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Rekomendacje na bazie product seeding

Streszczenie

Proces marketingowej komunikacji z klientem przechodzi transformację. 
W dzisiejszych czasach nie wystarcza już reklama w telewizji i stos ulotek, by 
firma mogła mówić o efektywnym dialogu z klientem. Dialog pojawia się dopiero 
wtedy, gdy nie tylko firma, ale i klient ma głos. Dostępność nowych technologii 
sprawia, że ten głos częściej niż dotychczas ma postać słów pisanych na portalach 
społecznościowych, forach internetowych czy na ekranach nowoczesnych smart-
fonów. Dzięki powszechnej komunikacji wielu osób i przetwarzaniu informacji na 
różne sposoby firma i jej produkt mogą stać się z dnia na dzień numerem jeden na 
liście najbardziej pożądanych. I to właśnie jest marketing szeptany, czyli nowocze-
sna technika komunikacji marketingowej. Celem rozważań jest poznanie jednego 
z narzędzi marketingu szeptanego – product seeding, który odpowiada na potrzeby 
konsumenta stroniącego od nowych technologii, ale jednocześnie umożliwiającego 
mu włączenie się w ideę marketingu szeptanego. Przeprowadzone przez autorkę ar-
tykułu badania ankietowe definiują, czy i w jakim stopniu rekomendacje oparte na 
product seeding są skutecznym narzędziem tego typu komunikacji marketingowej 
firmy z klientem.

Słowa kluczowe: WOMMA (Word of Mouth Marketing), product seeding, marke-
ting szeptany, rekomendacje, komunikacja marketingowa.

Kody JEL: M31

Wstęp

Komunikacja marketingowa firmy z klientem to bardzo złożony proces, którego lista 
funkcji i zadań wydaje się być ciągle otwarta. Wraz z biegiem czasu specjaliści od komu-
nikacji marketingowej podejmują nowe wyzwania, by sprostać wymaganiom rynkowym, 
potrzebom przedsiębiorstw oraz wyjść naprzeciw zmieniającym swe upodobania klientom. 
Współczesne uwarunkowania rynkowe, nacechowane zmiennością, implikują konieczność 
poszukiwania nowych metod w obszarze  komunikowania się firmy z klientem. Zauważono, 
że tradycyjne narzędzia komunikacji marketingowej stają się coraz mniej skuteczne. Pojawiła 
się więc potrzeba weryfikacji tego, co dotychczas stosowano oraz wybór innej drogi dotarcia 
do klientów. Warto dodać, że zmienność otoczenia związana jest także z samymi klientami, 
którzy będąc coraz bardziej świadomi i mając nieograniczony dostęp do informacji stawiają 
firmom rosnące wymagania. Ponadto chcą aktywnie uczestniczyć  w procesie rynkowym. 
Przejawem tego jest m.in. odejście klientów od swoistej „bierności komunikacyjnej” i ak-
tywne uczestnictwo w procesie komunikacji. 
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Prawdopodobnie tak właśnie narodziła się koncepcja marketingu szeptanego, oparte-
go na rekomendacjach. Łączy ona ambicje prosumenckie i jednocześnie pozwala kreować 
wiele nowych technik komunikowania się, zarówno w świecie wirtualnym, jak i realnym. 
Z jednej strony, w szybkim tempie wzrosło znaczenie komunikacji w świecie hipermedialnej 
rzeczywistości, a serwisy społecznościowe stały się miejscem dostępu do szczegółowych 
informacji o produktach, usługach i markach. Z drugiej strony, kreując nowe formy komuni-
kacji uwzględnia się obecne preferencje prosumentów, którzy nie są zwolennikami nowych 
technologii. Połączono tradycję z nowoczesnością, a produkt stał się darmową próbką do-
starczaną klientowi z nadzieją, że posłuży nie tylko jako narzędzie stymulujące akcję za-
kupową obdarowanego klienta, ale równocześnie spowoduje, że stanie się on opiniotwórcą 
oferowanych przez przedsiębiorcę produktów i docelowo ambasadorem marki. Powstałą 
w tym procesie technikę komunikacji marketingowej nazwano product seeding1.

