorszyłoby odbiór marki. Ostatnią grupę w rozróżnieniu Taylora stanowią marki luksusowe.
W ich przypadku elementem przeważającym są emocje i wartości, które marka sobą reprezentuje. Wybierając produkt takiej marki, klient utożsamia się z jej przesłaniem. Przytoczyć można
tu firmę Harley-Davidson - markę eksponującą poczucie wolności i niezależności. Produkowane
przez nią motocykle służą ich użytkownikom do demonstrowania takich właśnie wartości. Marki
luksusowe mogą służyć ich konsumentom do wyeksponowania nie tylko swoich przekonań, ale
także statusu społecznego czy pozycji ekonomicznej. Wynika to z faktu, że wyróżniają się one
wyższą, w stosunku do konkurencji, ceną.

Rysunek 1. Podział marek ze względu na ładunek emocjonalny

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: D. Taylor, Wizja marki. Jak zachęcić pracowników
do wpływania na rozwój firmy, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010, s. 112.
D. Taylor, Wizja marki. Jak zachęcić pracowników do wpływania na rozwój firmy, Oficyna a Wolters Kluwer
Business, Warszawa 2010, s. 112.
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Obserwując działania marketingowe gestorów, a w szczególności spoty i kampanie reklamowe,
Autor dostrzega liczne próby modyfikacji marek, mające na celu przeniesienie ich z grupy pierwszej
do drugiej. Wynika to zapewne z dynamicznego rozwoju rynków, a co za tym idzie zwiększenia
konkurencji. Rozwój technologiczny doprowadził do zatarcia się różnic produkcyjnych. Firmom
coraz trudniej jest konkurować jakością swoich produktów, ponieważ inne przedsiębiorstwa mogą
wprowadzić na rynek produkt o niemalże identycznej specyfikacji i zbliżonej cenie. Producenci
starają się bronić swojej pozycji poprzez ochronę patentów, a także udoskonalenie procesu produkcyjnego, jednak nie zawsze daje to gwarancję uzyskania przewagi konkurencyjnej. Gestorzy
dostrzegają jednak potencjał drzemiący w warstwie emocjonalnej marki i decydują się na przeniesienie nacisku z korzyści użytkowych produktu na jego osobowość i emocje z nią związane.
Natomiast P. Kotler 7 zauważa, że marki pełnią określone funkcje, zarówno z punktu widzenia
klienta, jak i producenta, czy dystrybutora. Marki pozwalają klientom przypisać odpowiedzialność za
produkt ich producentowi. Co więcej, klienci poznając dane marki, uświadamiają sobie, które z nich
spełniają ich wymagania. Prowadzi to do utożsamiania danych marek z konkretnymi potrzebami,
co w znacznym stopniu skraca proces decyzyjny. Z punktu widzenia firm marki również pełnią
określone funkcje. Przede wszystkim są one zapewnieniem określonej jakości, co wzmacnia lojalność nabywców. Ta z kolei zapewnia stałość popytu. Z marką wiąże się także możliwość ochrony
prawnej nazw, znaków handlowych, czy receptur. Wszystko to może prowadzić do zdobycia przewagi konkurencyjnej, a także ułatwić firmie radzenie sobie z kryzysami. W literaturze przedmiotu
najczęściej spotyka się rozróżnienie, które w pewnym stopniu pokrywa się z założeniami wyżej
wymienionych badaczy. W myśl tego podziały wyróżnia się cztery podstawowe funkcje marki 8:
• wyróżniającą
• gwarancyjną
• promocyjną
• symboliczną
Elementy funkcji wyróżniającej, nazywanej także identyfikującą, można odnaleźć w obu przytaczanych wcześniej rozróżnieniach. Pozwala ona odróżnić produkty różnych wytwórców (np. buty
Nike od butów Adidas) lub produkty tego samego producenta (np. herbatę Saga od herbaty Lipton).
Istotą funkcji gwarancyjnej jest zapewnienie stałego poziomu jakości oferowanego produktu lub
usługi. Kupujący mają pewność, że nabyte przez nich towary sprostają ich oczekiwaniom oraz, że
przeznaczenie konkretnej sumy pieniędzy przyniesie oczekiwany efekt. Producentom pozwala to
wykreować grupę stałych odbiorców, co daje możliwość ustalenia odpowiedniego poziomu podaży.
Promocyjną funkcję marki Witek - Hajduk 9 określa, jako możliwość stosowania w procesie
komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem, w tym we wszelkich formach działań promocyjnych.
Takie spojrzenie na markę pokazuje możliwości jej zastosowania w reklamie, public relations czy
sponsoringu. Marka może więc być wykorzystywana jako element komunikacji przedsiębiorstwa
z otoczeniem lub być nośnikiem przekazywanych treści. Z kolei funkcje symboliczną marki należy
rozumieć w kontekście przekazywanych przez nią wartości i emocji. Ten zabieg wykorzystują
najczęściej wspomniane wcześniej marki luksusowe, w których przekazywany komunikat służy
użytkownikom do demonstracji swojej odrębności.
Przyjmując, że każde przedsiębiorstwo obecne na rynku jest nastawione na zysk oraz, że jego
działania są celowe, można przyjąć, że także kreowanie silnych marek niesie za sobą korzyści
finansowe. P. Doyle 10 wyszczególnia cztery sposoby na zwiększenie wartości przedsiębiorstwa.
P. Kotler, K. L. Keller, Marketing…, op. cit., s. 264.
M. K. Witek-Hajduk, Zarządzanie…, op. cit., s. 33.
9
Ibidem, s. 35.
10
P. Doyle, Marketing wartość, FELBERG SJA, Warszawa 2003, s. 266.
7
8
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W każdym z nich zauważa rolę silnej marki, której obecność może znacząco przyczynić się do
osiągnięcia wymiernych korzyści finansowych. Pierwszym sposobem wyróżnionym przez Doyle’a jest zwiększenie przepływów gotówkowych. Marki mogą wpływać na ten aspekt na cztery
sposoby. Po pierwsze poprzez uzyskanie wyższej ceny. W związku z tym, że odbiorca utożsamia
silną markę z wysoką jakością produktu, będzie on w stanie zapłacić więcej. Zjawisko to jest wyraźnie widoczne w praktyce. Za produkty Apple, Nike czy Volvo należy zapłacić więcej niż u firm
konkurencyjnych. Wyższe ceny wynikają także z konieczności pokrycia kosztów reklamowych,
które w przypadku dużych marek są bardzo wysokie. Drugą, nieco inną metodą pozwalającą
wykorzystać potencjał marki do zwiększenia przepływów gotówki, jest zwiększenie obrotu. Silna
marka, o dobrej reputacji pozwala na wygenerowanie większego od konkurencji obrotu, pomimo
zbliżonych cen. Ugruntowana marka może przyczynić się także do redukcji kosztów. Zastosowanie
ekonomiki skali może doprowadzić do zmniejszenia kosztów stałych, zwłaszcza marketingu. Wynika
to z tego, że silne marki istnieją już w świadomości odbiorców, więc dotarcie do niej wymaga mniej
starań. Czwartym sposobem na zwiększenie przepływów gotówkowych jest lepsze wykorzystanie
środków trwałych. W przypadku produkcji oraz dystrybucji również zastosowanie ma ekonomika
skali. Silne marki pomagają także w nawiązaniu relacji z dostawcami i dystrybutorami, co pozwala
uniknąć nadmiernego zalegania zapasów. Warto wspomnieć także o wpływie marki na ograniczanie nakładów kapitałowych. Ugruntowane marki przyciągają dużą grupę lojalnych klientów.
Ich utrzymanie wymaga od marki mniejszych nakładów pieniężnych niż pozyskiwanie nowych
odbiorców. W znacznym stopniu ogranicza to także ryzyko niepewnych wydatków na reklamę.
Dostrzegając istotę marki oraz funkcję, jakie pełni ona z punktu widzenia przedsiębiorstwa,
należy zastanowić się nad czynnikami decydującymi o ich sukcesie bądź porażce. W literaturze
przedmiotu najczęściej przytacza się wskaźniki wyszczególnione przez D. Aaker’a 11. Wyróżnia
on cztery główne atrybuty świadczące o sile i kapitale marki.
Pierwszym z nich jest wizerunek marki. Z uwagi na istotę tego czynnika oraz potrzebę kompleksowej analizy, Autor postanowił poświęcić mu osobny podrozdział, w którym zagadnienie to
zostanie szczegółowo omówione. Drugim atrybutem marki jest jej znajomość definiowana, jako
zdolność rzeczywistego lub potencjalnego nabywcy do rozpoznawania marki lub przypomnienia
sobie, że dana marka przyporządkowana jest do określonej kategorii produktów 12. Na tej podstawie
wyróżniono cztery poziomy znajomości marki. Od nieznajomości, przez wspomaganą (nabywca
rozpoznaje markę spośród wskazanych mu innych marek, oraz kwalifikuje ją do określonej grupy)
i spontaniczną (nabywca sam przypomina sobie markę oraz kwalifikuje ją do grupy) znajomość do
wskazywania marki jako pierwszej 13. Ostatni poziom rozpoznawalności udaje się osiągnąć tylko
najlepszym markom, nie mniej jednak wszyscy gestorzy powinni dbać o zwiększanie zarówno
spontanicznej, jak i wspomaganej znajomości swoich marek. Kolejnym czynnikiem decydującym
o sile marki jest jej postrzegana jakość. Na początku warto zaznaczyć, że postrzegana jakoś
marki nie musi odpowiadać rzeczywistości. Wynika to z tego, że jej źródłem są subiektywne
osądy odbiorcy, powstałe w wyniku osobistych doświadczeń. Innymi czynnikami determinującymi
postrzeganą jakość marki są opinie innych użytkowników, działania marketingowe, a niekiedy także
paradygmaty kulturowe. Przykładowo, postrzegana jakość marki piwa może okazać się znacznie
wyższa, w momencie, gdy konsument dowie się, że jest ono produkowane przez niemieckiego
producenta z siedzibą w Bawarii. Należy jednak pamiętać, że jakość postrzegana może ulec
szybkiej zmianie. Zbyt niski poziom postrzegania jakości w stosunku do rzeczywistego stanu
może świadczyć o niskim standardzie tej marki w przeszłości lub o złym pozycjonowaniu. Z kolei
wysoka jakość postrzegana pozwala zwiększyć sprzedaż, a także daje możliwość ustalenia wy11
12
13

D. A. Aaker, Building strong brands, Simon and Schuster, Nowy Jork 2012, s. 15.
D. A. Aaker, Building …, op. cit., s. 10-17.
Ibidem, s. 10-17.
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sokiej ceny. O kapitale drzemiącym w marce świadczy także lojalność nabywców w stosunku do
niej. S. Smyczek 14 definiuje lojalność, jako stopień, w jakim klient pozytywnie ocenia markę i chce
kupować produkty danej marki pomimo występowania czynników ekonomicznych przemawiających
za kupnem konkurencyjnej marki. Warto zaznaczyć, że w przypadku lojalności cena towaru czy
usługi nie jest najistotniejszym elementem decydującym o zakupie. Co więcej, nie można mówić
o lojalności w przypadku, gdy konsument nabywa produkt danej marki regularnie, ale wynika to
tylko i wyłącznie z przesłanek ekonomicznych. Lojalni klienci są niezwykle istotni dla każdej firmy.
Swoimi regularnymi zakupami zapewniają oni stały popyt, a często także polecają markę innym.
Lojalna grupa odbiorców chętniej nabywa także nowe produkty ulubionej marki, co z punktu widzenia producenta, zmniejsza ryzyko wprowadzania takowych na rynek. Aaker 15 podkreśla, że
atrybutami silnej marki mogą być także inne jej aktywa, takie jak: zarejestrowane znaki towarowe,
patenty, wzory użytkowe, długoterminowe powiązania w kanałach dystrybucji.
1.2. Tożsamość i wizerunek marki
Do prawidłowej interpretacji zagadnienia wizerunku marki niezbędna jest znajomość kluczowych
pojęć. Szczególnie ważna jest umiejętność rozróżnienia wizerunku marki (ang. brand image), od
jej tożsamości (ang. brand identity). J.N. Kapferer 16, jeden z ekspertów w dziedzinie zarządzania
marką zaznacza, że wizerunek odnosi się do odbiorcy marki, zaś tożsamość do jej właściciela.
Podobnie wyjaśnia to Aaker 17, według którego tożsamość marki jest pożądanym przez gestora
postrzeganiem jego marki, natomiast wizerunek jest obrazem marki w oczach odbiorców. Można
więc przyjąć, że tożsamość marki jest zestawem pewnych bodźców, a wizerunek jest tym, jak te
bodźce są odbierane. W procesie odbioru może dochodzić do zniekształceń, wynikających m.in.
z percepcji adresatów czy komunikatów zewnętrznych. Im mniejsze rozbieżności między wizerunkiem a tożsamością, tym lepiej świadczy to o efektywności komunikacji marki.
Z tożsamością rozumianą, jako zestaw cech, które mają być utożsamiane z marką, wiąże się
zestaw elementów, które się na nią składają. Wyróżnia się sześć składowych tożsamości marki:
wygląd, osobowość, kulturę, relacje, odbicie oraz wizerunek własny 18.
Poprzez wygląd należy rozumień kombinację cech, które przychodzą na myśl klienta, gdy
usłyszy nazwę danej marki. Wygląd marki stanowi podstawę jej komunikacji oraz pozycjonowania.
Elementami wyglądu marki są: nazwa, kolorystyka, logo i opakowanie. Czynnik ten ma istotne
znaczenie zwłaszcza wśród produktów sprzedawanych w supermarketach, gdzie klient ma wybór
spośród wielu bardzo zbliżonych ofert 19. Z tego właśnie powodu producenci przykładają bardzo
dużą wagę do opakowania, które w warunkach wysokiej konkurencji może przesądzić o sukcesie
lub porażce ich marki.
Osobowość marki to zbiór cech charakteru, którymi można ją opisać. Wg J. Kalla 20 osobowość
marki odpowiada na pytanie kim byłaby marka, gdyby była człowiekiem. Przykładowo, przytaczany
już wcześniej, Harley Davidson jest postrzegany, jako marka indywidualistyczna i zbuntowana,
Johnson&Johnson, jako troskliwa i empatyczna, a IBM, jako profesjonalna. Niekiedy marki idą krok
dalej i tworzą tzw. brand heroes, czyli postaci będące ucieleśnieniem osobowości marki. WykoS. Smyczek, Lojalność konsumentów na rynku: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uczelniane Akademii
Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2001, s. 41.
15
D. A. Aaker, Building …, op. cit., s. 15.
16
J.N. Kapferer, Strategic Brand Management – New Approaches to Creating and Evaluating Brand Equity,
Kogan Page, Londyn 1995, s. 34–42.
17
D. A. Aaker, Building …, op. cit., s. 15.
18
J. Kall, Silna marka. Istota i kreowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016, s. 28.
19
M. Chabowski, Niebieskie opakowania zwiększają sprzedaż artykułów żywnościowych, http://www.psychologia-spoleczna.pl/aktualnosci/231-niebieskie-opakowania-zwiekszaja-sprzedaz.html, [dostęp: 12.04.2017].
20
J. Kall, Silna marka…, op. cit. s. 30.
14
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rzystuje się je w spotach reklamowych, gadżetach i szeroko pojętym public relations. Zadaniem
brand heroes jest podkreślenie pozytywnych cech marki, a także nawiązanie więzi z konsumentem.
Idealnym przykładem brand heroes są żółty i czerwony cukierek marki M&M’s. Sposób kreacji
tych postaci ma uwypuklić młodzieżowy styl marki oraz jej poczucie humoru. Polskim przykładem
może być postać żubra reprezentującego markę piwa o tej samej nazwie. Postać zwierzęcia oraz
sposób jego przedstawienia demonstrują cechy, takie jak chęć pomocy, błyskotliwość oraz związek
z naturą, co może przekładać się na charakter produktu.
Poprzez kulturę należy rozumieć wzorce zachowań oraz zespół wartości, które reprezentują
produkty objęte daną marką. Element ten jest najczęściej związany z historią i tradycją danej
marki. Amerykański hegemon technologiczny - Apple jest przedstawicielem kultury kalifornijskiej,
utożsamianej z niezależnością. Z kolei należąca do koncernu Volkswagen marka Seat reprezentuje
połączenie niemieckiej solidności z hiszpańskim temperamentem.
Relacje, jako składowa tożsamości marki są szczególnie istotne w sektorze usług. Jednak
także w przypadku marek produktowych o tożsamości nie decydują tylko jakość oraz namacalne
cechy, ale także sposób obsługi klienta. Marka jest zapewnieniem relacji na linii producent - klient.
Im bardziej ta relacja jest pogłębiona, tym silniejsza tożsamość marki.
Następnym czynnikiem jest odbicie, czyli to jak inni postrzegają użytkowników danej marki.
Należy pamiętać, że odbicie marki nie musi być zgodne z zamierzeniami jej gestora. Z kolei wizerunek własny jest tym, jak użytkownik marki postrzega sam siebie w obliczu korzystania z niej.
Silna tożsamość pozwala użytkownikom marki na wyrażenie siebie poprzez utożsamianie się z nią.
Wspomniany przed chwilą wizerunek jest pojęciem tak szerokim, że zasadne jest przytoczenie kilku definicji tego terminu. W ujęciu psychologicznym jest on obrazem, polegającym na
odzwierciedleniu w świadomości spostrzeganych poprzednio składników rzeczywistości 21. E.R.
Gray i J.M. Blamer 22 stworzyli, z kolei prostą definicję wizerunku, w kontekście przedsiębiorstwa.
Zdaniem autorów jest on obrazem organizacji tworzonym bezpośrednio w umysłach odbiorców.
W podobny sposób wizerunek określa D. Bernstein 23. Według tego autora jest to rezultat interakcji
doświadczeń, opinii, odczuć, wiedzy i wrażeń, które ludzie mają w związku z daną firmą. Wynika
z tego, że wizerunek jest obrazem firmy wśród ludzi, a co za tym idzie, może być różny w zależności od jednostki. Trudno jest, więc mówić o ogólnym wizerunku przedsiębiorstwa. Podążając
za tą myślą, W. Budzyński 24 wyszczególnił cztery rodzaje wizerunku organizacji w zależności od
tego w czyich oczach on powstaje:
• wizerunek własny, lustrzany - obraz firmy w oczach jej pracowników, zarządu i właścicieli,
• wizerunek zewnętrzny, nazywany także rzeczywistym, lub obcym - jest obrazem danej firmy
wśród osób stykających się z nią. Należy wymienić tutaj klientów danego przedsiębiorstwa, ale
także dostawców, konkurencję, czy inne grupy interesariuszy,
• wizerunek idealny, pożądany - stanowi dla przedsiębiorstwa cel na przyszłość w szerokiej
perspektywie czasowej. Ze względu na konieczność ogromnych nakładów finansowych oraz
zmienność otoczenia firmy wizerunek idealny może być trudny do wypracowania,
• wizerunek realny, optymalny - w związku z nieosiągalnością wyżej wymienionego wizerunku
przedsiębiorstwa wyznaczają sobie cel, który jest wypadkową aspiracji firmy, w określonym czasie
i warunkach. Nie mniej jednak wizerunek realny powinien być planowany w sposób, który pozwoli
firmie zbliżyć się do wizerunku pożądanego.
M. Przetacznikowa, G. Makiełło-Jarża, Podstawy psychologii ogólnej, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1982, s. 88.
22
E.R. Gray, J.M. Balmer, Managing Image and Corporate Reputation, “Long Range Planning”, vol. 31, nr 5,
1998, s. 685-692. [za:] M. Daszkiewicz, S. Wrona, Kreowanie marki korporacyjnej, Difin, Warszawa 2014, s. 49.
23
D. Bernstein, Corporate Image and Reality, Holt, Rinehart and Wilson, Austin 1984. [za:] M. Daszkiewicz, S.
Wrona, Kreowanie marki korporacyjnej, Difin, Warszawa 2014, s. 49.
24
W. Budzyński, Wizerunek równoległy, Poltext, Warszawa 2008, s. 13.
21
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Najbliższym potocznemu rozumieniu tego terminu jest oczywiście wizerunek zewnętrzny. Można
uznać go również za najbardziej istotny w kontekście sukcesu marki. Idealny wizerunek wewnętrzny
oraz ambitne plany na daleką i bliską przyszłość są bowiem niczym, jeśli obraz marki w oczach
klientów jest nieprawidłowy. By w jakiś sposób wpłynąć na postrzeganie marki przez odbiorców,
gestorzy muszą być świadomi źródeł, które mają wpływ na ich wizerunek. W literaturze przedmiotu
wyróżnia się cztery takie determinanty 25. Pierwszą z nich jest doświadczenie użytkownika. Mając
styczność z daną marką, każdy wyrabia sobie indywidualną opinię dotyczącą jakości produktu
danej marki. Dużą rolę odgrywają także znajomi i rodzina użytkownika. Wizerunek marki może być
bowiem przetransferowany poprzez przekazanie opinii i doświadczeń z kontaktu z daną marką.
Kolejnym źródłem informacji, na podstawie którego powstaje wizerunek firmy, są źródła publiczne.
Obecność marki w środkach masowego przekazu oraz to, w jakim świetle jest przedstawiana,
może mieć ogromny na jej wizerunek. Gwałtowny rozwój Internetu oraz jego upowszechnienie
sprawiły, że aspekt ten stał się szczególnie istotny. Następną grupę tworzą źródła handlowe, do
których zalicza się reklamę, wystawy, opakowania i przedstawicieli handlowych. Analizując zaproponowany podział, Autor pracy zauważa, że wizerunek marki może powstawać na podstawie
dwóch typów przesłanek. Doświadczenia i źródła osobiste to czynniki, które wpływają na wizerunek
marki w oczach każdego konsumenta z osobna. Z kolei źródła publiczne i handlowe kształtują
trendy i ogólne nastawienie społeczeństwa do marki. Z punktu widzenia gestora marki ważne
jest, by nie ignorować żadnego wymienionych czynników. Zaniedbanie któregokolwiek aspektu
może doprowadzić do pogorszenia się wizerunku marki. Nawet najlepsza kampania reklamowa
czy pozytywny artykuł w prasie nie przekonają do marki użytkownika, który miał z nią negatywne
doświadczenia lub usłyszał negatywną recenzję od kogoś bliskiego i zaufanego. Z drugiej strony
ludzie potrzebują potwierdzenia słuszności swoich własnych wyborów. Środki masowego przekazu, a zwłaszcza media społecznościowe oraz reklama pełnią nieocenioną rolę w tym procesie.
Informacje publiczne i handlowe mają, więc wpływ na indywidualne postawy konsumenckie oraz
stosunek do marki. Wynika z tego, że chcąc kreować silną markę, należy być świadomym istoty
wszystkich wymienionych źródeł wpływających na jej wizerunek.
Oprócz wymienionych wyżej czynników mających wpływ na kształtowanie się marki należy także
podkreślić rolę wizerunku branży w postrzeganiu przedsiębiorstwa. Na obraz danej branży mają
wpływ firmy w niej działające, ale także inne organizacje i instytucje państwowe, które wpływają
na kształt danego sektora. Można więc wnioskować, że skandal wynikający na przykład z łamania
norm przez jakąś firmę nie polepszy, jak można by przypuszczać, wizerunku jej największego
konkurenta, lecz go pogorszy. Będzie to wynikać ze spadku zaufania klientów do całej branży,
w której owe firmy funkcjonują.
W tym miejscu należy zaznaczyć, że wizerunek firmy nie musi być tożsamy z wizerunkiem marki,
tak jak sama marka nie musi być równoznaczna z firmą. W przypadku przedsiębiorstw stosujących
model jednego znaku firmowego (tzw. parasol marki) mówimy o wizerunku zintegrowanym. Polega
on na scaleniu wizerunku firmy i marki. Zaletą tego modelu jest możliwość ograniczenia kosztów
budowania marki, jej ochrony a także tych związanych z rozpoznawalnością. Rozwiązanie to niesie za sobą pewne ryzyko. Niepowodzenie jednej marki może zachwiać pozycję całej firmy. Taką
strategię stosuje firma m. in. Philips, która pod marką o tej nazwie oferuje zarówno telewizory,
odkurzacze, żelazka, czy słuchawki. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku firm, które tworzą
różne marki dla swoich produktów (tzw. portfel marek). Mamy wtedy do czynienia z wizerunkiem
izolowanym. Osobno tworzony jest wizerunek firmy jak i każdej z marek jej podlegających. Takie
rozwiązanie zapewnia większą niezależność marek, co zmniejsza ryzyko upadku firmy w sytuacjach kryzysu którejś z marek. Wymaga ono jednak dużych nakładów promocyjno-marketingowych.

