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Celem artykułu jest przedstawienie zachodzących w długim okresie zmian w korzystaniu z tradycyjnych i nowoczesnych
form komunikacji marketingowej oraz różnic pod tym względem między podstawowymi grupami konsumentów w zależno-
ści od cech tych konsumentów, a także rozpoznanie postaw i zachowań rynkowych konsumentów pod wpływem tych form
komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem reklamy internetowej oraz mediów społecznościowych. Podstawą analiz są
wyniki własnych ogólnopolskich badań ankietowych przeprowadzonych w latach 1995, 2001 i 2017–2018. Z badań wyni-
ka, iż wzrostowi znaczenia internetowych form komunikacji w odziaływaniu na zachowania konsumentów towarzyszy
wciąż stosunkowo duża rola grup odniesienia jako źródła informacji o ofercie. Zwiększa się również liczba krytycznych po-
staw wobec reklamy, ale nie zmniejsza się w sposób zasadniczy jej skuteczność w oddziaływaniu na konsumentów. Na-
tomiast zmienia się mechanizm oddziaływania reklamy na konsumentów, gdyż rośnie siła składnika behawioralnego bada-
nych postaw w porównaniu ze składnikiem emocjonalnym. Stosunkowo duże są różnice w postawach oraz w korzystaniu
z internetowych form komunikacji między grupami konsumentów według kryterium wieku i wykształcenia, ale różnice te
mają tendencję do zmniejszania się z uwagi na rosnący wskaźnik penetracji internetu. Relatywnie największa jest podat-
ność pokolenia Z na reklamę — nie tylko w odniesieniu do reklam emitowanych w sieci, ale także reklam offline. Konsu-
menci z tego pokolenia częściej też podejmują różne rodzaje aktywności w mediach społecznościowych w kształtowaniu
oferty rynkowej. 
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Wprowadzenie

Dynamiczny rozwój gospodarki cyfrowej we współczesnym świecie two-
rzy nowe warunki funkcjonowania wszystkich podmiotów rynkowych,
w tym konsumentów, dla których szczególnie ważne jest zmniejszenie dys-
proporcji w stosunku do podmiotów gospodarczych w dostępie do informacji
o rynku. Konsumenci korzystają obecnie z wielu różnych źródeł informacji
o ofercie rynkowej, co stwarza możliwość bardziej racjonalnego podejmowa-
nia decyzji nabywczych. 

Celem artykułu jest przedstawienie zachodzących w czasie zmian pod
względem korzystania z nowoczesnych i tradycyjnych form komunikacji
marketingowej oraz różnic między podstawowymi grupami konsumentów
w tym zakresie w zależności od cech tych konsumentów, takich jak: płeć,

The purpose of the article is to present the extent to which consumers use modern and traditional forms of
marketing communication about the market offer, depending on the characteristics of these consumers, as well
as to recognize the attitudes and market behavior of consumers under the influence these forms of
communication, with particular emphasis on online advertising and social media. The basis of the analyzes are the
results of the own, nationwide, surveys carried out in 1995, 2001 and 2017/2018. The importance of online
information sources in influencing consumer behavior has grown dynamically, but the role of reference groups as
a source of information on offers is still relatively large. Despite the increase in critical attitudes towards
advertising, it does not significantly reduce its effectiveness in influencing consumers, although the mechanism
of this influence is changing, as the strength of the behavioral component of the attitudes studied, is greater
compared to the emotional component. Moreover, according to the criterion of age and education, there are
significant differences in attitudes and the use of online sources of information between consumer groups, but
these differences tend to decrease due to the growing rate of internet penetration. The generation Z's
susceptibility to advertising is relatively the greatest, not only in relation to ads broadcasted on the web, but also
offline ads. Consumers from this generation are also more likely to engage in various types of social media activity
in shaping the market offer.
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wiek, wykształcenie, źródło utrzymania, miejsce zamieszkania (miasto,
wieś), a także rozpoznanie postaw i zachowań rynkowych konsumentów
pod wpływem badanych form komunikacji. marketingowej, w szczególności
pod wpływem różnych form reklamy oraz mediów społecznościowych. 

Skuteczność tych form w oddziaływaniu na klientów, a w efekcie w re-
alizacji celów firmy zależy od tego, jak są one postrzegane przez konsumen-
tów oraz jak wpływają na podejmowane przez nich decyzje zakupu. 

Z badań prowadzonych na różnych rynkach wynika rosnący wpływ in-
ternetowych form komunikacji marketingowej, głównie reklamy i mediów
społecznościowych. W badaniach podkreśla się znaczenie wartości informa-
cyjnych reklam internetowych, które okazują się ważniejsze niż wartości
hedonistyczne (Taghipoorreyneh i De Run, 2016). Wpływ reklamy interne-
towej, podobnie jak telewizyjnej, ujawnia się głównie na etapie kształtowa-
nia świadomości, pobudzania zainteresowania produktem oraz przekonania
do zakupu (Sama, 2019). 

Badania przeprowadzone przez Malthousa, Caldera i innych badaczy
wykazują, że postawy konsumentów wobec reklam są wypadkową ich zaan-
gażowania w korzystanie z danego medium reklamowego, tj. czasopisma,
programu telewizyjnego czy strony internetowej (Malthouse, Calder i Tam-
hane, 2007; Malthouse i Schaedel, 2009; Calder, Isaac i Malthouse, 2016).
Konsumenci preferujący dane medium mają więc także bardziej przychylny
stosunek do zamieszczanych w nim przekazów reklamowych. Reklama in-
ternetowa, w przeciwieństwie do telewizyjnej, skuteczniej oddziałuje na po-
kolenie Y niż X (Cheben, 2014). Z badań przeprowadzonych na polskim ryn-
ku wynika, iż poziom akceptacji przekazów reklamowych jeszcze w 2014 r.
był większy w mediach tradycyjnych niż w nowych mediach (Witczak,
2018). Jednakże rosnąca ekspansja i popularność reklam internetowych
umacnia trend korzystania z tych reklam przez konsumentów oraz wzrostu
wydatków na reklamę internetową. 