Celem rozważań jest prezentacja wyników badań w zakresie product seeding, po-
znanie istoty jego funkcjonowania, wyodrębnienie branż, które mają szansę zwiększenia 
efektywności swych marketingowych działań z wykorzystaniem tej techniki komunikacji. 
Przeanalizowanie zachowań konsumenckich pozwoli wyznaczyć kierunki, w których po-
winno podążać przedsiębiorstwo, by efektywnie komunikować się z klientem za pomocą 
product seeding. Jak każda inna metoda komunikacji ma on bowiem swoje wady i zalety, 
o których warto wiedzieć przygotowując się do dialogu z klientami firmy opartego na wy-
mianie opinii i doświadczeń. 

Product seeding jako forma komunikacji

Brak jest jednoznacznej definicji komunikacji marketingowej, ale istnieje kilka płasz-
czyzn, przez pryzmat których możemy rozpatrywać ten skomplikowany proces. Komunikację 
opisuje się w literaturze jako (Wiktor 2001, s. 11): 
 - przekazywanie informacji (otwarcie nowego hipermarketu, ogłoszenie o wyprzedaży),
 - oddziaływanie między ludźmi oraz oddziaływanie firm na klientów (rozbudzanie po-

trzeb, definiowanie popytu),
 - interakcje (negocjacje handlowe, zapytania i ofertowanie, składanie zamówienia poprzez 

pocztę elektroniczną, strony www),
 - narzędzie służące integracji klientów wokół marki (klub miłośników danej marki, a na-

wet bardziej szczegółowo – konkretnego modelu auta, komputera, telefonu),
 - wymianę opinii, odczuć, dotyczących zarówno konkretnego produktu, ale również całej 

oferty sprzedawcy,
 - percepcję przekazu (zdolność wpływania na odbiorcę przekazu, by rozumiał intencje 

reklamodawcy, np. w reklamie kosmetyków nietestowanych na zwierzętach),
 - składnik procesu społecznego (kształtowanie zachowań społecznych, formowanie wize-

runku firmy w opinii społecznej).

1  Seeding, z ang. „wysiew”, tutaj w znaczeniu przekazywania, przesyłania próbek produktowych w celu wywołania pozytywnych 
opinii i późniejszych rekomendacji konsumenckich.
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W wyżej wymienione obszary komunikacji marketingowej dobrze wpisuje się jedno 
z nowoczesnych narzędzi marketingu – product seeding.

Product seeding należy do technik stosowanych w marketingu szeptanym. Jego zada-
niem jest stworzenie klientom firmy – obecnym i potencjalnym – możliwości poznania firmy 
i jej produktów przez rozmowy na ich temat zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym. 
Marketing szeptany jest definiowany jako dostarczenie ludziom powodu do rozmowy, zwią-
zanego z ofertą firmy oraz umiejętne podsycanie tego rodzaju komunikacji (Sernovitz 2001, 
s. 23). Product seeding to dość popularna technika polegająca na tym, by dostarczać darmowe 
próbki (zwłaszcza nowych produktów) wpływowym osobom, które na zasadzie przekazywa-
nia opinii dalej mogą przyczynić się do powstania pozytywnej „szeptaniny” na temat oferty 
firmy i tym samym przyczynić się do wzrostu świadomości istnienia produktu oraz wzrostu 
sprzedaży (Śliwińska, Pacut 2011, s. 27). Zatem, celem tej marketingowej konwersacji z kon-
sumentem ma być już nie tylko ostatnie ogniwo modelu AIDA, związane z zakupem produktu, 
ale umiejętnie wpleciona prośba o polecenie produktu innym uczestnikom rynku.

Opinie klientów na temat product seeding

Dla realizacji celu rozważań przeprowadzono badanie pilotażowe dotyczące marketingu 
opartego na rekomendacjach. Pomiędzy 4 a 14 czerwca 2012 roku autorka badań rozesłała 
za pomocą poczty elektronicznej kwestionariusz ankiety do 11 znajomych, osób w różnym 
wieku, mieszkańców różnych aglomeracji, różniących się pod względem płci, wykształ-
cenia i statusu społecznego. Wysłana wiadomość elektroniczna  zawierała link do strony 
z kwestionariuszem ankiety oraz prośbę o przekazanie wiadomości do jak największej licz-
by osób. Marketing szeptany zadziałał od razu i w ciągu kilku dni pojawiło się aż 136 wy-
pełnionych ankiet, co pozwoliło autorce na postawienie kilku tez dotyczących marketingu 
szeptanego, w tym również dotyczących techniki zwanej product seeding.