25

P. Doyle, Marketing …, op. cit., s. 263.
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Przykładem firmy stosującej tę metodę jest Procter& Gamble Company, do której należą marki
takie jak Head&Shoulders, Always, Vizir, czy Wella.
Proces kreowania wizerunku marki wiąże się z wieloma trudnościami, które mogą napotkać
menagerowie. Wśród źródeł mogących w niepożądany sposób wpływać na obraz marki można
wymienić 26:
• informacje ze strony konkurencji. By wyrobić sobie mocną pozycję na rynku firmy muszą zabiegać
o uwagę klientów, co ma prowadzić do pozyskania ich na dłuższy okres czasu. By zaistnieć w ich
świadomości firmy wysyłają do nich ogromną liczbę komunikatów mających na celu wyróżnienie
się na tle konkurencji. Należy jednak pamiętać, że jest to strategia stosowana przez większość
przedsiębiorstw. Potencjalny klient jest, więc bombardowany natłokiem informacji, w efekcie czego
ich przekaz traci na skuteczności. Przebicie się z komunikatem marki do świadomości odbiorców
wiąże się z ogromni wydatkami oraz wymaga dużej kreatywności. Jednak zaniedbanie tej kwestii
może dorowadzić do tego, że marka nie dotrze ze swoim przesłaniem do klientów, lub, że przesłanie
to będzie postrzegane, jako popularne i niczym się niewyróżniające,
• nieskuteczną tożsamość marki wynikającą najczęściej z tego, że klienci poszukują w produktach innych cech niż te oferowane przez markę. Jest to powodem złego pozycjonowania marki.
W momencie kiedy tożsamość marki jest niezgodna z oczekiwaniami konsumentów, będą oni
postrzegać ją negatywnie, nawet pomimo pozytywnych założeń producenta,
• inne sygnały o marce. Należy pamiętać, że komunikaty przedsiębiorstwa nie są jedynym
źródłem informacji o danej marce. Firma nie jest w stanie kontrolować wszystkich informacji dotyczących marki, które docierają do klientów. Jako przykład negatywnie wpływający na postrzeganie
marek można podać strony www, czy konta na profilach społecznościowych nawołujące do bojkotu
danej marki,
• nieskuteczne komunikaty. Około pięć procent informacji jest zauważanych, a niecały procent
powoduje jakąkolwiek reakcje 27. Treść, forma i charakter przekazu mają ogromny wpływ na to,
czy nadany komunikat wywoła odpowiednią reakcję u odbiorców,
• niewłaściwe środki przekazu. Istotny jest nie tylko sam komunikat, ale i sposób, w jaki marka
chce z nim dotrzeć do odbiorców. Wybór odpowiednich środków przekazu, a także osób, za ten
przekaz odpowiedzialnych ma wpływ na zasięg informacji, oraz jej wiarygodność. Zagadnienie
to zostanie szczegółowo omówione w rozdziale drugim, dotyczącym roli mediów w procesie budowania marki.
Wśród innych ograniczeń kreowania pożądanego wizerunku Doyle wyróżnia między innymi
cenę, która ma ogromny wpływ na wizerunek 28. Z jednej strony marki kreujące się na ogólnodostępne nie mogą być zbyt drogie, ponieważ nie każdy będzie mógł pozwolić sobie na zakup.
Z drugiej zaś, te pozycjonujące się na luksusowe, a jednocześnie będące zbyt tanie mogą być
niewiarygodne. Brak zaufania będzie wynikać z utożsamiania jakości z wysoką ceną.
1.3. Specyfikacja rynku sportu oraz marki sportowej
Rynek sportu w wielu kwestiach różni się od tego, na którym sprzedawane są inne towary, lub
usługi. A. Sznajder 29 wyróżnił najbardziej istotne różnice, cechujące rynek sportu. Wśród nich
wymienia m. in.:

26
27
28
29

P. Doyle, Marketing…, op. cit., s. 272.
P. Doyle, Marketing …, op. cit., s. 272.
Ibidem, s. 273.
A. Sznajder, Marketing sportu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015, s. 60.
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• cele organizacji sportowych są bardziej zróżnicowane i niejednorodne w porównaniu z innymi
branżami. W przypadku każdej innej marki, czy to produktowej, czy usługowej głównym celem
jest maksymalizacja zysków. W przypadku organizacji sportowej duża waga przykładana jest
nie tylko do kwestii finansowych. Równie istotne mogą być sukcesy sportowe oraz zadowolenie
kibiców. Zbagatelizowanie któregokolwiek z tych celów może w znacznym stopniu utrudnić budowanie silnej marki
• decyzje menadżerów są bardzo szybko komentowane przez kibiców i media. Poczynania
organizacji sportowych cieszą się ogromnym zainteresowaniem kibiców i mediów. Menadżerowie
i osoby decyzyjne są wiec pod stałą kontrolą, wszystkie ich decyzje wzbudzają zainteresowanie
otoczenia. Ponadto kibice charakteryzują się dużym poczuciem przynależności, przez co chcą
mieć wpływ na poczynania klubu, wyrażając aprobatę lub jej brak odnośnie decyzji menagerów.
• kluby z jednej strony ze sobą konkurują, a z drugiej są od siebie zależne. Rywalizacja jest
fundamentalnym elementem sportu oraz czynnikiem pozwalającym budować silne marki. W sporcie nie chodzi jednak o zwalczenie konkurencji i stworzenie monopolu. Trudno wyobrazić sobie
rozgrywki ligowe z jednym zespołem, lub wyścig, w którym bierze udział jeden biegacz. Marki
sportowe potrzebują wiec siebie nawzajem by budować swoją pozycję.
• zróżnicowanie produktów w zależności, do kogo są kierowane. Należy pamiętać, że bilety
na rozgrywki sportowe oraz towarzyszące im produkty nie są jedynymi produktami organizacji
sportowej, tak jak kibice nie są jej jedynymi klientami. Wśród innych istotnych podmiotów obecnych na rynku sportu bardzo ważną rolę odgrywają sponsorzy oraz stacje telewizyjne. W związku
z tym, do produktów organizacji sportowych należą również prawa do transmisji telewizyjnych
oraz prawa sponsorskie (wykorzystanie logo, wizerunku, czy inne zobowiązania).
• kibice, jako specyficzna grupa nabywców. Kibicom, którzy są najistotniejszymi odbiorcami tej
marki zostanie poświęcony osobny rozdział pracy, w którym ta charakterystyczna grupa nabywców
zostanie szczegółowo omówiona.
Wyjątkowość rynku sportu dostrzegają także inni badacze. P. Kwiatek i P. Matecki 30 określają
środowisko, w jakim działają kluby sportowe za pomocą 4D (rys. 2) . Działalność organizacji sportowej uwarunkowana jest wynikami, które są trudne do przewidzenia (ang. difficult). By zwiększyć
szanse na wygraną, kluby decydują się na zakup możliwie najlepszych zawodników i trenerów. Ten
element także wiąże się z ryzykiem, gdyż może zdarzyć się, że pozyskany (często za ogromne
pieniądze) gracz nie sprosta oczekiwaniom nowego pracodawcy. Środowisko klubów sportowych
jest też niezwykle dynamiczne (ang. dynamic). Drużyna piłkarska rozgrywa kilkadziesiąt meczów
w ciągu roku. Radość po wygranej trwa więc krótko, ponieważ należy rozpocząć przygotowania do
kolejnego. Kilka porażek z rzędu może sprawić, że wizerunek klubu ulegnie drastycznej zmianie.
Otoczenie organizacji sportowej można określić także jako różnorodne (ang. diverse). Istnieje wiele
grup interesariuszy zainteresowanych działalnością klubu. Oprócz pracowników i kibiców, można
wymienić także sponsorów, media, czy związki sportowe. Wymienione wyżej czynniki wskazują na
niebezpieczeństwa (ang. dangerous) związane ze środowiskiem klubów sportowych. Zagrożenia
mogą mieć różnorodny charakter: od ryzyka inwestycyjnego właściciela, przez kontuzje i urazy
sportowców, po problem chuligaństwa wśród kibiców.
Zanim rozpocznie się rozważania na temat wpływu jakości produktu na markę, warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest produkt w sporcie. Elementem wyróżniającym go spośród
innych jest jego niejednorodność. A. Sznajder wyróżnia trzy poziomy produkty sportu 31:

30
P. Kwiatek, P. Matecki Programy lojalnościowe a wartość marki klubu sportowego, [w:] H. Mruk, M. Chłodnicki (red.), Kreowanie marki w sporcie, Sport & Business Foundation, Poznań 2008, s. 70.
31
A. Sznajder, Marketing…, op. cit., s. 123.
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Rysunek 2. Środowisko, w którym działają kluby sportowe

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: P. Kwiatek, P. Matecki, Programy lojalnościowe
a wartość marki klubu sportowego [w:] H. Mruk, M. Chłodnicki (red.), Kreowanie marki w sporcie, Sport & Business Foundation, Poznań 2008, s. 70.
• rdzeń produktu - korzyść podstawowa oczekiwana przez nabywcę. Jest to określony poziom
rywalizacji sportowej oraz jej oczekiwane wyniki.
• produkt rzeczywisty - dotyczy też usługi. Jest to faktycznie oferowany produkt, który ma
zaspokajać potrzeby nabywcy. Mecz określonego klubu, w określonych warunkach.
• produkt poszerzony - wzbogacenie produktu podstawowego o dodatkowe elementy. Dodatkowa infrastruktura na stadionie- kawiarnie, restauracje; klubowe gadżety, strona internetowa itp.
Z przytoczonego rozróżnienia wynika, że produkt oferowany przez markę sportową może przybierać dualistyczny charakter 32. Posiada on, bowiem cechy zarówno dóbr, jak i usług. Wydarzenie
sportowe jest produkowane i konsumowane w tym samym czasie, a ponadto ma niematerialny
charakter. Z drugiej jednak strony marka może uwypuklać także fizyczne aspekty swojego produktu
np. wygodę i komfort oglądania meczu, czy ofertę gastronomiczną.
Istnieje wiele przesłanek przemawiających za tym, by badać pojęcie marki sportowej w sposób
nieodbiegający od podejścia ogólnego. Silne marki sportowe to duże firmy z wyspecjalizowanymi
działami marketingu, zarządzane przez profesjonalnych menadżerów, których zadaniem jest osiągnięcie jak największych przychodów. W związku z tym, również definiowanie samego pojęcia
marki sportowej w większości opiera się na sformułowaniach przytoczonych w pierwszej części
rozdziału. I. Rein, P. Kotler i B. Shields przedstawiają markę sportową, jako zestawienie informacji i obrazów składających się na produkt sportowy oraz opisywanych za pomocą namacalnych
i nienamacalnych atrybutów 33. Wartym wspomnienia jest opis marki A. Żmudzkiego, który nie
podejmuję próby zdefiniowania marki sportowej, lecz pokazuje jak różnorodne elementy się na nią
składają. Zdaniem tego autora marka sportowa to nie tylko nazwa i herb, ale także jakość klubowej
koszulki, euforia przeżywanych zwycięstw i smutek porażek, historia klubu, migawka o ostatnim
32
33

P. Kwiatek, P. Matecki Programy lojalnościowe …, op. cit., s. 72.
I. Rein, P. Kotler, B. Shields, The Elusive Fan, McGraw-Hill, New York 2006, s. 8.
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meczu w wiadomościach sportowych, sposób sprzedaży biletów, dyskusje o grze drużyny ze znajomymi, informacje na klubowej stronie internetowej, marsz przez miasto z szalikiem klubowym,
identyfikacja z innymi fanami ulubionej drużyny, a także długość kolejki po kiełbaskę w przerwie
meczu 34. Pragmatyczne podejście do marki sportowej daje możliwość wyszczególnienia elementów świadczących o jej sile, które powinny być obiektem zainteresowania gestorów. Wymienione
przez Żmudzkiego elementy znajdą swoje odzwierciedlenie w teoretycznej analizie zagadnienia
marki sportowej, która zostanie w niniejszej pracy przeprowadzona.
Kwestią wartą poruszenia jest to, które marki należy nazywać sportowymi. W zależności od
przyjętych ram interpretacyjnych taki status mogą przyjąć nie tylko kluby, ligi i związki sportowe,
ale także poszczególni sportowcy, obiekty i wydarzenia sportowe, a także producenci odzieży
sportowej, czy firmy wykorzystujące sport, jako platformę komunikacji marketingowej 35. Ze względu
na zbyt duże różnice między wymienionymi podmiotami analizowanie marki definiowanej w tak
szeroki sposób mogłoby okazać się bezowocne. Zważywszy na obszar przeprowadzonych w dalszej części pracy badań Autor skupi swoją uwagę na marce klubu piłkarskiego.
Fakt, że marki sportowe w wielu aspektach są podobne do tych w rozumieniu „ogólnym” pozwala
nałożyć funkcje marki, które zostały opisane w podrozdziale pierwszym także na markę sportową.
Funkcję wyróżniającą marki należy rozumieć, podobnie jak w ujęciu ogólnym, przez logo, (choć
częściej używana jest nazwa herb), a także barwy klubowe. Są to elementy, które nie tylko pozwalają
na odróżnienie marek od siebie, ale także dają możliwość demonstracji przynależności do grona
sympatyków danej drużyny. Kolorystyka klubowa w wielu przypadkach jest tak mocno ukorzeniona,
że bywa źródłem przydomków drużyn. Na przykład występujący zazwyczaj w niebieskich strojach
piłkarze Chelsea Londyn nazywani są The Blues (ang. niebiescy). Dowodem tego jak duże jest
przywiązanie do barw klubowych może być przykład Pogodni Szczecin 36. Przed sezonem 2013/14
klub zaprezentował projekt nowych strojów, w których mieli występować piłkarze. Zakładał on brak
koloru bordowego, z którym klub był utożsamiany. W wyniku protestu Stowarzyszenia Kibiców
projekt został wycofany i strojów nie zmieniono. Przykłady te pokazują, jak istotna jest funkcja wyróżniająca marki sportowej, nie tylko z punktu widzenia samej organizacji, ale także jej odbiorców.
Tematem wartym poruszenia jest także funkcja gwarancyjna marki sportowej. Trudność w dosłownym przełożeniu tej funkcji na markę sportową wynika z istoty wspomnianego już produktu
sportowego. O ile przedsiębiorstwo produkujące jest w stanie zapewnić powtarzalność swoich
wyrobów, o tyle zespół sportowy nie jest w stanie „produkować” takich samych widowisk sportowych.
Oczywiście nikt tego od nich nie wymaga, gdyż właśnie w nieprzewidywalności i ulotności tkwi
urok sportu. Gwarancja, której oczekuje odbiorca ukierunkowana jest na inne aspekty oferowanej
przez markę usługi. Po pierwsze jest to pewien poziom i charakter widowiska. Kibic wybierający
się na mecz piłki ręcznej polskiej reprezentacji będzie oczekiwał zaciekłej walki, oraz ofiarności
do ostatniej sekundy spotkania. Z kolei osoba kupująca bilet na mecz piłkarskiej drużyny FC
Barcelona spodziewać się będzie kombinacyjnej, ofensywnej gry opartej na ataku pozycyjnym.
Funkcję gwarancyjną marki można także odnieść do organizacji całego wydarzenia- bezpieczeństwa podczas widowiska, czy warunków jego oglądania.
Promocyjna funkcja marki sportowej jest tożsama z jej ogólnym odpowiednikiem. Daje ona
możliwość działań marketingowych, rozumianych m. in. przez pozyskiwanie kibiców, czy sponsorów.
W tym celu bardzo często wykorzystywane są graficzne elementy marki, lub osoby z nią związane
(najczęściej zawodnicy). Silna marka pozwala na uzyskanie wysokich kontraktów sponsorskich,
ale także dużą ilość publikacji w mediach, która może stanowić formę darmowej reklamy.
A. Żmudziński, Kreowanie marki od A do Z. Jak przyciągnąć kibiców i sponsorów? [w:] H. Mruk, M. Chłodnicki (red.), Kreowanie marki w sporcie, Sport & Business Foundation, Poznań 2008, s. 122.
35
K. Kropielnicki, Rynek …, op. cit., s. 12.
36
P. Pązik, Pogoń Szczecin nie wprowadzi kontrowersyjnych strojów, http://www.gs24.pl/sport/pilka-nozna/
pogon/art/5520536,pogon-szczecin-nie-wprowadzi-kontrowersyjnych-strojow,id,t.html, [dostęp: 11.04.2017].
34
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Funkcja symboliczna marki klubu piłkarskiego często łączy się z światopoglądem jego sympatyków. Przynależność do grona fanów danej marki utożsamiana jest także z zestawem przekonań
jego zwolenników. Sytuacja taka często występuje w miastach, w których funkcjonuje kilka klubów
o zbliżonej renomie. Taka sytuacja ma miejsce w Glasgow, gdzie swoją siedzibę mają dwa zasłużone kluby piłkarskie- Celtic F. C. i Rangers F. C. Ze względu na zaszłości historyczne przyjęło
się, że tym pierwszym kibicują katolicy, natomiast drugim protestanci 37. Podobne zjawisko można
zaobserwować w Barcelonie, gdzie kibice Espagnolu kojarzeni są z poglądami pro-hiszpańskimi,
natomiast zwolennicy F. C. Barcelony postrzegani są, jako głoszący hasła narodowowyzwoleńcze
i demonstrujący swoją katalońskość. Należy jednak pamiętać, że globalizacja oraz ekspansja
marek sportowych rynki wybiegające poza granice miasta, czy regionu sprawia, że wymienione
mechanizmy coraz rzadziej znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości.
O ile w przypadku marek ogólnych można było dokonać ich rozróżnienia ze względu na poziom
ładunku emocjonalnego, o tyle w przypadku marek sportowych wydaje się to bezcelowe. Silne
zaangażowanie odbiorcy jest wpisane w istotę widowiska sportowego. Nie znaczy to jednak, że
w tej kwestii przed markami sportowymi nie stoją żadne wyzwania. O ile wzbudzenie zaangażowania u odbiorcy mają niejako zapewnione, o tyle o sposób ich okazywania należy uważnie
zadbać. Pozytywne emocje, związane z ogromną sympatią do marki sportowej mogą przerodzić
się w agresję wobec jej przeciwników. Co więcej każde niepowodzenie marki spotykać się może
sporą krytyką wobec klubu, czy sportowca. To, o co gestorzy marek z innych branży usilnie zabiegają, marki sportowe mają zapewnione w tak dużej ilości, że może się to stać żywiołem trudnym
do opanowania. Przed marką stoi, więc zadanie odpowiedniego „ukierunkowania” emocji z nią
związanych, ponieważ nieumiejętne wykorzystanie tego potencjału może w negatywny sposób
wpłynąć na wizerunek marki.
Umiejętność zapanowania nad emocjami odbiorców ma niewątpliwie świadczy o sile marki
sportowej. Nie jest to jednak jedyny czynnik, decydujący o jej sukcesie, lub niepowodzeniu. K.
Kropielnicki 38 wyróżnia pięć głównych elementów mających wpływ na markę sportową:
• wielkość rynku,
• jakość produktu oferowanego przez organizację sportową,
• osobowość sportowca,
• możliwości finansowe marki,
• możliwości organizacji w zakresie dywersyfikacji produktów oraz rynków.
Skala sukcesu marki w dużym stopniu uzależniona jest od wielkości rynku i potencjału, na jakim
przyszło jej funkcjonować. W pierwszej kolejności uzależnione jest to od czynników ekonomicznych.
Im wyższy stopień rozwoju kraju, tym wydatki na rozrywkę są wyższe. Łatwiej jest wiec budować
silną markę sportową w państwach wysokorozwiniętych. Kolejnym istotnym czynnikiem jest ogólne
zainteresowanie społeczeństwa sportem oraz poszczególnymi dyscyplinami. W konsekwencji tego,
sam sukces sportowy nie wystarczy do zbudowania silnej marki klubu, czy sportowca, jeśli został
on osiągnięty w dyscyplinie niepopularnej w danym kraju, czy regionie.
Organizacja sportowa nie jest w stanie zapewnić zadowolenia użytkownika związanego z produktem podstawowym. Wynika to z tego, że satysfakcja odbiorcy w ogromnej mierze zależy od
końcowego wyniku rywalizacji, a tego żaden klub nie może zapewnić. Oczywiście po jego stronie
jest to, by zmaksymalizować prawdopodobieństwo sukcesu (m. in. poprzez zatrudnienie odpowiedS. Sira, Obowiązek nienawiści. Celtic – Rangers, https://angielskieespresso.pl/2016/04/17/obowiazek-nienawisci-celtic-rangers-2/ [dostęp 01.06.2017].
38
K. Kropielnicki, Rynek sportowy a marka, [w:] H. Mruk, M. Chłodnicki (red.), Kreowanie marki w sporcie,
Sport & Business Foundation, Poznań 2008, s. 15.
37
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nich osób, zapewnienie im jak najlepszych warunków do pracy). O wiele większą kontrolą można
objąć jakość produktu poszerzonego, która niemalże w całości zależy od organizatora widowiska.
Czynnikiem zwiększającym poziom produktu sportowego jest obecność w zespole gwiazdy
sportu. Najczęściej są nimi zawodnicy, lecz taką funkcję może pełnić także trener. Oprócz korzyści
związanych podniesieniem jakości widowiska oraz zwiększeniem szansy na końcowy sukces, taka
osoba może także zapewnić dodatkowe korzyści, jak zwiększona sprzedaż biletów, czy gadżetów
klubowych. Współcześnie coraz istotniejsze staje się także to, jakie wartości prezentują zawodnicy
poza areną sportową, ponieważ staja się oni ambasadorami marek silnie z nimi utożsamianymi.
Budowanie silnej marki, zarówno w sporcie, jak i każdej innej branży wymaga ogromnych
nakładów finansowych. Co oczywiste, nie wszystkie kluby są stanie pozwolić sobie na takie
wydatki. Wiele zależy od zamożności ich właścicieli, a także sukcesów sportowych klubu. Obecność w najwyższej klasie rozgrywkowej pozawala osiągnąć większe zyski ze sprzedaży praw do
transmisji telewizyjnych, gadżetów klubowych, czy biletów na zawody sportowe.
Źródłem sukcesu marki może okazać się umiejętność dywersyfikacji produktów oraz rynków.
Dostrzec można tendencję do zwiększania produktów i usług oferowanych pod daną marką. Równie
istotna, co różnorodność produktowa, jest umiejętność ekspansji marki na inne rynki, co ma prowadzić
do wzmocnienia marki, oraz zwiększenia rynków zbytu. Przykłady działań ukierunkowanych na zdobywanie nowych rynków są niezwykle łatwo dostrzegalne w przypadku najlepszych klubów piłkarskich.
Ekspansja może przybierać różne formy, od stron internetowych dostępnych w wielu językach, przez
wakacyjne tournée zespołów (zwłaszcza do USA oraz na Bliski oraz Daleki Wschód), czy dostosowywanie godzin meczów do kibiców z Azji, aż po sprowadzanie zawodników. Ostatnia teza jest dość
trudna do obronienia, bowiem nie sposób znaleźć dowody potwierdzające, że pozyskanie danego
piłkarza spowodowane było przesłankami marketingowymi. Abstrahując od głównych intencji takiego
działania, transfer zawodnika z egzotycznego kraju może w znacznym stopniu zwiększyć popularność klubu wśród jego rodaków. Za przykład może posłużyć sprowadzenie południowokoreańskiego
pomocnika Park Ji Sunga do Manchesteru United w 2005 roku. Badania przeprowadzone przez klub
wykazały, że w czasie gdy Ji Sung był piłkarzem angielskiej drużyny 27 z 49 milionów obywateli Korei
Południowej deklarowało kibicowanie właśnie Manchesterowi United 39. Ponadto w 2011 roku ponad
milion Koreańczyków posiadało kartę kredytową lub debetową z logiem United, a 40 milionów fanów
oglądało mecze tej drużyny w telewizji. Przykład Park Ji Sung’a pokazuje jak wymierne korzyści może
czerpać klub ze sprowadzenia piłkarza reprezentującego niezagospodarowany piłkarsko rynek. W dobie
globalizacji oraz ogromnej profesjonalizacji klubów sportowych należy spodziewać się postępującej
dywersyfikacji rynkowej marek, przybierającej coraz to nowe formy. Coraz więcej lig sportowych decyduje się na dostosowywanie godziny rozgrywania spotkań do oczekiwań kibiców z Azji (m. in. angielska
Premier League czy hiszpańska La Liga). Zabieg ten pozwala na ekspansję marek oraz zwiększenie
przychodów ze sprzedaży praw telewizyjnych.

39
N. Harris, Park and thrive: how Ji-Sung helps Manchester United reign supreme in Asia, http://www.sportingintelligence.com/2011/09/18/park-and-thrive-how-ji-sung-helps-manchester-united-reign-supreme-inasia180901/ [dostęp 01.06.2017].
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Rozdział 2. Budowanie marki klubu piłkarskiego poprzez media
2.1. Istota obecności klubu piłkarskiego w mediach
Po omówieniu istoty marki sportowej, jej elementów składowych oraz czynników wpływających
na jej obraz w oczach odbiorców możliwe jest przejście do dalszej części pracy. Obszarem badań
Autora będzie budowanie marki klubu sportowego poprzez media. Niniejszy rozdział będzie miał
charakter analizy jakościowej, a obiektem badań będzie Legia Warszawa SA. Wybór klubu ze
stolicy podyktowany był jego pozycją sportową wśród polskich drużyn (3 tytuły Mistrza Polski
w przeciągu 4 lat, oraz udział w Lidze Mistrzów w sezonie 2016/2017). W tym miejscu warto zaznaczyć, że Legia Warszawa jest klubem wielosekcyjnym, jednak z uwagi na dominującą rolę piłki
nożnej w klubie, oraz popularność tego sportu na świecie, Autor skupi się głównie na działaniach
klubu związanych z tą właśnie dyscypliną.
Istnieje wiele czynników przemawiających za tym, że media są środowiskiem przychylnym
markom sportowym. Mecz piłkarski trwa z reguły 90 minut, profesjonalne drużyny nie rozgrywają
w tygodniu więcej niż dwóch spotkań, a stadion piłkarski jest w stanie pomieścić maksymalnie
kilkadziesiąt tysięcy widzów. Dlatego też ograniczenie procesu budowania marki tylko do zawodów sportowych w znacznym stopniu zawęziłoby skalę takich działań. Co więcej, marnowałoby
to ogromny potencjał zbudowania silnej marki. Potencjał ten wynika z dużego zainteresowania
ludzi sportem, a także z zaangażowania emocjonalnego odbiorców, które jest bardzo pożądane
u większości gestorów. Raport firmy analitycznej EY Ekstraklasa piłkarskiego biznesu wskazuje,
że 13 % osób oglądających mecze polskiej ligi robi to z perspektywy stadionu 40. Media pozwalają,
więc pozostałym 87 % na oglądanie widowisk, a także dają możliwość przyciągnięcia nowych
odbiorców. Z badań CBOS wynika, że 49% Polaków deklaruje zainteresowanie piłką nożną, a mianem kibiców sportowych określa się 37% badanych 41. Istnieje, zatem spora grupa osób, które są
potencjalnymi nowymi kibicami. Co więcej media nie służą klubom tylko do pozyskiwania nowych
fanów, czy jako dodatkowy kanał dystrybucji widowisk. Istotnym zadaniem mediów jest również
zacieśnianie relacji z odbiorcami, zwiększanie ich zaangażowania poprzez przybliżanie klubu
odbiorcy. Niewątpliwie największe możliwości w tej dziedzinie daje Internet, jednak to zjawisko
zostanie opisane dokładnie w dalszej części pracy.
Należy pamiętać, że obecność marek piłkarskich w mediach niesie korzyści obu stronom. Widowiska sportowe, artykuły, wywiady, czy inne publikacje na tematy sportowe cieszą się ogromnym
zainteresowaniem odbiorców, co przekłada się na wyniki sprzedaży mediów. Obecność klubu
piłkarskiego w środkach masowego przekazu może jednak wiązać się z pewnymi zagrożeniami.
Silne marki wzbudzające zainteresowanie mediów muszą liczyć się z tym, że będą skupiać ich
uwagę nie tylko sukcesami, lecz także niepowodzeniami. Porażki wielkich klubów, życie prywatne
sportowców, czy wybryki kibiców wzbudzają nie mniejsze zainteresowanie niż ich zwycięstwa
i efektowne oprawy.
Wynika z tego, że przeszkodą budowania wizerunku marki w mediach jest brak kontroli nad
przekazem. Jedną z praktyk mającą na celu zmniejszenie negatywnych skutków tego zjawiska
jest tworzenie przez kluby sportowe własnych mediów, o czym traktować będzie poniższy rozdział.
Głównym obszarem badań będzie istota obu działalności w kontekście budowania pożądanego wizerunku marki. Omówione zostaną główne media masowe – prasa, radio, telewizja oraz
Internet. Z uwagi na różną rolę wymienionych środków masowego przekazu w procesie budowania
wizerunku marki sportowej Autor znacznie większą uwagę poświęci dwóm ostatnim.

