
Wstęp
Poziom rozwoju przemysłu kreatywnego i  jego znaczenie dla potencjału 

rozwoju gospodarczego to efekt występowania wielu czynników, takich jak wie-
lokulturowość, kapitał ludzki i intelektualny, obecność sektora B+R, wielkość po-
pytu na produkty lub usługi czy otoczenie gospodarcze (w tym bliskość innych 
kreatywnych firm). Ponadto przemysły kreatywne wpływają na rozwój innych 
sektorów gospodarki, jeszcze bardziej zwiększając atrakcyjność określonego ob-
szaru. Sektor przemysłów kreatywnych przyciąga wysokiej jakości kapitał ludzki, 
oddziałując na kształtowanie atrakcyjnej przestrzeni życiowej dla mieszkańców 
oraz biznesu. Istnieje także możliwość wykorzystania dziedzictwa kulturowego 
oraz planowanych wydarzeń kulturalnych w komunikacji marketingowej i kre-
owaniu wizerunku miejsca (miasta, regionu, państwa)1. Warto również zauwa-
żyć, że bogata oferta kulturalna sprzyja rozwojowi turystyki, a ponadto ułatwia 
tworzenie długotrwałych relacji z inwestorami, ponieważ wśród branych przez 
nich pod uwagę kryteriów są kwalifikacje i umiejętności kadry oraz jakość życia, 
a także oferta kulturalna miasta, która tworzy niepowtarzalny klimat2 i tym sa-
mym wyróżnia je spośród innych miast. Dlatego też przemysł kreatywny wydaje 
się być najbardziej obiecującym obszarem działania pod względem korzyści dla 
miasta i jego mieszkańców. 

1  M. Sobocińska, Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury, PWE, Warszawa 2008,  
s. 16.

2 Ibidem.
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Specyfiką działalności w  sektorze przemysłów kreatywnych jest również 
otwartość działających w nim podmiotów na innowacje, stanowiące o  różno-
rodności proponowanej oferty produktowej. W  związku z  tym kształtowanie 
relacji z klientami w sektorze przemysłów kreatywnych jest nacechowane wie-
loma aspektami nieobecnymi w  innych sektorach bądź mającymi nieco inne 
znaczenie. Istotne zatem z punktu widzenia autorów jest określenie kształtów 
i rodzajów relacji występujących w obszarze sektora przemysłów kreatywnych 
wśród podmiotów w nim działających i w  ich otoczeniu. Dlatego też w opra-
cowaniu skoncentrowano się przede wszystkim na omówieniu aspektu budo-
wania długookresowych relacji jako źródle tworzenia przewagi konkurencyjnej 
podmiotów z sektora przemysłów kreatywnych, ale także jako narzędzia warun-
kującego ich rozwój. Szczególną uwagę zwrócono na relacje pomiędzy przed-
siębiorstwami z sektora przemysłu kreatywnego (business-to-business, B2B), jak 
również pomiędzy wspominanym przedsiębiorstwem i konsumentem (business--
-to-consumer, B2C).

Definiowanie przemysłów kreatywnych we współczesnej gospodarce
W celu przybliżenia problematyki związanej z terminologicznym określe-

niem i wskazaniem cech jednoznacznie identyfikujących przemysły kreatywne, 
należy w pierwszej kolejności wskazać, że pojęcie „przemysły kreatywne” nie-
rozerwalnie związane jest z  takimi pojęciami jak: „przemysły kultury” i  „kre-
atywność”. Pierwszym elementem ram definicyjnych, jakie przyjmuje się za po-
czątek badań nad problematyką przemysłów kultury są prace opublikowane 
w roku 1947 przez T. Adorno i M. Horkheimera3, którzy wprowadzili rozróżnie-
nie pomiędzy „kulturą masową” i „przemysłem kultury”. Ta pierwsza to – zda-
niem Adorno – kultura „spontanicznie powstająca z samych mas”4, współczesna 
postać sztuki ludowej. Natomiast o przemyśle kulturowym pisał: „Od [kultury 
masowej] przemysł kulturowy różni się ekstremalnie. Sumuje on stare nawyki 
w  nową jakość. We wszystkich branżach produkty przykrawane są mniej lub 
bardziej planowo według miary konsumpcji masowej i w wysokim stopniu same 
określają tę konsumpcję”2. Istotą przemysłów kultury – według kanonicznej de-
finicji Adorno – jest narzucenie odbiorcom (konsumentom) ujednoliconych 
standardów odbioru dóbr kultury i jednolitego systemu ocen estetycznych5. 