W kwestionariuszu ankiety pojawiło się pytanie o świadomość respondentów na temat 
wysyłania bezpłatnych próbek towarów wybranym osobom przez firmę. Otrzymane odpo-
wiedzi potwierdzają ogromną świadomość product seeding’u wśród osób biorących udział 
w ankiecie (por. wykres 1).

Prawdopodobnie wiele osób nie jest w stanie jednoznacznie zdefiniować pojęcia „pro-
duct seeding”, jednak od strony praktycznej są bardzo dobrze poinformowani – aż 85% 
ankietowanych przyznało, że wie, iż firmy stosują takie praktyki, jednak zaledwie 3% dekla-
ruje, że takie próbki produktów otrzymuje. Około 15% udział osób, które nigdy nie słyszały 
o tego typu praktykach nie jest aż tak duży, biorąc pod uwagę, że na 136 badanych to tylko 
21 osób.

Mimo że świadomość product seeding utrzymuje się na wysokim poziomie (85%), to nie 
wszyscy respondenci chcieliby korzystać z tego typu działań marketingowych firm i otrzy-
mywać bezpłatne testery. Beneficjentów tej metody jest 108, co daje 79% udział w próbie 
badawczej. Pozostałe 21% ankietowanych nie wyraziło aprobaty dla tego typu działań de-
dykowanych przez firmy w ich kierunku.
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Respondentów zainteresowanych product seeding (79%) zapytano o kategorię produk-
tów, które zgodziliby się testować. Okazuje się, że przyszli „testerzy” najchętniej optują za 
produktami z branży kosmetycznej – 40% odsetek głosów (por. wykres 2).

Wykres 1 
Świadomość istnienia product seeding

Źródło: opracowanie własne, na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.

Wykres 2 
Wykaz branż cieszących się popularnością przy zastosowaniu product seeding

Źródło: jak w wykresie 1.
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Drugie miejsce zajęły produkty nowych technologii, których chęć testowania potwier-
dził niemal co trzeci badany. Trzecie miejsce, z wynikiem 18% udzielonych odpowiedzi, 
zajmują inne branże niewymienione w pytaniu. Branża odzieżowa wyprzedza o jeden punkt 
procentowy branżę spożywczą, która osiągnęła 6% udział w odpowiedziach.

W prowadzonym badaniu ocenie poddano również ogólną skłonność do polecania pro-
duktu przez respondentów oraz skłonność do rekomendowania za pomocą product seeding. 
Okazało się, że 74% respondentów generalnie poleciłoby produkty, z których korzystają 
innym osobom. Pod wpływem product seeding rekomendacje przekazałoby 70% ankieto-
wanych (por. wykres 3).

O ile skłonność do rekomendowania bez wykorzystania i z wykorzystaniem product 
seeding utrzymuje się na podobnym poziomie, to należy zauważyć, że znacznie zmieniły 
się proporcje dotyczące kategorycznej odmowy polecenia produktu innym konsumentom. 
Przed zastosowaniem product seeding tylko 8% całej próby badawczej odmówiłoby reko-
mendowania produktów. Wdrożona metoda product seeding zwiększyła procentową liczbę 
ankietowanych, nastawionych przeciwko polecaniu aż do 21%. Zmniejszyła natomiast od-
setek niezdecydowanych z 18% na 9%.

Przeprowadzone badanie umożliwiło zatem określenie stosunku osób biorących w nim 
udział do komunikacji marketingowej w formie rekomendacji inicjowanych przez firmy. 

Wykres 3 
Skłonność do rekomendacji w ogóle w porównaniu ze skłonnością do polecania  
pod wpływem product seeding

Źródło: jak w wykresie 1.
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Zastanawiająca jest duża rozbieżność między samym polecaniem a rekomendacjami wspo-
maganymi product seeding. Wydaje się, że powodem tego są kwestie etyki w komunikacji 
marketingowej.