40
41

Ekstraklasa piłkarskiego biznesu 2016, raport firmy EY, Warszawa 2016, s. 51.
Piłka nożna i jej kibice, Centrum Badania Opinii Społecznej, nr 97/2016,Warszawa 2016, s. 6.
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2.2. Media tradycyjne
Prasa
Prasa jest jednym z najstarszych mediów, a obecność marki sportowej w prasie jest naturalnym
następstwem popularności sportu. Najpopularniejszym dziennikiem o tematyce sportowej w Polsce jest Przegląd Sportowy, który jest jednym z najczęściej kupowanych dzienników w Polsce 42.
Jednakże zarówno sprzedaż egzemplarzowa jak i prenumeratalna odnotowują spadki 43. Pomimo
to prasa wciąż jest medium dającym możliwość budowania silnej marki. W przypadku tego medium istotnym elementem są działania media relations polegające na dostarczaniu dziennikarzom
wartościowych treści dotyczących klubu tak, by mogli tworzyć z nich materiały prasowe. Kolejnym
sposobem na świadome i kontrolowane budowanie wizerunku poprzez prasę jest wydawanie własnej
gazety. Taką strategię działania stosuje m. in. WKS Śląsk Wrocław, który wydaje darmowy dodatek
dołączany do Gazety Wrocławskiej 44. Dziennik ten jest najpopularniejszą gazetą w województwie
Dolnośląskim 45. Z punktu widzenia promocji marki taki zabieg wydaje się jak najbardziej zasadny,
zwłaszcza biorąc pod uwagę, że jest to dziennik regionalny, a wspomniany dodatek jest darmowy.
Jednak wspomniany wyżej stan pisma drukowanego każe zastanowić się nad komercyjnym sensem
wydawania prasy. Pomimo to w listopadzie 2016 r. na rynek wszedł dwumiesięcznik „Młoda Legia”,
czyli pismo dedykowane nastolatkom i w całości poświęcone stołecznemu klubowi. Wydawcą gazety jest Edipresse Polska, a pismo jest autoryzowane przez klub. Nakład gazety wynosi około 40
tysięcy, a zasięg jest ogólnopolski. Pismo ma typowo młodzieżowy charakter, zwiera dużo zdjęć
i plakatów. Do każdego numeru dołączane są inserty takie jak tatuaże, czy bransoletki, a cena
jednego numeru wynosi 9,99 zł. Co ciekawe to samo wydawnictwo w 2016 roku wydawało także
gazetkę „Młody Legionista” przeznaczoną dla dzieci w wieku 4-6 lat46. Zawierała ona łamigłówki
i kolorowanki mające wspomagać rozwój dzieci. Z przedstawionych powyżej informacji można
wnioskować, że jednym z celów działalności Legii w prasie jest zyskanie sympatii wśród najmłodszych pokoleń. Wzbudzenie u dziecka zainteresowania czytaniem może być z kolei argumentem
przemawiającym za tym, że ich rodzice zgodzą się na zakup.
Radio
Radio, jako narzędzie budowania wizerunku marki jest ciekawym zagadnieniem. Z jednej strony
jest ono środkiem masowego przekazu cieszącym się największym zaufaniem odbiorców. Z drugiej
strony z badań CBOS wynika, że dla 64 % Polaków telewizja jest głównym źródłem informacji.
Radio z 8 % zajmuje w tym zestawieniu trzecie miejsce przegrywając również z Internetem (21%)47.
Mniejsza popularność radia wynikać może z podstawnej cechy tego medium, oddziaływania tylko
M. Kurdupski, Duży spadek czytelnictwa „Faktu” i „Gazety Wyborczej”. „Przegląd Sportowy” liderem wśród
wzrostów, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/duzy-spadek-czytelnictwa-faktu-i-gazety-wyborczej-przegladsportowy-liderem-wsrod-wzrostow [dostęp 01.06.2017].
43
B. a., Tylko „Gazeta Polska Codziennie” i „Rzeczpospolita” na plusie sprzedaży kioskowej po trzech
kwartałach, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/tylko-gazeta-polska-codziennie-i-rzeczpospolita-na-plusiesprzedazy-kioskowej-po-trzech-kwartalach [dostęp 01.06.2017].
44
M. Krzymiński, Wraca klubowy magazyn „Wokół Śląska”, http://slaskwroclaw.pl/strona/aktualnosci/wracaklubowy-magazyn-wokol-slaska-12840785 [dostęp 01.06.2017].
45
Polskie Badania Czytelnictwa, http://www.pbc.pl/rynek-prasowy/raporty-pbc/dzienniki/ [dostęp 01.06.2017]
B. a., Młody legionista - Nowość dla młodych fanów Legii, http://legia.com/aktualnosci/mlody-legionista-tomdrugi-53406 [dostęp 01.06.2017].
46
B. a., Radio z największym zaufaniem wśród mediów. Internet głównym źródłem informacji, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/radio-z-najwiekszym-zaufaniem-wsrod-mediow-internet-glownym-zrodlem-informacji
[dostęp 01.06.2017].
47
B. a., Prezes Kurski ma problem. Drastycznie rośnie liczba Polaków uważających, że TVP jest niewiarygodna,
http://businessinsider.com.pl/media/tv-radio/cbos-spadek-wiarygodnosci-tvp-jacek-kurski-ma-problem/
f2txjvj [dostęp 01.06.2017].
42

350

rozdz.10_Wrochna.indd 350

3/29/19 12:07 PM

Budowanie marki klubu piłkarskiego poprzez media na przykładzie Legii Warszawa
na jeden zmysł. W czasach kultury obrazkowej komunikaty dźwiękowe, mają nikłe szanse na rywalizację z materiałami wideo, które stanowią istotę zarówno telewizji, jak i Internetu. Pamiętając
o temacie niniejszej pracy należy zwrócić uwagę na specyfikę rynku sportu w kontekście jego
obecności w tym radiu. Oczywiście, podobnie jak w przypadku prasy, sport jest dziedziną życia
obecną w przekazach radiowych. Pierwotnie jego rola ograniczała się do przekazywania informacji
z wydarzeń sportowych. Z czasem jednak radio stało się pierwszym medium relacjonującym rozgrywki
sportowe w czasie rzeczywistym 48. Rozwój telewizji spowodował jednak, że radio straciło pozycję
lidera w transmisji rozgrywek sportowych. Dynamizm sportu, nieodłącznie powiązany z ruchem
sprawił, że transmisje zawierające tylko fonię nie mogą się równać tym, które przekazują także
obraz. Odbieranie widowiska wieloma zmysłami zwiększa zaangażowanie emocjonalne odbiorcy,
które dla większości widzów stanowi istotę oglądania sportu. Co więcej, otrzymując tylko przekaz
dźwiękowy odbiorca zmuszony jest do wysiłku intelektualnego związanego z przetworzeniem
otrzymanych słów. Dla większości kibiców sport jest rozrywką, więc redukcja zaangażowania
intelektualnego jest zjawiskiem pożądanym. Z punktu widzenia marki klubu, transmisje radiowe
dają niewielkie możliwości budowania pozytywnego wizerunku. Nie należy oczywiście zapominać
o samym widowisku sportowym, które jest relacjonowane. Jeśli dana drużyna rozegra słabe zawody, to przekaz dotyczący marki będzie negatywny. Mechanizm ten jest jednak oczywisty i dotyczy
wszystkich obiektywnych środków masowego przekazu.
Duże zaufanie do radia daje możliwość umiejętnego budowania marki sportowej. Zwłaszcza
skuteczne wydawać się mogą audycje radiowe, w których udział biorą przedstawiciele klubu. Czynnikiem sprzyjającym może być także ramówkowy charakter programów radiowych. Cykliczność
audycji daje możliwość budowania długotrwałej więzi z odbiorcami oraz stałego informowania ich
o poczynaniach marki. Legia Warszawa prowadziła tego typu działania w niedalekiej przeszłości.
W 2015 roku w Radiu RDC nadającym na terenie województwa mazowieckiego ukazywała się
cotygodniowa audycja Przystanek Legia. Gośćmi programu byli sportowcy oraz przedstawiciele
klubu ze stolicy. Tematyka rozmów oraz zapraszane osoby nie ograniczały się tylko do sekcji
piłkarskiej, akcentowały jednak jedność klubu oraz wzajemne zainteresowanie innymi dyscyplinami. W związku z tym, że radio to ma zasięg lokalny programy nawiązywały do związku klubu
z miastem, a celem było stworzenie pozytywnych relacji między tymi podmiotami. Inną audycją
budującą wizerunek warszawskiego klubu jest TOK gra Legia, która w latach 2015-2016 ukazywała się w Radiu TOK.fm. Program prowadzony był przez Przemysława Iwańczyka, a jego
regularnym gościem był Bogusław Leśnodorski (ówczesny prezes Legii), oraz inni zapraszani
goście bezpośrednio związani z klubem. Tematem rozmów były sprawy związane z klubem, jego
aktualnymi poczynaniami, oraz planami na przyszłość. Przedsięwzięcie tego typu zasługuje na
pochwałę zwłaszcza, ze względu na jego skalę. TOK.fm jest radiem ogólnopolskim należącym do
czołówki pod względem słuchalności 49. Zapisy z rozmów prowadzonych w studiu udostępniane
były w formie podcastów na oficjalnej stronie internetowej klubu oraz portalu YouTube, tak by
zmaksymalizować grono odbiorców.
Telewizja
Istotnymi cechami sprzyjającymi obecności sportu w mediach są jej masowość oraz to, że relacjonuje ona wydarzenia, do których przeciętny widz nie ma dostępu (ze względu na odległość, cenę
biletów, czy pojemność stadionu). Poprzez transmisje prowadzone w czasie rzeczywistym, zawierające zarówno obraz jak i dźwięk odbiorca ma poczucie uczestnictwa w wydarzeniu, co sprawia, że
K. Kopiecka-Piech (red.), Innowacyjność przemysłów kreatywnych. Media a sport, Akademia Wychowania
Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 23.
49
M. Kurdupski, Rekord TOK FM, coraz gorsze wyniki Trójki i Jedynki, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/
rekord-tok-fm-coraz-gorsze-wyniki-trojki-i-jedynki [dostęp 01.06.2016].
48
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jest zaangażowany emocjonalnie w widowisko, które może odbywać się daleko od niego50. Oprócz
wymienionych wyżej cech wyróżnić można jeszcze kilka elementów, które sprawiają, że telewizja
jest medium odpowiednim dla sportu. Sport idealnie wpisuje się w ideą programów reality, w których
działania uczestników nie są wyreżyserowane, a decyzje podejmowane są w czasie rzeczywistym
51
. Powoduje to nieprzewidywalność widowiska, a co za tym idzie, napięcie wśród odbiorców oraz
świadomość niepowtarzalności. Co więcej, poczynania sportowców w rozgrywkach ligowych, czy
innych regularnych zawodach stają się dla widzów formą serialu telewizyjnego, a sami zawodnicy
bohaterami, których losy chcą śledzić 52. Dodatkowo informacje z życia prywatnego sportowców
kształtują w widzach poczucie bliskości z oglądanymi, co może potęgować przywiązanie emocjonalne do zawodników, czy klubów, które reprezentują.
Najpopularniejszą formą obecności marki klubu sportowego w mediach jest transmisja z meczu
piłkarskiego. W sezonie 2015/2016 prawa do pokazywania spotkań Ekstraklasy posiadały stacje:
nc+, Eurosport2, oraz Telewizja Polska (tylko jedno spotkanie) 53. Legia Warszawa była najchętniej
oglądanym w telewizji zespołem polskiej ligi 54. Średnia oglądalność jednego spotkania klubu ze
stolicy wyniosła 152 000 widzów, ponadto wszystkie pięć meczów z najwyższą oglądalnością to
spotkania z udziałem Legii. Rozgrywkę decydującą o mistrzostwie Polski pomiędzy Legią, a Pogonią Szczecin obejrzało w Telewizji Polskiej 1106000 widzów 55.
Tak duże zainteresowanie wiąże się oczywiście z szansą promocji marki na szeroką skalę, pod
warunkiem osiągnięcia koniecznego w sporcie sukcesu. Należy, bowiem pamiętać, że widownia
zgromadzona przed telewizorem doświadczać będzie zarówno zwycięstw, jak i porażek klubu,
a końcowy wynik jest niemożliwy do przewidzenia. Co więcej, nieodpowiednie zachowanie kibiców
danego zespołu podczas meczu transmitowanego w telewizji może mieć negatywny wpływ na
wizerunek marki. Mecz pomiędzy Legią a Realem w listopadzie 2016 roku odbył się bez udziału
publiczności, w ramach kary nałożonej na warszawski klub za zachowanie kibiców w poprzednim
spotkaniu Ligi Mistrzów. W telewizji spotkanie to obejrzało 4,6 miliona widzów 56. Na wizji wielokrotnie powtórzono, z jakiego powodu kibice nie mogli wejść na stadion, a po meczu temat pustych
trybun był komentowany przez polskie i zagraniczne media 57. Przykład ten pokazuje, że transmisja
telewizyjna może mieć negatywny wpływ na wizerunek klubu, nawet pomimo korzystnego wyniku
sportowego (Legia zremisowała z obecnym finalistą 3:3).
Telewizja daje możliwość budowania marki klubu nie tylko poprzez pokazywanie zwycięstw
szerokiej publice, ale także przez ekspozycję sponsorów. Drużyna, której spotkania są transmitowane często i gromadzi przed telewizorami dużą widownię jest atrakcyjna dla potencjalnych
sponsorów. Z kolei posiadanie takowych sprawia, że klub zdobywa dodatkowe środki na dalszy
rozwój. Można, więc stwierdzić, że budowanie wizerunku sponsorów, w sposób pośredni wpływa
także na samą markę. Za przykład wymiernych korzyści, jakie czerpią sponsorzy z obecności
drużyny w telewizji mogą posłużyć wyniki raportu firmy Pentagon Research dotyczącego wyceny
wartości mediowej marek podczas wspomnianego już meczu Legia Warszawa – Real Madryt. Na
podstawie wyników oglądalności, ceny pasm reklamowych stacji oraz czasu ekspozycji marek na
wizji, wyliczono wartość ekspozycji mediowej, czyli koszt, jaki trzeba byłoby ponieść by osiągnąć
R. Marchwiany, Sport w mediach. Konteksty społeczne i kulturowe, Presshouse, Wrocław 2012, s. 80.
M. Real Why sports fit television [w:] A. C. Billings (red.), Sports media. Transformation, Integration, Consumption, Routledge, Nowy Jork 2011, s.21.
52
Ibidem, s. 23.
53
Ekstraklasa piłkarskiego…, op. cit. s. 37.
54
Ibidem, s. 45.
55
Ekstraklasa piłkarskiego…, op. cit., s. 46.
56
Raport mediowy mecz Legia Warszawa – Real Madryt, Pentagon Research, Wrocław 2016, s. 2.
57
S. Uersfeld, Legia Warsaw stadium ban dampens Real Madrid draw achievement, http://www.espnfc.com/
club/real-madrid/86/blog/post/2987794/legia-warsaw-stadium-ban-dampens-real-madrid-draw-achievement
[dostęp 01.06.2017].
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taki wynik za pomocą tradycyjnej reklamy. Dla przykładu, zakłady bukmacherskie FORTUNA,
których logo widoczne jest m. in. na koszulkach piłkarzy Legii pojawiły się na wizji 70 razy przez
łączny czas 300 sekund. Pentagon Research oszacował ich zysk mediowy na kwotę 414 000 zł 58.
Możliwość takich zysków stanowi niewątpliwie zachętę dla firm zainteresowanych marketingiem
przez sport. Z kolei klub potrafiący przyciągnąć i zadowolić sponsorów postrzegany jest, jako
dobrze zorganizowane, nowoczesne przedsiębiorstwo, a pozyskane środki mogą mu posłużyć
do wzmocnienia własnej pozycji.
Marka może być obecna w mediach również poprzez wykupienie pasma reklamowego. Z obserwacji Autora wynika jednak, że Legia Warszawa nie prowadzi tego typu działalności. Może
to wynikać przede wszystkim z wysokich kosztów reklamy telewizyjnej. W związku z tym, wśród
klubów piłkarskich dominują formy reklamy, które pozwalają na redukcję kosztów, a także cechują
się dużą precyzją dotarcia. Jest to głównie reklama internetowa oraz zewnętrzna.
Największe kluby europejskie posiadają swoje własne kanały telewizyjne (np. Chelsea Londyn
– Chelsea TV). Wiąże się to jednak z dużymi kosztami, na które nie każdy klub jest w stanie sobie
pozwolić. Współcześnie Internet pozwala na zastosowanie rozwiązań o podobnym zastosowaniu,
lecz o wiele tańszych. Wiele klubów rezygnuje, więc z klasycznej telewizji na rzecz prowadzenia
kanału na portalu YouTube, czy transmisji live na Facebook. Jedynym polskim klubem posiadającym
kanał telewizyjny jest Lech Poznań. Kanał mogą odbierać abonenci sieci Inea będącej partnerem
klubu z wielkopolski, oraz sponsorem tytularnym ich stadionu.
Pomimo braku własnego kanału telewizyjnego można dostrzec inne działania Legii będące
formą budowania wizerunku. Ciekawą formą ekspozycji marki w telewizji było wyemitowanie przez
TVP Sport filmu dokumentalnego „Legia Mistrzów” – materiału opowiadającego o występnie
warszawskiego klubu w Lidze Mistrzów w sezonie 1995/1996. Inicjatorami oraz autorami projektu
są pracownicy TVP Sport 59. Przykład ten pokazuje, że marka sportowa, o odpowiedniej pozycji
i popularności może wykorzystywać telewizję do promocji nie ponosząc kosztów. Co więcej tego
typu filmy podkreślają bogatą historię klubu oraz jego istotną rolę w rozwoju polskiej piłki nożnej.
Można przypuszczać, że „Legia Mistrzów” nie będzie jedyną publikacją o takim charakterze.
Warszawski klub zawarł, bowiem umowę z Telewizją Polską, na mocy której otrzymała archiwalne
nagrania zawierające materiały o warszawskim klubie 60. Prezesi obu firm zapowiedzieli współpracę, której efekty mogą mieć duży wpływ na wizerunek marki.
2.3. Internet
Z badań przeprowadzonych przez Europejskie Stowarzyszenie Reklamy Interaktywnej wynika, że średnio 36% internautów jest zainteresowanych serwisami o tematyce sportowej. We
Francji i Hiszpanii wskaźnik ten wynosi niemalże 50% 61. Badania te pokazują, że Internet jest
środowiskiem, w którym marka sportowa może odnieść sukces. Profesjonalne kluby piłkarskie
wykorzystują to medium na bardzo szeroką skalę. Opisywanie budowania marki poprzez Internet
wymaga doprecyzowania oraz bardziej szczegółowego rozróżnienia. Medium to jest, bowiem bardzo różnorodne i ujednolicenie mogłoby doprowadzić do zatarcia obrazu. W związku z tym Autor
postanowił wyszczególnić dwa najistotniejsze kanały komunikacji marki w Internecie. Pierwszym
z nich jest oficjalna strona internetowa klubu, drugim zaś media społecznościowe.

Raport mediowy…, op. cit., s. 1.
B. a., “Legia Mistrzów” – premiera filmu dziś w TVP Sport, http://sport.tvp.pl/26923788/legia-mistrzow-premiera-filmu-dzis-w-tvp-sport [dostęp 01.06.2017].
60
B. a., Archiwum TVP dla kibiców Legii na stulecie klubu, http://legia.com/aktualnosci/archiwum-tvp-dla-kibicow-legii-na-stulecie-klubu-52526 [dostęp 01.06.2017].
61
A. Sznajder, Marketing…, op. cit., s. 209.
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59
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Strona internetowa
Witryna internetowa jest obecnie obowiązkowym elementem komunikacji klubu piłkarskiego
z otoczeniem. Spośród 16 klubów Ekstraklasy, każdy z nich posiada oficjalną stronę WWW. Aby
był ona użytecznym narzędziem pozwalającym w odpowiedni sposób budować markę powinna
spełniać pewne warunki. W literaturze przedmiotu znaleźć można zasadę 6C, według której powinno się budować stronę internetową klubu piłkarskiego 62. W myśl niej powinna posiadać ona
określone cechy:
• capture (ang. przyciągnięcie) - Użytkownicy sieci muszą być świadomi istnienia strony internetowej oraz mieć możliwość jej łatwego znalezienia. Adres strony powinien być, więc rozpowszechniony w innych mediach klubowych (np. profilach społecznościowych, a także na wizytówkach,
dokumentach, biletach, czy billboardach,
• content (ang. treść) - Przyciągnięcie użytkownika na stronę jest dopiero początkiem sukcesu,
ponieważ trzeba sprawić by na tej stronie pozostał. Treść musi być, więc atrakcyjna tak, by czas
przebywania na stronie, oraz częstotliwość odwiedzin były jak największe,
• community (ang. komunikacja) - Umożliwienie komunikowania się klubu z kibicami oraz kibiców między sobą. Obecnie tę funkcję strony WWW przejęły portale społecznościowe, którym
więcej miejsca zostanie poświęcone w dalszej części rozdziału.
• commerce (ang. handel) - Witryna klubowa powinna być także miejscem sprzedaży produktów klubowych, zarówno biletów na mecze, jak i gadżetów klubowych. Komercyjne zastosowanie
strony WWW to także możliwość reklamy firm zewnętrznych,
• customers orientation (ang. zorientowanie na klienta) - Storna jest dla klientów, to oni są
najważniejsi dla marki. Należy, więc zadbać o dostosowanie strony internetowej do potrzeb
i oczekiwań odbiorców,
• credibility (ang. wiarygodność) – Strona powinna tworzyć i podtrzymywać zaufanie do klubu
poprzez publikacje wiarygodnych treści oraz utrzymywanie kontaktu z odbiorcami.
By strona internetowa, jako narzędzie komunikacji klubu z otoczeniem była użyteczna i przyjazna dla jej odbiorców powinna spełnić pięć głównych funkcji 63:
• informacyjną - poinformowanie o historii oraz osiągnięciach klubu, informacje o zawodnikach,
właścicielach, pracownikach klubu, meczach, wynikach, stadionie,
• w zakresie komunikowania się z otoczeniem - dane kontaktowe, Q&A, wywiady, materiały
fotograficzne i wideo, informacje o innych działaniach klubu,
• promocyjna - reklamowanie gadżetów klubowych, a także ekspozycja sponsorów,
• interaktywna - stworzenie warunków do dyskusji, konkursy dla kibiców, ankiety, czy linki do
innych treści,
• transakcyjna - sprzedaż biletów, gadżetów i odzieży klubowej.
Z uwagi na to, że strona internetowa Legii Warszawa ma charakter dynamiczny, a jej forma,
treść, szata graficzna zmieniały się z upływem czasu Autor skupi swoją uwagę na jej obecnym
kształcie i bieżących działaniach klubu. Jedną z podstawowych zalet strony internetowej Legii jest
łatwa do zapamiętania, prosta domena – www.legia.com. Brak znaków interpunkcyjnych, oraz
nazwy miasta - co mogłoby być problematyczne zwłaszcza dla obcokrajowców, minimalizują ryzyko
popełnienia błędu. Efektem dobrze dobranego adresu internetowego jest fakt, że 48% wszystkich
odwiedzin strony to bezpośrednie wpisanie jej adresu 64. Pomimo, że Legia jest klubem wielosekcyjnym, nie sposób nie zauważyć, że piłka nożna jest, z punktu widzenia marki, najistotniejszą
62
63
64

Ibidem, s. 213.
A. Sznajder, Marketing…, op. cit., s. 223.
Website Analysis Report legia.com, Similar Web PRO, s. 2.
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dyscypliną. Świadczyć może o tym fakt, że adres legia.com został przypisany właśnie sekcji piłkarskiej. Pozostałe sekcje otrzymały dłuższe, bardziej rozbudowane domeny np. www.legiakosz.
com dla koszykówki, czy www.siatkowka.legia.com dla siatkówki. Faktem godnym odnotowania
jest to, że klub posiada również angielskojęzyczną wersję swojej strony internetowej. Treści na
niej aktualizowane są rzadziej niż w wersji polskiej (w marcu trzy wpisy po angielsku, przy 166 po
polsku). Tak duża dysproporcja wynika zapewne z ilości kibiców Legii poza Polską, a co za tym
idzie, ilości odwiedzin strony przez osoby nieznające języka polskiego. Według raportu Similar
Web Pro 65 aż 93,66% ruchu na stronie generowane jest przez urządzenia posiadające polskie IP.
Istotną rolą strony internetowej jest także ekspozycja innych kanałów komunikacyjnych klubu,
zwłaszcza mediów społecznościowych. Należy, więc zadbać, by osoby odwiedzające stronę
dowiedziały się o profilach social media oraz miały łatwość w dostępie do nich. W tym celu na
głównej stronie umieszczono widżety pozwalające na podgląd profili klubu w serwisach Facebook,
Twitter i YouTube (rys. 3). Dają one możliwość szybkiego przejścia do każdego z nich, polubienia
strony, czy zasubskrybowania kanału. Podobna możliwość istnieje podczas czytania każdego
z artykułów obecnych na stronie. Ponadto klikając w logo danego serwisu można udostępnić link
do czytanych treści.
Sprzedaż licencjonowanych produktów i gadżetów klubowych jest istotnym elementem budowania wizerunku marki każdej organizacji sportowej. Oferowane produkty, ich jakość oraz forma
sprzedaży mają niewątpliwy wpływ na wizerunek marki klubu sportowego, jednak z uwagi na
temat niniejszej pracy, aspekt ten zostanie jednie zaznaczony. Warta podkreślenia jest jednak
jego promocja w mediach klubowych. Zakładka oficjalnego sklepu kibica widoczna jest na górze
strony internetowej, bez konieczności przewijania, w wyróżniającym się kolorze czcionki. W dole
strony widoczna jest natomiast oferta niektórych produktów wraz z ich cenami (rys. 4). Strona
daje także możliwość zakupu biletów online. Tym samym spełnia ona funkcję transakcyjną, dając
możliwość szybkiego i bezpośredniego zakupu.
Według pro.similarweb.com 38 % odwiedzin strony Legii generowanych jest z urządzeń mobilnych 66. Dlatego tak istotne jest by strona była czytelna i przejrzysta na wszystkich rozmiarach

Rysunek 3. Odnośniki do profili społecznościowych na stronie internetowej.

