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Artykuł sponsorowany w internecie

Z artykułem sponsorowanym jako specyficznym sposobem reklamo-
wania produktów i usług spotykamy się w prasie lub internecie, gdzie staje 
się coraz bardziej popularną formą promocji, coraz mocniej konkurującą 
z tradycyjnymi komunikatami reklamowymi, nie zawsze przynoszącymi 
pożądane efekty. Odbiorcy – otoczeni zewsząd reklamą – większym zaufa-
niem darzą treści informacyjne niż otwarcie perswazyjne1.

Interesująca mnie forma swój rzeczywisty cel komunikacyjny pozo-
stawia w ukryciu, przynajmniej na pierwszym etapie kontaktu z odbiorcą. 
Artykuł sponsorowany – jak podaje Słownik terminologii medialnej2 – to „in-
formacja o reklamowym, niedziennikarskim charakterze publikacji”. Ten 
typ reklamy nosi angielską nazwę advertorial powstałą z połączenia rze-
czowników advertisement ‘reklama’ i editorial ‘artykuł’. Advertorial jest więc 
reklamą, która prezentuje informacje o produkcie, imitując styl obiektyw-

1 Stosunek Polaków do reklamy jest przedmiotem badań opinii społecznej od początku lat 90. XX wieku. Po-
czątkowo nastawienie pozytywne respondentów (53%) dominowało nad negatywnym (9%), co wiązano z nowością 
i sporadycznością zjawiska. Z czasem odnotowywano rosnącą przewagę nastawienia negatywnego, badani traktowali 
reklamy jako środek manipulacji, a najmniejszym zaufaniem cieszyły się wśród osób starszych, powyżej 60. roku 
życia (zob. K. Gawlik, Stosunek Polaków do reklamy. Raport z badania, TNS Pentor, styczeń 2011; www.tnsglobal.
pl/archiwumraportow/files/2014/04/Stosunek-Polakow-do-reklam.pdf). Jednakże – co ważne dla omawianej formy 
artykułu sponsorowanego – młodzież i internauci w wieku studenckim (do 24. roku życia) deklarują zaufanie do 
reklam w internecie, a młodzi dorośli (25–34 lata) i dorośli (35–44 lata) uznają za wiarygodne informacje ze stron 
WWW producentów, a na takie stylizowane są często omawiane materiały (IRCenter, Badanie marketingowe – zaufa-
nie do reklamy w telewizji, styczeń 2015; https://ircenter.com/zaufanie-do-reklamy-badanie-marketingowe).

2  W. Pisarek, red., Słownik terminologii medialnej, Kraków 2006, s. 12.
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nego artykułu dziennikarskiego, prasowego, a obecnie również styl forma-
tów internetowych, takich jak artykuł zamieszczony na portalu czy forma 
bloga. Zgodnie z art. 36 ust. 3 Prawa prasowego publikacje sponsorowane 
muszą być „oznaczone w sposób niebudzący wątpliwości, iż nie stanowią 
materiału redakcyjnego”3. Badacze zajmujący się prawnymi aspektami re-
klamowania zwracają uwagę, że zasada ta nie jest przestrzegana, a treści 
promocyjne, zwłaszcza te publikowane w sieci, są przez reklamodawców 
kamuflowane4. Obserwacje te częściowo potwierdza obszerny materiał 
zgromadzony na potrzeby niniejszego opracowania: 52 strony WWW za-
wierające artykuły sponsorowane, których łączną objętość szacuję na nieco 
ponad 900 tys. znaków.

Reklama tego typu jest częścią inbound marketingu (marketingu przy-
chodzącego, aktywnego), ściśle powiązanego z content marketingiem (mar-
ketingiem treści). Zgodnie z wytycznymi tego trendu należy być obecnym 
tam, gdzie potencjalni klienci już się znajdują i zdobyć ich uwagę, publi-
kując najlepsze treści5. Takimi wirtualnymi miejscami są na przykład blo-
gi i popularne strony internetowe, ale również kanały wideo, gry online, 
fora, sieci społecznościowe i wyniki wyszukiwania Google; także słowniki 
i tłumacze online, popularne strony gromadzące memy, opracowania ma-
teriału dla uczniów czy studentów. Na takich właśnie często odwiedzanych 
stronach zamieszczane są zapowiedzi artykułów sponsorowanych.

Artykuł sponsorowany w prasie przybiera kształt stylistyczny i graficz-
ny tekstu typowego dla danej gazety lub czasopisma i zwykle mieści się na 
jednej stronie. Konstrukcja artykułu sponsorowanego zamieszczanego na 
stronach internetowych ze względu na nieciągły, hipertekstowy charakter 
medium jest bardziej skomplikowana: składa się z 3 części, z których każda 
rządzi się innymi zasadami. Części te to: zapowiedź (zajawka) artykułu, 
artykuł sponsorowany właściwy oraz komunikat reklamowy6. Dwie 

3 Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24).
4 Na kwestię łatwości ukrywania treści reklamowych w komunikacji internetowej zwraca uwagę m.in. Ewa 

Nowińska w artykule Nieuczciwa reklama w Internecie, [w:] Internet – problemy prawne. Materiały z konferencji zorga-
nizowanej 2 grudnia 1998 r. w Lublinie, red. R. Skubisz, Lublin 1999, s. 56.

5 Zob. K. Grzybczyk, Lokowanie produktu, Warszawa 2012; B. Halligan, D. Shah, Inbound marketing. Daj się 
poznać w Google, serwisach społecznościowych i na blogu, przeł. B. Sałbut, Gliwice 2010.