Mimo rosnących wydatków na tę formę reklamy, obserwuje się także re-
latywnie największą w skali świata intensywność stosowania przez polskich
internautów programów do blokowania reklam (adblock), co stanowi po-
twierdzenie negatywnych postaw wobec reklamy w sieci, ocenianej jako
zbyt intensywna, stosująca techniki manipulacji i naruszająca prywatność
(Szubra i Trojanowski, 2018). Zagrożeniem dla reklam internetowych są
także ujawniane negatywne postawy użytkowników urządzeń mobilnych do
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pojawiających się w nich reklam (Bajdak, 2017). Nie zmienia to faktu, iż re-
klama internetowa stała się dla konsumentów istotnym źródłem informacji
o ofercie i coraz bardziej oddziałuje na dokonywane przez nich zakupy. 

Jednocześnie wskazuje się na istotną rolę mediów społecznościowych
w kształtowaniu decyzji zakupu, gdyż pozwalają one użytkownikom na zapo-
znawanie się z recenzjami, opiniami i komentarzami innych osób, które wcze-
śniej kupiły produkt. Informacje te składają się na tzw. „zerowy moment
prawdy”, czyli moment podjęcia decyzji o zakupie dzięki zweryfikowaniu in-
nych źródeł informacji i przekazów o produkcie, zwłaszcza reklamowych (Le-
cinski, 2011; Parzonko, 2015). Prognozy wykazują, iż media społecznościowe
i wideo online utrzymają — w porównaniu z innymi kanałami reklamowymi
— najwyższe tempo wzrostu, które wyniesie w latach 2019–2022 średnio
16,6% i 13,8% rocznie, co wynika głównie ze stałego wzrostu korzystania
z urządzeń mobilnych (Kuchta-Nykiel, 2020). Nieustający rozwój korzystania
z serwisów społecznościowych pokazuje też zmiany preferencji użytkowni-
ków w kierunku takich przekazów, jak obraz lub wideo, stąd wzrost popular-
ności serwisów Snapchat, Instagram, Periscope, a także YouTube (Bartosik-
-Purgat, 2016). Badania pokazują, iż w mediach społecznościowych to sam
kontekst (tj. platforma), a nie treść reklamy jest kluczowym wyznacznikiem
jej skuteczności (Calder, Isaac i Malthouse, 2016). Jest to istotna przesłanka
takiego kształtowania profilu serwisów społecznościowych, aby pobudzić za-
interesowanie wyraźnie określonych segmentów użytkowników. 

Analiza wzorców korzystania z mediów społecznościowych przez mło-
dych konsumentów pokazuje wzrost znaczenia treści, związku z marką
oraz roli społeczności skupionej wokół marki wśród osób najchętniej korzy-
stających z mediów społecznościowych, a równocześnie spadek roli czynni-
ków typowo materialnych na rzecz treści i informacji wśród osób najbar-
dziej sceptycznych (Gąsior, 2016). 

Uzasadnia to podejmowanie problemu informacyjnej roli tych mediów,
a także reklamy internetowej. 

Metodyka badań 

Wobec wzrostu udziału internetowych form komunikacji o ofercie skon-
centrowano się właśnie na tych formach, tj. głównie na reklamach interne-
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towych oraz mediach społecznościowych. W mniejszym zakresie rozpatry-
wano tradycyjne formy komunikacji, tj. informacji od sprzedawców, reklam
sklepowych, komunikatów w prasie, reklam prasowych, reklam radiowych
i telewizyjnych, a także rekomendacji krewnych i znajomych oraz własnych
doświadczeń. 

Podstawą analiz są wyniki badań ankietowych przeprowadzonych
przez autorkę artykułu w długim horyzoncie czasowym, tj. na początku
przemian systemowych w 1995 r. (w ramach grantu KBN „Zmiany zacho-
wań konsumenckich w warunkach transformacji polskiej gospodarki”) na
populacji 1004 konsumentów, następnie w 2001 r. na populacji 1079 re-
spondentów oraz w latach 2017–2018 na populacji 1328 osób. W bada-
niach roli reklamy internetowej i mediów społecznościowych skoncentro-
wano się głównie na okresie 2017–2018 z uwagi na istotne różnice w po-
ziomie rozwoju i korzystania z internetu w trzech rozpatrywanych okresach.
Badania miały za każdym razem charakter ogólnopolski i zostały przepro-
wadzone w następujących województwach: dolnośląskim, lubelskim, łódz-
kim, małopolskim, mazowieckim, pomorskim, podkarpackim, śląskim,
wielkopolskim, zachodniopomorskim. Udział procentowy wywiadów an-
kietowych przeprowadzonych w każdym województwie odpowiadał udzia-
łowi ludności tego województwa w populacji ogólnopolskiej. Zastosowane
próby są porównywalne według podstawowych kryteriów: wiek, płeć, wy-
kształcenie, miejsce zamieszkania miasto–wieś, główne źródło utrzyma-
nia. Zastosowano metodę kwotowego doboru próby, dobierając responden-
tów w ramach wymienionych wyżej warstw. Ankiety rozprowadzano za
pośrednictwem ankieterów. 

W każdym z trzech wymienionych okresów zastosowano do badań to sa-
mo narzędzie badawcze w postaci kwestionariusza ankietowego, co stwo-
rzyło możliwość bezpośredniego porównywania uzyskanych wyników prze-
prowadzonych badań. Kwestionariusz ankietowy obejmował pytania doty-
czące zachowań konsumentów na rynku i ich reakcji na działania marketin-
gowe przedsiębiorstw w różnych obszarach marketingu, w tym na działania
w zakresie komunikacji z klientami. 

