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Wykorzystanie narzędzi marketingu mobilnego w komunikacji 
z klientami – przykłady z rynku produktów spożywczych

Streszczenie

Wraz z upływem lat zmienia się postrzeganie i skala zastosowania marketingu 
mobilnego. Postęp w zakresie technologii mobilnych, nowe trendy w zachowa-
niach użytkowników urządzeń mobilnych oraz kreatywność marketerów sprawiają, 
że spektrum narzędzi, które służą do komunikacji z klientami przez smartfon czy 
tablet jest coraz szersze. Zmiany w tym zakresie zachodzą na tyle szybko, że publi-
kacje zwarte na temat marketingu mobilnego szybko się dezaktualizują. Za istotne 
uznano zatem dokonanie przeglądu portali internetowych powiązanych tematyczne 
z marketingiem i na tej podstawie - zaprezentowanie najnowszych rozwiązań w za-
kresie komunikacji marketingowej z klientami przez smartfony (aplikacje mobil-
ne, geofencing, rozszerzona rzeczywistość) oraz ukazanie przykładów ich aplikacji 
przez firmy działające na rynku produktów spożywczych.

Słowa kluczowe: marketing mobilny, smartfon, aplikacja mobilna, geofencing,  
beacon, rozszerzona rzeczywistość.

Kody JEL: M31, M37

Wstęp 

Liczba użytkowników urządzeń mobilnych, w tym przede wszystkim smartfonów, stop-
niowo wzrasta − zarówno w skali globalnej, jak i w Polsce. Na świecie jest 4,92 mld unikal-
nych użytkowników telefonów komórkowych, co stanowi 66% populacji. Ze smartfonów 
korzysta ponad połowa ludności na świecie. W grupie dorosłych Polaków telefon komórko-
wy posiada 9 na 10 osób, z czego ponad połowa (57%) używa smartfona, a ponad dwie piąte 
(43%) ma „klasyczne” modele telefonu komórkowego (Kłosowski 2017).

Smartfony są domeną milenialsów, głównie osób w wieku 18-34 lat, z wyższym lub śred-
nim wykształceniem, mieszkańców większych miast, osób dobrze sytuowanych, przynale-
żących do takich grup zawodowych, jak: kadra kierownicza, specjaliści oraz pracownicy 
administracyjno-biurowi (Kłosowski 2017). Osoby te są otwarte na nowinki technologicz-
ne. Można do nich dotrzeć przez różne kanały cyfrowe. Jednocześnie uchodzą oni za osoby 
szybko nudzące się, wybredne i wyczulone na fałsz (Heyda 2017).

Pogłębia się wiedza i umiejętności w zakresie możliwości wykorzystania urządzeń 
mobilnych. Smartfon przejął wiele funkcji pełnionych do tej pory przez komputer. Jest 
coraz częściej traktowany jako mniejsza wersja laptopa, służąca do aktywności jesz-
cze do niedawna wiązanych głównie z używaniem komputera (Mikowska 2016). Warto 
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również zwrócić uwagę na wzrost popularności smartfona jako narzędzia dostępu do 
Internetu. W 2016 roku liczba odsłon stron internetowych dokonywanych przy użyciu 
telefonów komórkowych był wyższa niż liczba wejść do wirtualnej sieci przez komputer 
(Interaktywnie.com 2016). W Polsce smartfony generowały 57% ruchu na stronach inter-
netowych (Kemp 2017).

Z marketingowej perspektywy na szczególną uwagę spośród urządzeń mobilnych za-
sługują smartfony. Stwarzają one duże możliwości nie tylko z powodu popularności, jaką 
cieszą się w społeczeństwie, ale też z uwagi na sposób, w jaki z nich korzystamy. Smartfony 
towarzyszą swoim użytkownikom podczas dziennej aktywności, a nawet przez całą dobę. 
Są więc źródłem dokładnych informacji o ich preferencjach, zachowaniach i lokalizacji, po-
zwalają stworzyć ich szczegółowe profile, a co za tym idzie - umożliwiają antycypowanie 
intencji zakupowych i dopasowanie komunikatu marketingowego do konkretnej sytuacji. 
Zwiększa się także liczba udogodnień oferowanych przez te urządzenia. Smartfony stały 
się wysoce spersonalizowanymi narzędziami, które udostępniają użytkownikom informa-
cje, wspierają ich pamięć, pomagają przy planowaniu, podsumowują dokonania. Nie dzi-
wi zatem wzrost liczby zastosowań i zróżnicowania narzędzi marketingu mobilnego, które 
pomagają w usprawnianiu komunikacji marketingowej z klientami, przeprowadzaniu akcji 
promocyjnych czy tworzeniu dodatkowych kanałów sprzedaży.