6 Termin zapowiedź (zajawka) odnoszę w artykule do znaczenia znanego w dziennikarstwie ‘skrótowe 
przedstawienie treści zamieszczonych w dalszej części pisma’. Zapowiedź artykułu sponsorowanego podobnie 
jak zapowiedź dziennikarska zachęca czytelnika do zapoznania się z nim, odsyła do niego. Określenie artykuł 
sponsorowany właściwy jest moją propozycją nazwania tego elementu konstrukcji komunikatu perswazyjnego. Nazwa 
komunikat reklamowy jest w powszechnym użyciu i nie wymaga objaśnienia. Zob. M. Wojtak, Gatunki prasowe, Lublin 
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z owych części omówię w kolejności, w jakiej poznaje je odbiorca, ze wzglę-
du jednak na ograniczenia objętości tekstu oraz liczbę istniejących publi-
kacji na temat werbalno-ikonicznych komunikatów reklamowych trzeci 
składnik artykułu sponsorowanego w tym opracowaniu pominę7. 

1. Zapowiedź (zajawka)

Autorzy wszelakich opracowań zwracają uwagę na znaczenie zapowie-
dzi, która – jak w klasycznym ujęciu dziennikarskim – ma zainteresować 
czytelnika materiałem, wywołać reakcję, jaką będzie odczytanie anonso-
wanego tekstu, a w internecie – skorzystanie z łącza oznaczonego tekstem 
czytaj więcej. Zgodnie z zaleceniami zapowiedź, zwana też zajawką, nie 
powinna być dłuższa niż 2 linijki tekstu; ma – jak zapowiedzi dziennikar-
skie  – stanowić istotę całego artykułu, przekazywać informacje o tekście, 
lecz nie dostarczać jej w całości; powinna więc być intrygująca, ale w oma-
wianym wypadku może być dowcipna, a nawet szokująca. 

Formalnie zajawka artykułu sponsorowanego jest tekstem w ramce 
lub grafiką połączoną z tekstem; oba typy zawierają linki prowadzące do 
materiału promocyjnego. Fotografie lub ryciny nawiązują do tematyki wła-
ściwego artykułu, choć niejednokrotnie sugerują, że czytelnik korzystają-
cy z linku znajdzie w dalszej części komunikatu porady, jak łatwo (może 
nawet domowymi sposobami) rozwiązać skomplikowany zwykle problem 
medyczny. Materiały graficzne tego typu prezentują środki spożywcze do-
stępne w każdym sklepie albo mikstury przypominające koktajle owocowo-
-warzywne, w rzeczywistości jednak odsyłają do kosztownych suplementów 
diety i środków pielęgnacyjnych, czego czytelnik może się nie spodziewać.

Drugim elementem zachęcającym do kontunuowania lektury jest tekst, 
którym opatrzone jest zdjęcie, zawierający zestawienie słów sugerujących 
przełomowość prezentowanej metody lub innowacyjność środka. Równie 
często akcentowana jest tradycyjność receptury i możliwość przygotowa-
nia produktu w warunkach domowych (domowy, starożytny, ludowy sposób; 
babcina metoda) czy naturalność składników, ale nade wszystko – łatwość 

2004, s. 101–119; K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, W. Furman, Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język, 
Warszawa 2009, s. 42; M. Wojtak, O internetowych wersjach zapowiedzi dziennikarskich, „Postscriptum Polonistyczne”, 
nr 2(14)/2014, s. 39–56.

7 Artykuł sponsorowany jest formą na tyle już popularną, że zalecenia dotyczące jego kompozycji i stylu łatwo 
znaleźć na stronach internetowych. Zob. np. www.whitepress.pl/baza-wiedzy/2/artykul-sponsorowany [dostęp: 
12.03.2018].



262  |  Katarzyna Wyrwas

osiągnięcia celu (bez wkuwania słówek; bez diet i treningów; bez operacji; bez 
zabiegów; automatycznie zlikwidować; najwygodniejsza metoda; w zawrotnym 
/ rekordowym tempie; w 11 dni; prosta metoda; ekspresowo; schudła od razu; 
fałdki tłuszczu znikną same; przez noc) i skuteczność (drastycznie wzmacnia 
słuch; z niewiarygodną prędkością; ekstremalny spalacz tłuszczu). Współczes-
ną pogoń za sensacją odzwierciedla zastosowanie w celu perswazyjnym 
słownictwa odwołującego się do zdziwienia, zgorszenia, gniewu, ale tak-
że wyjawiania sekretów itp. (np. poligloci zdziwieni; nietypowa receptura; 
dziwny sposób; Tajna technika na zrobienie mięśni bez diet i siłowni; Lekarz 
z NASA ujawnia…; mama wyjawia sekret liftingu, który doprowadził lekarzy 
do furii; kontrowersyjny lekarz; dzięki tej starej dziwacznej sztuczce…). Cieka-
wość czytelnika ma wzmóc przekazanie informacji niepełnej (Tego składni-
ka musisz unikać, jeśli chcesz schudnąć), urwanie wypowiedzi i zastosowanie 
wielokropka oznaczającego niedomówienie (np. Dokuczliwe haluksy znika-
ją po tym jak…), a także wykorzystanie zwrotów z czasownikiem w 1. os. 
lp. trybu rozkazującego (takich jak przeczytaj więcej, czytaj dalej, sprawdź, 
poznaj, wypróbuj) lub nawet grafiki przypominającej strzałki (>>), która 
sugeruje konieczność skorzystania z linku.

W tym miejscu warto zatrzymać się na chwilę, aby rozważyć przyczyny 
formułowania takich, a nie innych komunikatów. W dobie konsumpcjo-
nizmu, szybkiego tempa życia i rozwoju technologii propagowany i umac-
niany jest – jak pokazują rozważania psychologów8 – etos konsumencki, 
którego najważniejszymi zasadami są przedkładanie: 

• łatwego nad trudne („dostarczanie niewyszukanych rozrywek, 
umożliwienie osiągania pożądanych dóbr bez konieczności budo-
wania zobowiązań”9 itd.);

• prostego nad złożone („powszechne tendencje redukcjonistyczne, 
jednowymiarowe prezentowanie idoli popkultury, przywódców 
politycznych, podawanie informacji w sposób minimalizujący nie-
bezpieczeństwo interpretacji niezgodnej z pierwotnymi zamierze-
niami”);

8 Zob. B.R. Barber, Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, przeł. 
H. Jankowska, Warszawa 2008.

9 Zasady etosu konsumenckiego w punktach a, b i c cytuję ze s. 51 artykułu Łukasza Jacha i Teresy Sikory pt. 
Mentalność prawego kciuka jako poznawczy regulator funkcjonowania współczesnego człowieka, [w:] Życie w konsumpcji, 
konsumpcja w życiu. Psychologiczne ścieżki współzależności, red. A.M. Zawadzka, M. Górnik-Durose, Sopot 2010, 
s. 47–63.
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• szybkiego nad powolne („nieustanne dostarczanie jednostce no-
wych wrażeń i informacji”, „negatywna ocena czynności wymaga-
jących poświęcenia znacznej ilości czasu, waloryzacja natychmia-
stowości i teraźniejszości”).