Źródło: www.legia.com

Website Analysis…, op. cit., s. 2.
Similarweb - internetowy program do analizy stron WWW, https://pro.similarweb.com/#/website/worldwideoverview/legia.com/*/999/28d?webSource=Total [dostęp 01.06.2017].
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Rysunek 4. Reklama oferty sklepu na stronie internetowej

Źródło: www.legia.com

wyświetlaczy. Storna Legii jest w pełni responsywna, co oznacza, że jej wygląd dostosowuje się
do ekranów urządzeń przenośnych takich jak tablety czy telefony komórkowe 67.
Pomimo znaczącej przewagi treści piłkarskich na stronie znajduje się zakładka sekcje Legii,
gdzie znaleźć można wiadomości dotyczące wyników legionistów w innych dyscyplinach. Z punktu
widzenia budowania marki jest to zabieg mający na celu stworzenie relacji między różnymi produktami tej samej marki. Pożądanym efektem takich działań jest utożsamianie się kibiców różnych
dyscyplin nie tylko z daną sekcją, ale całym klubem, co wzmacnia poczucie przynależności.
W przypadku marek sportowych czynnik lokalizacji ma większe znaczenie niż w innych dziedzinach. Większość kibiców deklaruje sympatie do klubu z miasta lub regionu, z którego pochodzą.
Fakt ten może być umiejętnie wykorzystywany w procesie budowania marki klubu piłkarskiego.
Związek Legii ze stolicą Polski jest silnie akcentowany zarówno poprzez działania kibiców, jak i klubu.
Przykładem takiej strategii jest zakładka Warszawa w serwisie internetowym klubu. Publikowane
tam treści nie są związane z bieżącą działalnością klubu, czy wynikami sportowymi. Na uwagę
zasługują zwłaszcza dwa ostatnie cykle publikowane w tej zakładce. Pierwszy z nich – Słuszna
linia zawiera opisy ciekawych miejsc wzdłuż tras linii autobusowych. Każdy wpis zawiera relację
z przejazdu wybraną linią warszawskiej komunikacji miejskiej. Teksty w ciekawy sposób przeplatają
codzienne życie Warszawy, z bogatą historią mijanych miejsc. Każdy materiał zawiera kilkanaście
zdjęć, co zwiększa atrakcyjność publikacji. Cykl Słuszna linia w kreatywny sposób buduje związek
marki z miastem oraz kształtuje jej pozytywny wizerunek. Zwłaszcza trafny jest pomysł wykorzystania komunikacji miejskiej, która jest środkiem transportu wielu kibiców. Marka wychodzi do swoich
odbiorców, pokazuje, że jest jednym z nich. Drugi cykl nosi nazwę Warszawskie kadry i przedstawia fotografie interesujących miejsc w stolicy wraz z krótkim opisem. Fotografie publikowane są
w wysokiej rozdzielczości. Działalność tego typu ma na celu wzmacnianie patriotyzmu lokalnego
oraz popularyzacje miasta poprzez sport. W marcu 2016 roku Legia zawarła umowę o współpracy
z Miastem Stołecznym w ramach, której m. in. w dni meczowe Pałac Kultury i Nauki jest podświetlony
w czerwono-biało-zielone barwy, a na autobusach, które obsługują stadion, pojawią się flagi Legii
68
. Wracając do zakładki Warszawa, niewątpliwą wadą jest jednak fakt, że w 2017 roku ukazały się
w niej tylko dwa wpisy, żaden nie należał to wymienionych wyżej cykli.
Test optymalizacji mobilnej, https://search.google.com/search-console/mobile-friendly?hl=pl&id=CVGXhIcsELuXjvGTFLiZsg [dostęp 18.05.2017].
68
K. Ruszczak, Legia i Warszawa podpisały porozumienie o współpracy, http://legia.com/aktualnosci/legia-iwarszawa-podpisaly-porozumienie-o-wspolpracy-50961 [dostęp 01.06.2017].
67
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Budowanie marki klubu piłkarskiego poprzez media na przykładzie Legii Warszawa
Istotnym czynnikiem budującym wizerunek marki jest umożliwienie dwustronnej komunikacji
między marką, a jej odbiorcami. Również poprzez stronę internetową można dać użytkownikom
możliwość komunikowania się z klubem i ze sobą nawzajem. Portal Legii daje możliwość komentowania wpisów użytkownikom zalogowanym na stronie. Komentarze nie są jednak liczne,
ponieważ obecnie najczęściej wykorzystywane są do tego media społecznościowe, których istota
sprzyja takiej formie komunikowania. Szczegółowa analiza social media oraz ich rola w procesie
budowania marki zostaną szczegółowo omówione w dalszej części pracy.
Podsumowując, poprzez stronę WWW Legia stara się budować wizerunek klubu zjednoczonego,
silnie związanego z miastem, działającego intensywnie i w porozumieniu z kibicami. Średnia ilość
stronic otwartych w ciągu jednej wizyty wynosi 4,34 69 co może świadczyć o tym, że publikowane
tam treści są absorbujące i ciekawe dla odwiedzających.
Media Społecznościowe
Kolejnym istotnym kanałem komunikacji marki przez Internet są media społecznościowe
(ang. social media). Definiować je można, jako grupę aplikacji, opartych na technologii sieciowej,
bazujących na ideologicznych i technologicznych podstawach Web 2.0, pozwalających tworzyć
i wymieniać treści generowane przez użytkowników 70. Do największych zalet mediów społecznościowych należy łatwości w tworzeniu treści, natychmiastowość tworzenia oraz odbioru, a także
możliwość osiągnięcia dużego zasięgu przy relatywni niskich nakładach. W związku z wymienionymi
wyżej cechami, social media stały się ważnym narzędziem dla przedsiębiorstw. Według danych
Głównego Urzędu Statystycznego 71 ponad jedna polskich firm korzysta z mediów społecznościowych. W przypadku dużych przedsiębiorstw ( ponad 250 pracowników) wynik przekracza 50%.
Facebook
Powstały w 2004 roku Facebook jest najpopularniejszym portalem społecznościowym na świecie 72. Serwis ten pozwala m.in. na publikację, udostępnianie oraz komentowanie treści, łączenie
się użytkowników w grupy czy prowadzenie transmisji wideo. Oprócz profili prywatnych istnieje
także możliwość utworzenia konta przedsiębiorstwa, czy marki. Profile tego typu nazywane są
fanpage. Facebook jest najchętniej wybieranym przez polskie marki kanałem komunikacji - 86%
badanych firm posiada konta w tym serwisie, pozostałe 8% zamierza założyć konto, a jedynie 1%
deklaruje, że nie będzie tego robić 73. Zawarte poniżej informacje pochodzą ze strony socialbakers.
com i zawierają wyniki z dnia 18.05.2017.74
Profil Legii na portalu Facebook z 971 383 polubieniami, jest najpopularniejszym fanpage
sportowym w Polsce. Drugi w tym zestawieniu jest Lech Poznań z wynikiem 656 098. Różnica
polubień wskazuje na dominacje klubu ze stolicy w tym portalu. Warty zaznaczenia jest geograficzny podział osób obserwujących Legię za pomocą tego medium. 79% polubień z Polski pokazuje,
że Legia jest znaczącą marką, ale głownie na rodzimym rynku. Drugi wynik – Wielka Brytania
to zaledwie 2,5 % polubień, a wynikać to może z dużej ilości polskich emigrantów w tym kraju.
Między 30 marca a 4 maja na profilu ukazały 183 posty, co daje ponad 5 opublikowanych treści dziennie. Tak duża aktywność wskazuje, że profil na Facebook jest dla klubu równie istotnym
Website Analysis…, op. cit., s. 1.
A. Kaplan, M. Haenlein, Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media, „Business Horizons” 2010, nr 53, s. 59.
71
Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2016 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2016, s. 2.
72
B. a., The 15 Most Popular Social Networking Sites, http://www.ebizmba.com/articles/social-networkingwebsites [dostęp 01.06.2017].
73
M. Brzezińska-Waleszczyk, Dobre praktyki w komunikacji marek w mediach społecznościowych, „Studia
medioznawcze” 2015, nr 4, s. 69.
74
https://www.socialbakers.com/statistics/facebook/pages/detail/31672119577-legia-warszawa [dostęp 18.05.2017].
69
70
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kanałem komunikacji, co strona internetowa. Miarą skuteczności w social media nie jest jednak
ilość publikowanych treści, a skala ich oddziaływania na odbiorcę. Wskaźnikiem pozwalającym
zmierzyć zainteresowanie ludzi postem jest liczba interakcji. Wynik ten jest sumą reakcji, komentarzy oraz udostępnień. We wspomnianym okresie najskuteczniejszym postem był film pokazujący
radość piłkarzy w szatni po meczu z Lechem w Poznaniu. Na film zareagowało ponad 16 tysięcy
osób, skomentowało go prawie 400, a udostępniło ponad 3 tysiące. Łącznie daje to 19 751 interakcji. Sama liczba może nie być miarodajna, ale w oparciu o nią można policzyć ilość interakcji
przypadającą na tysiąc fanów danej strony. W przypadku wspomnianego filmu wynik ten wynosi
20,34 interakcji. Dla porównania najpopularniejszy post Lecha Poznań z tego okresu osiągnął 9
428 interakcji, czyli 14,37 na tysiąc osób lubiących fanpage klubu z Wielkopolski. Z powyższej
analizy wynika, że treści publikowane przez Legię na profilu są skuteczne z perspektywy budowania marki. Powodują one reakcje wśród odbiorców, które z kolei prowadzą do rozpowszechniania
treści poza grono kibiców, co skutkuje promocją marki i darmową reklamą. Dlatego tak istotne jest
by zamieszczane treści były wysokiej jakości, oraz angażowały odbiorców. Zważywszy na treść
najpopularniejszego wpisu – film zawierający nieszablonową radość piłkarzy po zwycięstwie nad
Lechem Poznań, można wyciągnąć wniosek, że przepisem na sukces marki sportowej w mediach
społecznościowych jest połączenie kreatywności i zwycięstw.
Ciekawym przedsięwzięciem budującym nowoczesny wizerunek Legii są transmisje na żywo
z briefingów przedmeczowych. Krótkie rozmowy z trenerem pierwszego zespołu pokazywane
w czasie rzeczywistym dają odbiorcom poczucie uczestnictwa, oraz przeświadczenie o bezpośrednim zdobywaniu informacji. Tego typu działania pokazują także, że marka jest dynamiczna
i potrafi wykorzystać najnowsze rozwiązania technologiczne.
Twitter
Twitter jest obecnie jednym z najbardziej popularnych serwisów społecznościowych na świecie.
Umożliwia on użytkownikom tworzenie mikrologów, w których mogą pisać i rozpowszechniać komunikaty. Każde konto na Twitter jest połączone z nazwą użytkownika poprzedzoną symbolem @
(np. @lewy_official). Każda publikowana wiadomość, tzw. tweet może zawierać tekst, zdjęcie, czy
link nie przekraczając w sumie 140 znaków. Ludzie tworzą społeczność poprzez obserwowanie
innych użytkowników. Tweety trafiają, więc do osób obserwujących, które mogą na nie odpowiadać
poprzez oznaczenie użytkowników lub rozpowszechniać.
Ograniczenie ilości znaków, które w pewnych sytuacjach wydawać się może wadą, z punktu
widzenia komunikacji marki z otoczeniem ma pewne zalety. Krótka forma zapewnia prostotę
komunikatu oraz możliwość błyskawicznego wygenerowania go. To właśnie łatwość w generowaniu informacji, bezpośrednie dostarczanie ich do odbiorców oraz możliwość dialogu sprawiły,
że marki sportowe korzystają z tego medium 75. Ostatni z wymienionych czynników jest istotną
zaletą Twitter, w kontekście budowania wizerunku marki. Częstość odpowiedzi, ich treść oraz
forma mogą świadczyć o profesjonalizmie, zaangażowaniu, czy nawet poczuciu humoru marki.
Legia Warszawa posiada dwa oficjalne konta na Twitter. Pierwsze z nich, założone w 2009 roku
prowadzone jest w języku polskim, natomiast drugie, aktywne od 2014 roku, po angielsku Profil
prowadzony w języku polskim jest najpopularniejszym kontem klubu sportowego w Polsce.
214 tysięcy obserwujących to wynik ponad dwukrotnie wyższy od będącego na drugim miejscu
Lecha. Od czasu powstania profilu ukazały się na nim 42 804 tweety, co daje około 15 wpisów
dziennie. Wiele z nich ma charakter informacyjny, co pokazuje, że Twitter w dużej mierze przejmuje
rolę rzecznictwa prasowego. Ponadto daje on możliwość sondowania opinii publicznej, interakcji
75
J. Sanderson, J. W. Kassing Tweets and blogs. Transformative, adversarial, and integrative developments
in sports media , [w:] A. C. Billings (red.), Sports media. Transformation, Integration, Consumption, Routledge,
Nowy Jork 2011, s. 117.
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Budowanie marki klubu piłkarskiego poprzez media na przykładzie Legii Warszawa
Rysunek 5. Tweet Legii skierowany do Cristiano Ronaldo

Źródło: https://twitter.com/LegiaWarsawEN

Rysunek 6. Słowa wsparcia przekazane piłkarzom Borussii Dortmund

Źródło: https://twitter.com/LegiaWarsawEN
z użytkownikami bez medialnego pośrednictwa 76. Zestawiając to ze zwięzłością komunikatów
oraz łatwością ich generowania można potraktować Twitter jest medium, mającym zastosowanie
w komunikacji B2B oraz public relations. Z tego punktu widzenia szczególnie ciekawy jest anglojęzyczny profil Legii na Twitter. W związku z udziałem warszawskiego klubu w fazie grupowej
Ligi Mistrzów 2016/2017 pojawiła się możliwość międzynarodowego promowania marki. W tym
okresie Legia kilkukrotnie wchodziła w dialog z innymi markami sportowymi. Sympatię kibiców
wzbudził zwłaszcza humorystyczny wpis do Cristiano Ronaldo przed meczem z Realem Madryt
(rys. 4). Godne wspomnienia są także słowa wsparcia przekazane piłkarzom Borussii Dortmund
po zamachu na klubowy autokar (rys 5). Działania tego typu w znacznym stopniu mogą przyczynić
się do promocji marki za granicą oraz wzrostu sympatii do warszawskiego klubu.
Pozostałe media społecznościowe
Z innych portali społecznościowych ważnym narzędziem budowania marki jest YouTube.
W czasach masowej konsumpcji treści wideo jest on nieodłącznym elementem marki sportowej.
Wszelkie produkcje filmowe klubów umieszczane są na tym portalu, a następnie przekazywane
do pozostałych mediów społecznościowych. Przy odpowiedniej częstotliwości oraz różnorodności publikowanych filmów, YouTube może pełnić rolę telewizji klubowej. Również w przypadku
76

M. Lakomy, Tweety na szczycie. Polityka responsywna, „Studia medioznawcze” 2014, nr 2, s. 153.
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tego medium Legia Warszawa jest bezsprzecznym liderem wśród klubów piłkarskich. Dominuje
zarówno w ilości subskrypcji (75 507), jak i ilości wyświetleń ( 30 832 208). Publikowane filmy
są różnorodne pod względem treści, oprócz skrótów spotkań, czy kulisów z szatni piłkarskiej,
pojawiają się także wywiady z piłkarzami, czy relacje z pozasportowych przedsięwzięć klubu.
Ciekawym trendem są filmy dedykowane dla najmłodszych kibiców warszawskiej drużyny, jak ten
pt. Bezpiecznie nad wodą, w którym Legioniści zachęcają do zachowania ostrożności podczas
letnich kąpieli. Również cykl „Szkoła techniki” skierowany jest do młodych odbiorców. Każdy
z jego odcinków przedstawia instruktaż wykonania sztuczek piłkarskich, a ich wykonawcą jest
brazylijski piłkarz Legii- Guilherme. Ciekawym sposobem budowania marki klubu poprzez YouTube
jest realizacja krótkich filmów fabularnych z udziałem piłkarzy. Do tej pory Legia nie zrealizowała
tego typu produkcji, zrobił to natomiast inny klub Ekstraklasy – Cracovia, który pokazał dwa filmy
wyreżyserowane przez jednego ze swoich piłkarzy – Marcina Budzyńskiego. Te kilkuminutowe
produkcje, oprócz dostarczania rozrywki, mogą także pozytywnie wpływać na wizerunek klubu.
Biorący w nich udział sportowcy postrzegani są, bowiem jako grupa zintegrowana, skłonna do
wspólnych działań, nie tylko na boisku. Ponadto pokazują one, że sportowcy to ludzie posiadający
szerokie zainteresowania i predyspozycje, które mogą wykraczać poza sport. Z kolei pozytywny
wizerunek piłkarzy może mieć wpływ na obraz klubu, który reprezentują.
Legia posiada także oficjalne konto w serwisie LinkedIn, który jest portalem przeznaczonym głównie
do kontaktów biznesowych, a w szczególności rekrutacji pracowników. Z uwagi na to, że portal nie
był aktualizowany od trzech miesięcy, trudno jest mówić o jego roli w kształtowaniu wizerunku klubu.
Klub posiada również oficjalne konto w serwisie Instagram, służącym do publikacji zdjęć oraz
krótkich materiałów wideo. Zamieszczane w nim fotografie w większości pokrywają się z treściami
w innych mediach społecznościowych. Co więcej, do zdjęć dodawane jest niewiele hasztagów,
co może świadczyć o tym, że Instagram jest narzędziem przeznaczonym do utrzymania spójnej
strategii komunikacyjnej, a nie do głównej promocji marki. Profil jest jednak na bieżąco aktualizowany, dzięki czemu również w tym medium Legia jest liderem wśród polskich klubów.
Podsumowanie
Podsumowując, działania klubu w mediach powinny być prowadzone w oparciu o zaplanowaną strategię, a co za tym idzie być spójne. Współcześnie większość działań marki w mediach
odbywa się za pośrednictwem Internetu. Nie należy jednak zapominać o mediach tradycyjnych,
które wciąż dają wiele możliwości kreowania pożądanego wizerunku marki klubu piłkarskiego.
Ponadto prowadzenie działań o dużej różnorodności kanałów dotarcia zwiększa grono odbiorców marki. Nie mniej jednak zauważalna jest dominująca rola Internetu, a zwłaszcza mediów
społecznościowych w procesie komunikacji marki z otoczeniem. Fakt, że social media stają się
coraz częściej źródłem informacji i są cytowane przez inne media, powinien sprawić, że profile
klubów będą dostarczały wiarygodne treści, które będą wartościowe dla odbiorców. Istotne jest
również nawiązanie interakcji z odbiorcami, ponieważ pozwala ona na dostosowanie działań do
oczekiwań kibiców poprzez monitorowanie ich komentarzy oraz wpisów. Legia Warszawa posiada
ugruntowaną pozycję nie tylko, jako drużyna piłkarska, ale także, jako marka sportowa. Sukcesy
sportowe dają możliwość promocji klubu na szeroką skalę, a co z tym związane, kreowania jego
wizerunku. Popularność przekłada się na aktywność odbiorców oraz ich zaangażowanie, którego
następstwem jest rosnące zapotrzebowanie na nowe treści. Klub ze stolicy umiejętnie zdobywa
uwagę odbiorców wykorzystując do tego zarówno media zewnętrzne, jak i własne.
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Budowanie marki klubu piłkarskiego poprzez media na przykładzie Legii Warszawa
Rodział 3. Odbiorcy komunikatów marki klubu piłkarskiego
3.1. Kibice, jako szczególna grupa nabywców
Przyjmując widowisko sportowe za produkt, o odbiorcach zainteresowanych tym dobrem
należy myśleć jak o nabywcach. Tak jak w przypadku nabywania każdego dobra, również w tym
przypadku można wyróżnić czynniki, wpływające na oglądanie przez odbiorców zawodów sportowych. M. D. Shank i M. R. Lyberger 77 wyróżniają następujące:
• oderwanie się od codziennego życia
• emocje
• atrakcyjność widowiska
• wartość estetyczna
• zwiększenie własnej wartości
• potrzeba afiliacji
• rozwój więzi rodzinnych i towarzyskich
• wartość ekonomiczna.
Pierwsze dwa z wymienionych czynników są ze sobą powiązane. Rozgrywkom nieodłącznie
towarzyszą emocje, które są istotą sportu. Widz odwiedzający stadion często angażuje się w oglądane wydarzenia, które są dla niego ważne. Może okazać się to sposobem na odreagowanie,
a także chwilowym oderwaniu się od codziennych spraw i problemów. Oprócz wymienionych
wyżej czynników istotna jest także atrakcyjność widowiska. Należy jednak pamiętać, że na ocenę
składają się nie tylko poziom zawodów sportowych, ale także jakość infrastruktury oraz wszelkich
procesów składających się na uczestnictwo w meczu. Zarówno z rdzeniem produktu, jak i jego
dalszymi poziomami powiązany jest także kolejny czynnik – wartość estetyczna. Dotyczyć on może
stylu reprezentowanego przez sportowca, czy zespół, ale także innych walorów artystycznych. Za
przykład mogą tu posłużyć oprawy organizowane przez kibiców piłkarskich, czy występy cheerleaderek podczas meczów koszykówki. Kolejne trzy determinanty w sposób bezpośredni łączą
się ze społeczną funkcją sportu. Zjawisko kibicowania idealnie wypełnia potrzebę przynależności.
Sympatycy zespołów sportowych tworzą grupy, organizują wspólne wyjazdy, angażują się w życie
klubu. Wspólne pasje oraz przedsięwzięcia powodują z kolei zawężanie relacji towarzyskich lub
Rysunek 7. Drabina zaangażowania kibiców

Źródło: I. Rein, P. Kotler, B. Shields, The Elusive Fan, McGraw-Hill, New York 2006.
77

M.D. Shank M. R. Lyberger, Sports Marketing. A Strategic Perspective, Prentice Hall, New Jersey 2002, s. 188.
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rodzinnych. Wymienione czynniki mogą z kolei pozytywnie wpływać na poczucie własnej wartości
kibica. Pozytywny wpływ na samoocenę mają oczywiście zwycięstwa wspieranego zespołu. Nie
należy również zapominać o ludziach, którzy śledzą wydarzenia sportowe w celu osiągnięcia
korzyści materialnych. Na rynku istnieje wiele firm oferujących możliwość typowania wyników
rozgrywek sportowych. Świadomość potencjału drużyn może być elementem minimalizowania
ryzyka utraty pieniędzy.
W związku z tym, że są różne powody, dla których ludzie oglądają widowiska sportowe, różny
będzie także poziom ich zaangażowania oraz charakter uczestnictwa. W literaturze przedmiotu
można spotkać wiele propozycji rozróżnienia widzów sportowych. Zwłaszcza trafne wydawać się
może to zaproponowane przez R. Stewarta i A. Smitha 78. Zwracają oni uwagę zarówno na poziom zainteresowania widowiskiem, jak i czynniki determinujące nabycie produktów sportowych.
Wspomniani twórcy wyróżnili następujące grupy:
• miłośnicy sportu – ich głównym obiektem zainteresowania są rozgrywki sportowe oraz ich
poziom. Nie kibicują konkretnej drużynie, ważne by widowisko spełniało ich oczekiwania,
• miłośnicy rozrywki – wizyta na stadionie jest dla nich formą spotkania towarzyskiego i ma
dostarczyć przede wszystkim rozrywki,
• pasjonaci – obserwatorzy identyfikujący się z którąś z drużyn, pragnący jej zwycięstwa,
jednak pozostający lojalni także podczas porażek,
• podążający za sukcesami – obserwatorzy kibicujący klubom, które w danym okresie osiągają
sukces i zmieniający preferencje wraz z niepowodzeniami wspieranych zespołów,
• samotnicy – kibice utożsamiający się z danym klubem, którzy nie oglądają meczów stadionach piłkarskich.
Mówiąc o poziomie zaangażowania oraz emocji towarzyszących oglądaniu rozgrywek sportowych nie należy zapomnieć o podziale, który zrodził się w dość naturalny sposób, jako efekt
dewiacyjnych zachowań części odbiorców. W efekcie tego możemy wyróżnić kibiców oraz chuliganów, nazywanych też kibolami lub pseudokibicami. Ci pierwsi odwiedzają stadiony by czynnie
wspierać drużynę, której kibicują, nie przejawiają oni jednak agresji wobec innych uczestników
meczu. Cechą tych drugich jest z kolei agresja słowna, jak i czynna przejawiająca się wulgarnymi
okrzykami, czy atakami na kibiców przeciwnych lub służby porządkowe. Z punktu widzenia marki
są oni niebezpieczni dla wizerunku klubu. Ich patologiczne zachowania oraz mowa nienawiści
połączone są z silną identyfikacją z barwami klubowymi. W efekcie czego ich zachowania prowadzone są niejako w imię klubu oraz są z nim silnie utożsamiane. Taki stan rzeczy powoduje,
że pomimo deklarowanej sympatii względem klubu działają oni na jego niekorzyść. Ogromnym
wyzwaniem marki sportowej jest, więc zapanowanie nad poczynaniami chuliganów. Należy jednak
pamiętać, że często są to ogromne grupy osób, które obecnością na stadionie oraz poprzez inną
działalność stanowią duże źródło dochodów klubu. Konieczne jest, więc znalezienie konsensusu
między zdecydowaną walką z chuligaństwem, a dialogiem z kibolami. Jak jednak słusznie zauważa
A. Moskal 79 skupianie w publikacjach naukowych zbyt dużej uwagi na chuliganach sprawia, że
wiele osób utożsamia kibiców piłkarskich tylko z kibolami. By nie utrwalać negatywnych stereotypów Autor niniejszej pracy skupi swoją uwagę na kibicach nieprzejawiających agresywnych
zachowań. Z wyraźnym jednak zaznaczeniem, że umiejętne przeciwstawianie się pseudokibicom
jest istotnym elementem świadczącym o sile marki sportowej.

R. Stewart, A, Smith, Sports Watching in Australia: a Theoretical and Empirical Overview, “Advancing Sports
Management in Australia and New Zealand”, SMAANZ Annual Conference Proceedings, Auckland 1997, s.
1- 32. [za:] A. Sznajder, Marketing sportu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015, s. 109.
79
A. Moskal, Piłkarskie plemię Czerwonych Diabłów [w:] R. Kossakowski, L. Michałowski (red.), Sport, sportowcy, kibice. Perspektywa socjologiczna, Orbis Exerior, Pszczółki 2013, s. 178.
78
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Budowanie marki klubu piłkarskiego poprzez media na przykładzie Legii Warszawa
By skutecznie budować wizerunek marki wśród kibiców istotne jest posiadanie świadomości
o tym, że jest to grupa różnorodna. Narzędziem pozwalającym wyodrębnić różne grupy fanów jest
drabina zaangażowania kibiców autorstwa P. Kotlera (rys. 6). Na samym dole są kibice obojętni,
którzy w żaden sposób nie są związani z klubem, ale nie są również wrogo do niego nastawieni.
Poziom wyżej jest grupa nazywana gałkami ocznymi. Należą do niej osoby śledzące poczynania
zespołu w telewizji. Jest to z reguły największa grupa kibiców, których wydatki na telewizję są
istotnym źródłem dochodów klubów sportowych. Kolejną grupą są portfele, czyli osoby zdeterminowane do tego, by oglądać mecze na żywo. By zaspokoić swoją potrzebę bezpośredniego
doświadczania sportu są oni w stanie ponieść koszty dojazdu oraz biletów. Wyżej w hierarchii
zaangażowania są kolekcjonerzy, którzy oprócz uczestnictwa w widowiskach, nabywają gadżety
oraz pamiątki klubowe. Poprzez elementy ubioru demonstrują oni swoją przynależność do grona
kibiców danej drużyny. Następną grupę tworzą przywiązani, czyli osoby, które chcą być blisko
klubu oraz jego członków. Osoby te obserwują media społecznościowe zespołu oraz piłkarzy,
które dają im możliwość obejrzenia działalności klubu od kulis. Przedostatni poziom stanową
zaangażowani, czyli kibice biorący czynny udział w życiu klubu. Często inwestują w klub, w efekcie czego mogą otrzymywać różne przywileje. Na szczycie drabiny są złowieni, czyli osoby, dla
których klub stał się istotą ich tożsamości i będą z nim związani przez całe życie. Silne marki
powinny dążyć do tego by ich odbiorcy wspinali się po tej drabinie. Należy również zauważyć,
że rosnące zaangażowanie kibiców często wiąże się z gotowością wydawania większym kwot,
które zasilają klubowy budżet.
Kolejną istotną cechą kibiców sportowych jest sposób wybierania przez nich ulubionej drużyny.
Z badań CBOS wynika, że 59 % kibiców piłkarskich w Polsce utożsamia się z rodzimymi klubami,
a większość z nich z klubem lokalnym z własnego miasta, czy regionu 80. Wyniki te potwierdzają
słuszność działań podkreślających patriotyzm lokalny prowadzonych przez kluby. Budowanie tego
typu narracji może sprawić, że zjawisko kibicowania staje się naturalną częścią zamieszkiwanie
danego obszaru. W tym przypadku sport może pełnić funkcję scalającą społeczność lokalną. Nie
należy jednak zapominać o sytuacji, gdy w danym mieście funkcjonują dwa rywalizujące ze sobą
kluby. W taki przypadkach sport bywa elementem dzielącym mieszkańców, a mecze nie są traktowane
tylko w kategoriach walki sportowej. Sport staje się wtedy symboliczną walką o panowanie na danym
terytorium 81. Przykłady tego typu rywalizacji zostały opisane przez Autora w rozdziale pierwszym.
Podczas gdy w Polsce wciąż dominuje kibicowanie klubom lokalnym na świecie zaobserwować można nieco odmienne zjawisko. Globalizacja w rynku sportu, ekspansja marek sportowych
oraz rozwój mediów sprawiły, że czynnik lokalizacji przestaje być istotny i można zaobserwować
zjawisko tak zwanego kibicowania na odległość, czyli wspierania zespołu spoza miejsca (często
nawet kraju, czy kontynentu zamieszkania). Z kolei postępująca łatwość w podróżowaniu prowadzi do turystyki stadionowej 82, która przejawia się wyjazdami na mecze ulubionych drużyn.
Skalę tego zjawiska dokładnie widać w Barcelonie. Na oficjalnej stronie hiszpańskiego miasta
wśród polecanych atrakcji widnieje stadion piłkarski Camp Nou 83. Zjawisko to jest dużą szansą
na budowanie wizerunku marki klubu, jako istotnego elementu miasta. Może mieć to pozytywny
wpływ nie tylko na odraz klubu, ale także wzrost turystyki. Póki co mechanizm ten dotyczy tylko
największych klubów piłkarskich świata.
Elementem, o który zabiega każda marka jest lojalność odbiorców. Stworzenie długotrwałej
relacji jest głównym celem każdego z gestorów, mającym zapewnić ugruntowaną pozycję marce.