MARKETING INSTYTUCJI NAUKOWYCH I BADAWCZYCH, 2020, Vol. 38, Issue 4,  DOI: 10.2478/minib-2020-0030

wwwwww..mmiinniibb..ppll



Tradycyjne i nowoczesne źródła informacji o ofercie rynkowej 
w zachowaniach zakupowych konsumentów

Przedstawiony na rysunku 1 zestaw źródeł informacji o towarach i usłu-
gach oferowanych na rynku wskazywał w okresie 2017–2018 na określone
różnice w między konsumentami w korzystaniu z tradycyjnych i nowocze-
snych form tych informacji Co czwarty respondent czerpał informacje z me-
diów społecznościowych, a prawie co trzeci z reklamy internetowej, nato-
miast zmniejszyła się rola konwencjonalnych form reklamy, gdyż na rekla-
mę telewizyjną wskazywał już tylko co piąty ankietowany, na sklepową —
co dziesiąty, a na reklamę i komunikaty prasowe wskazywało około 6% re-
spondentów, na radiową zaś zaledwie 2%. 

Mimo rozwoju nowych form pozyskiwania przez konsumentów informa-
cji rynkowych nie zmniejsza się znaczenie takich tradycyjnych źródeł, jak
informacje od krewnych i znajomych, z których korzystał w badanym okre-
sie co drugi respondent. Wysoki poziom zaufania do tych źródeł informacji
potwierdzają coroczne badania Nielsena (2015), a także wyniki międzyna-
rodowych badań prowadzonych przez agencję Kantar, według których naj-
więcej, bo 78% respondentów zadeklarowało w 2018 r. zaufanie do informa-
cji rynkowych pozyskanych od rodziny i przyjaciół (Étude, 2019). Ponadto
z badań autorki wynika, iż co trzeci ankietowany deklarował kierowanie się
w swych rynkowych wyborach własnym doświadczeniem. Oczywiście rola
własnych doświadczeń jest większa wśród osób starszych, ale już znaczenie
rekomendacji ze strony grup odniesienia nie wykazuje zróżnicowania
w przekroju grup wiekowych. Natomiast wiek istotnie różnicuje korzysta-
nie z portali społecznościowych i reklamy internetowej, które jest znacznie
większe w młodszych grupach wiekowych, a starsze roczniki respondentów
relatywnie częściej deklarowały czerpanie informacji z reklamy telewizyj-
nej, sklepowej czy bezpośrednio od sprzedawców. Te tradycyjne formy re-
klamy były także częściej wskazywane jako źródła informacji przez osoby
z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym, podczas gdy
respondenci z wykształceniem średnim i wyższym wyróżniają się częstszym
korzystaniem z informacji pozyskiwanych z nowoczesnych, bo elektronicz-
nych kanałów komunikacji. 

Dominujący udział informacji od krewnych i znajomych był najbardziej
widoczny w małych miastach do 20 tys. mieszkańców, którzy w porówna-
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niu z mieszkańcami innych miejscowości wyróżniali się największym
stopniem korzystania z reklam telewizyjnych i sklepowych, co wynika
z raczej tradycyjnego modelu zachowań konsumpcyjnych. Miejsce za-
mieszkania dość istotnie wpływa także na zakres korzystania z własnych
doświadczeń w pozyskiwaniu informacji o ofercie. Okazuje się, że relatyw-
nie najczęściej korzystali z tego źródła respondenci mieszkający w dużych
miastach, tj. powyżej 200 tys. mieszkańców (37%) oraz miastach liczących
100–200 tys. mieszkańców (34%), co można tłumaczyć większymi możli-
wościami pozyskiwania przez nich tych doświadczeń w porównaniu np.
z ludnością wiejską czy osobami zamieszkałymi w małych miejscowo-
ściach do 20 tys. mieszkańców. 

Duża ekspansja reklam internetowych skutecznie oddziałuje na zacho-
wania konsumentów poszukujących informacji o ofercie. Z tego źródła ko-
rzystają dzisiaj wszystkie grupy wiekowe, choć w sposób oczywisty najbar-
dziej, bo dwu-, a nawet trzykrotnie częściej młodsze roczniki, tj. z grup wie-
kowych 18–25, 25–35 oraz 35–39 lat (rysunek 1). Wyróżniają się także osoby
lepiej wykształcone, głównie jednak ze średnim wykształceniem, które dy-
stansują pod tym względem nawet osoby z wyższym wykształceniem. Na
trzecim miejscu w korzystaniu z reklam internetowych są osoby z wykształ-
ceniem podstawowym, a na kolejnym z wykształceniem zasadniczym zawo-
dowym i choć dystans do osób z poprzednich grup jest znaczący, to ma on
tendencję do wyrównywania się z uwagi na rosnący wskaźnik penetracji in-
ternetu. 

Warto także wskazać na różnice w korzystaniu z reklam interneto-
wych w zależności od źródła utrzymania respondentów. Ich rola jest
relatywnie największa w grupie osób wykonujących wolny zawód,
a także tych prowadzących własną działalność gospodarczą. Na podob-
nym poziomie kształtują się też wskaźniki dla pracowników fizycz-
nych, choć z pewnością inny jest wśród nich kierunek poszukiwań in-
formacji w internecie. Ponadto okazuje się, iż brak aktywności zawo-
dowej (korzystanie z zasiłku dla bezrobotnych lub z renty czy emery-
tury) nie wyklucza korzystania z reklam internetowych, ale jedynie
znacznie go ogranicza, o czym świadczą dwu- i trzykrotnie niższe od-
setki respondentów deklarujących pozyskiwanie informacji o ofercie
z reklam internetowych. 
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Rysunek  1. Skąd przede wszystkim czerpie Pan (Pani) informacje 
o ofercie towarów i usług?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego w latach 2017–2018. 