W myśl tych zasad pozytywnie oceniane i pożądane są nie żmudne ćwi-
czenia, czasochłonne metody, naukowa precyzja, lecz sprytne zabiegi, któ-
re pozwalają na osiągnięcie efektu, wrażenia, niekoniecznie zaś poprawy 
sytuacji, a już na pewno nie środkami legalnymi, wypracowanymi i apro-
bowanymi przez naukę. W grupie opisywanej mieszczą się także, a może 
przede wszystkim, nierozwiązywalne problemy medyczno-estetyczne: 
starzenie się, łysienie, siwienie, osłabienie wzroku, słuchu, pamięci i pro-
cesów poznawczych, choroby chrząstki stawowej, uporczywe tycie mające 
przyczyny w dysfunkcjach organizmu i/lub nieprawidłowych nawykach 
żywieniowych, choroby wymagające długotrwałego leczenia i/lub zabiegu 
chirurgicznego czy też nabywanie języka obcego stanowiące rozciągnięty 
w czasie proces okupiony wysiłkiem intelektualnym. Sformułowane przez 
współczesnego filozofa Tadeusza Gadacza pojęcie mentalność prawego kciu-
ka10 psycholodzy definiują jako „poznawczo-behawioralną tendencję do 
preferowania zachowań szybkich, łatwych i jednoznacznych”11. Odzwier-
ciedleniem tych preferencji konsumenckich jest użycie w komunikatach 
reklamowych, a w tym także w artykułach sponsorowanych, rzeczowni-
ków odnoszących się do zręczności czy sprytu, jak trik «sprytne posunięcie 
służące osiągnięciu jakiegoś celu; podstęp»12; sztuczka «zachowanie, posu-
nięcie, przez które chcemy coś osiągnąć, korzystając z cudzej naiwności, 
niewiedzy itp.»; «popis zręczności, umiejętności, siły itp., często wykonany 
tak sprytnie i sprawnie, że trudno zrozumieć lub dostrzec jego mechanizm; 
trik» (np. Genialny trik na naprawę kolan bez zabiegów; Przestał chrapać 
dzięki dziwnej sztuczce), a także leksemów sugerujących łatwość osiągnięcia 
celu, jak czasownik wystarczyć «być dostatecznym powodem czegoś» (np. 
Dzięki tej metodzie zmiany skórne znikają w rekordowym tempie. Wystar-
czy…) czy przysłówek tylko «komunikujący, że do osiągnięcia pewnego celu 
wystarczy wykonanie czynności lub zaistnienie stanu, o których jest mowa 
w zdaniu» (np. Dzięki temu ciężkie chrapanie Sławka ustało. A on tylko…).

10 T. Gadacz, J. Żakowski, Nędza humanistyki. Nie ma szczęścia bez myślenia, „Polityka” 2005, nr 50.
11 Ł. Jach, T. Sikora, Mentalność prawego kciuka…, s. 56.
12 Wszystkie definicje słownikowe podaję za Uniwersalnym słownikiem języka polskiego, red. S. Dubisz, Warszawa 

2003.
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2. Artykuł sponsorowany właściwy

Kiedy zaintrygowany zapowiedzią odbiorca kliknie obrazek lub napis, 
link przenosi go na stronę WWW zaprojektowaną, by przekonywać do 
uwierzenia w wartość i skuteczność oferowanego produktu, przede wszyst-
kim zaś budować wizerunek nadawcy kompetentnego, wiarygodnego, pro-
fesjonalnego, wybitnego specjalisty w swojej dziedzinie, autorytetu.

2.1. Budowa strony WWW
Badania mediów pokazują, że warto, by tekst sponsorowany nie nosił 

zbyt wielu znamion reklamy, dlatego też lepiej jest, gdy przedstawianie za-
let produktu, usługi czy marki dokonuje się w formie zwykłego, informa-
cyjnego tekstu, a reklama jest osadzona w kontekście zagadnień zbliżonych 
do tego, co chce się reklamować. Strona z właściwym artykułem sponso-
rowanym ma kształt portalu internetowego, gazety albo bloga. Graficznie 
– lecz wyłącznie w ten sposób – odwzorowane zostają przez twórców rekla-
my najważniejsze elementy typowego portalu informacyjnego. Stylizacja 
obejmuje najważniejsze elementy strony WWW, jak menu poziome z za-
kładkami tematycznymi dostosowanymi do profilu strony, np. strona pt. 
Global Science Review zawiera w menu górnym zakładki, które upodabniają 
ją do portalu o charakterze naukowym: Odkrycia, Nauka, Wszechświat, Pla-
neta, Ziemia, Natura, Ludzie, Technologia, Fakty i Mity; strona Zdrowie Fak-
ty ma naśladować portal poradniczo-rozrywkowy: Uroda, Plotki, Lifestyle, 
Moda, Kuchnia, Zdrowie, Miejsca, Eko, Humor; strona o nazwie Latest from 
the World nawiązuje tytułami zakładek do portali dotyczących finansów: 
Oszczędności, Inwestycje, Lokaty, Ranking kredytów.

