
P r a k s e o l o g i a  n r  1 5 3 / 2 0 1 2

2 8 1

Marketing społecznie 
zaangażowany jako narzędzie 
kreowania korzyści dla organizacji 
non-profit i for-profit

Iwona Codogni
U n i w e r s y t e t  E k o n o m i c z n y  w   K r a k o w i e

i w o n a . c o d o g n i @ g m a i l . c o m 

S u m m a r y 

Marketing Social Engagement 
as a Tool for Creating 
Benefits For Non-Profit and 
For-Profit Organizations 

Cause-related marketing (CRM) is a corpo-
rate social responsibility tool that is gaining 
popularity among companies. Cooperation 
between for-profi t and non-profi t organiza-
tions is mutually benefi cial - it enhances 
the image of one of the parties involved 
while providing the other party with means 
for fi nancing their activity. The aim of this 
paper is to assess the effectiveness of CRM 
as a tool for enhancing the competitiveness 
and to determine the factors determining 
this effectiveness. The paper is a literature 
review including defi nition, external driv-
ers of propagation of CRM and the review 
of available results of empirical studies of 
CRM effectiveness.  The main propositions 
of the paper: a) CRM is an effective tool for 

enhancing the company competitiveness; 
b) The rising popularity of CRM arises from 
the expectations of stakeholders; c) The fac-
tors of effectiveness of CRM can be defi ned.
The propositions have been verifi ed with the 
use of empirical data available in the litera-
ture. The data supports the propositions that 
CRM infl uences elements of competitive-
ness like brand image, customer loyalty and 
market results. The studies of stakeholders’ 
expectations indicate that they exert pres-
sure on companies to follow the principles 
of corporate social responsibility. The iden-
tifi ed and empirically confi rmed factors in-
fl uencing the effectiveness of CRM include 
strategic fi t between the focal company and 
their non-profi t partner organization, dura-
tion of the campaign, product type and the 
gender of the target group.
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Wstęp

Współcześnie w  krajach rozwiniętych przedsiębiorstwa działają w  wa-
runkach hiperkonkurencji, obejmującej wszystkie klasyczne narzędzia 
konkurencyjne, a więc produkt (w ujęciu poszerzonym), politykę ceno-
wą, dystrybucyjną oraz promocyjną. Stąd przedsiębiorstwa nieustannie 
poszukują, oprócz nowych rozwiązań w obrębie tych klasycznych narzę-
dzi, również zupełnie nowych narzędzi konkurowania o zainteresowanie 
klientów. Przedsiębiorstwa, którym udaje się wprowadzać nowatorskie 
narzędzia walki o klienta przenoszą tę walkę na nowe pola, na których 
wykorzystują przewagę pierwszego gracza. Przykładami stosunkowo no-
wych pól walki o zainteresowanie klienta mogą być: marketing wirusowy, 
pozycjonowanie stron, marketing społecznościowy – przedsiębiorstwa, 
które w  gronie pierwszych wprowadzały te narzędzia do swoich pro-
gramów marketingowych, miały możliwość stosunkowo łatwego uzy-
skiwania przewagi konkurencyjnej. Obecnie rodzącym się polem walki 
konkurencyjnej jest konsumpcja etyczna postrzegająca środki wydawane 
na zakup dóbr i usług jako rodzaj „głosu” oddawanego za lub przeciw 
wybranym przedsiębiorstwom, produktom, usługom na podstawie do-
konywanej przez klienta ich oceny etycznej. Jednym z narzędzi odnoszą-
cych się do zyskującej na znaczeniu konsumpcji etycznej jest marketing 
społecznie zaangażowany (CRM, cause related marketing).

Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy CRM jest skutecz-
nym narzędziem kreowania korzyści dla zaangażowanych podmiotów, 
oraz określenie czynników kształtujących tę skuteczność. Artykuł to 
studium literaturowe, stanowiące przegląd defi nicji marketingu spo-
łecznie zaangażowanego w kontekście społecznej odpowiedzialności 
biznesu. Autorka przedstawia również wyniki badań empirycznych, 
oceniające skuteczność omawianego narzędzia.

