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Działania komunikacyjne marek luksusowych w mediach 
społecznościowych a zachowania konsumentów

Streszczenie

W artykule przedstawiono definicję luksusu i dóbr luksusowych oraz aktualne 
dane dotyczące rynku dóbr luksusowych w Polsce. W dalszej części zaprezentowa-
no wyniki badań zachowań i postaw konsumentów, które są związane z wykorzysty-
waniem mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej luksusowych 
marek odzieżowych oraz akcesoriów. Rezultaty badań stanowią cenną wskazówkę 
dla przedsiębiorstw, pomocną w dostosowaniu najbardziej adekwatnych narzędzi 
komunikacji marketingowej do docelowego segmentu rynku. Artykuł ma charakter 
badawczy.

Słowa kluczowe: dobra luksusowe, luksusowe marki odzieżowe, zachowania kon-
sumentów, marketing społecznościowy.

Kody JEL: M31 

Wstęp 

Popularność mediów społecznościowych w ostatnich kilku latach niezmiennie wzrasta. 
Budzą one zainteresowanie nie tylko wśród użytkowników indywidualnych, ale także tych 
komercyjnych – takich jak firmy czy marki. Internet umożliwił bezpośredni kontakt z kon-
sumentami – aktywnymi użytkownikami serwisów społecznościowych. Media społeczno-
ściowe stały się platformą oraz narzędziem do realizacji konkretnych celów marketingo-
wych. Potencjał ten został także dostrzeżony przez luksusowe marki odzieżowe, które coraz 
częściej i śmielej wykorzystują różne kanały mediów społecznościowych do komunikacji 
marketingowej. Tym bardziej jest to warte zainteresowania, że w ostatnim czasie obserwu-
jemy dynamiczny rozwój rynku dób luksusowych, również w branży modowej, w Polsce. 
Głównym celem rozważań jest wskazanie na rosnącą rolę mediów społecznościowych 
w komunikacji marketingowej luksusowych marek odzieżowych oraz wpływ komunikacji 
za pośrednictwem social media na zachowania nabywcze konsumentów na rynku odzieży 
i akcesoriów luksusowych. W pierwszej części artykułu zaprezentowano w skrótowy sposób 
istotę pojęcia oraz wybrane, dobrze znane w literaturze definicje luksusu oraz dobra luksu-
sowego. W drugiej części artykułu zaprezentowano wyniki z przeprowadzonego przez auto-
rów artykułu badania dotyczącego postaw konsumentów wobec działań marek luksusowych 
z branży odzieżowej w mediach społecznościowych. 
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Istota i pojęcie luksusu oraz dóbr luksusowych

Pojęcie luksusu, mimo że jest obecnie powszechnie używane i odmieniane przez wszyst-
kie przypadki, do tej pory nie zostało dokładnie przez naukę sprecyzowane. Luksus od za-
wsze oznacza coś innego dla poszczególnych jednostek − jest to pojęcie silnie subiektywne. 
Co ważne, pojęcie luksusu jest także bardzo względne, zależy od perspektywy, z której roz-
patrujemy dane dobro. Względność można podzielić na regionalną (zależność od dostęp-
ności dobra na danym obszarze geograficznym), czasową (zmiany w postrzeganiu luksusu 
z upływem czasu), ekonomiczną (postrzeganie luksusu w zależności od posiadanych zaso-
bów finansowych), kulturową (stopień pożądania danego dobra w zależności od kultury, 
od potrzeb danego społeczeństwa) oraz sytuacyjną (zależność od danego dobra w danym 
miejscu i czasie) (Bochańczyk-Kupka 2014).

