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Istota komunikacji marketingowej i promocji oraz koncepcja 
klasyfikacji form komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa

Streszczenie

Celem artykułu jest analiza i określenie istoty komunikacji marketingowej 
oraz promocji, a następnie opracowanie koncepcji klasyfikacji form komunikacji 
marketingowej przedsiębiorstwa. Dla osiągnięcia powyższych celów badawczych 
zastosowano analizę literatury z zakresu podstaw marketingu i zarządzania mar-
ketingiem oraz podstaw teorii komunikacji. Po pierwsze, rozpoznano istotę komu-
nikacji marketingowej i określono zbiór podstawowych jej elementów. Po drugie, 
zestawiono wybrane określenia komunikacji marketingowej i promocji. Przedsta-
wiono autorskie stanowisko w odniesieniu do podobieństwa i odmienności meryto-
rycznej pojęć komunikacja marketingowa i promocja. Po trzecie, zwrócono uwagę 
na wciąż zwiększającą się dynamikę i zasięg procesów komunikacji marketingowej 
w komputerowym środowisku. Wskazano potrzebę systemowego, holistycznego 
ujęcia komunikacji marketingowej. W ostatniej części pracy opracowano autorski 
schemat klasyfikacji form komunikacji marketingowej, który ma przyczynić się do 
wspomagania funkcji zarządzania komunikacją marketingową przedsiębiorstwa.

Słowa kluczowe: komunikacja marketingowa, promocja, zarządzanie marketin-
giem.

Kody JEL: M30, M31, M37 

Wstęp

Podstawą praktyki marketingu jest kształtowanie relacji przedsiębiorstwa z podmiota-
mi jego otoczenia rynkowego. Długookresowe relacje z właściwymi partnerami, tj. part-
nerami z potencjalną skłonnością do współpracy i prowadzenia interesów z przedsiębior-
stwem przez długie lata, są niezbędne, aby działalność marketingowa była źródłem zysku 
(Rudawska 2005, s. 22-23). Szczególnie istotne jest zdobywanie, utrzymywanie i rozwijanie 
relacji, które przyczyniają się do przyjęcia przez przedsiębiorstwo tzw. orientacji rynkowej 
(Narver, Slater 1990). Orientację rynkową wyróżniają trzy rodzaje działań, takie jak (Narver 
i in. 1998, s. 242): ciągłe pozyskiwanie informacji o potrzebach aktualnych i przyszłych 
klientów (orientacja na klienta); ciągłe pozyskiwanie informacji o możliwościach i strate-
gii stosowanej przez konkurentów (orientacja na konkurenta); koordynację zróżnicowanych 
funkcjonalnie obszarów działalności przedsiębiorstwa i wykorzystanie interdyscyplinarnej 
wiedzy w procesach decyzyjnych. Stworzenie odpowiednich warunków dla powyższych 
działań przedsiębiorstwa ma prowadzić do kształtowania produktów o możliwie najwyższej 
wartości dla klientów.
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Zasadniczą rolę w kształtowaniu orientacji rynkowej przedsiębiorstwa stanowią procesy 
przekazu informacji w ramach komunikacji marketingowej i promocji. Komunikacja marke-
tingowa zapewniania łączność przedsiębiorstwa z podmiotami otoczenia rynkowego, a tak-
że zrozumienie intencji, zdolności i potencjału przez partnerów przedsiębiorstwa (Andersen 
2001, s. 168). Promocja umożliwia upowszechnianie przedsiębiorstwa i jego produktów 
na rynku. Przekaz informacji marketingowych warunkuje poznanie i przystosowywanie się 
przedsiębiorstwa do otoczenia oraz oddziaływanie na otoczenie, zgodnie z wyznaczonymi 
celami. 

W literaturze występuje wiele różnorodnych ujęć istoty komunikacji marketingowej 
i promocji. W licznych pracach badawczych, odnoszących się do problemów marketingu 
współczesnych przedsiębiorstw, bazuje się na różnych koncepcjach komunikacji marketin-
gowej i promocji, przez co utrudnione jest integrowanie wyników tych badań. Zauważa się 
potrzebę opracowania uniwersalnego modelu komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa 
w ujęciu całościowym, wraz ze wskazaniem możliwych obszarów działań komunikacji mar-
ketingowej i przewidywanych ich rezultatów oraz ograniczeń. Opracowanie takiego modelu 
przekracza zakres niniejszej pracy. Niniejsza praca ma stanowić podstawę, pierwszy etap 
działań badawczych nad całościowym ujęciem oraz rozpoznaniem złożonych i zróżnicowa-
nych form komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa. 