1. Definicja i zakres przedmiotowy społecznej 
odpowiedzialności biznesu (CSR)

Marketing społecznie zaangażowany jest narzędziem coraz częściej 
stosowanym przez przedsiębiorstwa, które są społecznie odpowie-
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dzialne. Strategia uwzględniająca potrzeby interesariuszy jest coraz 
bardziej popularna wśród przedsiębiorstw na całym świecie. W Polsce 
także coraz więcej przedsiębiorstw zaczęło się interesować podejściem 
do prowadzenia interesów z uwzględnieniem nie tylko osiągania ko-
rzyści ekonomicznych. Aby zrozumieć istotę narzędzia, jakim jest 
marketing społecznie zaangażowany, należy rozpocząć od zdefi niowa-
nia samego terminu „społeczna odpowiedzialność biznesu”. Studiując 
literaturę przedmiotu, możemy doszukać się ich bardzo wielu. Wybra-
ne z nich zostały przedstawione w tabeli 1.

Tabela 1. Wybrane defi nicje społecznej odpowiedzialności biznesu

Odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań (produkty, serwis, procesy) na 
społeczeństwo i środowisko, poprzez przejrzyste i etyczne zachowanie, które:
• przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, zdrowia i dobrobytu społeczeństwa,
• bierze pod uwagę oczekiwania interesariuszy,
• jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami zachowania 
• jest spójne z organizacją i praktykowane w jej relacjach.
(Norma ISO 26 000, podano za: Panek-Owsiańska, ISO 26000: nareszcie precyzyjna defi ni-
cja CSR, CSRInfo.org, data dostępu: 20.11.2011)

CSR wymaga od przedsiębiorstw uznania, iż powinny być one publicznie odpowiedzialne 
nie tylko za swoje wyniki fi nansowe, ale również za swoje zachowanie społeczne i środo-
wiskowe... CSR obejmuje stopień, w jakim przedsiębiorstwa powinny promować prawa 
człowieka, demokrację, poprawę losu społeczności i cele zrównoważonego rozwoju na 
całym świecie (Confederation of British Industry, 2001)

CSR jest koncepcją, przez którą przedsiębiorstwa integrują potrzeby społeczne i środowi-
skowe ze swoją działalnością biznesową i kontaktami z interesariuszami na zasadzie dobro-
wolności (Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna Zatrudnienia i Spraw Społecznych)

CSR jest zaangażowaniem biznesu w przyczynianie się do zrównoważonego wzrostu 
ekonomicznego, współpracy z pracownikami, ich rodzinami oraz społecznościami 
lokalnymi i społeczeństwem w całości w celu poprawy jakości ich życia, metodami, które 
są korzystne zarówno dla biznesu, jak dla [międzynarodowego] rozwoju [Bank Światowy, 
www.worldbank.org/privatesector (...)]

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa to efektywny proces zarządzania przedsię-
biorstwem, który przez odpowiadanie na możliwe do zidentyfi kowania oczekiwania inte-
resariuszy przedsiębiorstwa przyczynia się do wzrostu jego konkurencyjności, zapewnia-
jąc mu stabilność i trwały rozwój, jednocześnie kształtuje korzystne warunki dla rozwoju 
ekonomicznego i społecznego, tworząc zarówno wartość społeczną, jak i ekonomiczną 
(Paliwoda-Matiolańska 2009: 77)

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, czy też odpowiedzialne prowadzenie 
biznesu, to proces poznawania i włączania zmieniających się oczekiwań społecznych 
w strategię zarządzania, a także monitorowania wpływu takiej strategii na konkurencyj-
ność fi rmy (Rok 2012: 424)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Blowfi eld i Murray 2008: 13; Paliwoda-Matiolań-
ska, 2009; Panek-Owsiańska 2010; Rok 2012: 424.
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Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu to koszyk działań 
w wielu obszarach. Zakres przedmiotowy społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu obejmuje między innymi:

• zgodność z normami prawnymi,
• fi lantropię i rozwój społeczności lokalnej,
• ochronę środowiska,
• zrównoważony rozwój,
• prawa zwierząt,
• prawa człowieka,
• prawa pracownicze,
• relacje rynkowe,
• korupcję,
• nadzór korporacyjny (Blowfi eld i Murray 2008: 24–36).