Słowo „luksus” pochodzi z języka łacińskiego. Zgodnie z definicją słownikową, oznacza 
zbytek, przepych oraz wystawność (Kopaliński 2006 s. 345). To pokazuje, że początkowo 
luksus posiadał negatywne konotacje. Przez wieki towary luksusowe traktowano jako bez-
użyteczne i zbyteczne z uwagi na fakt, że dotyczyły głównie sfery pragnień, marzeń, a nie 
podstawowych potrzeb ludzkich. Jedna z wczesnych prac poruszająca tematykę luksusu 
oraz posiadania dóbr luksusowych to książka Veblena pod tytułem Teoria klasy próżniaczej. 
Autor zwrócił uwagę na zjawisko pogoni za statusem i marnotrawstwo, polegające na otacza-
niu się dobrami luksusowymi oraz oddawaniu się nieproduktywnym zajęciom. Konsumpcja 
„na pokaz” (conspicuous consumption), oderwana od potrzeby użyteczności i prowadzo-
na w celu udawania zamożności powodowała spektakularne marnotrawstwo (conspicuous  
waste). Z kolei dążenie do statusu prowadzi, wg autora, do próżniactwa i współzawodnic-
twa w posiadaniu bogactwa. Rzeczy bezużyteczne stają się pożądane, gdyż służą jako symbol 
przynależności do klasy dominującej (Veblen 2008). Aktualnie postrzeganie luksusu zmienia 
się, staje się bardziej pozytywnie. Luksus niekoniecznie musi kojarzony być z dobrami mate-
rialnymi. Może oznaczać wygodę, komfort czy też przyjemność. Jest to coś ponad to, co jest 
rzeczywiście potrzebne (Heine, Sikora 2012), ma na celu zaspokojenie pewnych ludzkich po-
trzeb i pragnień (Berry 1994) oraz nierzadko kojarzony bywa z marzeniem (Dubois, Paternault 
1995). Luksus to obiekty pożądania, które dostarczają przyjemności w trakcie konsumpcji lub 
użytkowania, dzięki czemu mają pozytywny wpływ na odbiorcę (Kemp 1998). 

O wiele trudniejszym zadaniem jest zdefiniowanie pojęcia dobra luksusowego. Dla nie-
których produkty luksusowe mają więcej niż konieczne i zwykłe właściwości w porównaniu 
z innymi produktami należącymi do tych samych kategorii, a dodatkowe kryteria, które 
pozwalają na ich wyróżnienie to stosunkowo wysokie poziomy cen i jakości, estetyka, rzad-
kość, niezwykłość i znaczenie symboliczne (Heinze, Sikora 2012). Według innych autorów, 
dobra luksusowe są wyznacznikiem najwyższego poziomu prestiżu danej marki (Wiedmann, 
Hennings, Siebels 2009). Według Kapferera (1997), dobra luksusowe dotyczą głównie sfery 
niematerialnej produktu, co oznacza, że dostarczają dodatkowej przyjemności i „schlebiają” 
wszystkim zmysłom naraz. W przypadku luksusu oraz dóbr luksusowych mniejsze znaczenie 
przypisywane jest wartości użytkowej produktu aniżeli wartości symbolicznej. Konsumpcja 
produktów luksusowych służy głównie osiąganiu wyższego statusu społecznego bardziej 
niż rzeczywista użyteczność czy też przydatność danego dobra (Bagwell, Bernheim 1996). 
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Po bliższym zapoznaniu się z różnymi pojęciami okazuje się, że mają one wiele elementów 
wspólnych. Podstawowym wyznacznikiem dóbr luksusowych od zawsze były wysoka cena, 
wysoka jakość oraz rzadkość. Jednak równie ważne, jeśli nie ważniejsze, znaczenie w przy-
padku dóbr luksusowych odgrywają aspekty psychologiczne. Dobra luksusowe traktuje się 
bowiem jako wyróżnik zamożności, dobrego gustu. Nadal uważa się, że posiadanie dóbr 
luksusowych budzi powszechny podziw i szacunek. 

Polski rynek dóbr luksusowych w kategorii odzież i akcesoria

Poza intensywnym rozwojem mediów społecznościowych, godnym zainteresowania jest 
trend bogacenia się społeczeństwa. Z roku na rok w Polsce wzrasta liczba osób zamożnych i bo-
gatych (uznaje się, że są to osoby osiągające miesięcznie dochód powyżej 7,1 tys. zł brutto). 
W 2013 roku mieszkało w Polsce już 832 tys. osób zamożnych i bogatych, co oznacza wzrost 
o 8,3% w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Co więcej, liczba ta od 5 lat stale wzrasta. Szacuje 
się, że do roku 2017 liczba osób zamożnych w Polsce będzie wynosić 1153 tys. (KPMG 2014).

Wraz z bogaceniem się społeczeństwa coraz prężniej rozwija się w Polsce rynek dóbr 
luksusowych, a wraz z nim drugi pod względem wielkości segment odzieży ekskluzywnej. 
Szacuje się, że wartość segmentu luksusowej odzieży i obuwia wynosi 1709 mln złotych (co 
stanowi 6% ogółu polskiego rynku odzieżowego) (KPMG 2014). Z kolei wartość rynku do-
datków luksusowych wyniosła w 2014 roku 351 mln złotych, co stanowi 20% ogółu rynku 
dodatków w Polsce (KPMG 2014). Dostępność luksusowych marek odzieżowych szacuje 
się na poziomie 70%. Odzwierciedleniem tego dość wysokiego poziomu na rynku jest po-
jawienie się pod koniec 2011 roku pierwszego w Polsce domu mody VitkAcy. Wśród luk-
susowych butików można znaleźć takie marki, jak: Lanvin, Gucci czy Yves Saint Laurent. 
Planowane są także otwarcia w najbliższych 2 latach kolejnych domów mody, m.in. Cedet 
oraz Ethos. Prężnie rozwijają się prestiżowe ulice handlowe, zlokalizowane w Warszawie, ta-
kie jak: ulica Nowy Świat, plac Trzech Krzyży, Mokotowska oraz Chmielna. Zlokalizowane 
są tam nie tylko butiki zagranicznych marek oraz projektantów mody, ale także polskich 
reprezentantów branży modowej. Bardzo ciekawym trendem stają się zakupy dobór luksu-
sowych dokonywane przez Internet. Jak wykazują badania, tę formę zakupów wybiera co 
piąty respondent (KPMG 2014).