Istota komunikacji marketingowej

Komunikacją marketingową przedsiębiorstwa nazywa się przekaz informacji marke-
tingowej między jednostkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa i między jednostkami 
organizacyjnymi przedsiębiorstwa a jednostkami organizacyjnymi podmiotów otoczenia 
rynkowego. Komunikacja marketingowa stanowi „jeden z wielu procesów informacyjnych 
i realnych, realizowanych w przedsiębiorstwie i przez przedsiębiorstwo w jego otoczeniu 
rynkowym” (Wiktor 2013, s. 15). 

Proces komunikacji marketingowej wyróżniony zostaje ze względu na charakter przeka-
zywanej informacji. Informacja marketingowa odnosi się głównie do elementów kompozy-
cji marketingowej (marketing mix)1 przedsiębiorstwa i konkurentów oraz innych czynników 
otoczenia rynkowego, które mają wpływ na to czy produkt przedsiębiorstwa i przedsiębior-
stwo odniosą sukces na rynku. Czynniki otoczenia rynkowego w ujęciu jakościowym repre-
zentują m.in. płaszczyzny: ekonomiczna, techniczna, demograficzna, kulturowa, prawna, 
polityczna, sterownicza, przyrodnicza; a w ujęciu podmiotowym – różne podmioty otocze-
nia m.in. dostawcy, konkurenci, organy władzy, organy wymiaru sprawiedliwości, społecz-
ność lokalna, organizacje polityczne (Mantura 2000, s. 73-74). 

1  Ideę odwzorowania marketingu, jako kompozycji elementów, po raz pierwszy wprowadził Borden (1964). Model marketingu 
mix rozwijano w licznych badaniach (Goi 2009, s. 2-15). W literaturze przedmiotu i praktyce działań marketingu najczęściej 
odwołuje się do modelu marketingu mix McCarthy (1964), tzw. 4P marketingu, tj.: produkt (product), cena (price), promocja 
(promotion) i dystrybucja (place).
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W podstawach teorii komunikacji opracowane zostały modele komunikacji, w których 
wskazuje się istotne elementy, strukturę oraz cele procesów komunikacji (Wiktor 2013,  
s. 24-41). W literaturze marketingu komunikację marketingową najczęściej odwzorowu-
je się przez określony układ elementów, takich jak: nadawca, przekaz, medium, odbiorca 
(m.in. model komunikacji interpersonalnej, model komunikacji masowej, model komunika-
cji w hipermedialnym środowisku komputerowym (Hoffman, Novak 1996, s. 53, za: Wiktor 
2013, s. 41-44), czy jedno-, dwu- lub wielostopniowe modele komunikacji marketingowej 
(Fill 2009, s. 48-52). 

W niniejszej pracy autorzy odwołują się do modelu komunikacji opracowanego przez 
amerykańskiego politologa Harolda D. Lasswella (1968, s. 62)2, w celu identyfikacji ele-
mentów nieuwzględnianych w wyżej wymienianych modelach komunikacji marketingowej. 
Przyjmując ten model, wyróżnia się siedem elementów komunikacji marketingowej, takich 
jak: 
1. uczestnicy procesu (participants) − jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa, jednostki 

organizacyjne podmiotów otoczenia rynkowego; 
2. perspektywa (perspectives) – określone cele działalności marketingowej, dla których re-

alizacji przekazywane są informacje marketingowe (np. cele poznawcze lub kreatywne 
marketingu);

3. sytuacja (situation) – rodzaj podmiotu rynkowego (np. dostawca, klient, konkurent, or-
ganizacja badawcza) i pozycja podmiotu na rynku (wyrażona przez np. udział w sprze-
daży, wielkość przedsiębiorstwa);

4. podstawowe wartości, zasoby (base values) − system semiotyczny i tezaurus pojęciowy 
uczestników procesu komunikacji marketingowej; 

5. strategia (strategy) – stosowane metody i narzędzia przekazu informacji marketingowej;
6. wyniki (outcomes) – jakość informacji marketingowej pozyskanej przez uczestników 

procesu komunikacji marketingowej;
7. efekty (effects) – zmiany jakościowe uczestników procesu komunikacji (np. zmiana po-

trzeb, postaw, motywacji) i zmiany jakościowe rynku (np. zmiana wielkości sprzedaży, 
zmiana pozycjonowania produktu).