Niektóre przedsiębiorstwa wprowadzają do swojej działalności 
pełną strategię społecznej odpowiedzialności biznesu uwzględniającą 
wszystkie wyżej wymienione obszary. Inne implementują jedynie wy-
brane obszary społecznej odpowiedzialności.

2. Społeczna odpowiedzialność biznesu a narzędzia 
marketingowe

Ciekawe i istotne narzędzia wdrażania społecznej odpowiedzialności 
biznesu pojawiły się na styku społecznej odpowiedzialności bizne-
su i  marketingu. Obejmują użycie narzędzi promocyjnych znanych 
z praktyki marketingowej w nowy sposób. Z całą pewnością tego typu 
narzędzia powstały w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie intere-
sariuszy rozwiązywaniem problemów społecznych przez przedsiębior-
stwa.

Z takiego połączenia pozornie różnych obszarów działania organi-
zacji wyprowadzić można dwa istotne zjawiska. Pierwszym z nich jest 
marketing społeczny, czyli użycie marketingowych narzędzi promo-
cyjnych w celu wpływania na postawy społeczne i niwelowania pro-
blemów społecznych. Przykładami marketingu społecznego są akcje 
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Rysunek 1. Połączenie społecznej odpowiedzialności biznesu z narzędziami mar-
ketingowymi

Źródło: Opracowanie własne. 

antynikotynowe, program Cała Polska Czyta Dzieciom, kampanie do-
tyczące prowadzenia pojazdów mechanicznych po spożyciu alkoholu, 
kampanie przeciw przemocy i  wiele innych. Drugim jest marketing 
społecznie zaangażowany będący tematem niniejszego artykułu.