Złota zasada marketingu szeptanego mówi o absolutnej uczciwości dotyczącej ujawnie-
nia roli i charakteru naszych relacji z marką bądź produktami, którym udzielamy publicznie 
rekomendacji (Śliwińska, Pacut op. cit., s. 26). Szczególnie duże znaczenie ma to w marke-
tingu szeptanym opartym na technice product seeding. W tego typu relacjach, kiedy przed-
siębiorstwa dokonują wyboru osób, którym najłatwiej i najskuteczniej będzie przekonać 
otoczenie do konkretnej marki i jej produktów, musi pojawić się absolutna uczciwość, co 
do faktu, iż osoba taka jest opłacanym liderem opinii. Jest dawcą rekomendacji w zamian 
za z góry określone honorarium. Kodeks etyczny marketingu szeptanego mówi o tym,  
że ujawnienie roli jest podstawą w budowie zaufania i wiarygodności (Śliwińska, Pacut  
op. cit., s. 27). Wynika to z faktu, iż jeśli produkt jest naprawdę dobry jakościowo, a oso-
ba polecająca przekonując do zakupu mówi wprost, że sprawdziła, ponieważ dostała  
próbki od firmy do przetestowania, to wiarygodność takiej informacji rośnie. Osoba nie 
jest kimś anonimowym. Jest dla konsumentów rzeczywistym ogniwem na linii producent-
-klient.

Dobór osób przekazujących informacje  
w ramach product seeding

Rekomendacje są nieodłącznym elementem marketingu szeptanego. Polecanie jest wpi-
sane w naturę człowieka, a dzielenie informacją – podstawową cechą komunikowania. 
Przekazywanie drugiemu człowiekowi informacji od konkretnej osoby daje jej pewnego 
rodzaju satysfakcję i jest prostym, a co najważniejsze doskonałym narzędziem do kontaktu 
z innymi uczestnikami rynku.  Może też być drogą do nawiązania dłuższych relacji (Jantsch 
2011).

Product seeding to specyficzny rodzaj komunikacji firmy z klientem, a wybór odpo-
wiednich osób do tego typu działań jest bardzo ważny. Przeprowadzone badania pokazują, 
że ankietowani najbardziej ufają samym sobie i osobom z najbliższego otoczenia (rodzina, 
przyjaciele, bliscy znajomi). Dość duże znaczenie ma także rodzaj produktu, który ma pod-
legać rekomendacjom. 

W przeprowadzonym badaniu analizie poddano również „charakter” osób, które powin-
ny komunikować daną markę w ramach product seeding. Analizy te przeprowadzono za-
równo w odniesieniu do produktów z grupy FMCG (szybkozbywalne dobra konsumpcyjne, 
takie jak mleko, kawa, chleb itp.), jak i produktów o znacznie większej wartości (samochód, 
komputer). Okazało się, że w grupie produktów FMCG respondenci uznali, że zaufaniem 
i wiarygodnością otaczają przede wszystkim znajomych i rodzinę (43% badanych) lub 
znawcę produktu (w 13% przypadków). Nieco odmienne są opinie w przypadku zakupu 
produktu o większej wartości – tutaj badani polegają co prawda w największym stopniu na 
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ekspercie z danej dziedziny (aż 38% ankietowanych), jednak rodzina i znajomi uplasowali 
się na drugim miejscu z wynikiem 32%

Przedstawione na wykresach 4 oraz 5 informacje obrazują, jakie osoby mogą stać się 
liderem opinii w obu grupach produktowych.

Wykres 4
Wybór liderów opinii w rekomendowaniu produktów FMCG

Źródło: jak w wykresie 1.

Badania pokazały ponadto, że ankietowani to konsumenci wierzący we własną intuicję 
i umiejętność podejmowania właściwych decyzji. Aż 43% respondentów nabywając pro-
dukty z grupy FMCG bierze pod uwagę tylko własne przemyślenia. W grupie produktów 
o większej wartości (samochód) odsetek ten wynosi 23%.

Analiza danych skłania również do refleksji, że rekomendacja udzielona przez polityka, 
aktora czy celebrytę nie stanowi obecnie skutecznej formy komunikacji. W obu grupach 
produktowych zaledwie 1% respondentów dokonałoby zakupu pod wpływem tych osób. 

Ankietowany konsument potrzebuje zatem opinii tylko od osób, które darzy najwięk-
szym zaufaniem – swoich bliskich. I właśnie takie osoby powinny zasilać szeregi firm ko-
munikujących się z rynkiem za pomocą rekomendacji opartych na technice product seeding. 
Inwestowanie w osoby znane w tym przypadku wydaje się być bezzasadne, wyjąwszy sytu-
ację, w której osoby znane będą polecać produkty swoim bliskim.