Na pasku bocznym pionowym często znajdują się elementy o cha-
rakterze informacyjnym, jak prognoza pogody, kursy walut, linki do po-
pularnych artykułów z tego portalu, łącza do mediów społecznościowych 
(prowadzące donikąd). Wszystkie te dodatki mają za zadanie uwiarygod-
nić nadawcę komunikatu, zniwelować nieufność wobec prezentowanych 
treści. Na dole strony – na wzór portali informacyjnych – umieszcza się 
fingowane komentarze użytkowników, również mające skłonić do zakupu. 

Wizerunkowi nadawcy wiarygodnego służy nazwa strony odwzorowu-
jąca nazwy podobnych portali traktujących o zdrowiu, urodzie, ekonomii 
i finansach, ale – co najważniejsze – w ujęciu naukowym, prezentującym 
raporty z badań, doniesienia na temat odkryć. W takim ujęciu teksty spon-
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sorowane nieoznaczone jako reklama, a podpisane czyimś nazwiskiem, 
odbiorca traktuje jako zwykły, dziennikarski tekst, co wzmaga jego ufność 
wobec nadawcy. Zaufanie mają budować obcojęzyczne często tytuły portali 
stylizowane na media:

• ekonomiczne: The Business Magazine, The Wallet Magazine, Wall 
Street Publisher; 

• naukowe: Global Science Review, World of Science; 
• medyczne: Zdrowie Fakty, Family Health Magazine, Medycyna Fak-

ty, Health Report Magazine, Medycyna Przyszłości; 
• edukacyjne: International Education Magazine; 
• informacyjne: Latest from the World, Breaking News 24, FaktMaga-

zyn, Motoryzacja Fakty; 
• wyspecjalizowane portale lifestyle’owe przeznaczone w szczegól-

ności dla osób dbających o urodę i formę: Uroda i Zdrowie, Mu-
jerhoy, Men Experience, Wise Guys Magazine, Odchudzanie.club, 
Piękna i Naturalna, BeautyLab; 

• blogi: Mój Dziennik, Blog Barbary Białczak, Anka o Urodzie, Polski 
Blog Medyczny, Blogosfera Med-Info Marynia Włodarz13.

Zadaniem tekstu sponsorowanego jest wzbudzenie w czytelniku zain-
teresowania danym produktem i wzbogacenie jego wiedzy na temat choro-
by, którą trudno mu wyleczyć, defektu urody, który chciałby zniwelować, 
czy umiejętności, którą miałby posiąść. Artykuł sponsorowany właściwy 
jest zatem zbudowany tak, aby odbiorca odniósł wrażenie, że nabył pewną 
wiedzę od kompetentnego nadawcy i w związku z tym może podjąć racjo-
nalną decyzję o zakupie i stosowaniu danego produktu czy o skorzystaniu 
z usługi. Warto przyjrzeć się technikom, które budują wizerunek wiary-
godnego i kompetentnego nadawcy. 

13 Z badań na temat m.in. zaufania społecznego do autorów blogów wynika, że ich oceny są wiarygodne, po-
nieważ pochodzą od podobnych do odbiorcy użytkowników, którzy dzielą się cenną wiedzą płynącą z doświadcze-
nia. Blogerzy cieszą się zaufaniem społecznym podobnie jak dziennikarze: w rankingu 8 zawodów znaleźli się na 
7., a dziennikarze na 6. miejscu; naukowcy i lekarze odpowiednio na 1. i 2. miejscu. Badanie pt. Polscy internauci 
15+ czytający blogi przeprowadził Interaktywny Instytut Badań Rynkowych we wrześniu 2013 roku na grupie 1000 
polskich internautów. Zob. https://interaktywnie.com/badania-i-megapanel/internauci-maja-ograniczone-zaufa-
nie-do-blogerow-247113 [dostęp: 13.03.2018]. Badanie pt. Blogerzy w Polsce 2013 wykazuje, że blogi stają coraz 
bardziej popularne i uważane przez badanych za wiarygodne źródło informacji i medium opiniotwórcze. Zob. http://
pbi.org.pl/pl/aktualnosci/179/raport-blogerzy-w-polsce-2013-juz-dostepny oraz https://www.slideshare.net/anda-
lo/blogerzy-w-polsce-2013-27956557 [dostęp: 12.03.2018].
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2.2. Elementy artykułu sponsorowanego właściwego
Formą i rozkładem treści tekst ten nawiązuje do typowych artykułów: 

jest opatrzony wyróżnionymi graficznie elementami nagłówka, leadem, 
a korpus jest budowany zgodnie z wytycznymi artykułów internetowych. 
Strona WWW prezentująca artykuł sponsorowany właściwy jest też boga-
to ilustrowana fotografiami, schematami, wykresami, rycinami.

2.2.1. Tytuł i lead
Badania pokazują, że statystycznie około 80% wiadomości dnia nigdy 

nie zostaje otwartych, internauta prześlizguje się po nich jedynie wzrokiem, 
dlatego redakcje dbają o kształt nagłówka, który ma przyciągnąć uwagę, ale 
i pozostawiać informacyjny niedosyt. Przyjrzyjmy się przykładom:

Tytuł: Specjaliści dietetycy zaskoczeni szybkością działania nowej metody 
odchudzającej nawet 18 kg w miesiąc i oczyszczającej organizm z toksyn

Lead: Nowa metoda pozwoliła w 30 dni 7-krotnie poprawić metabo-
lizm oraz zmniejszyć wchłanianie tłuszczów z pokarmów o 97,6%. Nie tyl-
ko działa szybko i skutecznie. Jest do tego w pełni bezpieczna dla zdrowia, 
a jej zastosowanie nie wymaga szczególnej wiedzy. W klinicznie kontrolo-
wanych testach naukowych badacze potwierdzili skuteczność nowego spo-
sobu i odkryli, co powoduje tak szybkie spalanie tłuszczu i redukcję wagi.

Tytuł: Szwajcarscy naukowcy odkryli bezinwazyjną metodę zagęszczania 
włosów

Lead: Przełomowe odkrycie ws. problemów ze słabymi, rzadkimi i wy-
padającymi włosami naukowców z Zurychu. Osoby ze słabymi, zniszczo-
nymi włosami mogą uzyskać wreszcie bujne i zdrowe fryzury. Czym jest to 
odkrycie? 

