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Rola blogów w podejmowaniu decyzji zakupowych  
dotyczących produktów odzieżowych

Streszczenie

W artykule przedstawiono rolę blogerów modowych jako liderów opinii w pro-
cesie podejmowania decyzji zakupowych przez konsumentów na rynku odzieżo-
wym. Rosnące zainteresowanie konsumentów-czytelników blogów, implikuje ro-
snące zainteresowanie przedsiębiorstw promowaniem się za pośrednictwem tego 
kanału komunikacji. Dodatkowo liczne badania wskazują na rosnące zaufanie i po-
strzeganą wiarygodność informacji pochodzących od „zwykłych użytkowników”. 
W dalszej części zaprezentowano wyniki badań związanych z wykorzystywaniem 
blogów modowych jako narzędzia promocji. Badania potwierdziły wpływ treści 
publikowanych na blogach modowych na decyzje nabywcze konsumentów. Arty-
kuł ma charakter badawczy.

Słowa kluczowe: blogi modowe, liderzy opinii, zachowania konsumentów.

Kody JEL: M31

Wstęp

Moda już od dawna jest niezwykle istotna w życiu człowieka. Jej siła i wpływ są do dnia 
dzisiejszego trudne do jednoznacznego określenia. Moda jest nieodzownym elementem ży-
cia ludzi, jak wiadomo nie odzwierciedla tylko sposobu ubierania, ale powiązana jest niemal 
z każdą dziedziną życia. Potencjał ten dostrzegany jest przez coraz więcej przedsiębiorstw 
z branży odzieżowej, które regularnie współpracują z blogerami modowymi, dążąc w ten 
sposób do dotarcia do nowego grona odbiorców, a także wpływania w ten sposób na zacho-
wania nabywcze konsumentów.

W ostatnich latach odnotowuje się spadające zaufanie do tzw. tradycyjnych mediów 
i źródeł informacji o produktach. Jednocześnie obserwuje się wzrost ufności pokładanej 
w informacjach pochodzących od użytkowników Internetu, „takich jak ja”, którzy postrze-
gani są jako stosunkowo bezstronne i wiarygodne źródło informacji. Konsumenci chętniej 
zasięgają opinii osób, które zakupiły produkt i go użytkują, aniżeli tych, którzy go sprzedają. 
Wirtualne dzienniki stanowią powszechny instrument komunikacji w Internecie, miejsce 
wymiany opinii, poglądów czy zainteresowań. 

Celem opracowania jest analiza roli blogów modowych oraz treści publikowanych 
na blogach modowych w procesie decyzyjnym dotyczącym zakupu produktów odzieżo-
wych. 
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Blogerzy jako liderzy opinii

Na proces podejmowania decyzji zakupowych wpływają różnorodne czynniki: zewnętrz-
ne oraz wewnętrzne. Wśród czynników zewnętrznych wyróżnia się czynniki społeczno-kul-
turowe oraz ekonomiczne. Z kolei do grupy czynników o charakterze wewnętrznym zalicza 
się czynniki psychologiczne oraz demograficzne (Garbarski 2001). 

Na zachowania konsumentów na rynku odzieżowym ogromny wpływ wywierają lide-
rzy opinii, klasyfikowani jako jedna ze społeczno-kulturowych determinant zachowań kon-
sumentów. Są to przede wszystkim osoby bardzo cenione oraz postrzegane jako wysoce 
wiarygodne w porównaniu z innymi źródłami informacji o produktach, posiadające wiedzę 
z danej dziedziny, kompetentne, które potrafią dostarczyć obiektywnych i rzetelnych in-
formacji zarówno o zaletach, jak i wadach produktu lub miejsca sprzedaży. Uważa się, że 
liderzy opinii są pomocni przede wszystkim w przypadku zakupów obarczonych wysokim 
ryzykiem, które wynikać może np. z zakupu po raz pierwszy (Jachnis 2007). Liderzy opinii 
często traktowani są przez otoczenie jako eksperci w danej dziedzinie. Ich wpływ jest za-
równo wizualny, jak i werbalny (Bertrandias, Goldsmith 2006). 