Podsumowując należy zauważyć, że rekomendacje okazują się potrzebne i zaledwie 2% 
ankietowanych uważa, że rozmawianie o produktach jest zbędne i nie wnosi niczego do ich 
decyzji zakupowych. Pozostałe 98% w mniejszym bądź większym stopniu polega na reko-
mendacjach. Wśród tych osób 5% stanowią respondenci, którzy sami co prawda nie szukają 
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Wykres 5
Wybór liderów opinii w rekomendowaniu dóbr o znacznej wartości (samochód)

Źródło: jak w wykresie 1.

rekomendacji, ale nie mają nic przeciwko polecaniu i często są aktywnymi uczestnikami 
„szeptanki”.

Ograniczenia komunikacji rynkowej metodą product seedingu

Ewidentnie najsłabszą stroną product seeding są jego koszty. Ta technika marketingu 
szeptanego pociąga za sobą większe nakłady finansowe niż inne metody. Przedsiębiorstwo 
musi bowiem zainwestować w wysyłkę bezpłatnych próbek swoich produktów. I nie jest to 
kwestią tylko organizacji wysyłki, ale także wartości samego produktu w ujęciu monetar-
nym. Istotnym ograniczeniem tej metody komunikacji jest trudność przewidzenia efektów 
końcowych. Jednym z głównych powodów braku skuteczności tych działań może być na 
przykład słaba jakość produktu, niefunkcjonalność, nieodpowiednie opakowanie. W celu 
eliminacji tego ograniczenia warto umożliwić osobom, które testują produkt, kontakt z pro-
ducentem, na przykład za pomocą strony internetowej przedsiębiorstwa, na której osoby 
testujące na bieżąco będą mogły zamieszczać informacje spływające z rynku dotyczące pro-
duktu. Umożliwi to firmom podjęcie szybkiej reakcji i dokonanie niezbędnych modyfikacji. 
Tani produkt sprzeda się sam (przynajmniej raz, nawet jeśli jest kiepskiej jakości), droż-
szy, ale dobry potrzebuje skutecznych rekomendacji. Wyniki badań dotyczące marketingu 
szeptanego przeprowadzone przez agencję Interaktywnie.com w 2010 wskazują, że przy 
wykorzystaniu techniki product seeding’u jedna osoba (promotor) rekomenduje skutecznie 
produkt  innym konsumentom, a świadomość istnienia marki dzięki opinii beneficjenta pro-
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duct seeding rośnie średnio o 25% (Dwornik 2010). Skuteczność w tym przypadku oznacza, 
że osoba korzystająca z opinii promotora przekazuje tę informację średnio pięciu innym 
konsumentom.

Podsumowanie

Przeprowadzone badania ankietowe dowiodły, że badani konsumenci mają świadomość 
istnienia product seeding na polskim rynku. Co więcej, część badanych stwierdziła, że jest 
aktywnym uczestnikiem tej techniki komunikacji marketingowej firmy z klientem.

Podsumowując zatem wcześniejsze rozważania, odpowiedź na pytanie „wysiewać” czy 
nie „wysiewać” wydaje się być oczywista.  Ale to nie wszystko – dobry gospodarz nie tylko 
wysiewa, ale też spogląda, jak plon rośnie. Pilnuje, podlewa, dba i oczywiście wcześniej 
sprawdza glebę, czy żyzna, czy jałowa. I dokładnie tak samo należy postępować z product 
seeding. Jeśli produkt jest słaby jakościowo, to owo „wysiewanie” nie będzie skuteczne. 
Jeśli ma tylko niewielkie niedostatki, a testerzy, do których produkt trafi, odpowiednio 
wcześniej, zidentyfikują jego wady, to istnieje realna szansa szybkiego naprawienia błędów. 
Owa modyfikacja produktu paradoksalnie może być również powodem do „szeptanki” na 
temat firmy i jej oferty, a fakt dostosowywania się do potrzeb klienta ogromnym marketin-
gowym plusem. 

Pamiętać jednak należy, że ta technika nie jest uniwersalna dla wszystkich produktów. 
Nie jest też techniką, na której wyłącznie można opierać proces komunikacji marketingo-
wej. Jest jednym z narzędzi marketingu szeptanego, który odnosi spektakularne sukcesy ze 
względu na to, że jest oparty na naturalnych predyspozycjach konsumentów. Wykorzystanie 
tej techniki w połączeniu z innymi metodami komunikacji marketingowej może powodować 
efekt synergii, a co za tym idzie wymierne korzyści dla firmy. 