Tytuł: Nowa 4-tygodniowa formuła całkowitego zwalczania grzybicy skó-
ry i paznokci Simona Bolardo

Lead: Mikrobiolog, 56-letni Simon Bolardo dyrektor Bio Innovation 
Laboratory, przedstawił Polakom swoją słynną 4-tygodniową formułę 
zwalczania grzybicy zewnętrznej. Pozwala ona w rekordowo krótkim 
czasie zwalczyć infekcje i odzyskać zdrową skórę oraz gładkie paznokcie. 
Metoda szwajcarskiego naukowca rzuca wyzwanie tradycyjnym maściom 
i żelom przeciwgrzybiczym.
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Jak pokazują przykłady, nadawcy artykułów sponsorowanych wzoru-
ją się na metodach dziennikarstwa internetowego, w którym najczęściej 
stosowany jest lead streszczający, najpełniej realizujący zasadę odwróconej 
piramidy informacyjnej. Lead to element maksymalnie nasycony słowami 
kluczowymi, którymi w zebranym materiale są zwłaszcza przymiotniki po-
zytywnie waloryzujące produkt, jak np. nowy, nowatorski, sprawny, szybki, 
skuteczny, bezpieczny, naturalny, łatwy, wygodny, przełomowy, innowacyjny, 
przebadany. Pierwszy, wyróżniony pogrubieniem akapit tekstu ze względu 
na swą objętość stwarza większe możliwości niż sam tytuł. Jak wiadomo, 
w internecie dominuje skanowanie tekstu zamiast jego czytania. Statyczną 
lekturę zastąpiło ciągłe śledzenie nowości i potrzeba nieustannego otwie-
rania nowych dokumentów nie po to, aby je przestudiować, lecz by wyło-
wić najważniejsze informacje. 

2.2.2. Treść artykułu
Teksty przygotowane dla internautów powinny być jednoekranowe, 

czyli mieścić się w polu widzenia do dolnej części ekranu, co daje do dys-
pozycji około 1000–1200 znaków na przedstawienie tematu. W dłuższych 
tekstach – jak w zebranym materiale – stosuje się zabiegi zachęcające czy-
telnika do kontynuowania lektury. Najprostszy sposób przejęto z prasy 
drukowanej – dzieli się tekst na fragmenty wyodrębnione śródtytułami, co 
ułatwia czytanie, ponieważ tekst przestaje stanowić jednolitą całość. Aby 
śródtytuły zachęcały do dalszej lektury, muszą być konstruowane zgodnie 
z poetyką tytułów14, jak w poniższym przykładzie: 

tytuł: Neurolodzy ostrzegają: czy pojawiły się u Ciebie TE problemy z pa-
mięcią?

śródtytuł 1: Specjalista: te problemy z pamięcią nie są normalne!
śródtytuł 2: Jak możesz uratować, a nawet polepszyć swoją pamięć?

Funkcję podtrzymującą zainteresowanie mogą też pełnić równomier-
nie rozmieszczone fotografie czy schematy, nieco inaczej niż w prawdzi-
wym tekście dziennikarskim, ponieważ w omawianym artykule łącza do 
plików multimedialnych, np. filmowych, dźwiękowych niepotrzebnie 
rozpraszałyby uwagę odbiorcy i oddalały od tematu jako kolejne atrakcje 

14 G. Olszański, Dziennikarstwo internetowe, Warszawa 2006, s. 120–125.
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i łatwe w odbiorze „przystanki”. Podtrzymywaniu uwagi sprzyja odpo-
wiednia długość akapitów, co sprawdzono w prasie drukowanej. Przyjęty 
w gazetach rozmiar akapitu 40–50 znaków w 3 zdaniach okazał się jednak 
zbyt obszerny na stronę WWW, dowiedziono bowiem, że wzrok czytające-
go skupia się najmocniej na akapitach zawierających tylko 1 zdanie.

Artykuł sponsorowany właściwy jest tekstem stylizowanym na infor-
macyjny, można w nim zatem znaleźć fragmenty, które wydają się jedy-
nie przekazywać obiektywną wiedzę na dany temat, w rzeczywistości zaś 
wywierają silny efekt perswazyjny, wiele bowiem elementów pomocnych 
w budowaniu wizerunku profesjonalisty można interpretować jako umie-
jętne wykorzystanie reguł wpływu społecznego opisanych przez Roberta 
Cialdiniego15, zwykle reguły autorytetu, co objawia się wyborem na boha-
terów i/lub nadawców tekstów specjalistów w danej dziedzinie: lekarzy, 
finansistów, dietetyków itp., gdyż skłonność do podległości autorytetom 
i ślepa wiara w ich opinie jest uwarunkowana kulturowo. Podobnie jak 
w reklamach innego typu elementami wizerunkowymi są jedynie powierz-
chowne elementy, czyli „opakowanie”, dzięki któremu dana osoba zyskuje 
atrybuty autorytetu: tytuły zawodowe i naukowe, strój, narzędzia, a zatem 
pozytywne wrażenia wzmacniane również dzięki fotografiom. Temu same-
mu celowi służą obco brzmiące nazwiska, jak dr Alexander Fischer, nauko-
wiec Mark McCullough, naukowiec Thomas D. Reeves, dietetyk Mark Smither 
z Uniwersytetu Medycznego w Filadelfii, prof. William Draper, T. Lenz ze 
Szwajcarii, dr Stepanos, które mają budzić skojarzenia z wymienianymi 
w tekstach krajami wysoko rozwiniętymi, dysponującymi nowoczesnymi 
technologiami, znanymi z prowadzenia badań naukowych i wysokiego 
poziomu życia społeczeństw. Najchętniej wymieniane są nazwy geogra-
ficzne i instytucje z Niemiec, Szwajcarii, Norwegii, Japonii, USA (w tym 
szczególnie Dolina Krzemowa). Przywołuje się także różnego rodzaju 
prestiżowe nagrody, na czele z Nagrodą Nobla, oraz organizacje (NASA), 
uczelnie (Uniwersytet Bostoński, Uniwersytet Stanowy w Scranton) kojarzo-
ne z najwyższymi standardami jakości badań i osiągnięciami naukowymi, 
ale także organizacje fikcyjne, choć o nazwie naśladującej nazwy jednostek 
i czasopism naukowych, rankingów: United States Dermal Institute; Insty-
tut Higieny i Urody; Centrum Badań Słuchu z Warszawy; Chicago Colle-
ge of Rheumatology; Stanowe Laboratorium Kliniczne w New Mexico, USA; 