80
81
82
83

Piłka nożna, op. cit., s. 6.
A. Moskal, Piłkarskie plemię …, op. cit., s. 189.
A. Moskal, Piłkarskie plemię Czerwonych…, op. cit., s. 189.
Oficjalna strona Barcelony, http://meet.barcelona.cat/en/ [dostęp 01.06.2017].
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Kibice sportowi są nabywcami cechującymi się bardzo wysokim poziomem lojalności. Niemalże
80% kibiców pozostaje wiernych do końca życia klubowi, któremu zaczęli kibicować w wieku około
8 lat 84. Tak duży stopień przywiązania sprawia, że markom sportowym bardzo trudno jest walczyć
o pozyskanie klientów od konkurencji. Tego typu zjawiska są niepożądane także wśród kibiców.
Fani zmieniający preferencje klubowe nazywani są sezonowcami i nie budzą szacunku wśród
innych. Z tego właśnie powodu atrakcyjną grupą nabywców stają się dzieci i nastolatkowie, którzy
mają coraz większą swobodę w podejmowaniu decyzji zakupowych. Praktyczne zastosowanie
tego typu strategii opisane zostało na przykładzie Legii Warszawa w rozdziale drugim. Przykładem
są klubowe czasopisma dla dzieci, czy treści wideo przeznaczone dla najmłodszych odbiorców.
Na kibiców piłkarskich spojrzeć można także z psychologicznego punktu widzenia. Godne
przytoczenie są obserwacje amerykańskiego profesora psychologii społecznej – R. B. Cialdini’ego 85. Badacz ten zauważa, że kibice piłkarscy cechują się dużym przywiązaniem do zwycięstw
własnej drużyny, oraz rozpatrywania ich w charakterze własnego sukcesu. Dlatego tak często
w przypadku wygranych wśród fanów dominują zwroty typu „wygraliśmy”, czy „jesteśmy pierwsi”.
Tego typu mechanizm wywołany jest potrzebą podniesienia własnej wartości, która w przypadku
kibiców piłkarskich w dużej mierze zależy od poczynań ich idoli. Co ciekawe, pomimo wspominanej
wielokrotnie lojalności fanów, w przypadku porażek ich sposób wypowiadania się o drużynie się
zmienia. W relacjach z porażek dominuje narracja trzecio osobowa („oni przegrali”). Z tego typu
zachowaniami próbują walczyć najbardziej zagorzali kibice, którzy eksponują swoje przywiązanie niezależnie od wyników sportowych. Popularnym powiedzeniem wśród tych fanów jest zwrot
dumni po zwycięstwie, wierni po porażce, który ma pokazywać, że są z klubem na dobre i złe.
3.2. Sponsoring sportu
Drugą istotna grupą odbiorców dla marek sportowych są firmy obecne na rynku, które mogą
być zainteresowane współpracą z tego typu podmiotami. Z tego typu działalnością związane jest
pojęcie marketingu przez sport, w którym sport wykorzystywany jest, jako narzędzie do działań
promocyjnych przez firmy i inne organizacje 86. Do najpopularniejszych form promocji poprzez
sport należy reklama oraz sponsoring. Reklama jest narzędziem, do którego często angażowani
są sportowcy lub trenerzy. Z punktu widzenia marki klubu piłkarskiego istotniejszy sponsoring
sportu, który można definiować, jako działania firmy obejmujące finansowanie i/lub wspieranie
usługami oraz środkami rzeczowymi (najczęściej jest to sprzęt sportowy, ubiory) sportowców,
organizacji sportowych, bądź imprez w zamiana za świadczenia podmiotów sponsorowanych
realizujące określone cele sponsora 87. Taki rodzaj komunikacji marketingowej pozwala na osiągnięcie różnorodnych celów, które można rozdzielić na cztery podstawowe grupy 88:
• wizerunkowe – poprawa odbioru firmy poprzez transfer emocji: z widowiska, czy sportowca
na przedsiębiorstwo,
• komunikacyjne – podkreślenie swojej pozycji, wzrost rozpoznawalności,
• sprzedażowe – wzrost sprzedaży spowodowany wyżej wymienionymi czynnikami,
• osobiste – zamiłowanie właściciela do sportu, filantropia, rozrywka.

P. Kwiatek, P. Matecki Programy lojalnościowe…, op. cit., s. 75.
R. B. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
Gdańsk 2001, s. 208-213.
86
A. Sznajder, Marketing…, op. cit., s. 27.
87
J. Bogdan, M. Krzyżak, Sponsoring w sporcie – instrument komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 1996, nr 10, s. 20-21, [za:] M. Datko, Sponsoring. Klucz nowoczesnego
marketingu, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2012, s. 288.
88
M. Datko, Sponsoring. Klucz nowoczesnego marketingu, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2012 s. 301.
84
85
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Wystarczy odwiedzić dowolną stronę klubu piłkarskiego, lub obejrzeć transmisję telewizyjną
z zawodów sportowych, by przekonać się, że sponsoring sportu jest zjawiskiem powszechnym
i może przybierać różne formy. Ze względu na charakter świadczeń na rzecz sponsorowanego
możemy wyróżnić sponsoring finansowy (w formie środków pieniężnych), rzeczowy ( wyposażenie) i usługowy ( organizacja, obsługa) 89. Z kolei najpopularniejszą formą realizacji zobowiązań
sponsorowanego jest ekspozycja logo sponsora. Taki zabieg ma doprowadzić do zwiększenia
popularności sponsora oraz stworzenia pozytywnych skojarzeń poprzez transfer emocji.
Skalę sponsoringu sportu należy tłumaczyć dużą efektywnością działań tego typu. Istnieje
bowiem kilka czynników sprawiających, że ta dziedzina jest sprzyjającym polem sponsorowania.
Wśród nich można wymienić:
• uniwersalność – przekaz sportowy jest łatwy do zrozumienia i jednolity. Zasady i reguły są
niezmienne i nie zależą od języka, czy kultury. Sport jest więc płaszczyzną, która dotyka szerokiego grona odbiorców i oddziałuje na nich w zbliżony sposób
• prostota przekazu i odbioru – sport, jako zjawisko jest prosty, chodzi w nim o rywalizację
i zwyciężanie, a czynnikiem najistotniejszym jest końcowy rezultat. Prostota przekazu sponsorskiego pozwala na
• emocje – w niniejszej pracy wielokrotnie poruszany był temat emocji, jako nierozerwalnego
elementu sportu. Poprzez sponsoring sportu osiągnąć można przeniesienie tychże emocji na
markę sponsora.
• zainteresowanie oraz zasięg medialny – omawiane w poprzednim rozdziale pracy zainteresowanie ludzi sportem oraz jego obecność w mediach masowych sprawiają, że jest on znakomitym
sposobem na wypromowanie marki sponsora poprzez dojście do szerokiej grupy odbiorców.
• wielopłaszczyznowość odbioru i uczestnictwa - sport oferuje różnorodną bazę skojarzeń,
na których sponsor może oprzeć swój przekaz. Mogą to być zarówno siła, szybkość, czy wytrzymałość, ale także precyzja, elegancja lub sprawiedliwość. Duża ilość skojarzeń daje możliwość
sponsoringu firmom z różnych branż, pod warunkiem znalezienia odpowiedniego powiązania
sportu z przekazem marki.
• egalitaryzm – sport cieszy się popularnością wśród wielu grup społecznych. Zainteresowanych
sportem można odnaleźć zarówno wśród ludzi zamożnych jak i ubogich, młodzieży, jak i seniorów.
W zależności od potrzeb sponsora może on kierować swój przekaz do wybranej grupy docelowej 90 .
Znajomość głównych odbiorców marki sportowej jest istotnym elementem skutecznego
pozyskiwania sponsorów. Klub posiadający wiedzę na temat swoich kibiców może pozyskać
sponsora, którego będzie w stanie zadowolić. Dla przykładu, w zakładce biznes stronie WWW
Legii Warszawa widnieje informacja, że główną grupą docelową są mężczyźni w wieku 20-30 lat
z Warszawy i okolic.
Pomimo wymienionych wyżej korzyści i czynników sprzyjających, istnieją pewne rodzaje
ryzyka, z którymi wiąże się sponsoring sportu. Część niebezpieczeństw wynika z samej istoty
sportu, a część to zagrożenia związane z nieodpowiednimi zachowaniami. Do głównych zagrożeń
sponsorów podczas inwestycji w sport należą:
• ryzyko rezultatu – nieprzewidywalność sportu sprawia, że sponsor nie może mieć pewności,
czy sponsorowany przez niego podmiot osiągnie sukces. Spadek formy zawodnika, czy zespołu
może mieć wymierne skutki dla sponsora, na przykład kiepskie wyniki sprawią, że rozgrywki
śledzić będzie mniej osób lub, że zawodnik stanie się obiektem drwin. W tego typu przypadkach
istnieje ryzyko nie osiągniecia założonych celów przez firmę sponsorującą.
89
90

A. Sznajder, Marketing…, op. cit., s. 249.
M. Datko, Sponsoring…, op. cit., s. 290-293.
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• doping oraz korupcja – przyłapanie sportowca na dopingu może być ogromną stratą wizerunkową dla sponsora. Firmy decydujące się na marketing przez sport robią to ze względu na
cechy takie jak uczciwość, czy sprawiedliwą rywalizację. Wykryte przypadki dopingu drastycznie
zaburzają taki odbiór. Tak samo sytuacja wygląda w przypadku korupcji. Skandale związane z nieuczciwym ustawianiem wyników podważają czystość sportu, a tym samym szkodzą sponsorom
• ryzyko konkurencji – związane jest głównie ze sportowcami, którzy stają się indywidualną
marką. Gwiazdy te bardzo często posiadają indywidualne kontrakty sponsorskie, niezależne od
zespołów, które reprezentują. Może prowadzić to do konfliktu interesów, na przykład, gdy sponsorem drużyny jest jedna firma odzieżowa, a zawodnika, inna- konkurencyjna. Wywiązanie się ze
zobowiązań wobec obu może być bardzo problematyczne, a dany zawodnik może być kojarzony
z obiema markami, w efekcie czego siła przekazu sponsorskiego maleje.
• agresja – wspomniane już w tym rozdziale zjawisko chuligaństwa może mieć negatywny
wpływ na wizerunek sponsora. Bójki kibiców oraz ich dewastacyjne działania mogą zniechęcać
firmy do finansowania klubów sportowych oraz powodować utratę posiadanych sponsorów.
Pomimo wspomnianych wyżej zagrożeń firmy z wielu branż decydują się zarówno na sponsoring sportu, jak i marketing przez sport. Zjawisko to jest bardzo korzystne dla klubów piłkarskich,
dla których pozyskane środki stanowić mogą znaczną część budżetu. Ze względu na to firmy
obecne na rynku (nie tylko sportowym) stanowią niezwykle istotną grupę odbiorców marki sportowej i zasadne jest zadbanie o odpowiednie postrzeganie klubu w relacji business to business.
3.3. Badania własne
Metodologia badań i opis próby badawczej
W celu zbadania czynników wpływających na wizerunek klubu piłkarskiego, oraz obrazu Legii
Warszawa w oczach odbiorców Autor przeprowadził ankietę internetową na grupie 102 osób.
Adresatami pytań były zarówno osoby niezainteresowane piłką nożną, jak i sympatycy tego
sportu. Taki dobór grupy badawczej uargumentowany jest tym próbą przeanalizowania czynników
wpływających na markę klubu sportowego wśród różnych grup odbiorców. Popularność klubów
piłkarskich oraz szeroki zasięg ich działania, sprawiły, ze stały się one podmiotami obecnymi także
w świadomości osób nieinteresujących się sportem. Drugą badaną grupę stanowią kibice piłkarscy,
których Autor, na potrzeby badania, podzielił na fanów Legii Warszawa oraz pozostałych kibiców.
Celem ankiety było zbadanie podobieństw i różnic w postrzeganiu klubu piłkarskiego w oczach
wyszczególnionych grup. Odpowiedzi udzieliło 58 mężczyzn i 44 kobiety (wyk. 1).

Wykres 1. Płeć ankietowanych

Źródło: Opracowanie własne
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Wśród badanych dominowały osoby młode. Ponad połowę z nich stanowiły osoby do 24 roku
życia. Najmniej liczną grupę stanowiły, z kolei osoby powyżej 40 lat. Strukturę wieku respondentów
przedstawia wykres poniżej (wyk. 2).
Wykres poniżej przedstawia podział badanej grupy ze względu na miejsce zamieszkania (wyk.
3). Najliczniejszą grupę stanowili mieszkańcy miast powyżej 500 tys. mieszkańców – 33%. Pozostałe wyniki rozłożyły się bez znacznej przewagi którejkolwiek z odpowiedzi. Zamieszkujących
miasta do 50 tys. było 21%, miasta do 200 tys. – 20%, a miasta do 500 tys. 11%. Mieszkańcy wsi
stanowili 16% respondentów.
Zbadane osoby posiadały różny poziom wykształcenia (wyk.4). Najwięcej było osób w trakcie studiów (39%), oraz tych z wykształceniem średnim (33%). Dwie pozostałe grupy stanowili
respondenci z wykształceniem podstawowym, oraz wyższym.
Wykres 2. Wiek ankietowanych

Źródło: Opracowanie własne
Wykres 3. Miejsce zamieszkania ankietowanych
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Wykres 4. Wykształcenie ankietowanych
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Analiza wyników
Pytanie dotyczące czynników wpływających na wizerunek klubu piłkarskiego miało na celu
zbadanie odpowiedzi wśród osób niezainteresowanych piłką nożną i kibiców piłkarskich. Z poniższych wykresów (wyk. 5 i 6) wykresu wynika, że głównym czynnikiem wpływającym na wizerunek
klubu, jest niezależnie od poziomu zainteresowania piłką nożną, wynik sportowy. Odpowiedź tę
wskazało 90% niezainteresowanych, oraz 89% kibiców. Kolejne dwa elementy, które wskazywała
większość ankietowanych dotyczą twórców widowisk – piłkarzy oraz pracowników (78% niezainteresowani, 71 kibice), a także odbiorców – kibiców (74% niezainteresowani, 65% kibice). Obie
grupy, jako najmniej istotne czynniki wskazały wyniki finansowe klubu (kolejno: 24% i 25%) oraz
jego zarząd (22% i 27%). Osoby nieinteresujące się sportem częściej wskazywały na elementy
nie bezpośrednio związane z wydarzeniami na boisku. Zarówno działalność pozasportowa, jak
i aktywność marketingowa uzyskały w grupie niezainteresowanych wyniki o ponad 10 punktów
procentowych wyższe.
Wykres 5. Czynniki wpływające na wizerunek klubu piłkarskiego wśród osób niezainteresowanych piłką nożną.

Źródło: Opracowanie własne
Wykres 6. Czynniki wpływające na wizerunek klubu piłkarskiego wśród osób zainteresowanych
piłką nożną.

Źródło: Opracowanie własne
Wykres 7. Porównanie czynników wpływających na wizerunek klubu piłkarskiego wśród kibiców
Legii i pozostałych kibiców
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Ciekawe są także różnice między kibicami innych klubów, a Legii Warszawa (wyk. 7). Największa rozbieżność widoczna jest w przypadku stadionu oraz infrastruktury. Prawie połowa
(47%) kibiców Legii uznała ten element jako czynnik mający wpływ na wizerunek, podczas gdy
wśród pozostałych kibiców wskazało go niespełna 6%. Może to wynikać z dużej dumy kibiców
Legii związanej z posiadaniem nowoczesnego obiektu, który wyróżnia się na tle innych polskich
drużyn. Widoczne jest także przywiązywanie większej wagi do działań marketingowych oraz
akcji pozasportowych. Może wynikać to z tego, że opisywane w poprzednim rozdziale działania
warszawskiego klubu uwrażliwiły jego kibiców na istotę takich działań.
Kolejnym badanym elementem była wiarygodność kanałów komunikacji klubu z otoczeniem
(wyk. 8). Każdy z respondentów mógł wskazać kilka odpowiedzi, więc wyniki nie sumują się do
100%. Wśród osób niezainteresowanych piłką nożną większość ankietowanych wskazała stronę
internetową (76 %) oraz media społecznościowe (64 %). Wyniki zaufania do mediów tradycyjnych
pokazują jak istotne jest generowanie przez kluby piłkarskie własnych treści. Ani prasa, ani radio,
ani telewizja nie osiągnęły w wyniku przekraczającego 50 %. Teksty publikowane w gazetach
(30%) są, zdaniem ankietowanych, mniej wiarygodne niż informacje zamieszczane na prywatnych
portalach społecznościowych sportowców (34%). Rosnące zaufanie do mediów społecznościowych, jako źródła informacji pokazuję, że ta forma komunikacji zyskuje na popularności. Fakt, że
nawet osoby niezainteresowane piłką nożną deklarują zaufanie do profili klubów w social media
może świadczyć, o tym, że taki trend ma miejsce również w innych branżach.
Z uwagi na to, że obecność Legii Warszawa w mediach była tematem poprzedniego rozdziału
warto porównać odpowiedzi kibiców stołecznego klubu z sympatykami innych drużyn (wyk. 9).
Szczególnie widoczne jest większe zaufanie kibiców Legii do wszelkich form internetowej komunikacji, zwłaszcza mediów społecznościowych. Przedstawiona w poprzednim rozdziale dominacja
warszawskiego klubu w profilach społecznościowych, intensywność i jakość tego typu działań
sprawiły, że kibice tego zespołu darzą social media dużym zaufaniem. Szczególnie duża różnica
Wykres 8. Wiarygodność kanałów komunikacji klubu piłkarskiego z otoczeniem zdaniem osób
niezainteresowanych piłką nożną.

Źródło: Opracowanie własne
Wykres 9. Porównanie wiarygodności kanałów komunikacji klubu z otoczeniem wśród kibiców
Legii i kibiców innych drużyn.
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występuje w przypadku prywatnych profili osób związanych z klubem. Zaufanie do wpisów zamieszczanych przez piłkarzy, czy innych pracowników może także świadczyć o sile i spójności marki,
oraz wysokim poziomie identyfikacji pracowników z klubem. Należy jednak pamiętać, że wiara
do wpisów na prywatnych kontach sportowców, czy innych osób związanych z drużyną może być
źródłem sytuacji kryzysowej w przypadku nieodpowiedniego zaufania któregoś z nich.
Zważywszy na fakt, że duża część niniejszej pracy została poświęcona mediom społecznościowym, Autor postanowił zbadać jak odbiorcy oceniają aktywność Legii Warszawa na tym
polu (wyk.10). W grupie osób niezainteresowanych piłką nożną 52% oceniła działalność klubu
w social media jako dobrą lub bardzo dobrą. Negatywną ocenę wystawiło 10% ankietowanych
w tej grupie. Wśród kibiców piłkarskich niezwiązanych z Legią pozytywne oceny wystawiło 59%
ankietowanych, a nikt nie ocenił warszawskiego klubu negatywnie. Zbadani kibice Legii również
pozytywnie oceniają aktywność swojej drużyny w mediach społecznościowych - 97% wyraziło
zadowolenie z obecnej działalności klubu na tym polu.
Wśród osób, które miały zdanie na temat zmiany wizerunku Legii Warszawa w ciągu ostatniego
roku (66%), większość ankietowanych wskazała, że zmienił się on pozytywnie (46% wszystkich
odpowiedzi). Zdaniem 14% respondentów nie uległ on zmianie, a zaledwie 7% wskazało, że zmienił
się na gorsze. Co ciekawe, w gronie osób twierdzących, że wizerunek klubu zmienił się negatywnie, znalazło się zaledwie dwóch kibiców Legii. Oznacza to, że działania wizerunkowe marki są
w odpowiedni sposób dobrane do grupy najbliższych odbiorców, jakim są sympatycy drużyny.
Ocenę zmiany wizerunku Legii w ciągu ostatniego roku przedstawia poniższy wykres (wyk. 11).
Kolejną kwestią badaną w ankiecie była ocena wizerunku Legii Warszawa na Mazowszu (wyk.
12), w Polsce (wyk. 13) i w Europie (wyk. 14). Wyniki pokazują bardzo dobry odbiór marki w jej
najbliższym otoczeniu. 47 % niezainteresowanych piłką nożną pozytywnie oceniała wizerunek Legii
Wykres 10. Ocena aktywności Legii Warszawa w mediach społecznościowych

Źródło: Opracowanie własne

Wykres 11. Zmiana wizerunku Legii Warszawa w przeciągu ostatniego roku.
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na Mazowszu. Wśród kibiców niezwiązanych z Legią pozytywną ocenę wystawiło 70% pytanych,
natomiast wśród kibiców Legii aż 97%.
Również w kategoriach całego kraju wizerunek warszawskiego klubu oceniany jest pozytywnie
(wyk. 13). W żadnej z badanych grup wskaźnik odpowiedzi negatywnych nie przewyższył pozytywnych. Zauważany jest jednak wzrost negatywnych ocen w stosunku do wizerunku na Mazowszu.
Wizerunek Legii w Polsce, jako zły lub bardzo zły ocenia 14% niezainteresowanych piłką nożną,
18 % kibiców piłkarskich i 14% fanów Legii.
Najgorzej w zestawieniu wypadł wizerunek Legii w Europie (wyk. 14). W grupie niezainteresowanych oceny negatywne stanowiły 40%, przy 10% pozytywnych. Również w grupie kibiców
niezwiązanych z Legią przeważają odpowiedzi negatywne – 35%, przy 12% pozytywnych. Jedynie
Wykres 12. Ocena wizerunku Legii Warszawa na Mazowszu.