W przypadku rynku odzieżowego za liderów opinii traktuje się osoby, które kupują nowa-
torskie fasony odzieży pojawiające się na rynku, przez co ponoszą wysokie ryzyko. Nosząc 
konkretne ubrania, rozpowszechniają nową estetykę wśród pozostałych konsumentów. 
Ogólna idea trendsetterów polega na tym, że są to osoby, które kreują nowe trendy, upo-
wszechniają na daną rzecz modę. Przez swoją postawę, styl i sposób ubierania się trendset-
ter oddziałuje na otoczenie, a w szczególności na osoby śledzące jego bloga. „Konsument 
ma chcieć upodobnić się do trendsettera, pragnąć być jak on, móc poczuć się stylowym 
człowiekiem. Przez to będzie dążył do zakupu podobnych ubrań, kosmetyków oraz innych 
gadżetów, które posiada jego idol” (Sobczyk 2009). Idea ta opiera się głównie na zjawisku 
naśladownictwa, szczególnie zauważalnego wśród grona młodych, atrakcyjnych, modnych 
osób. Liderzy opinii to konsumenci silnie zaangażowani w daną kategorię produktową oraz 
aktywnie poszukujący informacji na ten temat. Swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami 
dzielą się z innymi, przez co określa się ich mianem „łącznika” między kreatorami mody, jej 
producentami a rynkiem. Zrealizowane w Stanach Zjednoczonych badania pozwoliły okre-
ślić profil lidera opinii w dziedzinie mody – to kobiety młode, niezamężne i nieposiadające 
dzieci, które są aktywne zawodowo, osiągają relatywnie wysokie dochody, mobilne, które 
lubią zmiany, są towarzyskie, ambitne, lubiące rywalizację, ekshibicjonistyczne, narcystycz-
ne, w wolnym czasie czytające magazyny modowe (Solomon, Robolt 2009). 

Blogi modowe jako narzędzia promocji

Blogi stanowią aktualnie dodatkowy kanał komunikacyjny, za pośrednictwem którego przed-
siębiorstwa mają możliwość dotarcia do nowych, jak i aktualnych konsumentów. Jednak warto 
zauważyć, że prowadzi to do sytuacji, w której marketerzy nie sprawują kontroli nad swoim 
marketingiem (Simmons 2008). Z drugiej strony, to właśnie ten brak kontroli sprawia, że poziom 
zaufania konsumentów do tego typu treści jest wyższy aniżeli do reklamy tradycyjnej.
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Najpopularniejszymi wśród blogerów modowych działaniami są te z zakresu marketingu 
szeptanego (word-of-mouth marketing − WOMM). Marketing szeptany zyskuje na znaczeniu 
głównie dlatego, że, jak już wcześniej wspomniano, konsumenci coraz bardziej uodporniają 
się na różne formy reklamy tradycyjnej – radiowej, prasowej oraz telewizyjnej, natomiast 
bardziej ufają osobom, które już miały do czynienia z danym produktem. Zgodnie z rapor-
tem dotyczącym polskiej blogosfery, blogi cieszą się ogromnym zainteresowaniem rekla-
modawców, którzy „wśród zalet blogerów wymieniają m.in.: ich wiarygodność, opiniotwór-
czość, znajomość tematu, na jaki piszą, zaangażowanie, elastyczność i zbudowaną grupę 
lojalnych czytelników. Reklamodawcy niemal jednogłośnie twierdzą, że blogerzy cieszą się 
w Polsce dużym zaufaniem konsumentów. Takie przekonanie może tłumaczyć coraz częst-
szą obecność reklamową marek na blogach” (Brown, Hatalska 2012 s. 7). Odzwierciedla 
się to w przeróżnych działaniach z zakresu marketingu szeptanego podejmowanych przez 
przedsiębiorstwa na blogach modowych. Syntetyczny ich podział przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1
Formy marketingu szeptanego  

Nazwa Charakterystyka

Marketing 
wirusowy

Tworzenie interesujących komunikatów, które są zaprojektowane tak, by można je było 
w prosty sposób przekazywać innym osobom, w formie e-maila czy internetowego filmu. 
Proces rozprzestrzeniania się tych komunikatów jest analogiczny do replikacji wirusów 
atakujących żywe komórki.

Brand 
marketing

Tworzenie blogów i uczestniczenie w blogosferze, dzielenie się wartościowymi informa-
cjami, o których blogująca społeczność może chcieć rozmawiać.

Casual 
marketing

Promowanie równoległe za pomocą jednego towaru lub usługi następnym, niezwiąza-
nych z głównym celem promocji.

Community 
marketing

Tworzenie i wspieranie niszowych społeczności, które będą dzieliły zainteresowanie 
daną marką, np. grupy użytkowników, fankluby, fora internetowe.

Trendsetting Promowanie mody na konkretne marki lub produkty, przez zatrudnione osoby, poprzez 
wywołanie chęci naśladownictwa (ubioru, gadżetów, stylu życia) wśród otoczenia.

Cause 
marketing

Wspieranie kwestii społecznych, by zdobyć szacunek i wsparcie ludzi, którzy uważają 
daną sprawę za ważną. 