15 R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, przeł. B. Wojciszke, Gdańsk 2003.
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Szwajcarski Instytut Badań Trychologicznych; Amerykański Instytut Badań 
Reumatologicznych; Institute of New Economy; dziennik „Economics Daily”; 
czasopismo medyczne „Orthopedics in Health&Disease”, ranking Earning 
Way itd.

Regule autorytetu podlega ponadto słownictwo używane w artyku-
łach, choć część tekstów wydaje się czytelna nawet dla nieprofesjonalnego 
odbiorcy. Przyjrzyjmy się bliżej informacjom dotyczącym częstego schorze-
nia. Nadawca rozpoczyna wywód od opisu choroby: Miażdżyca jest kolejną 
pozycją na długiej liście chorób cywilizacyjnych XXI wieku. Ta podstępna cho-
roba może rozwijać się nawet latami, po cichu i bezobjawowo. Często dyskretne 
sygnały, które daje nam nasz organizm, są przez nas ignorowane, wydają się 
błahe i nieistotne dla naszego zdrowia. Tłumaczymy sobie, że szybkie męczenie 
się wywołane jest brakiem kondycji, a problemy z koncentracją, czy stres spowo-
dowane są przez pracę i brak wystarczającej ilości snu. Następnie wyliczane 
są objawy: zawroty głowy, zaburzenia równowagi, zaburzenie mowy, widzenia, 
słuchu, uczucie ziębnięcia stóp i palców, ból i drętwienie kończyn, problemy z za-
pamiętywaniem, brak koncentracji, szybkie męczenie się, ból brzucha, nudności, 
biegunka. Po nich następuje konkluzja: Między innymi te objawy powinny 
zaalarmować nas, że dzieje się z naszym organizmem coś złego. Ostatecznie 
nadawca przechodzi do wskazania rozwiązania problemu, czyli do prezen-
tacji produktu: Kuracja, którą opracowali amerykańscy naukowcy, różni się 
od wszystkich preparatów dostępnych na rynku, przede wszystkim dlatego, że 
działa kompleksowo. W szybki sposób pozwala nam na zahamowanie i wyelimi-
nowanie objawów miażdżycowych, oczyszczenie żył i tętnic ze złogów tłuszczu 
oraz ich szybką regenerację. Testy i badania udowodniły skuteczne działanie 
Ravestinu niezależnie od rodzaju miażdżycy. Nadawca prezentuje się czy-
telnikowi jako profesjonalista operujący specjalistycznym słownictwem 
(choroby cywilizacyjne, dyskretne sygnały, kończyny, zaburzenia równowagi, 
brak koncentracji, działa kompleksowo), lecz mimo to potrafiący swą wiedzę 
przekazywać przeciętnemu odbiorcy w sposób zrozumiały.

Równie często wykorzystywanym zabiegiem perswazyjnym jest stra-
tegia odwrotna: nasycanie artykułów słownictwem profesjonalnym. 
Zwłaszcza w tekstach dotyczących suplementów diety prezentowanych 
jako skuteczne leki przez nadawców podających się za lekarzy spotkać mo-
żemy słownictwo medyczne oraz nazwy roślin podawane także w wersji 
łacińskiej, co podnosi wiarygodność nadawcy jako specjalisty w swojej dzie-



270  |  Katarzyna Wyrwas

dzinie. Wstępny ogląd zebranego materiału pozwala na wydzielenie kilku 
grup znaczeniowych:

• nazwy specjalistów: ortopeda, kardiolog, chirurg naczyniowy i este-
tyczny, parazytolog, fizjoterapeuta, rehabilitant, kosmetolog, trycho-
log, podolog;

• nazwy składników preparatu: hydrolizowany kolagen, methylo-
glyoxal, panthenol, chindroityna, tryptofan, biotyna, kapsaicyna, 
krwawnik pospolity (Achillea millefolium), centuria zwyczajna (Cen-
taurium erythraea), mikroalga (Nannochloropsis ocultata);

• nazwy części organizmu, substancji organicznych, mikroorgani-
zmów itp.: melanina, melanocyty, dermatofity, macierz włosa, anage-
nowa faza wzrostu, kości śródstopia, płaskostopie poprzeczne, mięsień 
zginacza długiego palucha, staw śródstopno-palcowy, nerwy kulszowe, 
przestrzeń międzykręgowa;

• nazwy procedur i produktów wspomagających leczenie i in.: kli-
nicznie kontrolowane testy naukowe, nowoczesne polaryzatory magne-
tyczne, stabilizator stawu kolanowego, microprocesor audialny, 250 
gausów mocy, nanowłókno, przegub biomechaniczny. 

Twórcy artykułów próbują jedynie ubarwiać teksty słownictwem na-
ukowym, nieprofesjonalny odbiorca ma bowiem przede wszystkim zrozu-
mieć większość opisu produktu. 