3  T. W. Adorno, M. Horkheimer, Dialectic of Enlightenment. tłum. Edmund Jephcott, Stanford UP, 
Stanford 2002, s. 242.

4  T. W. Adorno, Podsumowanie rozważań na temat przemysłu kulturowego, [w:] tegoż: Sztuka 
i sztuki. Wybór esejów, oprac. K. Sauerland, Warszawa 1990, s. 13.

5  Ibidem, s. 14.
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W następstwie zaczęto posługiwać się pojęciem przemysły kultury w odnie-
sieniu do dziedzin, w których dobra i usługi kulturalne wytwarzane i powielane są 
w sposób przemysłowy. Takimi dziedzinami są np. radio i telewizja, książka czy 
fonografia. W  ujęciu tym podkreśla się znaczenie infrastruktury przemysłowej, 
której stan, sposób zorganizowania i zarządzania w znacznym stopniu wpływają 
na rodzaj i charakter oferty rynkowej wspomnianych form działalności.

Doprowadziło to do sytuacji, iż elementy kultury rozróżnia się nie ze względu 
na ich charakter kulturotwórczy, lecz ze względu na charakter produktów końco-
wych (dóbr i usług) wytworzonych z zaangażowaniem ludzkiej kreatywności. 

Rezultatem dyskusji prowadzonej przez badaczy w kontekście produktowe-
go bądź też nieproduktowego postrzegania kultury są obecnie trzy ujęcia. Uję-
cie pierwsze, zarazem najszersze, charakterystyczne jest dla teorii kulturoznaw-
stwa i  nauk społecznych, na podstawie których pojęcie kultury odnosi się do 
ogółu ludzkich praktyk i wytworów komunikacji symbolicznej akceptowanych 
społecznie i uznawanych za wkład w rozwój cywilizacyjny człowieka. W dru-
gim, węższym sensie, pojęcie kultury odnosi się do szeroko rozumianej sztuki 
z uwzględnieniem jedynie jej wymiaru jako procesu twórczego zakończonego 
powstaniem namacalnego dowodu kreatywności twórcy. Trzecie ujęcie nawią-
zuje do drugiego, tj. wąskiego rozumienia kultury, jednak opiera się na pojęciu 
sektora lub przemysłu, co powoduje, że sam proces twórczy nie jest determinan-
tem pojęciowym, lecz staje się nim przynależność do określonej sfery wytwór-
czości, mogącej zostać sparametryzowaną z wykorzystaniem metod analizy eko-
nomicznej. Podejście to pozwala rozpatrywać działalność kulturową w  ujęciu 
ekonomicznym oraz zdefiniować operacyjnie niematerialne przedmioty działal-
ności kreatywnej człowieka w obszarze sztuki, a tym samym określić zakres da-
nych do analiz ilościowych.