3. Przegląd definicji marketingu społecznie 
zaangażowanego

Marketing społecznie zaangażowany jest bardzo istotnym narzędziem 
społecznej odpowiedzialności biznesu. Samego pojęcia marketingu spo-
łecznie zaangażowanego zaczęto używać w latach 80. XX wieku (Dąbrow-
ski 2011). Dzięki niemu przedsiębiorstwo w najbardziej jasny i czytelny 
sposób komunikuje na zewnątrz organizacji, że w  swojej działalności 
podstawowej kieruje się wartościami moralnymi. Angażując się w kwe-
stie społeczne przy jednoczesnym użyciu narzędzia, które pozwala na 
połączenie celów marketingowych, takich jak poprawa wyników sprze-
daży z  celami społecznymi, samo przedsiębiorstwo staje się w  oczach 
interesariuszy bardziej wartościowe. Można więc uznać, że marketing 
społecznie zaangażowany tworzy wartość dodaną organizacji.
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W literaturze przedmiotu odnajdujemy wiele defi nicji marketingu 
społecznie zaangażowanego. Kilka defi nicji CRM przedstawiono po-
niżej. Najbardziej ogólną defi nicją marketingu społecznie zaangażo-
wanego posłużył się W. Kozłowski, według którego narzędzie to jest 
„jednym z  możliwych sposobów operacjonalizacji społecznej odpo-
wiedzialności fi rmy w wymiarze zewnętrznym” (Kozłowski 2008: 9). 
Pomimo że defi nicja ta jest bardzo ogólna, to jednak bardzo dobrze 
określa, czym jest to narzędzie i w jakim celu się go używa. Bardziej 
szczegółowej defi nicji użyli P.R. Varadarajan i A. Menon, według któ-
rych jest to „proces formułowania i wdrażania w życie takich działań 
marketingowych, które charakteryzowane są przez ofertę zasilenia 
konkretną kwotą pieniężną ważnej sprawy z punktu widzenia społecz-
nego, dzięki czemu klienci angażują się w wymianę zaspokajającą cele 
zarówno jednostki, jak i organizacji” (Varadarajan i Menon 1988). Ta 
defi nicja z kolei pokazuje bardzo istotny aspekt marketingu społecz-
nie zaangażowanego, a mianowicie to, iż przedsiębiorstwo może zaan-
gażować klientów w realizację swoich celów. Dzięki temu, że nabywca 
identyfi kuje się z celami organizacji, może bardzo łatwo wesprzeć waż-
ny dla niego problem społeczny, staje się lojalny danej marce, a to z ko-
lei przekłada się na wysokość sprzedaży i długość cyklu życia danego 
produktu. Często w  defi nicjach dotyczących marketingu społecznie 
zaangażowanego pojawia się dodatkowy podmiot, a  mianowicie or-
ganizacja non-profi t, która współpracuje z  fi rmą przy zbieraniu pie-
niędzy na cel społeczny. Tego typu defi nicje zaproponowali S. Adkins 
i A. Paliwoda-Matiolańska. I tak według S. Adkins „cause-related mar-
keting dotyczy wykorzystywania pieniędzy, technik marketingowych 
dla wsparcia ważnych spraw społecznych, przy jednoczesnym rozwi-
janiu własnego biznesu. Jest on defi niowany przez biznes w społecz-
ności jako komercyjne działania, dzięki którym biznes i  organizacje 
dobroczynne tworzą ze sobą partnerstwo dla osiągnięcia obopólnych 
korzyści” (Adkins 1999). Natomiast według Paliwody-Matiolańskiej 
„marketing społecznie zaangażowany (...), wchodzi w zakres komer-
cyjnej strefy działalności fi rm. Polega na budowaniu między przed-
siębiorstwem a  organizacją charytatywną partnerstwa, które musi 
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przynosić obustronnie wymierne korzyści fi nansowe” (2009: 130). 
Pojawiają się także w literaturze przedmiotu defi nicje, które traktują 
marketing społecznie zaangażowany jako jeden z  obszarów marke-
tingu społecznego. Zgodnie z defi nicją M.E. Drumwrighta i P.E. Mur-
phy’ego marketing społeczny obejmuje: „tradycyjną i strategiczną fi -
lantropię, sponsoring, reklamę społecznej, porozumienia licencyjne, 
alianse społeczne, oraz tradycyjny i  strategiczny wolontariat. Samo 
pojęcie marketingu społecznego to: „inicjatywy marketingowe mają-
ce przynajmniej jeden cel pozaekonomiczny odnoszący się do dobra 
społecznego i  wykorzystujące zasoby przedsiębiorstwa i/lub jedne-
go z  jego partnerów” (Dąbrowski 2011: 4). Najbardziej komplekso-
wą wydaje się być defi nicja W. Kozłowskiego, mówiąca, iż marketing 
społecznie zaangażowany „jest specyfi cznym działaniem podejmo-
wanym w ramach kompleksowej strategii marketingowej fi rmy, które 
integruje rdzenne cele marketingowe fi rmy (np. wzrost sprzedaży czy 
zwiększenie lojalności nabywców) z  potrzebami konkretnej sprawy 
lub organizacji charytatywnej (np. zgromadzenie funduszy na opiekę 
medyczną czy wsparcie kultury i sztuki). W przypadku CRM mamy 
do czynienia z  takim programem marketingowym, który jest opar-
ty na racjonalnym, umotywowanym zyskiem dawaniu, gdzie widzi 
się cele społeczne jako część celów marketingowych, i poprzez który 
wpływa się na bezpośrednie zaangażowanie klientów fi rmy w realiza-
cję szczytnych celów społecznych. Jest to możliwe dzięki wspólnemu 
działaniu biznesu, klientów oraz organizacji niedochodowych na za-
sadach partnerstwa opartego na scenariuszu »wszyscy wygrywają«” 
(Kozłowski 2008: 10).

4. Narzędzia marketingu społecznie zaangażowanego

Przedsiębiorstwo, które dla promowania swoich produktów używa 
marketingu społecznie zaangażowanego, ma do dyspozycji paletę na-
rzędzi, po które może sięgnąć. Można do nich zaliczyć między innymi:

a) reklamę – istotna społecznie sprawa jest poruszana w reklamie 
przedsiębiorstwa,
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b) public relations (PR) – fi rma podejmuje współpracę z  fundacją, 
zawierając partnerstwo na rzecz pomocy w rozwiązaniu ważnej kwe-
stii społecznej, a informację o tym partnerstwie nagłaśnia w mediach,

c) sponsoring,
d) licencje – zakup przez przedsiębiorstwo licencji na używanie za-

strzeżonego znaku danej kampanii społecznej na swoich produktach,
e) marketing bezpośredni – przedsiębiorstwo we współpracy z or-

ganizacją non-profi t organizuje zbiórkę funduszy,
f) przekazanie części zysku ze sprzedaży produktu na konkretny 

cel społeczny (Hajdas 2008).
Marketing społecznie zaangażowany możemy podzielić na taktycz-

ny i  strategiczny. Podział na te dwa typy został wprowadzony przez 
D. van den Brinka oraz P. Pauwelsa. Aby móc określić typ marketingu 
społecznie zaangażowanego, można posłużyć się czterema kryteriami:

– spójnością między kluczową kompetencją organizacji a wspiera-
ną akcją,

– czasem trwania kampanii,
– wielkością zainwestowanych środków,
– stopniem zaangażowania w kampanię kierownictwa najwyższego 

szczebla (van den Brink i in. 2006: 16–17).

Na podstawie powyższych kryteriów można stwierdzić, iż progra-
my taktycznego CRM bywają dosyć przypadkowym, nieprzemyślanym 
połączeniem przedsiębiorstwa ze wspieranym celem, realizowanym 
w krótkim horyzoncie czasowym, przy małym zaangażowaniu zaso-
bów przedsiębiorstwa oraz posiadającym niską wagę w  organizacji, 
wyrażaną tym, że nie są przedmiotem zainteresowania kierowników 
najwyższego szczebla, lecz raczej są prowadzone w strukturach mar-
ketingowych przedsiębiorstwa. Celem jest wyłącznie wzrost sprzeda-
ży, co przejawia się w braku prób zbudowania szerszej koalicji podmio-
tów, które, poprzez swój większy wspólny potencjał, mogłyby realnie 
przyczynić się do rozwiązania problemu będącego przedmiotem akcji. 
Programy strategicznego CRM są już od podstaw bardziej przemyśla-
nymi konstrukcjami próbującymi, poprzez odpowiedni dobór partne-
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rów, stworzyć spójne połączenie przedsiębiorstwa ze wspieraną akcją 
społeczną. Strategiczna natura takich programów wyraża się również 
długim horyzontem czasowym, alokacją większych zasobów oraz 
zaangażowaniem kierownictwa przedsiębiorstwa odpowiedzialnego 
za działania strategiczne, czyli kierownictwa najwyższego szczebla. 
Celem niekoniecznie jest doraźne zwiększenie sprzedaży, lecz raczej 
tworzenie i umacnianie reputacji przedsiębiorstwa. Przykładem CRM 
taktycznego jest doraźne, kilkumiesięczne wsparcie przez American 
Express renowacji Statuy Wolności. Przykładem programu strategicz-
nego może być, spójna w zakresie wizerunku i grupy docelowej, kam-
pania Avon Products i Avon Foundation for Women dotycząca walki 
z rakiem piersi (Dąbrowski 2011: 5).

Trafność koncepcji marketingu społecznie zaangażowanego po-
twierdza fakt jego dynamicznego rozwoju. CRM jest jedną z najszyb-
ciej rosnących w USA form marketingu (Berglind i Nakata 2005: 445). 
Rozwija się również w Europie i w innych regionach świata (Svensson 
i Wood: 205).

Rysunek 2. CRM taktyczny i strategiczny

Źródło: van den Brink i in. 2006: 16.
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Przykłady znanych akcji marketingu społecznie zaangażowanego 
są coraz liczniejsze. Kampanią, która jest uznawana za pierwszy histo-
ryczny przykład CRM jest kampania American Express mająca na celu 
odrestaurowanie Statuy Wolności. Kampania polegała na tym, że fi rma 
American Express przekazywała jednego centa na fundusz restauracji 
statuy za każdą transakcję płatniczą dokonaną przez klientów przy po-
mocy karty American Express oraz jednego dolara za każdą nową kartę 
wydaną w czasie trwania kampanii. W czasie trzymiesięcznej kampanii 
udało się w ten sposób utworzyć fundusz w kwocie 1,7 mln dolarów. 
W Polsce znanymi kampaniami są „Podaruj dzieciom słońce” (wspól-
na akcja Fundacji Polsat i Procter&Gamble polegająca na tym, iż zakup 
produktów fi rmy oznaczonych znakiem kampanii oznaczał przekaza-
nie środków na zakup aparatury diagnostycznej dla dzieci chorych na 
nowotwory; akcja przyniosła 3 mln złotych), „Podziel się posiłkiem” 
(program Polskiej Akcji Humanitarnej i Danone polegający na tym, iż 
zakup produktów oznaczonych logiem akcji oznaczał przekazanie dat-
ku na akcję dożywania w szkołach; w wyniku akcji zakupiono ponad 
trzysta pięćdziesiąt tysięcy posiłków dla dzieci) [Kozłowski 2008: 11].