Na schemacie 1 przedstawiono układ elementów komunikacji marketingowej traktując 
każdy z określonych elementów jako zmienną w systemie komunikacji marketingowej.

W kolejnej części pracy przedstawiono wyniki analizy wybranych definicji komunikacji 
marketingowej przedsiębiorstwa, w tym promocji. W dalszej części zaproponowano kon-
cepcję klasyfikacji form komunikacji marketingowej według kryteriów klasyfikacji wyni-
kających z przedstawionego na schemacie 1 układu elementów komunikacji marketingowej. 
Opracowana koncepcja ma przyczyniać się do wspomagania funkcji zarządzania komunika-
cją marketingową w przedsiębiorstwie.

2  W literaturze marketingu często odwołuje się do wcześniejszych badań H.D. Lasswella i tzw. modelu aktu perswazyjnego 
(Lasswell 1948). W modelu tym wyróżnia się pięć zasadniczych składników, które wyliczone zostały w formule: kto mówi, 
co, jakim środkiem, do kogo, z jakim skutkiem. Model ten charakteryzuje linearność i jednokierunkowość analizy, która jest 
odpowiednia dla badania procesu komunikowania masowego, a nie procesów komunikowania ogółem (Goban-Klas 2001,  
s. 57).
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Określenie komunikacji marketingowej i promocji

W literaturze występują różnorodne ujęcia pojęcia „komunikacja marketingowa”. W licz-
nych pracach komunikację marketingową niesłusznie utożsamia się z promocją. Przyjmuje 
się, że jest ona nowym wymiarem promocji zorientowanym na klienta – tzw. przejście z 4P 
marketingu mix do 4C marketingu mix (tj. wartość dla klienta, customer needs; koszt, jaki 
ponosi klient, customer’s cost; wygoda nabycia, convenience; komunikacja z rynkiem, com-
munication) (Lauterborn 1990, s. 26).

Pojawiają się również koncepcje różnicujące komunikację marketingową i promocję, 
w których przyjmuje się, że 
 - komunikacja marketingowa jest procesem wymiany informacji między podmiotami ryn-

ku i w odróżnieniu do promocji, ma charakter interaktywny (Wodyński 2007, s. 85);
 - komunikacja marketingowa kreuje świadomość, dostarcza wiedzę i motywuje do użycia 

produktu; komunikacja perswazyjna pokonuje bariery określane, jako „bariery chęci po-
siadania produktu”; promocja wzmacnia decyzje o zamiarze zakupu produktu i przyspie-
sza decyzję zakupu produktu; promocja, pokonuje bariery nazwane „barierami podjęcia 
działania” (van Waterschoot, van den Bulte 1992, s. 83-93). 

Schemat 1
Układ elementów komunikacji marketingowej

 
 Gdzie, U1, U2, …, Un – klasy jednostek organizacyjnych uczestniczących w procesie komunikacji marketin-

gowej; P1, P2, …, Pn – klasy perspektywy działań komunikacji marketingowej; S1, S2, …, Sn – klasy sytuacji 
uczestników procesu komunikacji marketingowej; V1, V2, …, Vn – klasy zasobów uczestników procesu; St1, 
St2, …, Stn – klasy strategii przyjętej przez uczestników procesu; W1, W2, …, Wn – klasy wyników uzyskanych 
przez uczestników procesu; E1, E2, …, En – klasy efektów osiągniętych przez uczestników procesu.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Lasswell 1968, s. 62.
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Analizując literaturę obserwuje się również zróżnicowanie ujęcia pojęcia „promocja”, 
która stanowi jeden z elementów kompozycji marketingowej. Najczęściej występują takie 
jej określenia, jak: 
 - zespół działań, których celem jest upowszechnianie informacji o przedsiębiorstwie i jego 

produktach, a rezultatem tworzenie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa oraz za-
chęcenie do zakupu produktów (na podst. Goliński za: Mantura 2000, s. 186); 