Jednak przemysł kultury to nie to samo co przemysł kreatywny. Warto 
w tym miejscu zauważyć, że „przemysły kreatywne” to pojęcie szersze od prze-
mysłu kultury, gdyż w przypadku przemysłu kultury wyodrębnienia dokonuje 
się na podstawie produktów końcowych wytworzonych w wyniku zaangażowa-
nia ludzkiego działania o charakterze kreatywnym, będących nośnikami okre-
ślonych wartości symbolicznych, estetycznych i  emocjonalnych, stanowiących 
własność intelektualną wytwórcy, będącą celem konsumpcji samym w  sobie. 
Natomiast w  definicji „przemysły kreatywne” mieszczą się ponadto produkty, 
których powstanie było uzależnione nie tylko od czynników związanych z za-
spokajaniem potrzeby autora do wytworzenia przekazu będącego następstwem 
zachodzącego wewnątrz niego procesu twórczego, lecz także produkty powstałe 
w wyniku celowego poszukiwania przez twórcę sposobów wyrazu (poprzez pro-
dukt lub usługę) nastawionego na zysk w postaci materialnej. 



Sławomir KotylaK, mariola michałowSKa

320

Ponieważ w odróżnieniu od przemysłów kultury, pojęcie przemysłów kre-
atywnych jest pojęciem bardzo młodym i zostało upowszechnione w opraco-
waniach takich autorów zagranicznych jak R. Caves6, R. Florida7, P. H. Ray, 
i S. R. Anderson8 czy D. Throsby9 oraz polskich, jak A. Gwóźdź10, T. Stryjakie-
wicz11 czy J. Szomburg12, zakresy przedmiotowe sektorów kultury i  przemy-
słów kreatywnych są różne.

W celu zobrazowania rozbieżności zaprezentowano kilka najczęściej przy-
taczanych definicji przemysłów kreatywnych. Brytyjski Departament ds. Kultu-
ry, Mediów i Sportu (DCMS)13 w raporcie poświęconym przemysłom kreatyw-
nym definiuje je jako „przemysły, które mają źródła w kreatywności jednostki, 
w umiejętnościach i talencie, i które mają potencjał, by, poprzez tworzenie i wy-
korzystywanie własności intelektualnej tworzyć bogactwo i  miejsca pracy”. 
DCMS wymienia 11 sektorów kreatywnych, do których zalicza: architekturę; 
film; video; fotografię; modę; muzykę i sztukę performerską; oprogramowanie, 
gry komputerowe, publikacje elektroniczne; prasę i książki; radio; reklamę; rze-
miosło artystyczne; sztukę i antyki; sztukę użytkową (design); telewizję. Zbliżo-
na do powyższej klasyfikacji jest również ta, przyjęta przez UNCTAD14, według 
której na przemysły kreatywne składają się cztery kategorie przemysłów: dzie-
dzictwo, sztuka, media oraz projekty użytkowe.

Prawdopodobnie najszerszą definicję przyjęto w World Intellectual Proper-
ty Organisation (WIPO). Według WIPO, sektor kreatywny to wszystkie prze-

16  R. Caves, Creative industries: contracts between art and commerce, Harvard University Press, 
Cambridge Massachusetts and London, England, 2000.

17  R. Florida, The rise of the Creative Class, and how it’s transforming work, Community and Every-
day Life, New York 2002.

18  P. H. Ray, S. R. Anderson, The Cultural Creative, Three Rivers Press, New York 2000.
19  D. Throsby, Ekonomia i kultura, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011.
10  A. Gwóźdź, Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki, Narodowe Centrum Kultury, 

Warszawa 2010.
11   T. Stryjakiewicz, Rozwój sektora kreatywnego w  regionach metropolitalnych, [w:] J. J. Parysek 

(red.), Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Po-
znań 2008.

12  J. Szomburg (red.), Kultura i przemysły kulturowe szansą rozwojową dla Polski, Wydawnictwo 
Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową CAK, Gdańsk 2002.

13   DCMS Investing in creative industries – a guide for local authorities, UK Government, Depart-
ment of Culture, Media and Sport (DCMS), London 2009.