Mimo że w Polsce segment rynku odzieży oraz akcesoriów luksusowych wciąż pozo-
staje w początkowym stadium rozwoju (charakterystycznym dla krajów rozwijających się) 
dostrzega się jego ogromny potencjał. Rosnąca zamożność osób dobrze sytuowanych, coraz 
szersza oferta rodzimych projektantów przyczyniają się do intensywnego rozwoju rynku 
odzieży, obuwia oraz akcesoriów marek luksusowych.

Luksusowe marki odzieżowe z branży modowej w mediach 
społecznościowych

Luksusowe marki odzieżowe coraz chętniej korzystają z marketingu społecznościowego. 
Marketing społecznościowy narodził się wraz z rozwojem i upowszechnieniem mediów spo-
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łecznościowych na świecie. Przez wykorzystywanie social media do komunikacji, nawiązy-
wania relacji oraz budowania społeczności firmy zyskują nowe możliwości w działalności 
marketingowej. Marketing społecznościowy jest ściśle powiązany z działaniami w obszarze 
mediów społecznościowych. Social media oferują dużą różnorodność i ogromny wachlarz 
narzędzi, które wykorzystywane są w różnych celach, m.in. do wprowadzenia nowego pro-
duktu na rynek, nowych kampanii reklamowych, promocji nowych sklepów internetowych, 
informowania konsumentów o nowościach czy też w celu przygotowywania specjalnych 
promocji dla wiernych fanów marki (Bonek, Smaga 2013).

Mimo pewnych sprzeczności między ekskluzywnością, inaczej mówiąc elitarnością 
i wyłącznością, z którą utożsamiane są luksusowe marki odzieżowe, a powszechnością i ma-
sowym charakterem mediów społecznościowych, marki luksusowe coraz częściej wykorzy-
stują potencjał social media, są w większości bardzo otwarte na komunikację przez serwisy 
społecznościowe. 

Marką z branży modowej, która jest poniekąd pionierem większości działań w social 
media jest Burberry. Jest to jedna z najbardziej aktywnych marek luksusowych w mediach 
społecznościowych. Pierwszym działaniem z wykorzystaniem Internetu było uruchomienie 
w 2009 roku strony internetowej „Art of the Trench Coat”, za pośrednictwem której fani na 
całym świecie udostępniali swoje zdjęcia, na których z kolei jednym z elementów garderoby 
był płaszcz tejże marki. Burberry, jako pierwsza marka w historii, w 2010 roku relacjono-
wała na żywo pokaz mody, który można było obejrzeć w kilku miejscach na świecie (Phan, 
Thomas, Heine 2011). Wraz z pojawianiem się nowych serwisów społecznościowych marka 
Burberry zaczęła je włączać do swoich narzędzi komunikacji z fanami. Bardzo innowa-
cyjnie i w ciekawy sposób prowadzi swoje konta na Facebooku czy też Instagramie. Co 
więcej, w listopadzie 2015 roku Burberry była pierwszą marką odzieżową, która wykorzy-
stała serwis Snapchat do relacjonowania na żywo swojej kampanii reklamowej. Aktualnie 
w działaniach w ramach marketingu społecznościowego marka Burberry wykorzystuje 
wszystkie najpopularniejsze w branży modowej serwisy społecznościowe, do których nale-
żą: Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Pinterest oraz Snapchat. 

Burberry jest tylko przykładem działań podejmowanych przez luksusowe marki odzieżo-
we za pośrednictwem mediów społecznościowych. Obecnie większość największych i naj-
bardziej znanych marek luksusowych prowadzi działania z zakresu komunikacji za pośred-
nictwem social media. 