 - promocja sprawia, że produkt staje się atrakcyjny dla użytkownika, podkreśla celowość 
jego zakupu (Kotler, Armstrong 1999, s. 110);

 - promocja składa się z takich elementów jak, reklama (advertising), promocja sprzedaży 
(sales promotion), stosunki publiczne (publicity), sprzedaż osobista (personal selling), 
określanych, jako kompozycja promocji (promotion mix) (Varey 2002, s. 137). 
Na podstawie przeprowadzonej analizy literatury autorzy wskazują, że komunikacja mar-

ketingowa może przyjmować różne formy, a jedną z nich jest przekaz informacji marketingo-
wych w ramach promocji. Natomiast promocja może występować w formie przekazu infor-
macji marketingowych i stanowi wówczas część komunikacji marketingowej. Może również 
występować w formie tzw. bodźców promocyjnych (materialnych), głównie w ramach akty-
wizacji sprzedaży (np. obniżka ceny, bonusy, kupony rabatowe; premie za zakup; upominki; 
próbki dołączone do towarów), która nie ma znamion komunikacji marketingowej.

Klasyfikacja form komunikacji marketingowej

Wynalezienie i niezmiernie szybkie rozpowszechnianie się różnorodnych technicznych 
środków informacji sprawia, że wciąż zwiększa się zasięg i złożoność procesów komuni-
kacji marketingowej współczesnych przedsiębiorstw. W marketingu wyodrębnia się nowy 
obszar tzw. e-marketing – jako forma marketingu prowadzona za pośrednictwem Internetu 
(Królewski, Sala 2013, s. 16). Poszerzenie możliwości narzędzi marketingu wymaga sto-
sowania modeli komunikacji marketingowych dopasowanych do warunków działalności 
współczesnych przedsiębiorstw. W literaturze przedmiotu stosuje się termin zintegrowanej 
komunikacji marketingowej (Integrated Marketing Communication − IMC) (m.in. Schultz, 
Schultz 1998). Termin ten jest określany różnie, jednak jego istota odnosi się do całościowe-
go i spójnego ujęcia działań komunikacji marketingowej, gdy wcześniej rozpatrywano tylko 
odpowiednio wyodrębnione działania (Schultz i in. 1993, za: Percy 2014, s. 4). Identyfikacja 
elementów i struktury komunikacji marketingowej i całościowe jej ujęcie, w powiązaniu 
z innymi systemami działań przedsiębiorstwa, może zapewnić pożądany efekt synergii.

Odnosząc się do opracowanego układu elementów komunikacji marketingowej (por. 
schemat 1), określone zostają formy i rodzaje komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa.

Klasyfikując komunikację marketingową ze względu na cele komunikacji i perspektywę 
działań marketingu można wyróżnić promocję, jako formę komunikacji marketingowej, dla 
realizacji celów kreatywnych marketingu (np. kształtowania świadomości produktu, wy-
wołania chęci zakupu produktu, wyzwalania emocji podmiotów rynkowych (Keller 2010, 
s. 61-63; Varey 2002, s. 138). Inną formą komunikacji marketingowej, którą wyróżnia się 
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ze względu na cele i perspektywę, są procesy przekazu informacji marketingowej w ramach 
badań marketingowych, dla realizacji celów poznawczych marketingu (np. rozpoznania ak-
tywności konkurencji, badania potrzeb klientów).

Klasyfikując procesy komunikacji marketingowej względem rodzaju uczestników pro-
cesu komunikacji, wyodrębnić można procesy wewnętrznej komunikacji marketingowej 
(w której, każdy uczestnik procesu komunikacji marketingowej jest jednostką organizacyj-
ną przedsiębiorstwa) i procesy zewnętrznej komunikacji marketingowej (w której, przy-
najmniej jeden uczestnik procesu komunikacji marketingowej jest jednostką organizacyjną 
podmiotu otoczenia rynkowego).