14  UNTCAD (ang. United Nations Conference on Trade and Development) – organ pomocniczy 
Organizacji Narodów Zjednoczonych utworzony w 1964 roku w Genewie. Ma za zadanie wspie-
ranie rozwoju gospodarczego, handlu międzynarodowego i  światowych inwestycji. W okresie 
między sesjami organem wykonawczym jest Rada ds. Handlu i Rozwoju (ang. Trade and Deve-
lopment Board, TDB). Obecnie członkami UNCTAD jest 193 państw, w tym Polska.
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mysły, których działalność uwzględnia twórczość, produkcję, wytwarzanie, pre-
zentację, nadawanie, wystawiennictwo, dystrybucję i  sprzedaż dóbr chronio-
nych prawami autorskimi15.

Przemysł kreatywny tworzą zatem przedsiębiorstwa szybko rozwijające się, 
innowacyjne, oparte na wiedzy i własności intelektualnej. Natomiast same już 
produkty przemysłu kreatywnego powstają w oparciu o pracę ludzi kreatywnych 
z dużym potencjałem intelektualnym.

Relacje z klientami – ujęcie teoretyczne
W dzisiejszych czasach tworzenie i utrzymanie relacji z klientami jest koniecz-

nością. Z  jednej strony wynikają one z dokonujących się przeobrażeń na rynku, 
a z drugiej, są konsekwencją dostrzeżenia korzyści z ich utrzymywania i umacniania. 

Relację należy rozumieć jako związek pomiędzy dwoma (lub więcej) zda-
rzeniami, obiektami lub osobami, a natura związku może być wieloraka16. Słowo 
„relacja” pochodzi z łaciny (relatio, -onis) i oznacza odniesienie, stosunek, kon-
takt, wzgląd, stosunek do kogoś innego17. Relacja oznacza zatem wzajemne po-
wiązania/zależności i oddziaływanie na siebie.

Zdaniem Rogozińskiego relacja nie jest nieformalnym kontaktem, ani przy-
jaźnią czy znajomością, posiada właściwą jej, strukturę relacyjną. Warto również 
zauważyć, że18:

1)  odnawialność relacji pozwala przyjmować, że wystąpi ciąg dalszy, bo-
wiem relacje tworzy się z nadzieją i obietnicą przyszłych interakcji,

2)  budowana jest na dialogu, który prowadzi do autentycznego spotkania,
3)  wchodzenie w pogłębione relacje jest równoznaczne z zapisywaniem hi-

storii, w której tworzeniu i zapisywaniu każda ze stron ma swój udział.

Na potrzeby niniejszego opracowania zdefiniowano relację jako ogół więzi 
przedsiębiorstw z sektora przemysłów kreatywnych z klientami, partnerami i in-
nymi podmiotami z ich otoczenia, w tym wewnątrzsektorowymi, które mają na 
celu dążenie do zbudowania związków, powiązań i zależności między nimi opar-
tych przede wszystkim na zaufaniu i  lojalności, które sprzyjają realizacji wza-
jemnych oczekiwań i potrzeb w dostarczaniu dóbr i usług przemysłu kreatyw-
nego, przyczyniają się do osiągnięcia zakładanych celów każdej ze stron poprzez

15  M. Nowak, Dlaczego sektor kreatywny ma znaczenie? Definiowanie i badania, http://www.artkla-
ster.pl/index.php/informacje-ogolne/19-definicje, stan z dnia 12.11.2014.

16  A. S. Reber, E. S. Reber, Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005, s. 939.
17 K. Rogoziński (red.), Zarządzanie relacjami w usługach, Difin 2006, s. 14.
18 Ibidem.
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wymianę poczynionych wcześniej obietnic. Charakter tych relacji jest długo-
okresowy, co przyczynia się do zbudowania trwałych więzi między przedsię-
biorstwami działającymi w branży sektora kreatywnego a klientami, jak również 
partnerami oraz innymi podmiotami funkcjonującymi na rynku.