Zwykle też przytaczane są statystyki dotyczące liczby użytkowników 
danego dobra, wsparte dodatkowo użyciem zaimków (każdy, wszyscy, dla 
wszystkich), liczbami (2567 nowych włosów więcej), odniesieniem do prze-
prowadzonych badań (po miesiącu jego stosowania aż 97% osób zauważyło 
wyraźne zmniejszenie liczby siwych włosów). Dowodem jakości produktu ma 
być także zastosowanie form liczby mnogiej rzeczowników, co daje efekt 
uogólnienia: Serum Liftemal 3D Effect bardzo szybko stało się popularne 
wśród kobiet mających problemy z pękającymi naczynkami. Zdobyło fanta-
styczne opinie wśród chirurgów estetycznych. Przeszło bardzo rygorystyczne 
badania i jest certyfikowane. Zbiera non-stop pozytywne opinie od kolej-
nych kobiet, które już pozbyły się pękających naczynek.

2.2.3. Materiały ilustracyjne
Wśród ilustracji, które pojawiają się obok tekstów, wymienić można 

portrety użytkowników stylizowane na fotografie amatorskie, profesjo-
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nalne fotografie ekspertów (prawdopodobnie pochodzące z banków zdjęć, 
mające wywołać efekt aureoli) i takież zdjęcia produktów. Udatne naśla-
dowanie stylu prac naukowych i popularnonaukowych obejmuje również 
wykorzystanie materiałów ilustracyjnych obrazujących omawiane zagad-
nienia: zdjęć ukazujących skuteczność preparatu (przed zastosowaniem 
i po kuracji), infografik, wyników badań laboratoryjnych, schematów 
(np. przekrojów narządów i tkanek, zestawień porównawczych narządów 
zdrowych i objętych schorzeniem), wykresów, obrazów rentgenowskich 
i rezonansu magnetycznego, rycin demonstrujących działanie produktu. 
Wszelkie tego typu formy są bardzo ważnym środkiem przekonywania, 
ponieważ pozwalają użytkownikom skanującym tekst zatrzymać się na 
grafice, by wkrótce wrócić do tekstu, podtrzymują też pozytywne wrażenie 
z wywołane kontaktem z wiarygodnym nadawcą oraz pozwalają zrozumieć 
i przyswoić publikowane treści16. 

2.2.4. Świadectwa użytkowników
Jako chwyt marketingowy wykorzystywana jest w analizowanych 

tekstach reguła społecznego dowodu słuszności opisana przez R. Cialdi-
niego17. Odbiorcom prezentowane są wypowiedzi osób, które zmagają się 
z podobnymi problemami. Twórcy reklam, czerpiąc z tej zasady, starają się 
kreować bohaterów swoich tekstów na podobnych do adresatów przekazu 
perswazyjnego. Nadawcy artykułów sponsorowanych kreują takich użyt-
kowników przedstawiających świadectwo, których historia ma szansę wy-
wrzeć wpływ na czytelników. Analiza materiału pozwala wyróżnić cztery 
typy świadectw użytkowników: wywiad, list, krótką wypowiedź czy tekst 
zawierający fragmenty relacji użytkownika produktu oraz komentarze in-
ternautów. 

Wypowiedź w formie listu ma przybliżyć odbiorcy osobę, która w pro-
sty i wiarygodny sposób przedstawia działanie produktu. Nadawcą listu 
może więc być trener, lekarz czy inny specjalista, np.: Witaj, nazywam się 
Daniel Szulc i jestem kulturystą oraz trenerem. Od 15 lat prowadzę własną 
siłownię w Warszawie, w której pomogłem ponad 1200 mężczyznom zamienić 
zbędne kilogramy w umięśnione ciało, czyli zdobyć tzw. rzeźbę. […] Myślę, 
że zamienisz zbędne kilogramy w mięśnie szybciej i łatwiej, niż chciałeś. Po-

16 Przykładowy tekst sponsorowany jest przenalizowany na stronie: http://tekstymarketingowe.com.pl/
artykul-sponsorowany-przyklad [dostęp: 13.03.2018].

17 R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi...
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wodzenia, Daniel Szulc. Forma listu jest zachowana zwłaszcza w jego kon-
wencjonalnych częściach ramowych, w których nadawca wita się i żegna 
z odbiorcą. Treścią listu może być opowieść o drodze nadawcy do kariery, 
o jego osiągnięciach, a także opis zalet oferowanego produktu oraz logicz-
nie i graficznie uporządkowane argumenty przemawiające za nabyciem go.

Wywiad przybiera formę typową dla publikacji prasowej z rozbudo-
wanym nagłówkiem (nadtytuł, tytuł, lead), np.: [nadtytuł] Według WHO 
aż 85–90% populacji ma w sobie przynajmniej jednego pasożyta [tytuł] Jak 
pozbyć się niechcianych lokatorów? [lead] Częste bóle głowy, bezsenność, zabu-
rzania apetytu, alergie, zaparcia, obgryzanie paznokci oraz zgrzytanie zęba-
mi. To tylko niektóre z pierwszych objawów zarażenia pasożytami. Rozmowa 
z Mirosławem Kowalczewskim, specjalistą ds. detoksykacji organizmu. Tekst 
koncentruje się na zagadnieniach związanych ze schorzeniem, na które 
antidotum jest reklamowany specyfik, ma poszerzać nie tylko wiedzę bio-
logiczno-medyczną, ale przede wszystkim kształtować poglądy na temat 
produktu. 

Krótkie wypowiedzi zadowolonych użytkowników produktów wraz 
z fotografiami oraz imionami, miejscem zamieszkania i/lub wiekiem naj-
częściej są wyróżniane w ramkach z boku tekstu głównego. Są opatrzone 
sugestywnymi tytułami i stylizowane na język potoczny, a jeśli to koniecz-
ne – również na młodzieżowy; zawierają emotikony, np.: [tytuł:] Wabik na 
dziewczyny [wypowiedź:] Te substancje to chyba jakieś czary. Wcześniej tyle 
harówy na siłce, a i tak brzuszek piwny był. Dopiero z Formexplode uzyskałem 
„kaloryfer” i wierzcie mi: dziewczyny to lubią :) [podpis:] Wojciech Raczkow-
ski, Siedlce.