Product 
seedeing

Umieszczanie produktów w odpowiednich rękach, w odpowiednim czasie, poprzez do-
starczanie próbek produktu do jednostek, które mogą rozpocząć o nim pozytywną plotkę.

Evangelist 
marketing

Tworzenie u klienta tak silnego zaufania i przekonania do danego dobra czy usługi, że 
z własnej woli zaczyna przekonywać innych do kupowania i użytkowania go. Działania 
firmy ukierunkowane są na znalezienie ewangelistów marki, którym należy stworzyć 
możliwość wypowiedzenia się. 

Źródło: Wyrwisz (2011, s. 425).

Jedną z najczęściej wykorzystywanych form WOMM, którą można zaobserwować na 
blogach o tematyce modowej jest product seeding. Współpraca między blogerami a zle-
ceniodawcami przybiera formę barteru albo rozliczana jest gotówkowo. Działania takie 
opierają się na darmowym przekazywaniu produktów odzieżowych blogerom, którzy 
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w zamian zobowiązani są wykorzystać je w swoich stylizacjach, następnie opublikować 
zdjęcia na blogu oraz poinformować czytelników, skąd pochodzą, czyli jakiej marki są to 
ubrania. Często też nawiązywana jest dłuższa współpraca między blogerami a markami 
odzieżowymi, a za umieszczanie reklam − banerów na swoim blogu, regularne publiko-
wanie stylizacji z wykorzystaniem danych ubrań autorzy blogów otrzymują dodatkowe 
wynagrodzenie.

Wpływ blogów o modzie na decyzje zakupowe konsumentów w świetle 
badań empirycznych

Prezentowane w niniejszym artykule wyniki pochodzą z badania własnego. Badanie zo-
stało przeprowadzone w dniach 01-28 lutego 2017 roku, przy wykorzystaniu internetowe-
go kwestionariusza ankietowego. Liczebność próby wyniosła 150. Dobór respondentów do 
próby był nielosowy. Głównym celem badania było określenie zależności między ogląda-
niem/czytaniem blogów o tematyce modowej a podejmowanymi decyzjami zakupowymi 
dotyczącymi odzieży i akcesoriów. Wprawdzie badanie nie jest reprezentatywne, ale może 
stanowić cenną ilustrację rozważanego problemu. 

Zdecydowaną większość próby badawczej stanowiły kobiety (89%), dwiema najliczniej-
szymi grupami wiekowymi były przedziały wiekowe od 18 do 22 lat oraz od 23 do 27 lat. 
Stanowiły one niemal 85% wszystkich ankietowanych. Większość ankietowanych (62%) 
to osoby z wykształceniem wyższym. Co trzeci ankietowany to osoba z wykształceniem 
średnim. Zaledwie 4% ogółu badanych to osoby z wykształceniem podstawowym. Ponad 
połowa respondentów (63%) to osoby jeszcze kształcące się – uczniowie oraz studenci. 
Co trzeci ankietowany to osoba pracująca, a pozostałe 3% respondentów to osoby aktual-
nie pozostające bez zajęcia, ani nie uczące się, ani nie kształcące się – osoby bezrobotne. 
Zdecydowana większość, aż 86% ankietowanych to mieszkańcy miasta.

Zdecydowana większość respondentów śledzi blogi modowe na bieżąco (por. tabela 2). 
Prawie połowa robi to codziennie (48%), a nieco ponad jedna trzecia ankietowanych kil-
ka razy w tygodniu. Jest to bardzo wysoka aktywność. Odwiedzanie blogów modowych 
jest poniekąd zwyczajem, tradycją podczas codziennego korzystania z Internetu, takim jak 
sprawdzenie poczty e-mail, sprawdzenie aktywności na portalu społecznościowym, czytanie 
wiadomości itp. Zaledwie 16% ankietowanych czyta i przegląda blogi o modzie rzadziej, 
okazjonalnie, to znaczy kilka razy w miesiącu czy też kilka razy w roku.

Zapytani o powody, dla których czytają blogi modowe, respondenci w zdecydowanej 
większości przyznają, że poszukują w ten sposób inspiracji (78% ogółu odpowiedzi). Dla 
66% respondentów jest to forma rozrywki. 44% ankietowanych poszukuje na blogach mo-
dowych odpowiedzi, jak łączyć ze sobą poszczególne elementy garderoby oraz jak dobie-
rać dodatki. Dla co czwartego ankietowanego blogi modowe stanowią źródło informacji 
o markach modowych i konkretnych produktach odzieżowych. Wśród innych powodów, dla 
których respondenci oglądają blogi pojawiły się odpowiedzi: „praca w branży odzieżowej”, 
„nauka języka” oraz „zaspokojenie estetyki” (por. wykres 1).
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Tabela 2
Częstotliwość czytania blogów o modzie  

Wyszczególnienie %

Codziennie 48
Kilka razy w tygodniu 36
Kilka razy w miesiącu 15
Kilka razy w roku 1

Źródło: badanie własne.