Poprzez tworzenie i utrzymanie relacji z klientami tworzy się nową wartość, 
która prowadzi do uzyskiwania korzyści przez lojalnych klientów. Należy pod-
kreślić, że jednym ze sposobów maksymalizacji wartości obecnych klientów jest 
zachęcenie ich do przechodzenia na wyższe poziomy wartości poprzez zidenty-
fikowanie głównych elementów wiążących firmę z klientami i dążenie, aby sta-
rać się je wzbogacić lub rozwinąć19.

Jak zauważył Ph. Kotler, budowanie relacji musi odbywać się na różnych 
poziomach – ekonomicznym, społecznym, technicznym i prawnym – aby osią-
gnąć skutek w postaci wysokiego stopnia lojalności klientów20. Na poziomie re-
lacji klient-przedsiębiorstwo autor wyróżnił pięć różnych typów relacji21:
1.  Relacja podstawowa, gdzie sprzedawca sprzedaje produkt, ale nie prowadzi 

żadnych działań posprzedażowych.
2.  Relacja reaktywna, sprowadzająca się do sprzedaży przez sprzedawcę produktu 

przy jednoczesnym zachęcaniu klienta do skontaktowania się z firmą w przy-
padku pojawienia się jakichkolwiek pytań lub problemów z jego strony.

3.  Relacja odpowiedzialna, w  której sprzedawca kontaktuje się z  klientem 
wkrótce po zakupie, aby sprawdzić, czy produkt odpowiada jego oczekiwa-
niom. W tej relacji sprzedawca również stara się uzyskać od klienta sugestie 
dotyczące ulepszenia produktu bądź informacje o jakichkolwiek przyczynach 
niezadowolenia z zakupu. 

4.  Relacja proaktywna, gdzie sprzedawca lub inni pracownicy przedsiębiorstwa 
okresowo kontaktują się z klientem, przekazując mu sugestie na temat sposo-
bu wykorzystania produktu lub informacje o nowych ofertach.

5.  Relacja partnerska – przedsiębiorstwo w sposób ciągły pracuje z klientami 
w celu poszukiwania sposobów dostarczenia im większej wartości.

Każdy z  wyodrębnionych typów relacji charakteryzuje inny rodzaj więzi 
z klientem. Relacje te różnią się stopniem zaangażowania przedsiębiorstwa w ich 
tworzenie i podtrzymywanie, zaczynając od relacji podstawowej ku bardziej zło-
żonym relacjom o wysokim stopniu zaangażowania ze strony przedsiębiorstwa.

19 I. H. Gordon, Relacje z klientem. Marketing partnerski, PWE, Warszawa 2001, s. 149.
20  Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, War-

szawa 2002, s. 137. 
21 Ibidem.
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Wewnątrzsektorowe relacje przemysłów kreatywnych
Zmieniające się otoczenie wymusza konieczność nawiązywania trwałych 

relacji rynkowych, które mogą być traktowane jako źródło osiągnięcia przewa-
gi konkurencyjnej, jak również narzędzie warunkujące rozwój przedsiębiorstw 
z sektora przemysłów kreatywnych. Budowa trwałych relacji oparta musi być na 
zaufaniu, które stanowi podstawę efektywnego komunikowania nie tylko mię-
dzy przedsiębiorstwami funkcjonującymi wewnątrz sektora branż przemysłów 
kreatywnych, ale także z  klientami i  wszystkimi zainteresowanymi stronami. 
Wewnątrzsektorowe relacje rozumiane są jako dowolna więź łącząca przynaj-
mniej dwa podmioty. 