Odnosząc się do liczby uczestników procesu komunikacji marketingowej, wyróżnić 
można np. procesy komunikacji masowej (tj. jeden-do-wielu), interpersonalnej (tj. jeden-
-do-jednego) lub procesy komunikacji marketingowej w hipermedialnym środowisku kom-
puterowym (tj. wielu-do-wielu) (Wiktor 2013, s. 41-48). 

Przyjmując sytuację, jako kryterium klasyfikacji procesów komunikacji marketingowej, 
wyodrębnić można proces komunikacji marketingowej z klientem, dostawcą, konkurentem, 
przedstawicielem władzy, jednostką edukacji, nauki i in. podmiotami otoczenia rynkowego.

Określając klasy procesu komunikacji marketingowej według kryterium strategii, przy-
jętej przez uczestników procesu komunikacji, dokonać można klasyfikacji: ze względu na 
technikę przekazu komunikatu, np. procesy komunikacji marketingowej z wykorzystaniem 
narzędzi cyfrowych, mobilnych, drukowanych, tradycyjnych (Winer 2009, s. 110-111); czy 
ze względu na formę kodowania, np. procesy komunikacji marketingowej metodą audio 
(np. dźwięk, konwersacja, muzyka), wizualne (np. tekst, liczby, obrazy, video) (Shankar i in. 
2010, s. 28).

Klasyfikując procesy komunikacji marketingowej ze względu na miejsce występowa-
nia i pożądane efekty, wyróżnić można procesy komunikacji marketingowej realizowane na 
rzecz określonych funkcji marketingu, takich jak np. marketingowe kształtowanie produk-
tu i asortymentu, zarządzanie cenami, dystrybucja, kształtowanie prorynkowego rozwoju 
przedsiębiorstwa, sprzedaż, promocja, zaopatrzenie, negocjacje handlowe, konkurowanie 
i inne (Mantura 2004, s. 155).

Schemat 2 przedstawia autorską koncepcję całościowego ujęcia kryteriów klasyfikacji 
form komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa dla określonych siedmiu elementów ko-
munikacji marketingowej.

Pierwszy etap opracowanej koncepcji, w formie dwóch pytań, stanowi rozpoznanie: czy 
dane działanie jest działaniem informacyjnym jednostek organizacyjnych podmiotów ryn-
kowych i czy przekazywane informacje to informacje marketingowe. Odpowiedzi na te py-
tania pozwalają stwierdzić, czy można zastosować kryteria klasyfikacji form komunikacji 
marketingowej. Dla każdego z siedmiu kryteriów klasyfikacji należy zidentyfikować klasy, 
odpowiednie dla systemu komunikacji marketingowej danego przedsiębiorstwa. Zgodnie 
z zasadami klasyfikacji, klasy powinny się wykluczać oraz stanowić komplet (Varadarajan 
1986, s. 62).
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Opracowana koncepcja klasyfikacji ma m.in. stanowić podstawę dla rozpoznania róż-
norodności form komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa. Identyfikacja klasy i okre-
ślenie rodzaju komunikacji marketingowej umożliwia porównywanie poszczególnych form 
komunikacji marketingowej. W rezultacie, stwarza to warunki dla uczenia się przedsiębior-
stwa, weryfikacji skuteczności określonych form komunikacji marketingowej i integracji 
doświadczeń z różnych obszarów aktywności marketingowej przedsiębiorstwa. 

Podsumowanie

W pracy przedstawiono wyniki analizy literatury odnoszącej się do komunikacji mar-
ketingowej i promocji przedsiębiorstwa. Określając elementy komunikacji marketingowej 
odwołano się do modelu komunikacji Lasswella (1968). Zwrócono uwagę na zmiany ko-
munikacji marketingowej przedsiębiorstw związane z rozwojem nowoczesnych technologii 
przekazu informacji i potrzebę całościowego ujęcia procesów komunikacji marketingowej. 
Na podstawie analizy literatury opracowano koncepcję klasyfikacji form komunikacji mar-

Schemat 2
Koncepcja klasyfikacji form komunikacji marketingowej

Czy w działaniu występuje przekaz informacji między 
jednostkami organizacyjnymi podmiotów rynkowych? Inny rodzaj działałańNIE

Czy informacja odnosi się do elementów marketingu 
mix lub innych czynników otoczenia rynkowego, które 

mają wpływ na sukces produktu przedsiębiorstwa?