Wykres 1
Cel czytania i oglądania blogów o modzie*

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100.
Źródło: badanie własne.

Jak wykazały badania, aktywność obserwatorów blogów modowych jest bardzo niska. 
Zdecydowana większość ankietowanych ogranicza się do biernego oglądania i czytania blo-
gów, a nie aktywnego wyrażania swoich opinii m.in. za pośrednictwem komentarzy. Aż 70% 
badanych przyznaje, że nigdy nie komentowała postów. Zaledwie 30% dokonało tego, ale 
czasami. Niestety, może to być wynikiem faktu, że 17% respondentow przyznaje, iż bierze 
udział w konkursach organizowanych na blogach. A te, by wziąć w nich udział, wymagają 
zgłoszenia się przez komentarz, w którym zawarte winny być określone informacje – m.in. 
odpowiedź oraz dane. 
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Ponad 40% ankietowanych uważa opinie na temat produktów lub marek odzieżowych 
publikowane na blogach za wiarygodne. 35% ankietowanych nie ma zdania, co oznacza, że 
według nich opinie ani nie są, ani są wiarygodne. Co piąty respondent odpowiedział nega-
tywnie (por. wykres 2).

Wykres 2 
Ocena wiarygodności opinii na temat produktów/marek publikowanych na blogach

Źródło: jak w wykresie 1.

Aż 70% ankietowanych przyznaje, że czasami zdarza im się kupić element garderoby 
lub jakiś dodatek, który został przez nich zauważony na blogu modowym. Co więcej 6% 
badanych robi to często. Co czwarty respondent nigdy nie kupił produktów, które zaprezen-
towane były przez blogerów w sieci (por. tabela 3). 

Tabela 3 
Kupowanie ubrań oraz akcesoriów prezentowanych/reklamowanych na blogach 
modowych 

Wyszczególnienie %

Często 6

Czasami 70

Nigdy 24

Źródło: jak w tabeli 2.
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Wykres 3
Otwieranie linków do sklepów internetowych oraz klikanie w banery reklamowe 
przez czytających blogi modowe

Źródło: jak w wykresie 1.

Jak wykazały badania, linki do sklepów internetowych, które umieszczane są zazwyczaj 
w podpisie fotografii i które podają źródło pochodzenia danego elementu stroju, otwierane 
są znacznie częściej aniżeli banery reklamowe (por. wykres 3). Linki do sklepów otwierane 
są przez prawie 80% respondentów, z czego 10% dokonuje tego często, a niespełna 70% 
czasami. W przypadku banerów reklamowych umieszczanych na blogach kliknięć w nie 
dokonuje jedynie 20% badanych, co więcej dokonują tego tylko czasami. Zdecydowana 
większość, bo prawie 80% respondentów nie klika w nie nigdy.

60% ankietowanych twierdzi, że nie poznało żadnego nowego sklepu internetowego, 
ani też żadnej nowej, dotąd nieznanej mu marki odzieżowej. Wśród odpowiedzi potwier-
dzających poznanie nowego sklepu lub marki odzieżowej zdecydowanie najpopularniejszą 
odpowiedzią (40%) okazał się sklep romwe (www.romwe.com) − amerykański sklep in-
ternetowy. Pośród innych odpowiedzi pojawiły się takie sklepy internetowe, jak: Asos czy 
Black Milk Clothing. Wśród pozostałych wymienianych marek i sklepów często pojawiały 
się polskie sklepy i marki obuwnicze (www.dezee.pl, www.czasnabuty.pl) (por. wykres 4).

W kwestii przydatności opinii o produktach umieszczanych na blogach zaledwie 16% 
ankietowanych twierdzi, że są one zupełnie nieprzydatne. Zdecydowana większość (84%) 
ankietowanych potwierdza przydatność treści publikowanych na blogach podczas zakupów 
(por. wykres 5). 
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Wykres 4
Wpływ blogów o modzie na poznanie nowych sklepów internetowych lub marek 
odzieżowych

Źródło: jak w wykresie 1.