Relacje te muszą być oparte na zasadach osiągania wspólnych korzyści. 
Warto zauważyć, że specyfiką działania przedsiębiorstw z  sektora kreatyw-
nego na rynku jest nawiązywanie relacji z podmiotami funkcjonującymi na 
nim, ponadto relacje te wpływają na kształtowanie założonych celów, czy 
też osiąganych rezultatów. Kształtowanie relacji powinno być procesem cią-
głym, nie mogą to być przypadkowe kontakty. Warto zauważyć, że współpra-
ca z podmiotami funkcjonującymi na rynku umożliwia benchmarking oceny 
własnych przedsięwzięć, czy też dokonań w  porównaniu do wyników dzia-
łań podmiotów pozostających we wspomnianej współpracy. Przedsiębiorstwa 
przemysłu kreatywnego wchodzące we wzajemne relacje określają pewne ob-
szary współpracy, cele pozwalające na osiągnięcie założonych efektów. Oczy-
wiście taka relacja musi przynieść im większe korzyści, aniżeli te, które odnie-
śliby, działając samodzielnie. Relacja taka staje się narzędziem do zwiększania 
konkurencyjności podmiotów, umocnienia ich w stosunku do innych przed-
siębiorstw z  ich branży funkcjonujących na rynku. Stąd też podmioty łączą 
się i wspólnie działają na rzecz osiągnięcia wymiernych korzyści i  zakłada-
nych rezultatów. 

Właściwe relacje wymagają ustalenia wspólnych celów, pozyskania za-
ufania oraz opanowania sztuki wzajemnego porozumienia, a  także umiejęt-
ności rozwiązywania mogących pojawić się problemów w sposób najbardziej 
korzystny dla obu stron. Wówczas takie relacje traktowane są jako sposób na 
osiągnięcie efektywności i skuteczności w realizacji wspólnych przedsięwzięć. 
Ponadto najkorzystniejsze są relacje oparte na takim podziale zadań, aby były 
one realizowane przez każde przedsiębiorstwo z branży kreatywnej specjali-
zujące się w dostarczaniu dóbr i usług kultury, których koszty związane z ich 
wytworzeniem są względnie niskie w  porównaniu z  kosztami ponoszonymi 
przez pozostałe przedsiębiorstwa z branży. Powinno się zatem właściwie wy-
korzystać potencjał drzemiący w każdym przedsiębiorstwie sektora przemy-
słów kreatywnych. 



Sławomir KotylaK, mariola michałowSKa

324

W obrębie takich systemów relacji, pomiędzy różnymi podmiotami rynkowymi 
występuje współzależność oparta na wymianie wartości mieszanego typu, czyli 
związanych z wynikiem, doświadczeniem i działaniem22:

  wartości związane z  wynikiem – dotyczą otrzymywanych w  pojedyn-
czej transakcji produktów lub innych wartości materialnych ocenianych 
z punktu widzenia fizycznych atrybutów, dostępności i ceny,

  wartości związane z  doświadczeniem – dotyczą stanów psychologicz-
nych związanych z procesem wymiany,

  wartości związane z działaniem – dotyczą dodatkowych (poza transak-
cją) czynności wykonywanych przez strony w procesie wymiany.

Ponadto istnienie i rozwijanie relacji dla uczestników wymiany ma swój eko-
nomiczny wymiar w postaci wyższej wartości, będącej efektem wspólnych działań23. 

Można zauważyć, że to właśnie relacje stawiają przed przedsiębiorstwa-
mi sektora kreatywnego najrozmaitsze wymagania, zmuszając je do nabywania 
umiejętności współpracy, wiedzy i nowych nawyków związanych z nową sytu-
acją oraz przezwyciężania w możliwie najlepszy sposób mogących się pojawić 
trudności, czy też oporów przed współpracą lub konfliktów we wzajemnych re-
lacjach.

Kształt relacji z klientami w sektorze przemysłów kreatywnych
Przemiany zachodzące na rynku sprawiają, że istnieje konieczność innego 

spojrzenia na kształtowanie relacji z klientami w sektorze przemysłów kreatyw-
nych. Przejście z gospodarki centralnie planowanej do rynkowej wniosło wiele 
pozytywnych zjawisk, m.in. wymusiło tworzenie relacji z klientami pozwalają-
cych osiągnąć założone cele i dostarczyć wartości klientom. 