Rysunek 3. Wydatki na CRM w  Stanach zjednoczonych w  latach 1983–2006 
(w mln dolarów)a

Źródło: Nelson, Kanso i Levitt 2007.
a Brakujące dane z lat 1984–1993 uzupełniono prostą trendu liniowego.



2 9 1

Pr a k s e o l o g i a  n r  1 5 3 / 2 0 1 2

5. Przyczyny stosowania marketingu społecznie 
zaangażowanego przez przedsiębiorstwa

Fundamentalną przyczyną stosowania przez przedsiębiorstwa rozwią-
zań z zakresu CRM i szerzej – CSR – jest zachodząca zmiana w posta-
wach konsumentów w państwach rozwiniętych gospodarczo. Zmiana 
ta wyraża się większym zainteresowaniem konsumentów sprawami 
społecznymi. Badanie Millenium Poll on Corporate Social Responsibility 
przeprowadzone przez Environics International na próbie 25 tysięcy 
osób w  23 krajach wykazało, iż postrzeganie przedsiębiorstw przez 
klientów jest w  głównej mierze związane z  ich społeczną odpowie-
dzialnością – 56 porcent respondentów wskazało właśnie ten czyn-
nik oceny przedsiębiorstwa, podczas gdy za najistotniejszy czynnik 
oceny jedynie 40 procent uznało jakość, a  34 procent efektywność 
zarządzania. Co istotne, aż 20 procent respondentów stwierdziło, iż 
podejmowało decyzje zakupowe, aby nagradzać lub karać przedsię-
biorstwa za ich zachowania w zakresie społecznej odpowiedzialności 
(3 e Millenium Poll 2000). Podobnie badanie Cone corporate citizenship 
study wskazało, iż 80 procent Amerykanów pokłada większe zaufanie 
w  przedsiębiorstwach, które wspierają cele społeczne. Respondenci 
wskazali również, w jaki sposób karzą fi rmy, które uznają za działające 
nieetycznie lub nielegalnie:

• 90 procent rozważa zmianę kupowanego produktu na inny,
• 81 procent wyraża się negatywnie o przedsiębiorstwie wśród ro-

dziny i przyjaciół,
• 80 procent rozważa sprzedaż posiadanych akcji nieetycznie dzia-

łającego przedsiębiorstwa,
• 80 procent odrzuca możliwość zakupu akcji takiego przedsiębior-

stwa,
• 75 procent odrzuca możliwość pracy w takim przedsiębiorstwie,
• 73 procent bojkotuje produkty i usługi tego przedsiębiorstwa,
• 67 procent obniża swoją lojalność w stosunku do takiego przed-

siębiorstwa (jeśli w nim pracują) [Multi-year study..., 2004].
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Tak więc zainteresowanie przedsiębiorstw działaniami z  zakre-
su wdrażania społecznej odpowiedzialności jest niejako wymuszane 
przez otoczenie.

Pozytywne wyniki korzystania z marketingu społecznie zaangażo-
wanego mogą obejmować wiele efektów:

– znajomość marki (brand awareness),
– polepszanie wizerunku marki – nadawanie marce znaczenia, po-

łączenie w  umyśle klienta elementów marki (nazwy, loga, symbolu) 
z odpowiednimi skojarzeniami, dotyczącymi tego, jakie wartości sym-
bolizuje marka i jaki typ ludzi jest jej użytkownikami,

– wiarygodność marki,
– powodowanie określonych uczuć wśród klientów, a w szczegól-

ności poczucia społecznej aprobaty i  poczucia własnej wartości (po-
przez zaoferowanie klientom poczucia, iż podejmują działania moral-
nie słuszne),

– poczucia wspólnoty budowanego wokół marki,
– budowanie zaangażowania – a więc tworzenie sytuacji, w której 

klienci są skłonni zaangażować swój czas, energię i pieniądze w stop-
niu wykraczającym poza zakup i konsumpcję produktu (Hoeffl  er i Kel-
ler 2002).