Inny rodzaj komunikacji 
przedsiębiorstwa

K1: Uczestnicy 
procesu

K2: 
Perspektywa K3: Sytuacja K4: Wartości K5: Strategia K6: Wynik K7: Efekt

U1
U2
…
Un

Określ klasę formy komunikacji marketingowej

P1
P2
…
Pn

Sy1
Sy2
…

Syn

V1
V2
…
Vn

St1
St2
…
Stn

W1
W2
…
Wn

E1
E2
…
En

Określony rodzaj komunikacji marketingowej (Ui, Pj, Syk, Vl, Stm, Wn, Ep)

Określ kryterium klasyfikacji formy komunikacji marketingowej

TAK

NIE

TAK

 
 Gdzie: K1, K2, …, K7 – kryteria klasyfikacji procesu komunikacji marketingowej; X1, X2, …, Xn – zdefinio-

wane klasy procesu komunikacji marketingowej określone dla kryterium klasyfikacji X, gdzie X = U (Uczestnik 
procesu), P (Perspektywa), Sy (Sytuacja), V (Wartości), St (Strategia), W (Wynik), E (Efekt).
Źródło: opracowanie własne.
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ketingowej dla wspomagania funkcji zarządzania marketingiem przedsiębiorstwa, ale wy-
maga ona weryfikacji empirycznej.
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Opracowanie powstało w ramach tematu działalności statutowej 503216/11/142/DSPB/09

The Essence of Marketing Communication, Promotion  
and the Concept of Classification of Forms of Enterprise’s  
Marketing Communication

Summary 

The aim of the paper is to analyse and specify the issue of marketing commu-
nication and promotion, and to formulate the concept of the classification of enter-
prise’s marketing communication forms. The literature review in the field of mar-
keting principles, marketing management, and basics of the communication theory 
is applied to attain the above-mentioned research aims. The conducted analysis 
findings are presented in the following order. First, the issue of marketing commu-
nication is conceptualised and a set of its elements is defined. Second, the selected 
concepts of marketing communication and promotion are presented. The authorial 
standpoint in terms of the similarities and differences between the issue of market-
ing communication and promotion is formulated. Third, the issue of the rapidly in-
creasing dynamic and scope of marketing communication in the computer-assisted 
environment is considered. The need for a systemic, holistic approach to marketing 
communication is highlighted. In the final part of the paper, the authors propose 
a scheme for the classification of enterprise’s marketing communication forms, in 
order to support an enterprise’s function of marketing management.

Key words: marketing communication, promotion, marketing information.

JEL codes: M30, M31, M37

Суть маркетинговой коммуникации и продвижения, а также 
концепция классификации форм маркетинговой коммуникации 
предприятия

Резюме

Цель статьи – провести анализ и определить суть маркетинговой комму-
никации и продвижения, затем разработать концепцию классификации форм 
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маркетинговой коммуникации предприятия. Для достижения указанных ис-
следовательских целей применили анализ литературы в области основ мар-
кетинга и управления маркетингом, а также основ теории коммуникации. 
Во-первых, выявили суть маркетинговой коммуникации и определили набор 
ее основных элементов. Во-вторых, дали сводку избранных определений мар-
кетинговой коммуникации и продвижения. Представили авторскую позицию 
по отношению к сходству и отличию по существу понятий «маркетинговая 
коммуникация» и «продвижение». В-третьих, обратили внимание на всё воз-
растающие динамику и охват процессов маркетинговой коммуникации в ин-
форматической среде. Указали потребность в системном, холистическом под-
ходе к маркетинговой коммуникации. В последней части статьи разработали 
авторскую схему классификации форм маркетинговой коммуникации, которая 
должна способствовать поддержке функции управления маркетинговой ком-
муникацией на предприятии.

Ключевые слова: маркетинговая коммуникация, продвижение, управление 
маркетингом.

Коды JEL: M30, M31, M37 
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