Fonfara zauważył, że „sukces w  zakresie zdobycia, a  potem utrzymania 
klienta nie jest dziełem przypadku. Rozwinięcie trwałych i korzystnych relacji 
z nabywcą wymaga posiadania wielu różnych informacji, nie tylko o klientach, 
lecz także o konkurentach, jak również o własnej firmie”24. Ponadto posiada-
nie lojalnych klientów zapewnia osiągnięcie przez przedsiębiorstwo zaplano-
wanych długookresowych efektów wynikających z  przyjętych założeń i  pla-
nów. Warto zauważyć, że relacje oparte są na wspólnych systemach wartości. 

22  U. Jüttner, H. P. Werbli, Relationship marketing from a value system perspective, [w:] A. Payne 
(red.), Advances in Relationship Marketing, Kogan Page, London 1995, s. 229; podr. M. Mitręga, 
Zarządzanie wartością dla miasta w organizacji o rozmytych granicach, „Przegląd Organizacji”, 
2005, [w:] M. Mitręga, Marketing relacji. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa 2005, s. 49–50.

23  M. Sobocińska, Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury, PWE, Warszawa 2008, s. 98.
24  K. Fonfara, Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004, s. 72–73.
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Jak już wcześniej wspominano, na poziomie relacji klient-firma można wy-
różnić pięć różnych typów relacji, które przybierają w  kolejnych etapach co-
raz bardziej rozwiniętą formę. Relacje te można przedstawić również w postaci 
modelu kształtowania relacji z kluczowymi klientami, w której można wyróżnić 
sekwencyjnie następujące po sobie etapy rozwoju relacji z kluczowymi klienta-
mi, zaczynając od etapu wstępnego, a kończąc na etapie partnerstwa i synergii 
(rysunek 1).

Rys. 1. Model kształtowania relacji z kluczowymi klientami A. F. Millmana  
oraz K. J. Wilsona

Źródło: P. Cheverton, Zarządzanie kluczowymi klientami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001,  
s. 44; E. Piwoni-Krzeszowska, Zarządzanie relacjami z klientami, [w:] B. Olszewska (red.), Podsta-
wy zarządzania przedsiębiorstwem na progu XXI wieku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 
im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 96.

Każdy z etapów ma swoje specyficzne cechy, a w miarę przechodzenia przez 
kolejne etapy relacje ulegają przeobrażeniu, przybierając bardziej rozwiniętą 
formę. W etapie wstępnym kontakty z klientami to pojedyncze spotkania. Nato-
miast we wczesnym etapie kontakty dalej mają postać pojedynczych spotkań, ale 
na tym etapie rozpatrywana jest możliwość nawiązania długookresowej współ-
pracy. W kolejnym etapie, pośrednim, kontakty ulegają przekształceniu i polega-
ją na dążeniu przez obie strony do wzajemnego poznania, tym samym zwiększa
się poziom zaufania i otwartość na kontakty. Należy pamiętać, że zaufania nie
zdobywa się w wyniku jednorazowego kontaktu. To proces ciągłego podtrzymy-
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wania pozytywnych relacji. Na etapie partnerstwa i synergii relacje przybierają 
formę bardziej rozwiniętą. W przypadku synergii następuje zintegrowanie dzia-
łalności i wspólne podejmowanie działań oraz wszelkich decyzji. Warto zauwa-
żyć, że dokonujące się zmiany na płaszczyźnie wzajemnych relacji są efektem 
działań zmierzających do coraz lepszego poznania potrzeb i oczekiwań podmio-
tów wchodzących w interakcje.