W tym miejscu trzeba podkreślić, iż reklama internetowa jest najbar-
dziej skuteczna w kształtowaniu decyzji zakupu większości badanych dóbr
konsumpcyjnych, z wyjątkiem żywności, do której nabywania najbardziej
zachęca wciąż reklama telewizyjna. Spośród wielu produktów konsumpcyj-
nych reklama internetowa ma największe oddziaływanie na zakup odzieży
i obuwia, kosmetyków oraz książek, ale jej skuteczność rośnie także w od-
niesieniu do innych produktów. 

W dobie internetu konkurencyjna wobec różnych form reklamy jest ro-
la mediów społecznościowych w pozyskiwaniu informacji rynkowych, na co
wskazywało 25,7% respondentów. 
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Analizując wykorzystywane przez konsumentów źródła informacji
o ofercie trzeba wskazać na utrzymujący się na jeszcze dość wysokim pozio-
mie udział reklamy telewizyjnej, na którą wskazywał średnio co piąty re-
spondent, a wśród osób powyżej 60 lat oraz 40–49-letnich nawet co czwarty
deklarował korzystanie z tego źródła informacji o ofercie (tabela 1). Wyróż-
niali się pod tym względem także mieszkańcy małych miast do 20 tys.
mieszkańców (28,8%), a także emeryci i renciści oraz osoby użytkujący go-
spodarstwo rolne (27%). 

Znacznie mniejsza jest rola reklam sklepowych oraz sprzedawców jako
źródła informacji o ofercie rynkowej, gdyż średnio korzystał z nich co dzie-
siąty respondent, ale w starszych grupach wiekowych od 15 do 17%, podob-
nie wśród osób z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym,
a także zamieszkałych w miastach do 20 tys. mieszkańców. Z informacji
przekazywanych przez sprzedawców najczęściej korzystali ludzie starsi,
zwłaszcza 50–59-letni (19,2%), a także emeryci i renciści, rolnicy oraz żyją-
cy z zasiłku dla bezrobotnych. Byli to także częściej mieszkańcy wsi, którzy
są bardziej podatni na oddziaływanie osobowych form komunikacji. 

Tabela 1. Źródła informacji o ofercie towarów i usług, z których korzystają konsumenci
reprezentujący różne grupy wiekowe (odsetek respondentów) 

Źródło informacji
Grupa wiekowa (w latach)

18–24 25–29 30–39 40–49 50–59 60 i więcej

Krewni i znajomi 50,1 48,9 46,4 47,2 46,2 47,4

Reklamy telewizyjne 20,5 19,6 23,2 24,5 21,2 25,6

Reklamy radiowe 1,4 1,6 4,2 3,1 3,8 2,6

Reklamy prasowe  1,9 4,9 6,5 5,0 7,7 6,4

Reklamy sklepowe 9,8 8,7 6,5 8,2 16,3 15,4

Sprzedawcy 6,8 6,5 8,3 13,2 19,2 16,7

Komunikaty prasowe 1,7 2,2 3,0 2,5 1,0 5,1

Własne doświadczenia 30,6 29,3 30,4 39,6 41,3 37,2

Reklamy internetowe 35,0 34,2 32,1 13,2 13,5 9,0

Media społecznościowe 32,3 30,4 18,5 19,5 8,7 12.8

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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Znajomość dywersyfikacji źródeł informacji wykorzystywanych przez
konsumentów ma dużą wartość aplikacyjną, dostarczając firmom wskazó-
wek niezbędnych dla kształtowania efektywnych strategii komunikacyj-
nych i koncepcji przekazu. 

Zmiany postaw konsumentów wobec reklamy 
w przekroju grup wiekowych 

Obserwowanie reakcji polskich konsumentów na różne formy komunika-
cji stanowi domenę badań socjologicznych, psychologicznych i kulturowych
oraz ekonomicznych, których wyniki rozszerzają także wiedzę menedżerów
dążących do zwiększenia skuteczności oddziaływania na rynek i osiągnięcia
przewagi konkurencyjnej. Z uwagi na dominowanie reklamy w przestrzeni
medialnej konieczne jest stałe monitorowanie postaw i zachowań konsu-
menckich wobec coraz nowszych jej form, co ułatwia również ocenę procesów
adaptacji polskich konsumentów do warunków gospodarki rynkowej. 

W pierwszych latach okresu transformacji ekonomiczno-ustrojowej do-
minowały pozytywne postawy konsumentów wobec reklamy głównie
w warstwie poznawczej oraz behawioralnej. Konsumenci wskazywali na ich
wartość informacyjną, pobudzanie ciekawości oraz zachęcanie do działania,
choć w warstwie emocjonalnej przeważały oceny krytyczne, gdyż częściej
podkreślano, że reklamy drażnią i denerwują, niż odprężają i bawią. 

Badania autorki pokazały, iż w 1995 r., po sześciu latach transformacji
systemowej, pozytywną postawę wobec reklamy prezentowało 40% konsu-
mentów, tyle samo miało stosunek obojętny, a co piąty deklarował postawę
negatywną. Kolejne lata przyniosły duży spadek postaw pozytywnych 
(o 20 punktów procentowych w 2001 r.) i wzrost postaw negatywnych. Po-
twierdzają to badania CBOS przeprowadzone w latach 1992–2011. Zdaniem
respondentów reklamy zamiast informować, dezinformują (67%) oraz nu-
dzą odbiorców (80%), a ponadto zniechęcają do zakupu (73%) oraz drażnią
(81%) (CBOS, 2011). 