Źródło: Opracowanie własne
Wykres 13. Ocena wizerunku Legii w Polsce

Źródło: Opracowanie własne
Wykres 14. Ocena wizerunku Legii w Europie
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kibice warszawskiego klubu w większości pozytywnie ocenili wizerunek swojego klubu (40%),
przy 14% negatywnych.
Z powyższych wykresów wywnioskować można, że osoby deklarujące sympatię do danego
klubu są mu bardziej przychylne w ocenie. Na każdej z trzech badanych płaszczyzn kibice Legii najlepiej ocenili wizerunek własnej drużyny. Taka idealizacja wynikać może z przywiązania
emocjonalnego, a także większej świadomości pozytywnych działań klubu, które docierają do
świadomości tylko najbardziej zaangażowanych odbiorców.
Niezwykle istotnym elementem świadczącym efektywności działań marki jest poprawny odbiór
jej działań wśród odbiorców. Nie należy tego utożsamiać z konkretnym wzorcem, a raczej z niskim poziomem rozbieżności między nadawanymi komunikatami, a ich percepcją. Komunikacja
firmy powinna być prowadzona w ten sposób, aby odbiorcy odczytywali ją w poprawny sposób.
Dowodem na spójny wizerunek marki wśród różnych grup odbiorców, są dane zaprezentowane
w tabeli 1. Przedstawiają one interpretację odpowiedzi respondentów na pytanie: które cechy i w
jakim stopniu przypisuje Pan/ Pani Legii Warszawa. Ankietowani wybierali spośród przeciwstawnych
cech zestawionych parami. Przedstawione w tabeli liczby są średnimi arytmetycznymi odpowiedzi
w poszczególnych grupach. Analizując wyniki w wierszami można zauważyć minimalne różnice
w ocenie. Największa różnica występuje w przypadku cech stabilny i niestabilny i wynosi zalewie
0,36. Warty podkreślenia jest również fakt, że większość wyników oscylowała w okolicach liczby
3, będącej średnią skrajnych wartości. Można więc przypuszczać, że ankietowani mieli problem
z jednoznacznym przypisaniem podanych cech do Legii Warszawa.
Zważywszy na to jak wiele osób kibicuje przez całe życie zespołowi wybranemu w dzieciństwie,
istotne jest spojrzenie na najmłodszą grupę ankietowanych. Osoby do 18 roku życia stanowiły
niespełna 18% procent wszystkich ankietowanych. Poniższy wykres przedstawia, że połowa
przebadanych nieletnich dowiedziała się o istnieniu klubu Legia Warszawa z mediów, a głównie
z Internetu. Sieć jest więc środowiskiem, gdzie kluby piłkarskie mogą pozyskiwać nowych, młodych fanów. Potwierdzeniem słuszności takich działań jest także wykres przedstawiający media,
Tabela 1. Poziom przypisywania określonych cech Legii Warszawa w różnych grupach odbior
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w których wspomniana wyżej grupa napotyka informacje na temat Legii (wyk. 15). Ponad trzy
czwarte respondentów w tej grupie wiekowej wskazało strony i internetowe i portale, a prawie 89%
media społecznościowe. Dane te pokazują, że Legia Warszawa dociera poprzez nowe media do
najmłodszej grupy odbiorców, wśród której jest wiele jej potencjalnych kibiców.
Jedynym otwartym pytaniem w kwestionariuszu była prośba o wymienienie osób kojarzących
się z Legią Warszawa. Pytanie to miało na celu zbadać znajomość osób związanych z klubem
wśród niezainteresowanych piłką nożną. Każdy ankietowany mógł wskazać 3 osoby, więc odpowiedzi nie sumują się do 100 %. Poprawnie wskazać osobę związaną z klubem potrafiło 46%
badanych. Dominowały wskazania na obecnych i byłych piłkarzy warszawskiego klubu ( kolejno
34% i 18%). Wpływ na taki stan ma popularność piłkarzy, oraz to, że stają się oni jednostkami
Wykres 15. Źródło poznania klubu Legia Warszawa wśród osób do 18 roku życia.
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Wykres 16. Popularność spotykania informacji na temat Legii Warszawa wśród osób do 18 roku życia.
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Wykres 17. Znajomość osób związanych z Legią wśród osób niezainteresowanych piłką nożną
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obecnymi w przestrzeni publicznej, a niekiedy celebrytami. Z punktu widzenia marki klubu to zjawisko nie może być bagatelizowane, ponieważ piłkarze stają się wizytówkami reprezentowanych
klubów. Niezainteresowane sportem osoby mogą z kolei utożsamiać zachowania zawodników
z całym klubem, co stwarza zarówno szanse, jak i zagrożenia.
Podsumowanie
Przeprowadzona przez Autora ankieta okazała się przydatnym badaniem, poszerzającym
teoretyczne spojrzenie na odbiorców marki, o praktyczną analizę. Ponadto sprawdzenie postrzegania Legii Warszawa przez różne grupy odbiorców pozwala ocenić efektywność działań
opisywanych w rozdziale drugim. Badanie wykazało, że treści tworzone przez kluby piłkarskie
są o wiele bardziej wiarygodnym źródłem informacji niż publikacje w mediach niezwiązanych
z klubem. Pokazuje to potrzebę prowadzenia komunikacji z otoczeniem z wykorzystaniem mediów własnych. Środowiskiem najbardziej sprzyjającym takim działaniom jest Internet. Badanie
wykazało pozytywny odbiór aktywności Legii Warszawa zarówno wśród osób sympatyzujących
z klubem, jak i pozostałych. Można przypuszczać, że intensyfikacja aktywności w Internecie,
ze szczególnym naciskiem na media społecznościowe, może doprowadzić do lepszego odbioru
marki w przestrzeni publicznej, a także zdobycia nowych fanów. Świadczyć może o tym zwłaszcza analiza najmłodszej grupy wiekowej. Internet, będący ich naturalnym środowiskiem, daje
możliwość zbliżenia się marce i pozyskania odbiorców, którzy w przypadku sportu zapewne
pozostaną z nią na zawsze.
Zakończenie
Profesjonalizacja sportu, a zwłaszcza piłki nożnej doprowadziła do wykształcenia się silnych
marek sportowych. Kluby piłkarskie przekształciły się z organizacji zrzeszających piłkarzy w ogromne przedsiębiorstwa rywalizujące zarówno na rynku sportowym, jak i biznesowym. Wysoka konkurencyjność sprawiła, że podmioty te coraz większą uwagę przykuwają do działań związanych
z kreowaniem pożądanego odbioru marki. W niniejszej pracy, na przykładzie Legii Warszawa,
zostały omówione działania klubów sportowych w środkach masowego przekazu. Nie ulega wątpliwości, że opisane przedsięwzięcia z zakresu mediów nie są jedynymi narzędziami budowania
marki. Znaczący wpływ na markę klubu piłkarskiego mają również inne działania, które nie zostały
przez autora opisane. Merchandising, czy aktywność z zakresu CSR są elementami niewątpliwie
tworzącymi markę. Warta zauważenia jest jednak rola środków masowego przekazu w nagłaśnianiu oraz promocji tego typu działań. Można więc wnioskować, że media są kluczowe w procesie
budowanie marki klubu piłkarskiego. Z jednej strony są one, bowiem narzędziem samym w sobie,
z drugiej zaś służą do nagłaśniania wszystkich innych działań marki.
W związku z tym, w świetle argumentów przytoczonych w niniejszej pracy można stwierdzić,
że hipoteza postawiona przez Autora okazała się prawdziwa. Zarówno studium przypadku, jak
i badania własne wykazały duże znaczenie mediów w procesie budowania marki. Z uwagi na
charakterystykę rynku sportu zauważalna jest przewaga w wykorzystywaniu telewizji oraz Internetu. Wynika to z tego, że oba wspomniane media dają możliwość transmisji przekazu w czasie
rzeczywistym, co stwarza u odbiorców poczucie uczestnictwa. Co więcej, Internet pozwala na
regularne dostarczanie odbiorcom różnorodnych treści, stwarza możliwość dialogu oraz integracji
użytkowników. Czynniki te pozwalają na skrócenie dystansu między marką, a odbiorcą, co sprzyja
stworzeniu silnych relacji, które przełożą się na przywiązanie do marki. Pomimo dominującej roli
telewizji i Internetu, przemyślane użycie prasy i radia również może pozytywny wpływ na wizerunek
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marki. Z przeprowadzonych badań własnych wynika, że opisywana przez Autora Legia Warszawa
może stanowić przykład dobrego wykorzystania środków masowego przekazu do promocji marki
oraz budowania relacji z odbiorcami.
W niniejszej pracy przeważający nacisk położony został na pozytywne skutki relacji klubu
sportowego z mediami. Warto jednak zaznaczyć, że media mogą mieć także negatywny wpływ na
marki sportowe, więc niezmiernie istotne jest obranie skutecznej strategii tego typu działań, tak by
przyniosły one korzyści dla klubu. Decydujący wpływ na sukces tego typu działań ma pogłębiona
znajomość otoczenia marki, a także jej odbiorców.
Nie należy również zapominać, że dynamizm oraz nieprzewidywalność sportu stawiają przed
markami sportowymi konieczność ciągłych działań wizerunkowych i umiejętnego reagowania.
Dodatkowo, zmiany dokonujące się na rynku mediów mogą mieć wpływ na omawiane zagadnienia. Można przypuszczać, że działalność klubów piłkarskich w mediach w jeszcze większym
stopniu zostanie przeniesiona do Internetu, który w wielu dziedzinach życia staje się medium
dominującym. Niezależnie od zmian, które przyniesie czas, kluby piłkarskie w dalszym ciągu będą
budowały swoje marki, szukając coraz nowszych i bardziej kreatywnych rozwiązań. Wszystko to
sprawia to, że obszar ten może pozostać przedmiotem dalszych badań oraz obserwacji.
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Budowanie marki i wizerunku firmy
w branży telekomunikacyjnej
poprzez media społecznościowe.
Studium przypadku Orange, Play, Plus, T-Mobile.
Streszczenie
Praca podejmuje problematykę związaną z budowaniem marki i kreowaniem wizerunku firm poprzez
media społecznościowe. Jako przykład posłużyły cztery firmy z branży telekomunikacyjnej. Opisany został
wpływ marketingu społecznościowego na zarządzanie relacjami z klientami oraz na decyzje zakupowe konsumentów, a co najważniejsze na postrzegania marki przez obecnych i potencjalnych klientów. Na potrzeby
pracy została przeprowadzona ankieta, dotycząca podejmowanej tematyki. w pracy zaprezentowano również
badania z wykorzystaniem narzędzi Big Data.
Słowa kluczowe: media społecznościowe, marketing społecznościowy, marka, wizerunek, Big Data, branża
telekomunikacyjna
Tytuł w języku angielskim: Brand and image establishment of telecommunications company through the
social media.
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Budowanie marki i wizerunku firmy w branży telekomunikacyjnej...
Wstęp
Media społecznościowe w ciągu ostatnich kilkunastu lat bardzo zyskały na znaczeniu. Początkowo miały one pomagać w kontaktach ze znajomymi. z czasem natomiast zaczęły odgrywać coraz
istotniejszą rolę, aż w efekcie stały się jednym z nowoczesnych narzędzi marketingu. Podstawą
działania mediów społecznościowych jest aspekt psychologiczny – są blisko ludzi. Dzięki temu
ułatwiają kontakt z potencjalną grupą docelową, jaką w tym wypadku są klienci. Bardzo wiele osób
korzysta z mediów społecznościowych, aby zdobywać informacje dotyczące usług i produktów.
Do niedawna klienci byli tylko i wyłącznie pasywnymi odbiorcami. W dzisiejszych czasach nie
muszą na nic czekać. Media społecznościowe dają im możliwość bycia czynnymi uczestnikami
przedsiębiorstwa. Dla firmy, media społecznościowe pełnią równie ważną rolę. Przede wszystkim
dają możliwość na kontrolowanie, analizowanie oraz zdobywanie informacji na temat konstrukcji
i oczekiwań grupy docelowej. Pozwalają na poznanie poglądów klientów o danej marce. 1
Kluczową działalnością prowadzoną przez firmy na portalach społecznościowych jest prowadzenie fanpage’a. Media społecznościowe spowodowały zanikanie określonych sekcji firmy.
Zarówno marketing, sprzedaż jak i zarządzanie relacjami z klientem są ze sobą wzajemnie
powiązane. Marketing społecznościowy ma wpływ na modyfikację kontaktów z klientami, przekształcenie roli klienta oraz kreowanie szeroko pojmowanego sukcesu. Rozpoznanie możliwości
mediów społecznościowych można określić poprzez trzy perspektywy. Pierwsza – operacyjna,
mówi o posługiwaniu się mediami społecznościowymi do wykonania celów marketingowych.
Są one związane z budowaniem pozytywnego wizerunku marki, promowaniem marki, obsługą
klienta, rozmową między konsumentem, a firmą. Następna perspektywa – taktyczna, określa
media społecznościowe, jako narzędzie do przemiany użytkownika Internetu w klienta. Poprzez
informacje, z którymi internauta spotkał się w mediach społecznościowych, zostaje nakłoniony
do zrealizowania danej transakcji. Ostatnia perspektywa – strategiczna, której założeniem jest
modyfikacja taktyki funkcjonowania firmy. 2
Prowadzenie zabiegów w mediach społecznościowych nie zawsze jest tak skuteczne. Jest
wiele organizacji, które pomimo obecności na Facebook’u nie doświadczyły znaczących, korzystnych modyfikacji wizerunkowych czy sprzedażowych. Nieprawidłowe zarządzanie profilem
w mediach społecznościowych może dać odwrotny rezultat do zamierzonego, to jest działać na
szkodę marki. Porozumiewanie się w mediach społecznościowych powinno eksponować markę
oraz rozpowszechniać informacje klientom.
Celem pracy jest ukazanie mediów społecznościowych jako narzędzia marketingowego oraz
wizerunkowego. Przyjęto hipotezę, że marketing społecznościowy pozytywnie wpływa na
budowanie marki i wizerunku firmy. Dzięki mediom społecznościowym działania marketingowe,
a tym samym wizerunkowe są łatwiejsze w realizacji. Aby lepiej zobrazować opisywane zjawisko,
w pracy posłużono się przykładem firm z branży telekomunikacyjnej. W dzisiejszych czasach każdy
z nas korzysta z usług mobilnych, stacjonarnych czy internetowych, więc marki te są dobrze znane.
Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział wprowadza w tematykę
marketingu społecznościowego. Wyjaśnione zostały takie pojęcia jak wizerunek oraz marka
oraz przedstawiono ich rolę w budowaniu pozycji firmy. Opisane zostały działania związane
z zarządzaniem relacjami z klientami oraz ewolucję z tym związaną, czyli social CRM. Ukazano
również wpływ mediów społecznościowych na dynamizację społeczności zakupowych. W drugim
rozdziale nastąpiła charakterystyka rynku telekomunikacyjnego oraz przedstawiono działalność
A. Całka, B. Mróz Gorgoń, Rola mediów społecznościowych w procesie komunikacji marketingowej – przykład marek modowych, Marketing i rynek, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A, 2014, nr 14, s. 126.
2
G. Mazurek, Ewolucja wykorzystania mediów społecznościowych w marketingu, Nierówności społeczne a
wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016, nr 45, s. 25.
1
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firm w mediach społecznościowych. Następnie na potrzeby pracy przeprowadzono ankietę, badającą opisywaną problematykę. Trzeci rozdział koncentruje się na analizie ilościowej danych,
pozyskanych z portalu społecznościowego Facebook z wykorzystaniem narzędzi Big Data.
W rezultacie przeprowadzonych badań sformułowana powyżej hipoteza została pozytywnie
weryfikowana. Podsumowujące wnioski i zalecenia zostały przedstawione w zakończeniu.
Rozdział 1. Marketing społecznościowy
1.1. Budowanie wizerunku marki w mediach społecznościowych
Jednym z najważniejszych elementów przy tworzeniu strategii komunikacyjnych z klientem jest
pozytywny wizerunek firmy. W ostatnich latach można zauważyć znaczny wzrost wpływu wizerunku
przedsiębiorstwa oraz marki na społeczeństwo. Wizerunek można rozumieć jako ogólnie przyjęte
przekonanie o danej marce, przedsiębiorstwie czy osobie. Philip Kotler zdefiniował wizerunek
jako „zbiór przekonań, myśli i wrażeń danego podmiotu (osoby lub grupy) o jakimś obiekcie, przy
czym przez obiekt można rozumieć firmę, produkt i jego markę, miejsce bądź osobę.” 3 Wszystkie przedsiębiorstwa starają się poprzez swoje produkty i usługi wyróżnić się na tle konkurencji.
Tworzenie długookresowej przewagi jest możliwe dzięki jednemu z najistotniejszych narzędzi
marketingowych jakim jest marka. Logo lub nazwa oddziałuje na świadomość klienta. Marka nie
jest jedynie logiem lub nazwą, ale wszelkimi odczuciami i wrażeniami kojarzącymi się z produktem lub usługą, co w rezultacie przyczynia się do wyboru zakupowego. Według Philipa Kotlera
„Marka to nie znak. to pewnego rodzaju przyrzeczenie, obietnica, która powinna kształtować całe
zachowanie i strategię działania firmy. Jest bowiem całą marketingową komunikacją w pigułce”4.
Wizerunek i marka pełnią zasadniczą rolę w budowaniu rangi organizacji:
• utożsamianie oraz wyróżnianie na tle konkurencji,
• podział rynku – indywidualne podejście do klienta,
• funkcja informacyjna – logo oraz nazwa firmy powiadamia konsumenta o produkcie lub usłudze,
atrybutach, przeznaczeniu oraz korzyściach,
• marka kojarzy się z czymś ekskluzywnym, daje poczucie wartości oraz większej jakości
produktu lub usługi,
• zwiększenie zaufania i bezpieczeństwa wśród konsumentów poprzez wykreowanie wysokiej
klasy produktów i usług,
• zmniejsza zaniepokojenie po dokonaniu zakupu,
• zabezpieczenie prawne przed kopiowaniem produktu pomysłodawcy,
• ułatwienie decyzji o zakupie przez klienta,
• uatrakcyjnienie doznań konsumentów podczas korzystania z rzeczy markowych,
• zwiększenie przywiązania do danej firmy.5
Coraz większa chęć uczestniczenia i zaistnienia w Internecie powoduje wzrost zaciekawienia
marką. Media społecznościowe każdego dnia dają szansę na zasłynięcie wśród ogromnej liczby
fanów. Marki, które występują na rynku nie cieszą się dużym zaufaniem wśród konsumentów.
Media społecznościowe dały nowe życie przedsiębiorstwom. Według Edelmana, Forrestera oraz
Nielsena autentyczność Internetu społecznościowego polega na tzw. ludzkiej twarzy. Zaufanie jest
P. Kotler, Marketing: analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 1994, s. 549.
P. Kotler, The New Marketing and Sales-Strategies and Tactics. XIX Seminar of the Series Autorities,
17.05.2006.
5
O. Witczak, Nowe media w budowaniu marki i wizerunku przedsiębiorstwa, Studia Ekonomiczne. Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2013, nr 140, s. 84-85.
3
4
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budowane poprzez podejście „ludzie tacy jak ja”. 6 Marketing społecznościowy daje większą szansę
na wyróżnienie się spośród innych marek. W dzisiejszych czasach klient szukający informacji na
temat produktu lub usługi sięga w pierwszej kolejności do ogólnodostępnego źródła, jakim jest
Internet. Media społecznościowe dają możliwość szybkiej weryfikacji pozytywnych i negatywnych
opinii o przedsiębiorstwie. Media społecznościowe ułatwiają budowanie wizerunku marki przez:
• autopromocję marki – ukazanie elementów słownych (nazwa) jak i obrazowych (logo),
• przedstawienie potencjału i wizji marki,
• zaprezentowanie charakteru marki oraz wizerunku produktu – określenie grupy docelowej,
• możliwość konwersacji z klientami,
• tworzenie swego rodzaju wspólnoty między firmą, a konsumentem. 7
Następstwem funkcjonowania w obrębie marketingu medialnego i marketingu plemiennego
jest pojawienie się tzw. społeczności marki. W literaturze pojęcie to definiowane jest jako „wyspecjalizowana, nieokreślona geograficznie, oparta na uporządkowanych relacjach społecznych,
społeczność miłośników marki” 8. Klienci, którzy są aktywni w Internecie mają możliwość wypowiedzenia się na temat produktów i usług. Oddani użytkownicy społeczności marki bardzo często
są pomysłodawcami nowych koncepcji, dotyczących ewolucji produktu lub usługi. Poprzez takie
zabiegi, klienci w sposób rzeczywisty mogą oddziaływać na oferty składane przez przedsiębiorstwo. Fundamentalną tendencją działalności marketingowej jest nowoczesność, która przemawia
przez społeczność marki. Kluczem do zabłyśnięcia wśród konkurencji stała się innowacyjność.
Właściwe zarządzanie społecznością marki może stać się strategicznym punktem, do zbudowania
pozytywnego wizerunku firmy.
1.2. Zarządzanie relacjami z klientem poprzez media społecznościowe
Zarządzanie relacjami z klientem jest kluczowym działaniem w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
W dobie dużej konkurencji, obecnej na współczesnym rynku oraz coraz to nowych technologii,
najistotniejszym celem organizacji staje się pozyskanie i utrzymanie klienta. Marketing tradycyjny
staje się wypierany marketing relacji. Bazuje to na relacjach pomiędzy firmą, a klientem. Relacje
te opierają się na pozytywnych stosunkach oraz współzależności obu podmiotów. Sposób takiego
postępowania jest fundamentem ewolucji CRM. 9 Według K. Storbackiej oraz J. Lehitiena CRM
polega na tworzeniu trwałej interakcji – związku partnerskiego, który ma zarówno dla firmy, jak
i klienta przynieść wzajemne korzyści. We współczesnych czasach, które cechują się zależnościami, system ten ma szczególne znaczenie. 10 Customer Relationship Management to nie
tylko narzędzie, które pomaga we współpracy z konsumentami, ale także jest to strategia, która
pomaga w budowaniu relacji z klientem. Kluczem do sukcesu jest koncepcja, że każdy klient jest
inny i powinno się podchodzić w sposób indywidulany. Każdej firmie zależy na długofalowych
relacjach z klientami.

C. Shih, Era Facebooka. Wykorzystaj sieci społecznościowe do promocji, sprzedaży i komunikacji z Twoimi
klientami. Wydanie II, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012, s. 62.
7
D. Siuda, M. Grębosz, Kreowanie wizerunku marki w mediach społecznościowych, Studia i Prace WNEiZ
US, 2017, nr 48, s. 311.
8
A. M. Muniz, Jr., T.C. O’Guinn, Brand Community, Journal of Consumer Research, 2001, nr 4, s.412.
9
B. Deszczyński, CRM. Strategia. System. Zarządzanie zmianą: Jak uniknąć błędów i odnieść sukces wdrożenia, Wolter Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 19.
10
K. Storbacka, J.R. Lehtinten, Sztuka budowania trwałych związków z klientami, Dom Wydawniczy ABC,
Kraków 2001, s. 13.
6
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Rysunek 1. Modelowy system CRM zorientowany na klienta

Źródło: J. Maciejewski, Customer Relationship Management - strategia biznesowa i technologia
informatyczna, Współczesne Problemy Zarządzania: Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych
Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania, 2012, nr 1, s. 102.
Rysunek 1 przedstawia powiązania w procesie zarządzania relacjami, którego zadaniem jest
utrzymanie klientów. Poczynania wszystkich sektorów firmy czyli sprzedaż, dział obsługi klienta,
marketing oraz serwis powinny tworzyć ze sobą więź i wzajemnie współpracować. Najważniejszym
elementem procesu jest zarządzanie kontaktami, co przekłada się na skuteczne administrowanie CRM.
Konsument, którego potrzeby zostaną zaspokojone na każdym etapie, wyrobi sobie pozytywną opinie o organizacji, co w efekcie przeniesie się na długoterminowe relacje. Aby zarządzenie
relacjami z klientami przynosiło oczekiwane korzyści, należy skupić się na kilku znaczących
elementach. Tabela 1 przedstawia sześć kluczowych komponentów, bez których zarządzania
relacjami z klientami w skuteczny sposób byłoby niemożliwe.
Tabela 1. Klasyfikacja najistotniejszych elementów CRM

Źródło: K. Węcel, Istota i główne cele CRM, „Polski e-biznes”, czerwiec 2001, za: W. Wereda,
Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) a postępowanie nabywców na rynku usług, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010, s. 78.
Analiza potrzeb pozwala na dostosowanie oferty do klienta. Jeśli jego oczekiwania nie zostaną
spełnione, może on szukać alternatywy u konkurencji. System CRM daje możliwość zapisu informacji o kliencie, dzięki czemu firma może zweryfikować jakie potrzeby zostały już zrealizowane, co
przekłada się na profesjonalną obsługę klienta. Kolejnym elementem jest partnerstwo pomiędzy
przedsiębiorstwem, a jego klientami. Długookresowe i stabilne relacje mają wpływ na poczucie
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zaufania, bezpieczeństwa, a w efekcie minimalizują niepewność klientów, związaną z zakupem
nowego produktu lub usługi. System CRM pozwala na zwiększenie zysków firmy. Klient, który jest
obsługiwany w sposób indywidualny jest bardziej zadowolony z usług oferowanych przez firmę,
co przekłada się na większe możliwości sprzedaży. Następnym komponentem jest lojalność klienta, która dla każdej firmy jest rzeczą bezcenną. Budowanie wierności konsumenta powinno być
procesem nieustającym. Kluczową kwestią jest zrozumienie odbiorcy oraz wdrożenie programów
lojalnościowych, które są narzędziem w budowaniu pozytywnych relacji z klientami. Jeśli chodzi
o procesy związane z wartością klienta, mają one na celu wyznaczenie rentowności relacji. Podzielenie klientów na odpowiednie segmenty i grupy pozwala na dobranie odpowiedniej strategii,
jaka zostanie do nich zaadresowana. Ostatnim elementem jest satysfakcja klienta. Uszczęśliwiony
klient jest świadectwem wartości i jakości świadczonych usług.
Utrudnieniem tradycyjnego CRM jest bariera jednostronnego porozumiewania się pomiędzy
przedsiębiorstwem, a klientem. Staje się to znaczącym problemem, gdyż klienci mają trudności
w przekazywaniu informacji, spostrzeżeń na temat produktów i usług. Interakcja między podmiotami jest istotą skutecznego działania marketingowego. Kluczem do rozwiązania problemu stało
się social CRM. Social CRM jest podejściem biznesowym polegającym na zwiększeniu pozycji
i znaczenia na rynku przedsiębiorstwa dzięki budowaniu i utrzymywaniu relacji z klientami poprzez
media społecznościowe. 11 Użytkownicy mogą porozumiewać się nie tylko z firmą ale także między sobą. Rysunek 2 obrazuje różnicę pomiędzy tradycyjną i społecznościową koncepcją CRM.
Media społecznościowe mają dwie podstawowe funkcje. Pierwsza dotyczy dzielenia się informacjami. Zarówno przedsiębiorstwo może w łatwy sposób dotrzeć do klienta, klient do przedsiębiorstwa oraz klienci między sobą mają sposobność przekazywania sobie informacji. Nowa
koncepcja bazuje na dzieleniu się swoim zdaniem i spostrzeżeniami na temat danej organizacji,
dzięki czemu istnieje możliwość stworzenia wspólnych idei. Druga funkcja mediów społecznościowych odnosi się do tworzenia więzi pomiędzy internautami. W odniesieniu do opisanych funkcji
można wyodrębnić działania, jakie są prowadzone przez firmy:
• Social Media Optimization – czynności związane z optymalizacją serwisów społecznościowych, które mają na celu zwiększenie jego popularności wśród użytkowników,
• Social Media Marketing – czynności związane z promocją marki oraz firmy w mediach społecznościowych.
Rysunek 2. Tradycyjne i społecznościowe podejście do systemów CRM