Wnioski
Reasumując powyższe rozważania, należy podkreślić, że we współczesnym 

świecie kształtowanie relacji nie tylko z klientami, ale także wewnątrz sektora 
przemysłów kreatywnych, a także z podmiotami znajdującymi się w ich oto-
czeniu staje się szczególnym wyzwaniem, bowiem właściwe relacje sprzyjają 
większej efektywności i skuteczności podjętych przedsięwzięć. Kształtowanie 
relacji powinno być procesem ciągłym, nie mogą to być przypadkowe kontak-
ty z podmiotami wewnątrz sektora, czy też klientami i  innymi przedsiębior-
stwami tylko w momencie realizacji wspólnych działań, zawierania transakcji, 
czy też w przypadku realizacji oferty. Celem przedsiębiorstw z sektora prze-
mysłów kreatywnych powinno być nawiązanie takich relacji, które skutkować 
będą długofalową więzią partnerską pomiędzy klientami, partnerami i  inny-
mi podmiotami funkcjonującymi na rynku. Stałe relacje nie tylko pomiędzy 
podmiotami wewnątrz sektora, ale także z klientami z całą pewnością wpły-
wają na osiągane rezultaty i przyczyniają się do coraz większej efektywności 
i skuteczności podmiotów funkcjonujących na rynku. Niewątpliwie skłania to 
przedsiębiorstwa z sektora kreatywnego do zmiany koncepcji działania. W na-
wiązaniu trwałych relacji istotną rolę odgrywa zaufanie, które powinno być 
traktowane jako narzędzie niezbędne w  kształtowaniu długookresowych re-
lacji. Warto zauważyć, że podstawową przesłanką tworzenia relacji jest moż-
liwość osiągnięcia większych korzyści ze wzajemnej interakcji aniżeli w przy-
padku działań podejmowanych samodzielnie. Ponadto wobec różnorodności 
form relacji, należy zwrócić uwagę na fakt, że relacje z klientami mogą przy-
bierać różny charakter – od podstawowej, poprzez reaktywną, kolejno – odpo-
wiedzialną, następnie proaktywną, aż po partnerską, a każda z ich typów cha-
rakteryzuje inny rodzaj więzi z klientem.
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Streszczenie

Kształtowanie relacji z klientami w sektorze przemysłów kreatywnych
Celem artykułu jest określenie (poprzez wyodrębnienie) kształtów i rodzajów re-

lacji z  klientami występujących w  obszarze sektora przemysłów kreatywnych wśród 
podmiotów w nim działających w ujęciu B2B (business-to-business) i B2C (business-to--
-consumer). Wyróżnione w  prezentowanym opracowaniu podejścia badawcze to: po-
dejście funkcjonalne, metodyka analizy funkcjonalnej, analiza porównawcza, podejście 
eksperckie, benchmarking. Podejścia te w większym stopniu opierają się na badaniach 
literaturowych, a  w  mniejszym stopniu na badaniach diagnostycznych (ocenie stanu 
faktycznego), wiążąc je następnie z tworzeniem modeli-wzorców. Te ostatnie są podsta-
wą przygotowania rozwiązań użytkowych mogących posłużyć jako implikacje praktycz-
ne w procesie kreacji strategii rozwoju zarówno podmiotów przemysłu kreatywnego, jak 
i partnerstwa sektorowego – w ujęciu egzo-, jak i endogenicznym.

Słowa kluczowe: przemysły kreatywne, przemysł kultury, relacje z klientami, rela-
cje sektorowe.

Summary

Forming customer relationships within the creative industries sector
The purpose of this article is to determine (through separation) the shapes and types 

of customer relationships occurring in the creative industries sector among companies 
operating in it in terms of B2B (business-to-business) and B2C (business-to-consumer). 
The research approaches featured in this paper are: a functional approach, methods 
of functional analysis, comparative analysis, expert approach, benchmarking. These 
approaches are based to a greater extent on the research literature and, to a lesser extent, 
on diagnostic testing (assessment of the facts), then binding them with modelling- 
-patterns. The latter are the basis for the preparation of solutions that may serve as useful 
practical implications in the creation of the development strategy for creative industry 
and sectoral partnership, both in exogenous and endogenous terms.

Keywords: creative industries, cultural industries, customer relations, sectoral re-
lationships.