Zmiany w postawach wobec reklamy uwidaczniają się w szczególności
w przekroju podstawowych generacji konsumentów, co wyrażają wyniki ba-
dania przeprowadzonego przez IRCenter w 2018 r. (Wójcicka, 2018) doty-
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czące zarówno elementu emocjonalnego postawy, jak i jej elementu beha-
wioralnego. Przede wszystkim potwierdzają one duże różnice między gene-
racjami konsumentów pod względem preferowanych form reklamy, gdyż
baby boomers i osoby pokolenia X preferują reklamy offline (ulotki rekla-
mowe, reklamy w czasopismach, spoty reklamowe w telewizji, reklamy out-
doorowe i radiowe), w środowisku których dorastali — w odróżnieniu od
młodszych pokoleń, a zwłaszcza pokolenia Z, choć także millenialsów, któ-
re preferują digitalowe formy reklamy, zwłaszcza reklamy na Facebooku,
eventy oraz reklamy na Instagramie. Jednocześnie zaobserwowano bardzo
ciekawą prawidłowość, pokazującą większą siłę składnika behawioralnego
badanych postaw w porównaniu ze składnikiem emocjonalnym, gdyż rela-
tywnie więcej respondentów deklaruje wpływ badanych form reklamy na
decyzje zakupowe niż lubienie tych form. Świadczy to o skuteczności rekla-
my w oddziaływaniu na konsumentów — i to zarówno reklam offline, jak
i digitalowych. Ponadto zdecydowanie większą podatność na reklamę mają
młodsze pokolenia konsumentów i dotyczy to nie tylko reklam offline, ale
także reklam emitowanych w sieci. I tak, eventy są istotne w kształtowaniu
decyzji zakupowych dla 52% przedstawicieli pokolenia Z, wrażliwość na re-
klamy na Facebooku wykazuje 47% tych respondentów, a reklamy telewi-
zyjne i outdoory przekonują do zakupu 49% osób z tego pokolenia. Dowodzi
to także wciąż silnej pozycji reklam offline w kształtowaniu zachowań kon-
sumenckich. 

Z badań przeprowadzonych przez autorkę wynika, iż reklama jest najle-
piej przyjmowana przez ludzi młodych w wieku 18–29 lat. Zmniejsza się na-
tomiast pozytywny wpływ wykształcenia oraz charakteru zatrudnienia na
postawy wobec reklamy. Po okresie dużej akceptacji reklamy przez osoby
prowadzące własną działalność lub wykonujące pracę na średnim i wysokim
szczeblu postępuje wzrost krytycyzmu tych osób wobec reklamy, co zmniej-
sza dotychczasowe zróżnicowania między grupami konsumentów. 

Efekty behawioralne różnych form reklamy 

O stopniu oddziaływania reklamy na decyzje rynkowe konsumentów
świadczą ich zakupy dokonywane pod wpływem reklamy. Okazuje się, że
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po okresie wzrostu liczby kupujących z 32, 3% w 1995 r. do 38% w 2001 r.
nastąpił spadek liczby deklarujących, że kupili produkt pod wpływem re-
klamy — do 32,1% w latach 2017–2018 r. (tabela 2). 

Tabela  2. Liczba konsumentów, którzy w ostatnim okresie (1/2 roku) 
kupili produkt (usługę) pod wpływem reklamy (odsetek) 

Wyszczególnienie
Wiek (w latach) 

18–24 25–29 30–39 40–49 50–59 60 i więcej ogółem

1995 44,5 42,6 28,7 31,7 22,1 24,6 32,3
2001 52,1 42,3 40,1 35,3 26,4 22,9 38,1
2017/2018 35,8 37,9 29,0 23,1 24,7 26,0 32,1

Wykształcenie

podstawowe zasadnicze zawodowe średnie wyższe

1995 20,1 22,4 39,7 38,5
2001 18,5 30,5 40,7 45,4
2017/2018 26,1 22,5 34,5 31,0

Source: own elaboration on the basis of survey research. 

Jak wynika z przeprowadzonych badań, oddziaływanie reklamy na decy-
zje zakupu jest zróżnicowane w zależności od takich cech konsumentów, jak
wiek oraz poziom wykształcenia. Im konsument młodszy i lepiej wykształ-
cony, tym chętniej dokonuje zakupów pod wpływem reklamy. Wśród ankie-
towanych w wieku 18–24 lata, a także wśród tych, którzy mają wyższe wy-
kształcenie, prawie co drugi dokonał w 2001 r. zakupu pod jej wpływem,
a wśród respondentów najstarszych oraz słabiej wykształconych — jedynie
co piąty. W okresie 2017–2018 różnice pod tym względem między respon-
dentami lepiej i gorzej wykształconymi istotnie się zmniejszyły, ale przy za-
chowaniu zaobserwowanych powyżej prawidłowości. 

Konsumenci wykazują różną wrażliwość na reklamy poszczególnych
dóbr, co przy zróżnicowanej intensywności działań reklamowych sprawia,
że reklama ma niejednakowy wpływ na zakupy tych dóbr. Z deklaracji re-
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spondentów, którzy w latach 2017–2018 zakupili produkt pod wpływem re-
klamy, wynika, że najsilniej oddziaływała ona na decyzje zakupu żywności,
odzieży i obuwia, różnego rodzaju usług oraz kosmetyków. W nieco mniej-
szym stopniu reklama wpływała na zakupy książek, różnego rodzaju usług,
komputerów i smartfonów oraz środków czystości. Natomiast relatywnie
najmniejszy był jej wpływ na decyzje zakupu sprzętu turystycznego, sprzę-
tu AGD oraz sprzętu RTV, a także biżuterii. Trzeba przyznać, iż zakupy tej
ostatniej grupy produktów kształtowane są przez znacznie bardziej złożony
zestaw czynników, wśród których reklama nie odgrywa roli najważniejszej.
W zespole kryteriów wyboru tych produktów szczególnie ważna jest cena,
dlatego reklama odgrywa jedynie rolę czynnika wspomagającego decyzje
rynkowe. 