Marketing społecznie zaangażowany może również odbijać się 
na wskaźnikach pozamarketingowych, takich jako morale załogi 
i zmniejszenie jej rotacji, oraz, co najważniejsze, na wyniku fi nanso-
wym przedsiębiorstwa (Berglind i Nakata 2005: 447–448).

6. Czy marketing społecznie zaangażowany oddziałuje 
społecznie?

Z punktu widzenia przedsiębiorstw istotnym testem koncepcji mar-
ketingu społecznie zaangażowanego jest jego wpływ na istotne wskaź-
niki ekonomiczne przedsiębiorstwa. Szereg badań empirycznych 
potwierdza ten pozytywny wpływ. Laff erty i Goldsmith wykonali ba-
danie na próbie 463 respondentów. W czasie pierwszej sesji zbadali 
nastawienie respondentów do kilku produktów oraz kilku organizacji 
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pożytku publicznego (w tym butelkowanej wody Evian i Naya, zupy 
w  puszkach Healthy Choice i  Campbell’s oraz organizacji American 
Red Cross i Famine Relief Fund, które to marki i organizacje były wła-
ściwym przedmiotem badania). Kilka dni później respondentów po-
proszono o ocenę kilku reklam, wśród których umieszczono również 
reklamy informujące, iż badane marki zawarły alianse z badanymi or-
ganizacjami pożytku publicznego. Po kolejnych kilku dniach ponow-
nie zmierzono nastawienie respondentów do badanych marek oraz do 
przywołanych organizacji pożytku publicznego. Wyniki wskazują, iż 
postrzeganie zarówno badanych produktów, jak i organizacji pożytku 
publicznego po ogłoszeniu aliansu polepszyło się w  istotnym staty-
stycznie stopniu (Laff erty i Goldsmith 2005). Z badań van den Brin-
ka, Odekerken-Schröder i Pauwelsa wynika, iż marketing społecznie 
zaangażowany zwiększa lojalność klientów w stosunku do marki (acz-
kolwiek ten efekt występuje tylko przy długotrwałych kampaniach 
CRM i  w  stosunku do produktów, do których klienci nie byli przed 
eksperymentem emocjonalnie przywiązani) [van den Brink i in. 2006: 
21–22]. Keller i Aaker przeprowadzili badanie polegające na pomia-
rze wpływu reklam podkreślających zaangażowanie przedsiębiorstwa 
w ochronę środowiska i zagadnienia społeczne na postrzeganie tych 
przedsiębiorstw przez klientów jako godnych zaufania, lubianych 
i kompetentnych. Badanie wykonano na próbie 256 studentów. Wy-
niki potwierdzają, iż użycie w reklamie zagadnień społecznych i śro-
dowiskowych powoduje wystąpienie postulowanego efektu wizerun-
kowego na statystycznie istotnym poziomie (Keller i  Aaker 1998). 
Natomiast w czasie słynnej kampanii American Express związanej ze 
Statuą Wolności częstość używania kart tej fi rmy wzrosła o 28 pro-
cent, a liczba nowych wniosków o wydanie karty wzrosła o 17 procent 
(Berglind i Nakata 2005: 445).

Powyższe argumenty wskazują na ekonomiczną racjonalność kon-
cepcji marketingu społecznie zaangażowanego. Przeprowadzone ba-
dania formułują również szereg wniosków dotyczących czynników 
wpływających na skuteczność kampanii CRM. Wnioski te pozwalają 
praktykom na lepsze projektowanie takich kampanii. Badania van den 
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Brinka, Odekerken-Schröder i  Pauwelsa wskazują na wyższą skutecz-
ność w kreowaniu lojalności klientów przez strategiczny CRM, a więc 
długotrwałe współdziałanie przedsiębiorstw i  organizacji non-profi t. 
Krótkie, taktyczne kampanie nie przynoszą spodziewanych efektów lo-
jalnościowych (van den Brink i in. 2006: 21–22). Efektywność kampa-
nii społecznie zaangażowanych zależy również od kategorii produktu – 
jego skuteczność jest wyższa w odniesieniu do produktów niebędących 
artykułami niezbędnymi, lecz raczej elementami konsumpcji „hedoni-
stycznej”. Skuteczność kampanii CRM jest również wyższa w zakresie 
utrwalania marki niż jej budowania (Hajdas 2008: 44). Z kolei badania 
Mossmayera i Fuljahna wynika, iż kobiety są bardziej skłonne do pozy-
tywnej oceny przedsiębiorstw angażujących się w kwestie społeczne. Co 
interesujące, wielkość środków przekazywanych przez fi rmę na cele cha-
rytatywne nie wpływała znacząco na postrzeganie fi rmy przez klientów 
(Moosmayer i Fuljahn 2010).