Komunikowanie się z drugim człowiekiem leży po stronie natury ludzkiej i chęć dziele-
nia się informacjami z innymi jest dla konsumentów odruchem naturalnym. Stymulowanie 
tych odruchów za pomocą product seeding jest  prawidłową reakcją przedsiębiorstw na po-
trzeby rynkowe w zakresie komunikacji marketingowej.

Niestety, jak pokazały wyżej opisane badania, metoda ta posiada również wadę, jeśli 
zwrócić uwagę na problem samego polecania w zestawieniu z rekomendacjami niejako zle-
conymi. Powstaje dylemat, skąd biorą się  rozbieżności w polecaniu przed i po zastosowa-
niu product seeding. Wydaje się, że należałoby przeprowadzić dodatkowe badania na temat 
samego polecania i dzielenia się informacjami z psychologicznego punktu widzenia. Być 
może powstaje tutaj problem przekornej natury ludzkiej i osoby biorące udział w badaniu 
nie chcą  polecać, gdy są do tego zobligowane umową z firmą. Za to rekomendują wszyst-
kim dookoła, gdy po prostu mają taką ochotę czy potrzebę – kiedy wiedzą i kompetencją 
będą brylować w towarzystwie, a nie wtedy, gdy za pomocą product seeding stają się opinio-
twórczymi najemnikami wielkich korporacji. Z drugiej jednak strony, badania potwierdzi-
ły, że ponad połowa respondentów (70%) zgodziłaby się rekomendować produkty, których 
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próbowała, a to jest ogromny sukces. Konkludując zatem można przypuszczać, iż marketing 
szeptany, którego jednym z narzędzi jest product seeding, będzie się dynamicznie rozwijał.
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Recommendations Based on Product Seeding

Summary

The process of marketing communication with the customer undergoes the 
transformation. Nowadays, advertising on TV and a pile of leaflets are not suf-
ficient for the company to speak of any affective dialogue with the customer. Dia-
logue occurs only when not only the company but also the customer has their voice. 
Accessibility of new technologies causes that this voice more often than hitherto 
has the form of words written on social portals, Internet forums or on displays of 
modern smartphones. Owing to the universal communication between many people 
and information processing in various ways, the company and its product may have 
become from one day to another the number one in the list of those most desired. 
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And this is the word of mouth marketing, or a modern technique of marketing com-
munication. The objective of deliberations is to get known one of the word of mouth 
marketing – product seeding, which replies to the needs of the consumer shunning 
from new technologies, but, at the same time, enables them being included into the 
idea of word of mouth marketing. The surveys carried out by the author of the arti-
cle define whether and to what degree the recommendations based on product seed-
ing are an efficient tool of this type of marketing communication with the customer.

Key words: WOMMA (word of mouth marketing), product seeding, recommenda-
tions, marketing communication.

JEL codes: M31

Рекомендации на базе размещения продукта

Резюме

Процесс маркетинговой коммуникации с клиентом проходит трансформа-
цию. Сегодня недостаточны уже реклама по телевидению и ярус листовок, 
чтобы фирма могла говорить об эффективном диалоге с клиентом. Диалог по-
является лишь тогда, когда слово имеет не только фирма, но и клиент. Доступ-
ность новых технологий приводит к тому, что возможность высказываться 
чаще, нежели до сих пор, имеет форму слов, которые пишут на социальных 
порталах, интернет-форумах или же на экранах современных смартфонов. 
Благодаря всеобщей коммуникации многих людей и обработке информации 
различными способами фирма и ее продукт могут стать изо дня в день номе-
ром один в списке наиболее желательных. Цель рассуждений – ознакомить-
ся с одним из инструментов сарафанного радио – с размещением продукта 
(продакт плейсмент или продакт сидинг), который отвечает на потребности 
потребителя, избегающего новых технологий, но заодно предоставляет ему 
возможность включиться в идею «маркетинга из уст в уста». Проведенные 
автором статьи опросы определяют, являются ли и в какой степени рекомен-
дации, основанные на размещении продукта, эффективным инструментом та-
кого рода маркетинговой коммуникации фирмы с клиентом.

Ключевые слова: «маркетинг из уст в уста» (WOMMA, word of mouth 
marketing), размещение продукта (product seeding), сарафанное радио, реко-
мендации, маркетинговая коммуникация.
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