Jak już podkreślono, spośród różnych form reklamy już nie reklama te-
lewizyjna najsilniej oddziałuje na konsumentów, lecz reklama internetowa,
gdyż pod jej wpływem dokonał zakupów co trzeci respondent, a skuteczność
reklamy telewizyjnej uplasowała się na drugim miejscu (20,6% responden-
tów). Pod wpływem reklamy internetowej nabywane były głównie: odzież
i obuwie, kosmetyki, książki oraz komputery i smartfony. Tymczasem re-
klama telewizyjna okazała się najbardziej skuteczna w nakłanianiu do za-
kupu produktów żywnościowych, na co wskazał co trzeci respondent,
a w następnej kolejności (przez 12–14% respondentów) nabywane były pod
jej wpływem kosmetyki i środki czystości. 

Wyrazem wpływu nowych technologii na proces zakupowy współczesne-
go konsumenta jest wykorzystywanie w coraz szerszym zakresie technolo-
gii mobilnej w dokonywaniu zakupów. Deklarowane było ono, jak wynika
z badań autorki, przez 45,6% respondentów, choć zdecydowana większość,
bo 87,4%, korzystała z komputerów stacjonarnych, gdyż dzięki dużym ekra-
nom stwarzają one lepsze możliwości szczegółowego zapoznania się z da-
nym produktem. Rola tabletów jest znacznie mniejsza, gdyż wskazywało na
nie 16,6% respondentów, a inne urządzenia, takie jak konsola czy inteli-
gentny zegarek, mają jeszcze marginalne znaczenie. 

Wykorzystywanie smartfonów w procesie zakupu było największe
w grupie nabywców 18–25 lat i zmniejszało się z wiekiem nabywcy — od
61,6% w grupie najmłodszej, 48,4% w grupie 25–29 lat do 3,8% wśród kon-
sumentów 60-letnich i starszych (tabela 3). 
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Tabela  3. Urządzenia wykorzystywane przez konsumentów w procesie zakupu 
(odsetek respondentów) 

Urządzenie
Grupa wiekowa (w latach) 

18–24 25–29 30–39 40–49 50–59 60 i więcej

Komputer 91,7 94,6 90,5 84,9 75,0 51,3
Smartfon 61,6 48,4 44,6 25,2 6,7 3,8
Telewizor 0,6 1,6 1,8 0,0 1,9 3,8
Tablet 18,0 15,8 23,2 18,9 4,8 5,1
Konsola 0,9 2,2 0,6 0,0 0,0 1,3
Smartwatch 0,6 0,0 0,6 1,3 0,0 1,3

Source: own elaboration on the basis of survey research. 

Wyraźny jest także wpływ poziomu wykształcenia oraz głównego źródła
utrzymania na korzystanie z nowoczesnych urządzeń w dokonywaniu za-
kupów, który jest pochodną stylu zakupów, a zwłaszcza korzystania 
z e-commerce. W największym stopniu korzystają z nich przedstawiciele wol-
nych zawodów i prowadzący własną działalność gospodarczą, a biorąc pod
uwagę poziom wykształcenia — osoby z wykształceniem średnim i wyższym. 

Znaczenie mediów społecznościowych 
w zachowaniach nabywczych 

Z uwagi na rosnący wpływ mediów społecznościowych w pozyskiwaniu
informacji rynkowych zbadano, które z nich mają największą skuteczność
w kształtowaniu decyzji zakupowych. 

Na pierwszym miejscu wymieniane były portale społecznościowe, takie
jak Facebook, Instagram (39,2% respondentów), następnie fora interneto-
we (29,1%) oraz porównywarki cenowe np. Ceneo (25,9%) i serwisy opinii
i rekomendacji, m.in. Opineo.pl (20,6%). Nieco mniejsze znaczenie mają
blogi (kulinarne, modowe itp.) wskazywane przez 17,4% badanych czy au-
kcje internetowe (14,8%), a najmniejszą rolę odgrywają społeczności pro-
fesjonalistów (np. Linkedln, Goldenline) i serwisy dziennikarstwa obywa-
telskiego wskazywane przez niewielkie, kilkuprocentowe odsetki respon-
dentów. 
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Rola mediów społecznościowych w oddziaływaniu na procesy zakupowe
zależy przede wszystkim od wieku konsumentów. Młodsi konsumenci, tj.
18–24-letni oraz 25–29-letni preferują portale społecznościowe (Facebook,
Instagram itp.), na co wskazywał co drugi respondent, podczas gdy w star-
szych grupach wiekowych, zwłaszcza 30–39 lat oraz 40–49 lat, zdecydowa-
nie większą rolę jako źródło informacji odgrywały fora internetowe oraz po-
równywarki cenowe, wskazywane nawet przez 38% osób w wieku 30–39 lat
oraz od 27 do 30% w grupie respondentów 40–49-letnich. 

Ponadto rośnie popularność blogów jako form komunikacji i źródła in-
formacji o ofercie rynkowej, z których w takim właśnie celu korzystają czę-
ściej najmłodsi konsumenci, tj. co czwarty w wieku 18–24 lata i prawie co
piąty w wieku 25–29 lat, ale na to źródło wskazywały też osoby starsze, na-
wet ponad 60-letnie (7,7% respondentów). Kobiety, w porównaniu z męż-
czyznami, częściej pozyskiwały informacje o ofercie z portali społecznościo-
wych, z serwisów opinii i rekomendacji, np. Opineo.pl, a także z blogów.
Mężczyźni zaś wyróżniali się pod względem korzystania z forów interneto-
wych. Natomiast bardzo zbliżony między płciami jest stopień korzystania
z porównywarek cenowych, na które wskazywał co czwarty respondent. 