Można jednak wskazać kilka wątpliwości dotyczących skuteczności 
CRM jako narzędzia budowania pozytywnego wizerunku przedsię-
biorstw i  produktów oraz polepszania istotnych wskaźników marke-
tingowych, takich jak lojalność klientów. Wynikają one między inny-
mi z atrybucji społecznie odpowiedzialnych działań organizacji przez 
klientów. Mogą oni zakładać, iż działania przedsiębiorstw w sferze CSR 
nie mają żadnych motywów prospołecznych, a  jedynie zarządzanie 
wizerunkiem i osiąganie dodatkowych zysków. Sceptycyzm dotyczący 
motywów kierujących działaniami przedsiębiorstw może kształtować 
negatywną ich ocenę w oczach klientów, na co wskazują wyniki nie-
których badań empirycznych przywoływanych przez Forehanda i Grier 
(2003). Mogą również wystąpić problemy ze spójnością wizerunku 
przedsiębiorstwa. Problemy te nie są wychwytywane przez badania eks-
perymentalne, przeprowadzane często w  warunkach laboratoryjnych 
na produktach wymyślonych na potrzeby eksperymentu, co pozwala 
usunąć wszelkie dodatkowe zmienne niebędące tematem badania, ale 
też odsuwa ich wyniki od praktyki gospodarczej. Trudno na przykład 
powiedzieć, jaki będzie odbiór kampanii CRM przedsiębiorstwa, które 
podejmuje się prowadzenia akcji charytatywnej polegającej na doży-
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wianiu dzieci, ale jednocześnie jest oskarżane o wysuwanie w innych 
swoich reklamach niepopartych żadnymi wynikami badań medycz-
nych twierdzeń dotyczących pozytywnego wpływu swoich produktów 
na zdrowie ludzkie. Badania Gupty i Pirsch wskazują, iż w skutecznym 
przeprowadzeniu kampanii społecznie zaangażowanych istotna jest 
również zgodność między wizerunkiem fi rmy a  wspieraną przez nią 
kampanią społeczną (Gupta i Pirsch 2006). Brak takiej zgodności budzi 
podejrzliwość klientów co do szczerości intencji przedsiębiorstwa, su-
gerując taktyczne działanie obliczone na doraźny efekt.

Współcześnie w  krajach wysokorozwiniętych etyka działalności 
gospodarczej jest przedmiotem zainteresowania konsumentów. Posia-
dając techniczne środki ułatwiające pozyskiwanie informacji o działal-
ności podmiotów gospodarczych, takie jak mass media czy Internet, 
są oni w stanie łatwo dowiadywać się o etycznych bądź nieetycznych 
zachowaniach przedsiębiorstw oraz są skłonni do karania ich lub na-
gradzania za te działania poprzez swoje decyzje zakupowe. Stąd przed-
siębiorstwa, reagując na tę presję ze strony klientów oraz innych in-
teresariuszy, przejawiają coraz większe zainteresowanie działaniami 
prowadzonymi w duchu społecznej odpowiedzialności. Powyżej przed-
stawiona analiza marketingu społecznie zaangażowanego wskazuje, iż 
jest to narzędzie, które wydaje się być bardzo praktyczne z racji tego, 
iż jest stosunkowo proste koncepcyjnie, a jednocześnie skuteczne, po-
przez połączenie działania etycznego z informowaniem o nim intere-
sariuszy. Marketing społecznie zaangażowany, z jednej strony, polep-
szając wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa, a z drugiej dostarczając 
organizacjom non-profi t środków na prowadzenie akcji społecznych, 
jest przykładem cenionej w praktyce gospodarczej sytuacji „win-win”.
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