Badanie postaw konsumentów wobec działań z zakresu marketingu 
społecznościowego luksusowych marek odzieżowych w mediach 
społecznościowych 

Prezentowane w artykule wyniki pochodzą z badania własnego zrealizowanego w okre-
sie wrzesień-listopad 2015 roku, przy wykorzystaniu internetowego kwestionariusza an-
kietowego. Liczebność próby wyniosła 100. Dobór respondentów do próby był nielosowy, 
celowy. Badanie nie jest reprezentatywne ze względu na ograniczoną liczebność próby, ale 
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stanowi cenną ilustrację rozważanego problemu i punkt wyjścia do dalszych, pogłębionych 
badań. Głównym celem badania była ocena działań podejmowanych przez przedstawicieli 
branży odzieży i akcesoriów luksusowych na najpopularniejszych w branży modowej serwi-
sach społecznościowych – Facebooku, YouTube, Instagramie i Pintereście z punktu widze-
nia konsumentów, użytkowników social media.

Zdecydowaną większość ankietowanych stanowiły kobiety (95%), najliczniej reprezen-
towane były grupy wiekowe od 21 do 30 lat oraz od 31 do 40 lat − stanowiły niemal 91% 
wszystkich ankietowanych. Większość ankietowanych (85%) to osoby z wykształceniem 
wyższym. Pozostali ankietowani to osoby z wykształceniem średnim (15%). Zdecydowana 
większość, aż 90% ankietowanych, to mieszkańcy miasta, co dziesiąty respondent mieszka 
na wsi. 

Wśród czterech (Facebook, Instagram, Pinterest, Youtube) najczęściej wykorzystywa-
nych w branży odzieżowej mediów społecznościowych dwa z nich są portalami, z których 
większość ankietowanych korzysta regularnie, tzn. codziennie lub częściej. W przypadku 
Facebooka robiło tak 85% badanych, z czego co ósmy respondent logował się i sprawdzał 
nowości na portalu bardzo często - kilka razy dziennie. W przypadku popularnego w bran-
ży modowej portalu Instagram codzienną regularność korzystania zadeklarowała niemal 
połowa badanych. Co trzeci ankietowany nie posiadał konta na tym portalu. Przeciwnie 
kształtują się wyniki w przypadku portalu Pinterest. Prawie 3/4 ankietowanych nie korzy-
stała z tego portalu wcale, tzn. nie posiadała na nim konta. Niewielki odsetek respondentów 
(7%) korzystał z tego serwisu społecznościowego regularnie – codziennie (por. wykres 1).

Wykres 1
Częstotliwość korzystania z wybranych portali społecznościowych
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Źródło: badanie własne.
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Jak wykazało badanie, zdecydowana większość ankietowanych była biernymi użytkow-
nikami mediów społecznościowych, ich aktywność na profilach marek odzieżowych ogra-
niczała się w większości do lubienia publikowanych treści (59%). Korzystanie z kuponów 
rabatowych/zniżkowych zadeklarował co drugi badany, a co piąty ankietowany komentował 
treści publikowane w social media. Zaledwie 7% badanych było skłonnych do wyrażania 
swoich opinii. Wykorzystanie social media do komunikowania się z markami odzieżowymi 
za pośrednictwem wiadomości prywatnych zadeklarował niewielki odsetek ankietowanych 
(5%) (por. wykres 3). 

Spośród wszystkich osób 69% badanych przyznało, że zdarzyło im się kiedykolwiek polu-
bić profil należący do luksusowej marki odzieżowej, wliczając marki luksusowych akcesoriów. 
Osoby, które odpowiedziały pozytywnie na to pytanie zostały poddane dalszemu badaniu.

Ankietowani zapytani o powód zostawania fanem luksusowych marek odzieżowych 
i akcesoriów w social media deklarowali, że robili to w większości w celu bycia na bieżąco 
z ofertą produktową. Duża grupa przyznaje, że robiła to, by mieć możliwość skorzystania 
z oferty zniżkowej dostępnej zazwyczaj wyłącznie dla fanów – osób, które wcześniej polu-
biły dany profil lub zaczęły go obserwować. Przez kliknięcie „Lubię to!” 40% respondentów 
wyrażała swoje przywiązanie do marki. Z kolei co trzeci ankietowany został fanem danej 
marki odzieżowej na skutek pozytywnych doświadczeń podczas użytkowania produktów tej 
marki (por. wykres 2). 

Wykres 2
Powody dodawania do znajomych luksusowych marek odzieży oraz akcesoriów

Źródło: jak w wykresie 1.
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Wykres 3
Rodzaj aktywności wykazywanej przez konsumentów na profilach marek 
odzieżowych i akcesoriów z segmentu premium

Źródło: jak w wykresie 1.