Niewielkie jeszcze odsetki respondentów wskazywały na takie źródła in-
formacji o ofercie, jak portale dla profesjonalistów, np. Linkedln czy Golden-
line, a także na serwisy dziennikarstwa obywatelskiego, z których częściej
korzystali mężczyźni, a także osoby wykonujące wolny zawód. Co ciekawe,
w podobnym zakresie korzystali z nich mieszkańcy dużych, jak i małych
miast. 

Znaczenie mediów społecznościowych w odziaływaniu na procesy zakupo-
we jest wyraźnie zróżnicowane w zależności od wykształcenia konsumentów.
Popularne portale społecznościowe, tj. Facebook, Instagram, odgrywają naj-
większą rolę w zachowaniach zakupowych osób z wykształceniem średnim,
co deklarował niemal co drugi respondent, wśród osób z wykształceniem
podstawowym — 38%, a najmniej (21%) wśród osób z wykształceniem zasad-
niczym zawodowym. Portale społecznościowe mają także stosunkowo duży
udział w kształtowaniu zachowań zakupowych osób z wyższym wykształce-
niem, gdyż podkreślało to 34% tych respondentów, a ponadto ta grupa re-
spondentów wyróżniała się pod względem wykorzystywania w procesach za-
kupowych takich rodzajów mediów społecznościowych, jak: fora internetowe
(31%), porównywarki cenowe, np. Ceneo (31%), oraz serwisy opinii i reko-
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mendacji, m.in. Opineo.pl (22%). Media te odgrywają także stosunkowo du-
żą rolę w odziaływaniu na procesy zakupowe osób z wykształceniem śred-
nim, co podkreślało 21–27% tych respondentów. 

Prowadzenie badań wśród młodych konsumentów na różnych rynkach
potwierdza rosnącą rolę mediów społecznościowych w kształtowaniu ryn-
kowych zachowań konsumenckich. Z badania przeprowadzonego przez
GfK na Facebooku w 2017 r. na rynku produktów kosmetycznych w Wiel-
kiej Brytanii, Francji, Niemczech i Zjednoczonych Emiratach Arabskich
wynika, że 72% konsumentek kosmetyków dokonywało zakupów pod
wpływem informacji w internecie (L'influence…, 2019), a prawie 40% kon-
sumentów twierdziło, że chętniej kupiłoby markę, którą zobaczy na Face-
booku lub Instagramie. Potwierdzają to badania na rynkach lokalnych,
np. przeprowadzone w Poznaniu na rynku odzieżowym w okresie
2017–2018 wśród osób w wieku 16–26 lat (Stachowiak-Krzyżan, 2019).
Z badań tych wynika, iż treści publikowane przez firmy w mediach spo-
łecznościowych skłaniają przede wszystkim do zapoznawania się z ofertą
sklepu internetowego firmy, co deklarowało 78% respondentów, a następ-
nie do rozważania zakupu produktu danej marki (67%) oraz dokonania
takiego zakupu (57%). Ponadto w zbliżonym stopniu pobudzało to konsu-
mentów do odwiedzania sklepów stacjonarnych, a dodatkową korzyścią
dla firmy jest rekomendowanie zakupionej marki odzieżowej krewnym
i znajomym, deklarowane przez 41% respondentów. Podobny odsetek, bo
44%, wskazał, iż w swych decyzjach zakupowych kieruje się umieszczany-
mi w mediach społecznościowych ofertami promocyjnymi (Szulżyk-
-Cieplak, Puchtel i Płecha, 2017). Media społecznościowe są źródłem in-
spiracji dla konsumentów, a także czynnikiem kształtowania zaufania,
gdyż konsument ma szanse poznania opinii zarówno osób wpływowych,
jak i anonimowych, przeciętnych użytkowników. Badania Deloitt pokazu-
ją, iż dla 27% przedstawicieli pokolenia Z to właśnie rekomendacje znajo-
mych w social mediach mają znaczenie kluczowe w podejmowaniu decyzji
zakupu dóbr i usług (Digital Democracy Survey, 2017). Dużą rolę odgry-
wa także jakość wizualizacji reklamowanych produktów. W związku z tym
obecność firmy w mediach społecznościowych ma znaczący wpływ na za-
chowania zakupowe. 
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Formy aktywności konsumentów 
w mediach społecznościowych 

Współcześni konsumenci nie poprzestają jedynie na pozyskiwaniu infor-
macji z portali społecznościowych oraz na wykorzystywaniu ich w celu ko-
munikowania się z innymi osobami czy dokonywania zakupów, lecz podej-
mują także różne rodzaje aktywności w kształtowaniu oferty rynkowej.
Z badań autorki wynika, iż średnio co piąty z nich deklarował, iż chętnie
ocenia i opiniuje produkty na forach internetowych oraz w innych mediach
społecznościowych. Częściej taka forma aktywności była podejmowana
przez młodszych, tj. 18–24-letnich konsumentów (24,2% respondentów),
a wśród konsumentów 25–29-letnich nawet co trzecia osoba deklarowała ta-
ką aktywność. Natomiast starsi konsumenci bardzo rzadko oceniają i opi-
niują produkty w sieci, bo wskazywało na to zaledwie 3,9% respondentów
w wieku 50–59 lat (tabela 4). 