Źródło: K. Sumara, M. Krzycki, S. Prokurat, P. Kubisiak, Raport z badania: Polskie firmy w mediach społecznościowych, Harvard Business Review Polska, 2012, s. 9.
11
A. Sudolska, Social CRM jako nowoczesna koncepcja biznesowa, Acta Universitatis Nicolai Copernici.
Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zarządzanie., Warszawa 2013, t. 40, s. 29-35.
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Współcześnie media społecznościowe mają coraz większy wpływ na podejmowane przez
firmę działania. Przedsiębiorstwo może w łatwy sposób uzyskać informacje, które pozwolą na
udoskonalenie swoich produktów, usług a także całokształtu funkcjonowania firmy. Aby odnosić
zyski związane z pozytywną opinią konsumentów, firma powinna brać czynny udział w rozmowach z klientami. Obsługa klienta stała się zatem taktyką, która jest fundamentem kreowania
doświadczenia konsumentów. 12 Koncepcja Social CRM w efekcie daje możliwość na stworzenie
pozytywnych relacji z marką oraz identyfikowanie się z nią przez klientów.
1.3. Wpływ marketingu społecznościowego na decyzje zakupowe
Wykorzystanie mediów społecznościowych do promowania i sprzedawania swoich produktów
jest jednym z najważniejszych zamierzeń w działaniach strategicznych firmy. Duże znaczenie
w podejmowaniu decyzji ma komunikacja z klientem i między klientami. Konsument może nie tylko
wyrazić, ale również poznać opinię innych internautów o danym produkcie czy usłudze, co może
mieć duży wpływ na jego decyzję zakupową. Kiedy konsument ma niewystarczającą wiedzę na
temat towaru oferowanego przez przedsiębiorstwo, a nie jest to dla niego zwyczajny zakup, poszukuje on informacji w rozmaitych źródłach. System kupowania uległ znaczącej zmianie wraz ze
zwiększeniem popularności mediów społecznościowych. Internet stał się kluczowym narzędziem,
którym posługują się konsumenci w procesie zakupowym. Konsument, który używa mediów
społecznościowych, aby pomóc sobie w procesie decyzyjnym nazywany jest e-konsumentem13.
Działania konsumentów w procesie zakupowym składają się z kilku elementów takich jak:
• uzmysłowienie potrzeby,
• poszukiwanie, pozyskiwanie informacji na temat danego produktu lub usługi,
• ocena różnych wariantów, alternatyw,
• zadecydowanie o zakupie,
• opinia o zakupie. 14
Tradycyjna teoria ścieżki zakupowej wyróżnia trzy najistotniejsze fazy. Zostały one przedstawione w koncepcji momentów prawdy, która została zaprezentowana przez dyrektora firmy Procter &
Gamble. Początkowym etapem jest bodziec. Może być nim reklama lub rekomendacja znajomego.
Konsument pozyskuje wstępną informację o produkcie lub usłudze, co może wzbudzić jego chęci
zakupowe i zamiar zobaczenia tego w sklepie. Następnie występują tzw. momenty prawdy, które
łączą się z zetknięciem z produktem lub usługą. Koncepcja momentów prawdy przedstawia:
• Pierwszy moment prawdy (First Moment of Thruth – FMOT) – konsument po raz pierwszy
ma kontakt z produktem lub usługą. w tym miejscu następuje badanie produktu lub usługi i konfrontacja z obietnicą, którą konsument otrzymał np. w reklamie. Bardzo ważne jest doświadczenie
klienta, ponieważ jest to główny element opinii klienta.
• Drugi moment prawdy (Second Moment of Truth – SMOT) – konsument zaczyna korzystać
z danego produktu czy usługi. Ma tu miejsce praktyczne sprawdzenie czy jego oczekiwania
faktycznie zostały spełnione. Klient wyrabia sobie opinię o swoim zakupie, co w przyszłości ma
wpływ na ponowny zakup oraz dzielenie się pozytywną lub negatywną oceną wśród przyszłych
potencjalnych nabywców. 15
C. Shih, Era…, op. cit., s. 122.
M. Janoś-Kresło, B. Mróz, Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2006, s. 14 -15.
14
B. Kolny, M. Kucia, A. Stolecka, Produkty i marki w opinii e-konsumentów, Wydawnictwo Helion, Gliwice
2011, s. 16.
15
K. Łopaciński, Ł. Łysik, Wpływ mediów społecznościowych i technologii mobilnych na współczesne procesy
zakupowe, Informatyka Ekonomiczna, 2016, nr 2, s. 50-53.
12
13
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Wraz z ewolucją Internetu i powstaniu portali społecznościowych model kupowania niezwykle
się zmienił. Klienci sięgają do Internetu w poszukiwaniu inspiracji. Klient, który decyduje się na
zakup jakiegoś dobra, z reguły szuka informacji w nieformalnych źródłach. Osoba, która udzielała
opinii jest z zasady bardziej wiarygodna, ponieważ nic nie zyskuje, wyraża tylko swoją subiektywną
ocenę. Zdefiniowanie takiego podejścia do całego procesu decyzji zakupowych zostało opisane
w książce ZMOT – Winning The Zero Moment of Truth przez Iima Lecinskiego - pracownika Google.
Nowoczesna koncepcja zakłada, że istnieje jeszcze jeden element, czyli zerowy moment prawdy
(Zero Momentnof Truth – ZMOT ). ZMOT jest pierwszym elementem w procesie zakupowym.
Ten etap odpowiada za wstępne informacje o produkcie lub usłudze. Konsument w dzisiejszych
czasach ma okazję zweryfikować zgodność produktu np. z reklamą, poznać zalety i wady według
użytkowników, którzy dzielą się swoją wiedzą w Internecie. Dzięki mediom społecznościowym
nastąpiło rozpoczęcie i dynamizacja społeczności zakupowych, w których uczestnicy dzielą się
swoimi spostrzeżeniami i poglądami na temat nabytych przez nich towarów.
Zerowy moment prawdy jest uważnie badany przez profesjonalistów i analityków z branży
internetowej. Według Briana Solisa istnieje jeszcze jeden moment prawdy, tj. Ultimate Moment of
Truth (UMOT). Jest on związany z ZMOT. UMOT jest momentem, który określa doznania konsumentów związane z korzystaniem z zakupionych produktów. Nabywca zamienia swoje odczucia
na określoną treść, którą publikuje w dowolnie wybranej formie w mediach społecznościowych.
Osoba, która wyraża swoje opinie, wykorzystując koncepcję UMOT, może tworzyć cały szereg
zerowych momentów prawdy. 16 Rysunek 3 przedstawia ścieżkę zakupową, która zawiera ZMOT
oraz UMOT.
Wyżej opisane koncepcje mają duży wpływ na ocenę całego przedsiębiorstwa. Automatycznie
opinia klientów o danym produkcie ma wpływ na ocenę marki. Może to pomóc w promowaniu
pozytywnych skojarzeń na temat firmy. w dzisiejszych czasach konsument ma ogromną siłę
oddziaływania, a jego głos może znacząco wpłynąć na dalsze losy produktu, usługi, a w efekcie
wizerunek marki. Klient stał się zatem nieformalnym przedstawicielem handlowym jak i fachowcem ds. obsługi klienta. 17
Rysunek 3. Zero Moment of Truth (ZMOT) oraz Ultimate Moment of Truth (UMOT)
jako rozwinięcie koncepcji momentów prawdy

Źródło: https://www.thinkwithgoogle.com/ [20.03.2018].

16
17

K. Łopaciński, Ł. Łysik, Wpływ…, op. cit., s. 50-53.
C. Shih, Era…, op. cit., s. 34.
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Rozdział 2. Branża telekomunikacyjna w mediach społecznościowych
2.1. Charakterystyka branży telekomunikacyjnej
Usługi telekomunikacyjne nie tylko odgrywają dużą rolę w gospodarce, ale także w rozwoju
całego społeczeństwa, które dzięki nowym technologiom stało się społeczeństwem informacyjnym, opartym na ciągłej komunikacji.
Funkcjonowanie na rynku telekomunikacyjnym jest uregulowane przez prawo telekomunikacyjne. Ustawa z 16 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) definiuje standardy realizacji
i monitoringu aktywności opierającej się na świadczeniu usług telekomunikacyjnych. Organem,
który sprawuje kontrolę nad prawidłowym funkcjonowaniem sektora usług telekomunikacyjnych
jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Zajmuje się on normowaniem i wspomaganiem
rozwoju telekomunikacji.
W Polsce branża telekomunikacyjna dzieli się na trzy główne sektory:
• Telefonia stacjonarna - w zakresie działania rynku telefonii stacjonarnej operatorzy gwarantują użytkownikom finalnym usługi związane z dostępem do sieci stacjonarnej i usługi związane
z połączeniami telefonicznymi.
• Telefonia komórkowa – operatorzy umożliwiają użytkownikom dostęp do usług związanych
z bezprzewodowymi, mobilnymi połączeniami.
• Usługi internetowe- operatorzy pozwalają użytkownikom na korzystanie z usług dostępnych
w sieci, czyli transmisją danych od i do użytkowników. 18
Wykres 1. Udziały operatorów pod względem liczby użytkowników Internetu w 2016 r.

Źródło: Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2016 roku, https://www.uke.gov.pl/
download/gfx/uke/pl/defaultaktualnosci/36/16/1/raport_o_stanie_rynku_telekomunikacyjnego_w_2016_roku_www.pdf, s. 10 [06.05.2018].
Orange jest kluczowym dostawcą usług Internetu w Polsce z wynikiem ponad 32%. Kolejne
miejsca zajmują Polcomtel (8,9%), UPC (7,7%), P4 (7,2%) oraz T-Mobile (6,9%). Operatorzy
oferują dostęp stacjonarny oraz mobilny. Dostęp do Internetu realizowany jest przez za sprawą
technologii takich jak:
• Modemy mobline,
W. Wereda, Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) a postępowanie nabywców na rynku usług, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010, s. 175.

18
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• Łącza xDSL,
• TVK modem kablowy,
• WLAN i LAN-Ethernet,
• FTTH.
W 2016 roku wskaźnik nasycenia usługami Internetu szerokopasmowego na jedno gospodarstwo
domowe wynosił 106,2%. Od jednego abonenta operatorzy uzyskiwali średnio 28,2 zł przychodu.
Łączna liczba osób korzystających z Internetu wynosiła 14,5 mln osób. w porównaniu do krajów
Unii Europejskiej wskaźnik nasycenia usługami Internetu był o 14 pp. niższy od średniej europejskiej, która wynosiła 32,7%. Polska uzyskała znaczenie lepszy wynik, jeśli chodzi o wskaźnik
nasycenia usługami Internetu mobilnego. Był on wyższy o 31 pp. od średniej europejskiej, która
wynosiła 83,9%.
Wykres 2. Udziały operatorów pod względem liczby abonentów telefonii mobilnej w 2016 r.

Źródło: Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2016 roku, https://www.uke.gov.pl/
download/gfx/uke/pl/defaultaktualnosci/36/16/1/raport_o_stanie_rynku_telekomunikacyjnego_w_2016_roku_www.pdf, s. 22 [06.05.2018].
W 2016 roku zarejestrowano 29 podmiotów, które działają na polskim rynku telefonii mobilnej.
Pięciu operatorów dysponuje osobistą infrastrukturą, natomiast 24 posługiwało się siecią partnera
technologicznego. Najwięcej użytkowników odnotowała sieć Orange – 28,2%. Niewiele mniej,
bo 27,1% posiadała firma Play. Na kolejnych pozycjach znalazł się Plus z wynikiem 22,1% oraz
T-Mobile z wynikiem 18,6%, Liczba zarejestrowanych kart SIM wynosiła 55 mln, co odzwierciedla
wskaźnik nasycenia usługą telefonii mobilnej o wartości 144,2%. Średnia cena korzystania z usług
zależna jest o częstotliwości użytkowania usług. Gdy abonent rzadko korzysta z usług, koszt
wynosi średnio 32,43 zł. W przypadku umiarkowanego korzystania, użytkownik zapłaci średnio
55,37 zł, a bardzo aktywne korzystanie z usług kosztuje średnio 59 zł.
W 2016 roku najwięcej abonentów telefonii stacjonarnej odnotowała sieć Orange – 54,7%.
Na kolejnym miejscu znalazła się firma UPC z wynikiem 12,1%, następnie Netia - 9,1%, Kolejne
przedsiębiorstwa telekomunikacyjne uzyskały stosunkowo podobny wynik: Vectra - 3,7%, Telefonia
Dialog - 3,2%, Multimedia oraz T-Mobile posiadały po 3,1% wszystkich użytkowników. Pozostali
operatorzy stanowili 11% udziału pod względem liczby użytkowników. Polacy zapłacili średnio o 8,51
Euro mniej od innych krajów europejskich. Cena za korzystanie z usługi stacjonarnej kształtowała
się na poziomie 28,17 Euro. Najczęściej wykorzystywanymi łączami były łącza POTS – 56% całości dostępnych łączy. Usługa ta działa na zasadzie analogowego przesyłania głosu za pomocą
komutowanych łączy telefonicznych. 19 Następną w kolejności technologią dzięki której możliwe
19

Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Plain_Old_Telephone_Service [14.05.2018].
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jest świadczenie usług telefonii stacjonarnej była technologia CATV. Skrót ten dotyczy sieci odbioru
oraz nadawania sygnałów radiowo-telewizyjnych w budynkach, które znajdują się obok siebie.20
Wykres 3. Udziały operatorów pod względem liczby użytkowników telefonii stacjonarnej w 2016 r.

Źródło: Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2016 roku,
https://www.uke.gov.pl/download/gfx/uke/pl/defaultaktualnosci/36/16/1/raport_o_stanie_rynku_telekomunikacyjnego_w_2016_roku_www.pdf, s. 41 [06.05.2018].
2.2. Analiza działań prowadzonych w mediach społecznościowych przez firmy
z branży telekomunikacyjnej
Od kilku lat jedną z najdynamiczniej działających branż w mediach społecznościowych jest
rynek telekomunikacyjny. Istnieje bardzo dużo kanałów społecznościowych, dzięki którym firmy
mogą reklamować swoją działalność w Internecie. Serwisy społecznościowe to w dzisiejszych
czasach jedne z najczęściej użytkowanych przez przedsiębiorstwa media społecznościowe.
Wynika to z faktu, że internauci spędzają bardzo dużo czasu na portalach społecznościowych,
przez co firmy mają łatwiejszy dostęp do dotarciu do potencjalnych klientów, a tym samym
prowadzić działania marketingowe oraz wizerunkowe. W Polsce najpopularniejszym serwisem
społecznościowym jest Facebook. W drugim kwartale 2017 roku Facebook przekroczył granicę 2
miliardów użytkowników. 21 W swojej pracy postanowiłam przenalizować cztery największe marki
telekomunikacyjne na portalu społecznościowym Facebook.
Pierwszą wśród analizowanych firm, która pojawiła się na Facebook’u była marka Play – 1 grudnia
2009 r. Kolejną marką jest Plus, który zagościł 29 czerwca 2010 r. Niedługo po tym powstał oficjalny
profil marki Orange - 22 lipca 2010 r. Natomiast sieć T-Mobile dołączyła do Facebooka 16 maja 2011
r. Na profilach publikowane są informacje na temat nowych ofert, usług i obowiązujących promocji.
Użytkownicy mają możliwość podzielenia się swoimi uwagami oraz pomysłami. Internauci mogą
dodawać posty, komentarze oraz reagować na zamieszone treści poprzez kliknięcie „Lubię to!”.
Dzięki dostępnym narzędziom do monitoringu mediów społecznościowych przeanalizowałam
dane, dotyczące czterech wyżej wymienionych marek. Monitoring ten opiera się na informacjach
udostępnianych w ogólnodostępnych źródłach. Sotrender oraz Unamo są narzędziami, które
umożliwiają analizowanie najważniejszych danych z mediów społecznościowych. Pozwalają
porównać profile firm na Facebooku. Miesięczna analiza danych jest bezpłatna, w związku z tym
analiza dotyczyła okresu 05.04.2018 – 05.05.2018.
20
21

Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/CATV [14.05.2018].
Wirtualnemedia.pl, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/ilu-uzytkownikow-ma-facebook-dwa-miliardy [01.05.2018].
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Rysunek 4. Porównanie firm z branży telekomunikacyjnej na portalu społecznościowym Facebook

Źródło: https://www.sotrender.com/pl/ [04.05.2018].

Na dzień 4 maja 2018 r., marką z największą liczbą fanów był Orange z wynikiem 26 976 016
osób. Na kolejnej pozycji znalazł się oficjalny profil firmy Play – 2 309 618 fanów. Plus zdobył 1
411 591 osób. Na ostatnim miejscu znalazła się marka T-Mobile, która ma 748 895 fanów. Liczba
osób, które obserwują profil marki T-Mobile może wynikać z tego, że firma posiada dwa oficjalne
fanpage - T-Mobile US oraz T-Mobile PL, przez co liczba fanów jest podzielona między dwa profile.
Jeśli chodzi o czas od chwili opublikowania posta przez użytkownika do momentu odpowiedzi marki, na pierwszej pozycji uplasowało się dwóch operatorów – T-Mobile oraz Plus, którzy
osiągnęli wynik 4 minuty. Marka Orange udziela odpowiedzi w ciągu 5 min. Natomiast najgorszy
czas odpowiedzi ma marka Play – 9 min.
Odnosząc się do liczby reakcji na komunikację użytkowników, na pierwszym miejscu znalazła
się marka T-Mobile – 17 247. Na profilu marki Orange odnotowano 3 958 reakcji. Marka Plus miała
1 890 reakcji, a Play 1 296.
Pod względem największego przyrostu fanów, zdecydowanie wyróżnia się marka T-Mobile
- 0,75%. Fanpage firmy Orange zwiększył się o 0,43%. Marka Play odnotowała wzrost fanów
o 0,24%. Najgorszy wynik w analizowanym okresie uzyskała marka Plus, liczba fanów zmniejszyła
się o 0,01%. Facebook umożliwia nie tylko dodawanie teksu. Aby przyciągnąć uwagę potencjalnych
klientów firmy mają możliwość publikowania postów w formie obrazu lub video.
Na fanpage’u marki Plus najwięcej opublikowanych postów to obrazki – 60%. Na kolejnej pozycji
znalazło się wideo – 33,3 % oraz linki 6,7%. Jeśli chodzi o oficjalne konto marki Play, zarówno wideo
jak i linki były publikowane w takim samym stopniu – 50%. Na profilu maki Orange zdecydowanie
Rysunek 5. Przyrost fanów na portalu społecznościowym Facebook

Źródło: https://www.sotrender.com/pl/ [04.05.2018]
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Rysunek 6. Liczba postów każdego typu

Źródło: https://www.sotrender.com/pl/ [04.05.2018]
Rysunek 7. Wydźwięk wpisów dotyczących marki opublikowanych na Facebook’u

Źródło: https://unamo.com/ [04.05.2018]
przeważają linki – 71,4%. Dwadzieścia jeden procent publikowanych postów to wideo, natomiast
7,1% to statusy. Fanpage marki T-Mobile zawiera wszystkie możliwe typy postów. Największy
odsetek postów to wideo – 52,4%, następnie obrazki – 28,6%, statusy – 11,9% oraz linki - 7,1%.
Analiza sentymentu publikowanych wpisów pozwala na określenie, jakim wydźwiękiem
emocjonalnym charakteryzują się wypowiedzi publikowane na Facebook’u. Najwięcej wpisów
o pozytywnym wydźwięku w analizowanym okresie uzyskała marka Plus – 88,55%. Negatywne
wypowiedzi stanowiły 11,45%. Marka T-Mobile uzyskała drugą pozycję z wynikiem 85,94% pozytywnych postów i 14,06% negatywnych. Jeśli chodzi o markę Play, 84,58% wpisów opublikowanych
przez internautów miało charakter pozytywny, natomiast 15,42% miało charakter negatywny. Najmniejszy odsetek wpisów o wydźwięku pozytywnym miała marka Orange – 80,41%. Negatywne
wypowiedzi stanowiły 19,59%.
Analiza wyników ankiety
Badania naukowe są zróżnicowanymi procesami, których celem jest poznanie w sposób
obiektywny, wnikliwy i wyczerpujący wybranej rzeczywistości. 22 Pierwszym etapem jest określenie przedmiotu badań. Jest on zależny od rodzaju badań, które są przeprowadzane. Zdaniem T.
K. Rubacha, Metodologia badań nad edukacją, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Grupa Kapitałowa WSiP, Warszawa 2008, s. 5.

22
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Pilcha jest to ,,zadanie, które staje przed nami w momencie uświadomienia sobie konieczności
przeprowadzenia badań empirycznych” 23 Przedmiotem badań niniejszej pracy jest analiza postrzegania marki i wizerunku firm z branży telekomunikacyjnej i ich działań prowadzonych na
portalu społecznościowym Facebook.
Kolejną kwestią przed przystąpieniem do badań jest zdefiniowanie celu. Według Z. Skornego
„wymaga to uświadomienia sobie, po co podejmujemy badania oraz do czego mogą być przydatne
uzyskane w nich wyniki”. 24 Głównym celem wykonanych badań jest sprawdzenie jaki jest wpływ
obecności firmy w mediach społecznościowych na postrzeganie marki przez klientów.
Następnym etapem, kiedy mamy już określony przedmiot oraz cel badań, jest sformułowanie
problemu badawczego. M. Łobocki twierdzi, że problemem badawczym możemy nazwać pytanie,
które „w miarę precyzyjnie określa cel zamierzonych badań i jednocześnie ujawnia braki w dotychczasowej wiedzy na interesujący nas temat. Jest zwykle uszczegółowieniem celu badań;
umożliwia bowiem dokładniejsze poznanie tego, co rzeczywiście zamierzamy zbadać”. 25 Analiza
przeprowadzonych pozwoliła na zdobycie odpowiedzi na pytania: czy klienci obserwują fanpage
firm z branży telekomunikacyjnej oraz czy obecność firm telekomunikacyjnych w mediach społecznościowych pozytywnie wpływa na opinię o danej marce?
Narzędziem badawczym, przy pomocy którego, uzyskałam informacje potrzebne do realizacji
planowanych badań jest ankieta. W. Zaczyński pisze, że jest to „metoda bezpośredniego zdobywania informacji przez pytania stawiane wybranym osobom za pośrednictwem drukowanej listy
pytań, zwanej kwestionariuszem.” 26 Za pomocą Formularzy Google stworzyłam elektroniczną
wersję ankiety. Link do stworzonej w ten sposób ankiety rozesłałam do znajomych, za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook. Metoda ta została wybrana ze względu na możliwość
dotarcia do dużej liczby osób.
Badanie zostało przeprowadzone na koniec kwietnia 2018 r. W badaniu wzięło udział 131
osób, które korzystają z portalu społecznościowego Facebook. Poniższy wykres przedstawia
procentowy udział kobiet i mężczyzn.
Na ankietę odpowiedziało 95 kobiet co stanowi 73% wszystkich ankietowanych oraz 36 mężczyzn co stanowi 27% respondentów. Ankietowanych podzieliłam na 6 grup wiekowych.
Najwięcej badanych kobiet - 81 (85,3%) jest w przedziale wiekowym 19-26 lat. Na drugim miejscu znalazły się panie w przedziale 27-35 lat – 8 (8,4%). Trzy kobiety (3,2%) są w wieku 26-45 lat,
Wykres 4. Płeć respondentów

Źródło: badania własne
23
24
25
26

T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1995, s 101.
Z. Skorny, Prace magisterskie z psychologii i pedagogiki, WSiP, Warszawa 1984, s. 28.
M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2000, s. 21.
W. Zaczyński, Praca badawcza nauczyciela, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1995, s. 146.
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Tabela 2. Wiek respondentów z podziałem na płeć

Źródło: badania własne
Tabela 3. Miejsce zamieszkania respondentów z podziałem na płeć

Źródło: badania własne
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natomiast 2 kobiety (2,1%) są w wieku 0-18 lat. Najmniej liczną grupę stanową panie w przedziale
powyższej 56 lat – 1 kobieta (1%).
Wśród badanych mężczyzn również dominowali ci, w przedziale wiekowym 19-26 lat – 27 osób
(75%). Drugą pozycję zajęli panowie w wieku 27-35 lat – 6 ankietowanych (16,6%). Najmniej osób,
czyli po 1 (2,8%) znalazło się w przedziale wiekowym 0-18 lat, 36-45 lat oraz 46-55 lat.
Ogółem najwięcej ankietowanych jest w przedziale wiekowym 19-26 lat (82,4%), co wynika
z tego, że najwięcej moich znajomych, do których wysłałam ankietę, stanowi właśnie ta grupa.
Najmniej respondentów jest w wieku 46-55 lat i powyżej 55 lat.
Odnosząc się do miejsca zamieszkania ankietowanych kobiet, przeważały te, które zamieszkują
miasta powyższej 500 tys. mieszkańców – 43 kobiety (45,3%). Na kolejnej pozycji znalazły się
panie mieszkające na wsi – 18 osób (18,9%). Trochę mniej kobiet, czyli 14 (14,7%) zamieszkuje
miasta do 20 tys. mieszkańców, natomiast 13 (13,7%) osób żyje w miastach od 20 tys. do 100
tys. mieszkańców. Najmniejszą grupą są kobiety, które mieszkają w miastach 100 tys. do 500
tys. mieszkańców – 7 osób (7,4%).
Jeśli chodzi o mężczyzn, najwięcej mieszka na wsi – 14 osób (38,9%). Niewiele mniej – 11 panów
(30,6%) zamieszkuje miasta do 20 tys. mieszkańców. Sześciu (16,6%) mężczyzn żyje w miastach
powyższej 500 tys. mieszkańców, natomiast 5 (13,9%) ankietowanych panów zamieszkuje miasta
od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców.
Łącznie, najwięcej ankietowanych zamieszkuje miasta powyższej 500 tys. mieszkańców – 49
respondentów (37,4%). Najmniejszą grupą były osoby mieszkające w miastach od 100 tys. do 500
tys. mieszkańców – 7 osób (5,3%).
Najwięcej kobiet – 64 (67,4%) zdobyło wykształcenie średnie. Drugie miejsce stanowią panie
z wykształceniem wyższym – 25 (26,3%). Pięć kobiet (5,3%) ma wykształcenie zasadnicze zawodowe, natomiast 1 kobieta (1%) gimnazjalne.
Wśród mężczyzn najliczniejszą grupą są osoby z wykształceniem średnim – 25 osób (69,4%).
9 (25% osób) odpowiedziało, że posiada wykształcenie wyższe. Najmniej spośród ankietowanych
Tabela 4. Wykształcenie respondentów z podziałem na płeć

Źródło: badania własne
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stanowią mężczyźni z wykształceniem podstawowym – 1 osoba (2,8%) oraz zasadniczym zawodowym również 1 osoba (2,8%).
Ogółem najwięcej respondentów stanowią ci, z wykształceniem średnim – 89 osób (67,9%).
Drugą grupą są ankietowani, który przyznali, że posiadają wykształcenie wyższe – 34 osoby (26%).
Najmniej osób posiada wykształcenie podstawowe oraz gimnazjalne – tylko 1 ankietowany (0,8%).

Wykres 5. Obserwowanie marek z branży telekomunikacyjnej w serwisach społecznościowych

Źródło: badania własne
Wykres 6. Wpływ obecności firm z branży telekomunikacyjnej w mediach społecznościowych
na pozytywny wizerunek marki

Źródło: badania własne
Wykres 7. Powody „polubienia” marki z branży telekomunikacyjnej

Źródło: badania własne
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Pierwsze pytanie dotyczyło obserwowania marek z branży telekomunikacyjnej w serwisach
społecznościowych. Wśród kobiet przeważają te, które nie śledzą profili firm telekomunikacyjnych
– 52 panie (54,7%). Nieco mniej, bo 43 (45,3%) kobiety nie monitorują fanpage marek z branży
telekomunikacyjnej.
Jeśli chodzi o mężczyzn, sytuacja jest odwrotna. Większość panów – 20 (55,6%) obserwuje
przedsiębiorstwa z sektora telekomunikacyjnego. Szesnastu mężczyzn (44,4%) przyznało, że nie
śledzi tego typu profili.
Reasumując, nieco ponad połowa ankietowanych – 68 osób (51,9%) odpowiedziało, że nie
„lubi” fangpage’ów firm z branży telekomunikacyjnej. Trochę mniej respondentów – 63 osoby
(48,1%) są obserwatorami marek telekomunikacyjnych.
Wśród badanych kobiet najwięcej – 63 (66,3%) uważa, że obecność firm z branży telekomunikacyjnej w mediach społecznościowych pozytywnie wpływa na wizerunek marki. Dwadzieścia sześć
pań (27,4%) odpowiedziało, że nie jest w stanie powiedzieć, czy posiadanie firmowego fanpage
odgrywa istotną rolę w budowaniu opinii o marce. Tylko 6 kobiet (6,3%) stwierdziło, że obecność
przedsiębiorstw na portalach społecznościowych nie wpływa korzystnie na wizerunek marki.
W przypadku mężczyzn również najwięcej – 24 (66,7%) jest zdania, że na lepszy wizerunek
marki ma wpływ posiadanie firmowego konta w mediach społecznościowych. Dziesięciu (27,8%)
panów nie ma zdania na zadane pytanie. Najmniejszą grupę – 2 (5,5%) stanowią mężczyźni, który
odpowiedzieli, że obecność firm z branży telekomunikacyjnej w mediach społecznościowych nie
ma znaczenia, jeśli chodzi o pozytywny wizerunek marki.
Dla większości ankietowanych - 87 (66,4%) prowadzenie fanpage przez firmy telekomunikacyjne
ma pozytywny wpływ na postrzeganie wizerunku marki przez innych użytkowników. Mało liczną
grupę, tj. 8 osób (6,1 %) stanowią respondenci, którzy uważają, że obecność przedsiębiorstw
telekomunikacyjnych w mediach społecznościowych nie rzutuje na opinii o danej marce.
Kolejne pytanie dotyczyło powodów obserwowanie marki z branży telekomunikacyjnej. Na to
pytanie ankietowani mogli zaznaczyć klika odpowiedzi.
Najwięcej kobiet – 55 (57,9%) odpowiedziało, że „polubiło” fanpage firmy, ze względu na możliwość obserwowania nowości i promocji, które są oferowane. Kolejną grupę stanowią panie – 31
(32,6%), które są przywiązane do marki. Polecenie przez znajomych było powodem, dla którego
16 kobiet (16,8%) obserwuje firmy z branży telekomunikacyjnej w mediach społecznościowych.
Dwanaście pań - (12,6%) nie jest w stanie powiedzieć, dlaczego „lubi” konta firm telekomunikacyjnych. Tylko 7 ankietowanych kobiet stwierdziło, że perspektywa dzielenia się swoją opinią
z innymi użytkownikami była impulsem do „polubienia” marki z branży telekomunikacyjnej. Jedna
respondentka (1%) nie obserwuje takich fanpage’ów.