Wykres 4
Oddziaływanie treści zamieszczanych na profilach społecznościowych luksusowych 
marek odzieżowych i akcesoriów na konsumenta

Źródło: jak w wykresie 1.
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Podsumowanie 

Luksusowi poświęca się wiele uwagi, jednocześnie ciągle stanowi nie do końca zbadany 
i niejednoznacznie określony terminologicznie temat. Kontrowersje budzi zarówno postrze-
ganie, jak i definiowanie luksusu oraz produktów luksusowych. Dodatkowo problematyka 

Ponad połowa badanych przyznała, że pod wpływem treści publikowanych na profilach 
marek odzieżowych odwiedziła sklep internetowy lub stacjonarny albo trafiła na stronę in-
ternetową danej marki. Zakup produktów prezentowanych na portalach społecznościowych 
rozważała połowa ankietowanych. Mniej niż połowa osób poddanych badaniu zadeklarowa-
ła, że przynajmniej raz kupiła jakiś produkt w reakcji na treści publikowane w social media. 
Polecenie marki odzieżowej swoim znajomym, rodzinie czy też przyjaciołom pod wpływem 
materiałów publikowanych online zadeklarowało 26% badanych (por. wykres 4). 

Ankietowani zapytani o opinię na temat profili luksusowych marek odzieżowych i ma-
rek akcesoriów w większości wyrażali się na ten temat negatywnie. Zadeklarowali, że jest 
to według nich kolejny środek przekazów reklamowych, publikowane treści są mało inte-
resujące. Respondenci przyznali także, że ich stosunek jest wobec tych profili neutralny. 
Aktywność marek w social media okazała się przydatna i interesująca dla niespełna 30% 
badanych (por. wykres 5). 

Wykres 5
Opinia respondentów dotycząca profili luksusowych marek odzieżowych/ marek 
akcesoriów w mediach społecznościowych

Źródło: jak w wykresie 1.
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zachowań konsumentów na rynku dóbr luksusowych w Polsce jest wciąż słabo rozpoznana. 
Podjęte w niniejszym artykule rozważania należy traktować jako wstęp do dalszej dyskusji 
nad wpływem dynamicznie rozwijających się na całym świecie mediów społecznościowych 
na działania marketingowe marek luksusowych z branży modowej. 

Wydaje się, że w krajach wysoko rozwiniętych dobra luksusowe będą stawać się coraz 
bardziej dostępne i w związku z tym, powszechnie używane. Jak wynika z wyników prze-
prowadzonego badania, obecność w serwisach społecznościowych opłaca się luksusowym 
markom odzieżowym oraz dodatków. Publikowane treści przekładają się na konkretne za-
chowania konsumentów – odwiedzanie sklepu internetowego, rozważanie zakupu oraz osta-
tecznie sam zakup. Bez wątpienia media społecznościowe stają się platformami wspierają-
cymi sprzedaż. Social media są pewnego rodzaju motywatorem do zakupu. Warto zauważyć, 
iż coraz więcej marek odzieżowych z segmentu premium docenia media społecznościowe 
i związane z nimi narzędzia służące działaniom z zakresu marketingu społecznościowego. 
Social media idealnie sprawdzają się w przekazach wizualnych, dzięki czemu branża fa-
shion i social media tworzą związek oparty na ciekawej synergii. 
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Social Media Marketing Activities of Luxury Fashion Brands  
and Consumer Behaviour 

Summary

In their article, the authors present the definition of luxury and luxury goods, 
and the recent data about the luxury goods market in Poland. In the further part, they 
present the results of research on consumers’ behaviour and attitudes to the use of 
social media in marketing communication of luxury fashion brands. The research 
results are a very valuable advice for companies to help them adjust the tools of 
social media communications to their target group. The article is of the research 
nature.

Key words: luxury goods, luxury fashion brands, consumer behaviour, social me-
dia marketing.
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Коммуникационные действия в отношении марок предметов 
роскоши в социальных медиа и поведение потребителей

Резюме

В статье представили определение роскоши и предметов роскоши, а так-
же актуальные данные, касающиеся рынка предметов роскоши в Польше.  
В дальнейшей части представили результаты изучения поведения и отно-
шения потребителей, которые связаны с использованием социальных медиа  
в маркетинговой коммуникации о роскошных марках одежды и аксессуаров. 
Результаты изучения – ценное указание для предприятий, которое может по-
мочь в приспособлении наиболее подходящих инструментов маркетинговой 
коммуникации к целевому сегменту рынка. Статья имеет исследовательский 
характер.

Ключевые слова: предметы роскоши, роскошные марки одежды, поведение 
потребителей, маркетинг социальных медиа.
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