Ponadto mężczyźni nieco częściej niż kobiety angażują się w takie dzia-
łania, a biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania — mieszkańcy miast śred-
nich i dużych, choć wyróżniają się pod tym względem miasta liczące 50–100
tysięcy mieszkańców, w których 32% respondentów opiniowało produkty
i zgłaszało swoje uwagi w mediach społecznościowych, podczas gdy wśród
ludności wiejskiej jedynie 17,7%. Wyróżniają się także przedstawiciele wol-
nych zawodów, gdyż co trzeci z nich deklarował podejmowanie takiej formy
aktywności, a wśród emerytów i rencistów — tylko 7,7%. 

Tabela  4. Podejmowane przez konsumentów z różnych grup wiekowych formy
aktywności w sieci we współpracy z firmą (odsetek respondentów) 

Rodzaj aktywności
Grupa wiekowa (w latach)

18–24 25–29 30–39 40–49 50–59 60 i więcej

Chętnie oceniam i opiniuję produkty  
na forach i stronach sklepów 24,2 29,1 19,2 14,5 3,9 7,8

Zgłaszam pomysły dla uatrakcyjnienia oferty 3,3 2,2 3,0 0,0 1,0 1,3
Przedstawiam firmie projekty nowych produktów 2,9 4,4 2,4 0,0 0,0 3,9
Nie podejmuję takich aktywności 69,6 64,3 75,4 85,5 95,1 87,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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Oceniając podejmowane przez internautów formy aktywności służące
kształtowaniu oferty rynkowej, trzeba podkreślić, iż bardzo niewielkie od-
setki respondentów (średnio około 3%) deklarowały większe zaangażowanie
w tym zakresie polegające na zgłaszaniu pomysłów służących uatrakcyjnie-
niu oferty w ramach specjalnych organizowanych przez firmy akcji. Jeszcze
mniej internautów z własnej inicjatywy proponowało firmom koncepcje
i projekty nowych produktów. 

Podsumowanie

Uwarunkowania współczesnego rynku, a zwłaszcza nowe technologie infor-
macyjno-komunikacyjne zmieniają zachowania zakupowe konsumentów, któ-
rzy w coraz większym zakresie korzystają ze stwarzanych im nowych możliwo-
ści i udogodnień w procesie zakupu. Mimo wzrostu znaczenia internetowych
form komunikacji, stosunkowo duża jest wciąż rola grup odniesienia jako źró-
dła informacji o ofercie, co potwierdzają wyniki autorskich badań przeprowa-
dzonych w długim okresie (lata 1995, 2001, 2017–2018). Potwierdzają to także
wyniki badań międzynarodowych, przeprowadzonych przez agencję badawczą
Kantar na pięciu największych rynkach konsumpcyjnych (w Brazylii, Chinach,
Francji, USA oraz Wielkiej Brytanii), z których wynika, iż co drugi konsument
pozyskuje informacje o markach od rodziny i przyjaciół, gdyż jest to źródło in-
formacji o najwyższym poziomie zaufania. Indeks zaufania wynosił w 2018 r.
78% — przy 33% dla reklamy, a 46% dla mediów społecznościowych (Étude,
2019). Wyjaśnienie przyczyn tego zjawiska wymaga pogłębienia wyników ba-
dań poprzez rozpoznanie mechanizmów psychologicznych i socjologicznych
kształtujących zachowania konsumenckie. Wyznacza to kierunek zastosowania
jakościowych badań motywacyjnych. 

Przedstawiony wzrost krytycznych postaw wobec reklamy nie zmniejsza
w sposób zasadniczy ich skuteczności w oddziaływaniu na konsumentów, ale
zmienia się rola poszczególnych form reklamy z korzyścią dla reklamy interne-
towej i mediów społecznościowych. Potwierdzają to analizowane w przekroju
podstawowych generacji konsumentów zmiany ich postaw wobec różnych form
reklamy, które pokazują największą podatność pokolenia Z na reklamę nie tyl-
ko w odniesieniu do reklam emitowanych w sieci, ale także reklam offline.
Świadczy to o wciąż silnej pozycji reklam offline w kształtowaniu zachowań
konsumenckich. Jednocześnie rośnie rola mediów społecznościowych — nie tyl-
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ko portali społecznościowych (Facebook, Instagram), ale także forów interneto-
wych, porównywarek cenowych oraz serwisów opinii i rekomendacji. Wzrasta
również popularność blogów jako źródła informacji o ofercie rynkowej. 

Można stwierdzić, iż duże zróżnicowanie roli mediów społecznościowych
w kształtowaniu zakupów w zależności od wieku, wykształcenia, głównego źró-
dła utrzymania oraz miejsca zamieszkania konsumentów wynika głównie z od-
miennego tempa procesu przyjmowania nowych technologii przez polskich
konsumentów. Konsumenci z młodszych grup wiekowych, a także mieszkający
w średnich i dużych miastach, jak również przedstawiciele wolnych zawodów,
którzy są najbardziej obeznani z tymi technologiami, wyróżniają się także ak-
tywnością w kształtowaniu oferty rynkowej, oceniając i opiniując produkty,
choć bardziej zaawansowane formy, polegające na udziale w kreowaniu nowych
produktów, są wciąż stosowane bardzo rzadko. Większe zaangażowanie wyka-
zują uczestnicy społeczności online skupionych wokół marki, zwłaszcza ci naj-
bardziej zainteresowani współpracą z firmą. Inwestowanie przez firmy w plat-
formy społecznościowe sprzyja wyzwalaniu zaangażowania i kreatywności
użytkowników platformy, co przynosi im satysfakcję, a w efekcie przekłada się
na wzrost sprzedaży. 

Wykazane różnice między grupami konsumentów w reakcjach na te bodźce
rozszerzają wiedzę niezbędną do formułowania prawidłowości strukturalnych
oraz przyczynowo-skutkowych w zachowaniach konsumenckich. Mogą też sta-
nowić przesłankę różnicowania przez menedżerów przekazów komunikacyj-
nych wykorzystywanych w polityce komunikacji z rynkiem.
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