Wykres 8. Zwiększenie więzi z marką dzięki obecności marki w mediach społecznościowych

Źródło: badania własne
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Wykres 9. Marki obserwowane na Facebook’u

Źródło: badania własne
Siedemnastu badanych mężczyzn (47,2%) uważa, że przywiązanie do marki jest główną
przyczyną „polubienia” danej marki. Drugie miejsce stanowi grupa mężczyzn – 15 osób (41,7%),
która odpowiedziała, że argumentem przemawiającym za obserwowaniem firmy w mediach
społecznościowych jest perspektywa śledzenia nowości i promocji. Ośmiu mężczyzn - (22,2%)
twierdzi, że nie wie dlaczego monitoruje firmy telekomunikacyjne. Możliwość podzielenia się
swoją opinią z innymi użytkownikami była powodem, dla którego 5 mężczyzn (13,9%) obserwuje
firmowe fanpage. Natomiast dla 4 panów polecenie przez znajomych było głównym bodźcem do
kliknięcia „lubię to”.
Podsumowując, najwięcej ankietowanych potwierdziło, że perspektywa obserwowania promocji
i nowości – 70 osób (53,4%) oraz przywiązanie do marki 48 respondentów (36,6%) są głównymi
przyczynami „polubienia” danej marki z branży telekomunikacyjnej.
Na pytanie „Czy obecność marki w mediach społecznościowych zwiększa Pana(i) więź z marką?”, twierdząco odpowiedziało 42 ankietowanych kobiet (44,2%). Nieco mniej, tj. 37 pań (39%)
uważa, że posiadanie firmowego konta przez firmy z branży telekomunikacyjnej nie zwiększyło
ich zażyłości z marką. Szesnaście pań (16,8%) nie jest w stanie udzielić stanowczej odpowiedzi
na zadane pytanie.
U mężczyzn przedstawia się to inaczej, największą liczbę – 16 (44,4%) stanowią panowie,
którzy twierdzą, że obecność marki w mediach społecznościowych nie zwiększa ich więzi z marką.
Jedenastu ankietowanych (30,6%) nie odpowiedziało jednoznacznie. Najmniej liczną grupę – 9
(25%) stanowili panowie, którzy twierdzą, że ich relacje z firmą są lepsze dzięki obecności marki
na portalach społecznościowych.
Sumując, wśród większości ankietowanych - 53 (40,5%) obecność marki w mediach społecznościowych nie zwiększa ich zażyłości z marką. Tylko 2 osoby mniej, tj. 51 (38,9%) opowiadają
się za przeciwną tezą. Dwadzieścia siedem respondentów (20,6%) nie jest w stanie określić czy
obecność marki na portalach społecznościowych ma wpływ na więź z daną marką.
Niespełna połowa ankietowanych kobiet – 43 (45,2%) nie obserwuje żadnej marki na portalu
społecznościowym Facebook. Najbardziej popularną marką wśród pań okazała się marka Orange
– 26 (27,7%). Drugie miejsce, z wynikiem 23 odpowiedzi (24,2%) zajęła marka Play. Czternaście
kobiet (14,7%) obserwuje markę T-Mobile, natomiast 6 pań śledzi profil marki Plus. Jedna kobieta
(1%) wymieniła inną markę, nieznajdującą się w proponowanych odpowiedziach, tj. Premium Mobile.
Jeśli chodzi o mężczyzn, również większość osób – 15 (41,7%) odpowiedziało, że nie obserwuje żadnej z wymienionych marek. Markami, które cieszą się największą liczbą „polubień” wśród
ankietowanych panów są Play – 10 osób (27,8%) oraz T-Mobile, również 10 osób (27,8%). Na
kolejnej pozycji znalazła się marka Orange – 9 mężczyzn (25%). Najmniej liczną grupę stanowią
panowie obserwujący markę Plus – 2 osoby (5,6%).
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Wykres 10. Aktywność na fanpage’ach firm z branży telekomunikacyjnej

Źródło: badania własne
Ogólnie rzecz biorąc większość ankietowanych - 58 osób (44,3%) nie obserwuje marek firm
z branży telekomunikacyjnej na Facebooku. Wśród śledzonych profili marek najwięcej głosów uzyskała marka Orange – 35 (26,7%) oraz Play – 33 (25,2%). Na kolejnej pozycji znalazła się marka
T-Mobile, obserwowana przez 24 respondentów (18,3%). Najmniej popularną marką okazała się
marka Plus z wynikiem 8 głosów (6,1%).
Na pytanie „Czy w ostatnim roku wykonał(a) Pan(i) jakąś aktywność na fanpage’u firmy telekomunikacyjnej?” aż 81 kobiet (85,2%) odpowiedziało negująco. Dziesięć pań (10,5%) polubiło
post, 4 kobiety (4,2%) dodało komentarz, natomiast 3 respondentki (3,6%) dodały post.
Jeśli chodzi o mężczyzn sytuacja wygląda podobnie, bo zdecydowana większość - 30 panów
(83,3%) nie wykonało żadnego działania na profilu firmy telekomunikacyjnej. Do aktywności takiej jak
polubienie posta, przyznało się 5 mężczyzn (13,9%), natomiast jeden pan (2,8%) dodał komentarz.
Ogólnie ze wszystkich badanych, niewątpliwie najwięcej osób, bo aż 111 (81,6%) nie wykonało
żadnej aktywności na fanpage’u firmy z branży telekomunikacyjnej. Niewielka część respondentów – 15 (11,5%) polubiło post, 5 ankietowanych (3,8%) dodało komentarz, natomiast 3 osoby
(2,3%) dodało post.
Powyższe badanie dowodzi, że media społecznościowe mają pozytywny wpływ na kreowanie
wizerunku firmy. Prawie połowa ankietowanych obserwuje profile firm z branży telekomunikacyjnej.
Głównym powodem „polubienia” fanpage’ów jest możliwość obserwowania nowości i promocji. to
dzięki produktom i usługom marka jest kojarzona z daną firmą. Niespełna połowa respondentów
zadeklarowała, że dzięki marketingowi społecznościowemu ich więź z marką zwiększa się.
Rozdział 3. Analiza danych z serwisu Facebook z wykorzystaniem narzędzi Big Data
3.1. Istota, znaczenie i rozwiązania technologiczne Big Data
W ciągu ostatnich lat można zauważyć znaczące zwiększenie ilości informacji cyfrowych.
Niekonwencjonalne techniki, które wcześniej przetwarzały dane stały się niewystarczające do
przesyłania i przechowywania masowej ilości danych cyfrowych. Aby sprostać potrzebom pojawił się trend Big Data. M. Cox oraz D. Ellsworth jako jedni z pierwszych zdefiniowali termin Big
Data jako maksymalizowanie liczby danych do analizowania, aby uzyskać jak najwięcej wartości
informacyjnych. Inna definicja została zaproponowana przez Douga Laneya – analityka pracującego w META Group (obecnie Gartner – firma analityczno-doradcza), który określił Big Data jako
koncepcję trzech atrybutów w modelu „3V”: objętość (volume), różnorodność (variety), szybkość
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przetwarzania (velocity). W kolejnych latach firma Gartner dodała dwa kolejne wymiary, które
odnoszą się do dużych danych: zmienność (variability) oraz złożoność (complexity).
Objętość – dane mają bardzo duże rozmiary, które są liczone w terabajtach i petabajtach.
Liczba danych stale rośnie, przez co tradycyjne systemy IT nie są w stanie ich przesyłać i przechowywać. Technologia Big Data daje możliwość wykorzystania dynamicznych danych. Przy
użyciu systemów rozproszonych, dane są magazynowane w kilku miejscach oraz gromadzone
za pomocą właściwego oprogramowania.
Prędkość – dane napływają bardzo szybko. Aby uzyskać kluczowe informacje z danych
docierających szybko i strumieniowo potrzeba dodatkowej mocy obliczeniowej, która pozwoli
analizować je w czasie rzeczywistym.
Różnorodność – dane są brane z wielu źródeł. Ich różnorodność wynika ze zróżnicowanej formy
danych (obrazowa, tekstowa, liczbowa, dźwiękowa) oraz ich zapisu poprzez rozmaite modele.
Zmienność – dane ulegają różnym trendom i cyklom, a ich natężenie w czasie jest zmienne.
Wpływ na nieregularność danych może mieć dynamika procesów oraz zmiany zachodzące na
gospodarce czy w polityce.
Złożoność – dane są różnie uporządkowane. Złożoność danych jest połączona z ich różnorodnością. Dane możemy rozróżniać w zależności od ich charakteru, typu oraz formatu. Możemy
wyróżnić dane o konkretnej strukturze, które mają zdefiniowany typ oraz format, dane o strukturze
mieszanej, uporządkowane cząstkowo, mające właściwości organizacyjne oraz takie, które nie
posiadają struktury naturalnej. Dane strukturalne to takie, które zawierają konkretną liczbę pól.
w skład danych strukturalnych możemy wliczyć numery pesel, numery telefonów, numery kart
kredytowych. Dane z poczty e-mail, z plików XML czy z Elektronicznej Wymiany Danych to dane
o mieszanej strukturze. Jeśli chodzi o dane niestrukturalne, są to różnego rodzaju dokumenty,
pliki, zdjęcia oraz wideo. 27
Nie tylko dane są nowością. Wyżej wymienione cechy generują potrzebę zastosowania zupełnie nowych narzędzi informatycznych, aby spożytkować dane w jak najpełniejszy sposób. Za
pomocą rozbudowania systemów o kolejne maszyny (skalowanie poziome) można analizować
dane w trakcie ich generowania. Nie jest konieczny zakup nowych maszyn (skalowanie pionowe)
oraz umieszczenie informacji w bazie danych.
Jednym z najpopularniejszych rozwiązań do analizy Big Data jest Apache Hadoop. Oprogramowanie to jest zestawem typu open-source, w klastrach serwerów możliwe jest rozproszone
przetwarzanie dużych zbiorów danych przy użyciu modeli programowania. Oprogramowanie
pozwala na wysokie skalowanie danych z jednego do tysiąca serwerów. Dodatkowo wyróżnia się
odpornością na uszkodzenia. w skład Apache Hadoop wchodzą następujące moduły:
• Hadoop Common – narzędzia konieczne do wspomagania innych modułów Hadoop.
• Hadoop Distributed File System (HDFS) – system, który pozwala na przechowywanie danych
oraz wdrożenie rozproszonego systemu plików. Zapewnia on dostęp do danych oraz wysoką
przepustowość aplikacji.
• Hadoop YARN – platforma umożliwiająca planowanie i zarządzanie zasobami „w klastrach”.
• Hadoop MapReduce – system programistyczny dedykowany przetwarzaniu dużych zestawów
danych. Platforma oparta jest na YARN i wzorowana na rozwiązaniach zaprojektowanych przez
firmę Google. Za pomocą MapReduce można tworzyć procesy takie jak mapowanie czy redukcja. Aplikacje tworzone przez MapReduce działają równocześnie na bardzo wielu komputerach.
Mocną stroną systemu jest możliwość nieskomplikowanego rozproszenia operacji. Realizacja
operacji „map” na oddzielnym serwerze jest możliwa, pod warunkiem, że każda z tych operacji
będzie niezależna.
M. Tabakow, J. Korczak, B. Franczyk, Big Data – definicje, wyzwania i technologie informacyjne, Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, nr 1, s. 141.
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Innym rozwiązaniem architektonicznym, które umożliwia analizę ogromnej liczby danych
jest NoSQL. Mechanizm ten pozwala na przechowywanie i korzystanie z danych bez żadnego
ograniczenia. Dane te są nie są modelowane w sposób tabelaryczny, który jest wykorzystywany
w bazach danych o schemacie relacyjnym. Bazy NoSQL nie znajdują zastosowania, kiedy konieczna jest dokładność danych. Spójność i jednolitość danych odgrywa mniejszą rolę na rzecz
dużej dostępności. Inną barierą jest to, że nie ma prostego sformalizowanego języka zapytań.
Można wyróżnić kilka typów baz danych NoSQL:
• bazy dokumentowe – dane, które są magazynowane jako dokumenty,
• bazy klucz-wartość – dane, które występują jako zestaw par klucz-wartość,
• bazy kolumnowe – dane, które są umieszczane w kolumnach,
• bazy obiektowe – dane, które są prezentowane za pomocą modelu obiektowego,
• bazy grafowe – bazy danych, w których stosowane są struktury grafów z węzłami, krawędziami – relacjami. 28
Kolejnym narzędziem w architekturach, które są dedykowane zagadnieniu Big Data jest moduł
ETL oraz ELT. Proces ETL lub ELT jest wybierany w zależności od celu w jakim prowadzone jest
przetwarzanie i analiza danych. Celem modelu ETL jest pozyskanie danych, przekształcenie ich
oraz przyporządkowanie danych do tabeli w bazie danych, która jest hurtownią danych. Natomiast
model ELT przekształca kolejność całego procesu, surowe dane są załadowywane bezpośrednio
do magazynu danych, a później następuje wewnętrzna transformacja danych. w momencie dużego
obciążenia hurtowni danych, ELT może być problemem. Model ELT obliguje modyfikację stosunku
do tradycyjnych metod projektowania. w wyniku magazynowania surowych danych, można przeanalizować historię danych aż do ich źródła, przez co możliwe jest dostrzeżenie specyficznych
zależności oraz powiązań. 29
Perspektywa przetwarzania danych o ogromnej ilości, dużej złożoności i różnym typie ma
zastosowanie w bardzo wielu obszarach, zarówno komercyjnych jak i naukowo badawczych. Pozyskiwanie informacji oraz analiza danych jest kluczowym aspektem polityki firm, z praktycznie
każdej branży, takiej jak np.: finanse, bankowość, ubezpieczenia, telekomunikacja, energetyka,
turystyka, budownictwo, przemysł, informatyka, reklama, logistyka, administracja publiczna,
doradztwo, nauka, handel.
3.2. Metodologia badań
Przedmiotem badań niniejszej pracy była analiza danych pozyskanych z czterech fanpage’ów
firm z branży telekomunikacyjnej na portalu społecznościowym Facebook.
Źródłem danych są posty zamieszczane przez firmy telekomunikacyjne oraz komentarze użytkowników. Dane pochodzą z okresu 01.03.2017 – 30.04.2018 oraz zostały pobrane za pomocą
Facebook Graph API. Graph API jest interfejsem programistycznym pozwalającym na wgląd do
zasobów, które są przetwarzane w serwisie społecznościowym jakim jest Facebook. Każdy zasób
serwisu (ludzie, zdjęcia, wydarzenia, miejsca, wiadomości jest węzłem grafu, natomiast powiązania między nimi oznaczają relacje (znajomi, uczestniczenie w grupach czy wydarzeniach itp).
Mechanizm funkcjonowania Graph API opiera się na stworzeniu zapytania GET, w którym przedstawiono ścieżkę do określonego zasobu. Poniżej przedstawione zostało przykładowe zapytanie:
/Plus?fields=posts{created_time,name,message,shares,comments{message}}
28
K. Racka, Big Data – znaczenie, zastosowania i rozwiązania technologiczne, Zeszyty Naukowe PWSZ w
Płocku, Nauki Ekonomiczne, 2016, t. 23, s. 319-320.
29
M. Tabakow, J. Korczak, B. Franczyk, Big…, op. cit., s. 150-151.
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W rezultacie odesłany zostanie dokument tekstowy o formacie JSON. Oprócz postów zostały
pobrane dane takie jak:
• Created time – czas publikacji,
• Name – nazwa użytkowników,
• Message – treść postów,
• Shares – liczba udostępnień postów,
• Comments - treść komentarzy,
• Reactions – liczba reakcji (like, love, wow, haha, sad, angry, thankful).
Trzeba zaznaczyć, że Big Data nie jest tylko magazynowaniem i przetwarzaniem danych, ale
co najważniejsze wnioskowaniem oraz wirtualizacją danych. Jest to konieczne do osiągnięcia
korzyści płynących z Big Data. 30 Analiza danych została przeprowadzona za pomocą oprogramowania opracowanego przez Katedrę Technologii Informacyjnych Mediów. Następnie uzyskane
dane zostały przefiltrowane według wybranych słów kluczy.
Wyniki testów zostały zaprezentowane przy użyciu wykresów przedstawiających częstotliwość
występowania słów kluczy. Prezentacja ta pozwala na precyzyjne sprawdzenie jak zmieniała się
liczba słów kluczy w analizowanym okresie.
3.3. Analiza przeprowadzonych testów
Przystępując do analizy zgromadzonych danych, pierwszym etapem było ustalenie słów, które
są istotne dla podjętej problematyki. W związku z tym, słowami kluczami stały się nazwy marek:
Orange, Plus, Play, T-Mobile. Poniższy wykres przedstawia ilość wystąpień słów kluczy w postach
publikowanych na fanpage’ach analizowanych firm oraz w komentarzach.
Słowo klucz, które pojawiało się najczęściej to nazwa marki „Orange”. W danych z badanego
okresu słowo to pojawiło się aż 11 656 razy. Następnie, na drugim miejscu znalazło się słowo
„Play”, które wystąpiło z częstotliwością 7159 razy. Gęstość wystąpienia słowa „T-Mobile” wynosi
3361. Najrzadziej pojawiającym się słowem była nazwa marki „Plus” – 2530 razy.
Liczba wystąpień poszczególnych słów kluczy świadczy o popularności marki. Marka Orange,
która ma najwięcej obserwatorów swojego firmowego profilu uzyskała najlepszy wynik. Co ciekawe
słowo „T-Mobile” występuje częściej od słowa „Plus”, pomimo że marka Plus zgromadziła więcej
internautów na swoim fanpage’u.
Wykres 11. Ilość wystąpień słów kluczy

Źródło: badania własne
30
H. Chen, R. H. Chiang, V.C. Storey, Business Intelligence and Analytics: From Big Data to Big Impact, MIS
Quarterly, 2012, nr 4, s. 1165–1188.
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Jeśli chodzi o procentowy udział słów kluczy w ilości wszystkich wyrazów na fanpage’u danej
marki, najlepszy wynik uzyskało słowo „Play” - 1,12%. Wyraz „Orange” stanowił 1,05%. Słowo
„T-Mobile” stanowiło 0,61% wszystkich wyrazów. Na ostatnim miejscu znalazł się wyraz „Plus”
z rezultatem 0,59%.
Analiza ilościowa poszczególnych słów kluczy i ich wystąpień z podziałem na poszczególne
miesiące, pozwala wyróżnić pewne zależności i prawidłowości. Wielomianowa linia trendu, która
została dodana do wykresów jest przydatna, gdy mamy do czynienia z danymi oscylującymi.
Dzięki temu można prognozować przyszłe wartości.
Okresem, w którym najczęściej występowało słowo klucz „Orange” był marzec
2018 r. Najmniej razy wyraz pojawił się w kwietniu 2017 r. Można zauważyć, że porównując
częstotliwość występowania słowa „Orange” w marcu i kwietniu 2017 r. oraz 2018 r. widoczny jest
wyraźny wzrost użycia słowa kluczowego na rzecz 2018 r. W przypadku wyrazu „Orange” można
prognozować wzrost występowania słowa wraz z kolejnymi miesiącami.
Jeśli chodzi o częstotliwość występowania słowa „Play”, najwięcej razy pojawiło się w czerwcu 2017 r. oraz październiku 2017 r. Znaczny spadek w pojawianiu się wyrazu nastąpił w marcu
2018 r., w przeciwieństwie do marki Orange W miesiącach marzec i kwiecień 2018 r. nastąpiło
zmniejszenie skali używania słowa „Play” w porównaniu do marca i kwietnia 2018 r. Linia trendu
wskazuje obniżenie się wartości występowania wyrazu w przyszłych miesiącach.
Analizując częstotliwość występowania słowa klucza „Plus”, można dostrzec brak gwałtownych zmian. Tak jak w przypadku marki Orange, marzec 2018 r. był miesiącem, w którym wyraz
występował najczęściej. Natomiast w kwietniu 2017 r. popularność słowa „Plus” była najmniejsza.
Wykres 12. Częstotliwość występowania słowa klucza „Orange”

Źródło: badania własne
Wykres 13. Częstotliwość występowania słowa klucza „Play”

Źródło: badania własne
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Wykres 14. Częstotliwość występowania słowa klucza „Plus”

Źródło: badania własne
Wykres 15. Częstotliwość występowania słowa klucza „T-Mobile”

Źródło: badania własne
Na fanpage’u marki Plus nastąpiło zwiększenie częstotliwości występowania słowa klucza, w zestawieniu z miesiącami z początku badanego okresu.
Odnosząc się do słowa „T-Mobile”, można dostrzec szczególny wzrost używania wyrazu w lutym 2018 r. Miesiącem, w którym słowo wystąpiło najrzadziej był kwiecień 2017 r. Popularności
wyrazu zwiększała się do lutego 2018 r., po czym zaczęła minimalnie spadać.
Analizując wcześniej przedstawione wykresy, można wyróżnić pewne prawidłowości. W roku
2018 nastąpił wzrost popularności występowania słów kluczy. Wyjątkiem jest marka Play, która
odnotowała spadek. Częstotliwość występowania słów kluczy w grudniu, może świadczyć o natężeniu zainteresowania marką przez klientów, w związku z okresem przedświątecznym. Dodatkowo
na początku roku, w miesiącu lutym słowa klucze są używane częściej. Powodem takiej sytuacji
może być pojawienie się nowych ofert dla klientów.
Wśród najczęściej występujących wyrazów na firmowych profilach firm z branży telekomunikacyjnej znajdują się słowa „nie”, „się” oraz nazwa marki – Orange, Play, Plus, T-Mobile. Na pierwszym
miejscu znalazła się partykuła „nie”, która jest pierwszym członem innych część mowy i oznacza
zaprzeczenie. Po dokonaniu analizy jakościowej zgromadzonych danych można wyróżnić kilka
wyrazów, z którymi występuje ona najczęściej: „nie otrzymałem”, „nie miałem”, „nie jesteście”,
„nie mam”, „nie dostałem”, „nie mogę”, „nie działa”. Wśród słów, które mają dużą częstotliwość
występowania, można wyróżnić również wyrazy „problem” (5211 razy), „zgłoszenia” (4158 razy),
„brak” (2294 razy), „sprawa” (2199 razy), „niedogodności” (1953 razy), „utrudnienia” (1614 razy).
Zwroty te świadczą o tym, że fanpage firm stały się miejscem, w którym klienci składają swoje
reklamacje. Użytkownicy traktują portale społecznościowe, jako idealne narzędzie do przedstawia-
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Tabela 5. Najczęściej występujące wyrazy

Źródło: badania własne

nia swoich zastrzeżeń oraz zgłaszania wszelkich problemów. Firmy starają się brać czynny udział
w komunikacji z klientami. Świadczy o tym wielokrotne powtarzanie się słów „prosimy” (10986
razy), „przykro” (3918 razy), „przepraszamy” (3119 razy), „sprawdzimy” (2818 razy). Utrzymanie
pozytywnych relacji oraz odpowiadanie na potrzeby klientów jest bardzo istotną kwestią, która
przyczynia się do poprawy wizerunku firmy.
Na trzeciej pozycji znalazły się wyrazy związane z nazwą marki „Orange”, „Play”, „Plus”, „T-Mobile”. Dowodzi to, że firmy z branży telekomunikacyjnej promują swoją markę, która jest kojarzona
z produktami i usługami oferowanymi przez firmę. Media społecznościowe są miejscem, w którym
można z łatwością dotrzeć do dużego grona odbiorców. Firmy z branży telekomunikacyjnej reklamują
swoje oferty. Potwierdzają to systematycznie występujące słowa „internet” (9099 razy), „telefon”
(5605 razy), „oferty” (4411 razy), „pakiet” (4243 razy), „usługi” (3734 razy), „abonament” (2818 razy).
Zakończenie
Media społecznościowe dają duże możliwości w perspektywie kreacji wizerunku oraz budowania marki przez firmy. Liczba użytkowników na portalach społecznościowych stale wzrasta,
przez co przedsiębiorstwa z branży telekomunikacyjnej mają możliwość dotarcia do dużego grona
odbiorców. Wskutek tego, media społecznościowe stały się dodatkowym kanałem marketingowym
oraz komunikacyjnym. Tworzenie ciekawych treści, które angażują internautów na fanpage’ach
firm na Facebooku, komunikacja oparta na partnerskich relacjach oraz otwieranie się na potrzeby
klientów oddziałuje na odbieranie marki jako otwartej i nowoczesnej, a dodatkowo tworzy wirtualne społeczności wokół marki. Wykorzystanie potencjału jakim są media społecznościowe może
w sposób znaczący przesądzić o przewadze nad konkurencją.
Hipoteza, która została przedstawiona we wstępie, czyli ukazanie marketingu społecznościowego jako narzędzia, które ma realny, pozytywny wpływ na budowanie marki i wizerunku
przedsiębiorstw, została zweryfikowana pozytywnie. Przedstawione wyniki badań, które zostały
wykonane za pomocą ankiety pozwoliły wykazać, że działania firm telekomunikacyjnych związane
z marketingiem społecznościowym, mają korzystne oddziaływanie na opinię klientów. Analiza
testów przeprowadzonych z wykorzystaniem narzędzi Big Data potwierdza, że firmy za pośrednictwem mediów społecznościowych promują swoją markę, przedstawiają oferty oraz komunikują
się z odbiorcami, co przekłada się na budowanie relacji z klientami.
W czasach kiedy mamy do czynienia ze społeczeństwem informacyjnym, relacje z fanami
są bardzo istotnym aspektem w kreowaniu silnej i zaufanej marki. Aby sprostać oczekiwaniom
klientów stała interakcja na linii klient – firma jest kluczowa. Pomimo tego, że budowanie marki
jest aspektem niematerialnym, to efekty zabiegu są jak najbardziej namacalne. To właśnie marka
staje się dla klienta obietnicą jakości i poczucia ekskluzywności.
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