W dobie serwisów internetowych typu Web 2.0, w których działaniu 
największą wagę przykłada się do treści tworzonych przez użytkowników 
danego serwisu, niezwykle istotne jest to, jak internauci skomentują czy 
ocenią działanie produktu, poziom usługi, rzetelność firmy itd. Wiele osób 
podejmuje decyzje związane z zakupami czy korzystaniem z usług, polega-
jąc na świadectwach internautów, kierując się ich wskazówkami i rekomen-
dacjami. Komentarze zamieszczane pod artykułami sponsorowanymi nie 
są oczywiście autentycznymi wypowiedziami użytkowników portalu, gdyż 
ten – jak widomo – nie istnieje. Można uznać je za udane naśladownictwo 
stylu rzeczywistych komentarzy internetowych. Wypowiedzi zarówno po-
zytywne, jak i wyrażające wątpliwość budują wiarygodność sfingowanego 
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portalu, a w konsekwencji także wiarygodność nadawców i zaufanie do 
produktu. Przyjrzyjmy się kilku typowym przykładom, powielanym zresz-
tą w nieco zmodyfikowanej formie na wielu stronach. Dział ten otwiera 
wyróżniony graficznie tytuł: Komentarze, po którym następują podpisane 
nickami wypowiedzi użytkowników naśladujące potoczność, emocjonal-
ność oraz nie zawsze idealną ortografię tekstów internetowych: ~arleta: 
Stosował ktoś?? rzeczywiście działa? Publikowane są głównie świadectwa 
i rekomendacje użytkowników produktu: ~andrzej82: Gdy zacząłem brać 
Detosil, nie miałem pojęcia, jaki wywoła efekt. Bóle brzucha zniknęły (wyglą-
da na to, że miałem coś w bebechach), po dusznościach i brzydkim zapachu 
z ust też nie ma śladu. Czuję się, jakbym znów miał 18 lat. Czegoś takiego nie 
usłyszysz od specjalisty rodzinnego!; ~alina: Ja też stosowałam Detosil. Efekt 
jest po prostu niesamowity. Czuję się młoda i zdrowa. […] Polecam z całego 
serca. Niektóre wypowiedzi odnoszą się do rzekomych opinii prezentowa-
nych w programach telewizyjnych, bazując na autorytecie tego medium: 
~reniaa01: Ostatnio oglądałam dokument w telewizji o pasożytach. Wspo-
mnieli o tym preparacie. Mówili, że to najlepszy preparat przeciwpasożytniczy 
na świecie. Komentarze są także wykorzystywane do rozwiania wątpliwości 
na temat skuteczności produktu czy rzetelności sprzedawcy: ~Olka: A co 
jeśli to ściema? Czemu sprzedają to tylko przez internet?; ~marcin78: ~Ula, 
umiesz czytać w ogóle? O jakim oszustwie mówisz, skoro płatność jest przy 
odbiorze? Zamówiłem i Detosil przyniósł mi kurier. Wszystko sprawdziłem, 
a potem zapłaciłem. Teraz wszystko sprzedają w internecie, od ciuchów i butów 
po różne sprzęty i meble. W sekcji tej nadawcy posługują się również dowo-
dem społecznej słuszności, podając liczbę wszystkich komentarzy (tylko 
część jest widoczna, a link do pozostałych kilkuset nie jest w rzeczywistości 
aktywny, nie istnieje) oraz eksponując wypowiedzi osób, które zamówiły 
reklamowany produkt: ~martha: […] Zamówiłam Detosil i nie mam już 
problemów ze świeżością oddechu; ~ewka: Ja też zamówiłam. 

Zakończenie

Na wszystkich etapach odbioru artykułu sponsorowanego – od zapo-
wiedzi, przez artykuł właściwy, do komunikatu reklamowego pomieszczo-
nego na kolejnej stronie WWW – potencjalnemu odbiorcy prezentuje się 
odpowiednio dobrane i współgrające ze sobą składniki werbalne i ikonicz-
ne. Podobnie jak wiele form pozostających w służbie reklamy advertorial 
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jest gatunkiem pasożytniczym. Wtórność artykułu sponsorowanego jako 
gatunku wypowiedzi przejawia się najdobitniej w adaptowaniu innych 
form komunikacji, zarówno w aspekcie stylistycznym, jak i strukturalnym, 
a nawet graficznym. Jest to szczególnie widoczne w naśladownictwie kon-
strukcji artykułu informacyjnego, budowy strony WWW, ale też w wyko-
rzystywaniu innych gatunków mowy mających potencjał perswazyjny, jak 
zapowiedź, artykuł, wywiad, komentarz, rekomendacja, opinia, list, blog 
i in. Przedstawiony w pracy opis jest z konieczności niepełny, choć daje 
obraz najważniejszych elementów tego typu komunikatu oraz jego kształ-
tu językowego. Być może czytelnik znajdzie w powyższych (głównie języ-
kowych) rozważaniach również odbicie stanu mentalnego współczesnych 
odbiorców (wirtualnych, wpisanych w tekst), poziomu ich wykształcenia, 
preferencji estetycznych czy też przekonań na temat kulturowego wzorca 
piękna i społecznie pożądanych walorów cielesnych oraz najczęstszych 
dolegliwości. W treści wielu tekstów reprezentujących omawiany gatunek 
można nawet rozpoznać ślady deficytów edukacyjnych odbiorców, czę-
sto domyślać się można istnienia trudności z dostępem do profesjonalnej 
pomocy medycznej, co owocuje próbami poszukiwania alternatywnych 
sposobów leczenia najczęstszych i najbardziej uciążliwych schorzeń oraz 
niwelowania defektów urody domowymi sposobami. Prowadzi nas to na 
koniec do myśli dość chyba oczywistej: jaki człowiek (jakie społeczeń-
stwo), taka reklama.

Advertorial on the internet

The article contains a description of the advertising genre, which is a sponsored 
article published on websites. Advertorial is large advertisement deliberately styled 
to look like the editorial guise of editorial material. The author lists and thoroughly 
analyzes structural elements and vocabulary of this type of texts, showing their 
persuasive character. 
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