Wykres 5 
Ocena przydatności opinii publikowanych na blogach modowych w trakcie 
dokonywania zakupu odzieży

Źródło: jak w wykresie 1.
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Dla 72% ankietowanych wpływ blogów o tematyce modowej na sposób ubierania się jest 
znaczący, co nie oznacza, że jedyny. Osoby te poszukują swoich inspiracji także w innych 
źródłach, takich jak magazyny, pokazy mody, Internet, itp. Dla 9 osób (6%) wpływ ten jest 
znaczący. Co piąty respondent przyznaje, że blogi nie mają żadnego wpływu na jego styl 
i sposób ubierania się (por. wykres 6). 

Wykres 6
Wplyw blogów modowych na sposób i styl ubierania się

Źródło: jak w wykresie 1.

Jak wykazały badania blogi modowe wpływają na decyzje podejmowane przez ankietowa-
nych w przypadku zakupu odzieży. Opinie pojawiające się na blogach uważane są przez znaczną 
część respondentów za wiarygodne. Wynikać to może z zaufania, jakim obdarzani są blogerzy 
modowi przez swoich czytelników. Działania promocyjne/reklamowe nie mają w oczach an-
kietowanych wpływu na wiarygodność i obiektywność oceny prezentowanych przez nich pro-
duktów. Co więcej, dla zdecydowanej większości badanych, informacje o produktach i markach 
umieszczane na blogach są pomocne w procesie podejmowania decyzji nabywczych. 

Podsumowanie

Blogi modowe są wciąż niezwykle popularne wśród polskiej społeczności internetowej. 
Modowa blogosfera nieustannie się powiększa (Blogmedia 2016). Coraz więcej osób, nie 
tylko kobiet, chce wyglądać i czuć się modnie. Nie każdy jednak umie połączyć dodatki, 
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elementy garderoby i z tego też powodu szuka pomocy, inspiracji w innych źródłach. To 
wśród blogów modowych odnajdują pomysły na modne, nowoczesne i ciekawe stylizacje. 
Wiele osób lubi podpatrzeć w Internecie, jak należy się ubrać oraz jak uniknąć modowego 
faux pas. To właśnie blogerzy modowi, którzy traktowani są przez wielu za liderów opinii 
czy ekspertów w dziedzinie mody i wyrocznie stylu, decydują o tym, co jest w danym okre-
sie trendy, a co passé. Blogerzy modowi uważani są za bardzo wpływową grupę na rynku 
odzieżowym, przede wszystkim dzięki takim atutom, jak: niezależność, świeżość spojrze-
nia, szybkość reagowania na zmieniające się trendy.

Blogi modowe jawią się jako interesujący obszar badawczy. Można zaobserwować duże 
i utrzymujące się od kilku lat zainteresowanie nie tylko czytaniem, ale także tworzeniem 
blogów, co stanowi tym większe i trudniejsze wyzwanie dla przedsiębiorstw poszukujących 
nowych sposobów promowania produktów. Dotyczy to przede wszystkim wyzwania jakim 
jest dokonanie odpowiedniego wyboru nie tylko formy współpracy, ale i konkretnego bloga.
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The Role of Blogs in Consumers’ Decision-Making Process Related  
to Clothing

Summary

The article presents the role of fashion bloggers as opinion leaders in the deci-
sion-making process. There increases the number of blogs readers but also the num-
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ber of their authors. The rising interest of consumers in reading and creating blogs 
causes the interest of companies in promoting their brands and products through this 
communication channel which enables them to access a broad and targeted group of 
users. Researches confirm the rising trust in information from other Internet users 
and perceived credibility of information provided by them. In the further part, there 
are presented the results of research on consumer behaviour connected with use of 
fashion blogs as a tool of promotion. The research confirmed influence of fashion 
blogs on consumers’ buying decisions. The article is of the research nature.

Key words: fashion blogs, opinion leader, consumer behaviour.

JEL codes: M31

Роль блогов в принятии решений о покупке одежды

Резюме

В статье представили роль блогеров моды в качестве лидеров мнения  
в процессе принятия решений о покупке потребителями на рынке одежды. 
Растущий интерес потребителей-читателей блогов имплицирует растущий 
интерес предприятий к продвижению себя через этот канал коммуникации. 
Дополнительно многие исследования указывают растущее доверие и вос-
принимаемую достоверность информации, поступающей от «обыкновенных 
пользователей». В дальнейшей части представили результаты изучения, свя-
занного с использованием блогов о моде в качестве инструмента продвиже-
ния. Изучение подтвердило влияние содержания, публикуемого на блогах  
о моде, на решения потребителей о покупке. Статья имеет исследовательский 
характер.

Ключевые слова: блоги о моде, лидеры мнения, поведение потребителей.

Коды JEL: M31
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