Można stwierdzić, że tendencje w zakresie liczby i poziomu „zaawansowania” polskich 
użytkowników smartfonów odzwierciedlają trendy światowe. Wydaje się, że nic nie stoi 
ma przeszkodzie, aby firmy w miarę możliwości finansowych sięgały po coraz szerszy 
wachlarz narzędzi marketingu mobilnego. Tymczasem przegląd polskich portali o tematy-
ce marketingowej ukazuje, że przedsiębiorstwa operujące na polskim rynku spożywczym 
stosunkowo rzadko wykorzystują oryginalne rozwiązania w komunikacji z klientami przez 
telefon komórkowy. Celem artykułu jest więc prezentacja wybranych narzędzi marketingu 
mobilnego, które w ostatnich latach są wskazywane przez praktyków jako przyszłościowe, 
oferujące nowe możliwości w komunikacji marketingowej z klientami (Interaktywnie.com 
2016), a jednocześnie stosunkowo rzadko są przedmiotem rozważań w polskich opracowa-
niach naukowych i dydaktycznych z zakresu marketingu. Refleksje na temat nowoczesnych 
aplikacji mobilnych, narzędzi opartych na geolokalizacji oraz rozszerzonej rzeczywistości 
zilustrowano przykładami ich wykorzystania na rynku spożywczym. Sięgnięto po oryginal-
ne rozwiązania z rodzimego rynku, a także realizacje z innych krajów, które mogą stanowić 
inspirację dla firm działających w analizowanej branży1. 

1  Prezentowane w artykule przykłady zastosowań aplikacji mobilnych, narzędzi opartych na geolokalizacji oraz rozszerzonej 
rzeczywistości pochodzą z artykułów i raportów na temat marketingu mobilnego udostępnianych na polskich i anglojęzycznych 
marketingowych portalach internetowych. Sięgnięto po studia przypadków, które pochodzą z ostatnich 5 lat (2013-2017) 
z szeroko rozumianej branży spożywczej (produkcja, handel, gastronomia). Aby ukazać szerokie spektrum możliwości 
oferowanych przez te narzędzia, wybrano takie, które w ciekawy, niesztampowy sposób przyczyniały się do realizacji celów 
marketingowych związanych z budowaniem świadomości i wizerunku marki, sprzedażą i kształtowaniem relacji z klientem. 
Priorytet, z uwagi na specyfikę rodzimego rynku produktów spożywczych, nadano przykładom pochodzącym z Polski. Jeżeli 
nie udało się znaleźć w omawianym kontekście polskich przykładów, wykorzystano przykłady z zagranicy. 
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Aplikacje mobilne

W 2016 roku na całym świecie pobrano ponad 90 miliardów aplikacji, o 13 mld więcej 
niż rok wcześniej (Majchrzyk 2017a). Zwiększył się także czas poświęcony na korzystanie 
z aplikacji mobilnych − w ostatnich dwóch latach zanotowano dwukrotny wzrost w tym 
zakresie. Obecnie użytkownik smartfona korzysta z zainstalowanych aplikacji średnio 2 go-
dziny dziennie (Williams 2017). Posiadacze tego typu telefonów poszukują aplikacji dobrze 
zaprojektowanych, intuicyjnych, dostarczających wartości dodanej i rozrywki. Coraz więk-
szym zainteresowaniem cieszą się aplikacje wielofunkcyjne, odzwierciedlające lub/i ulep-
szające ich styl życia, np. takie, które pozwalają na wszechstronny monitoring zdrowia: 
kontrolę wysiłku fizycznego, snu, zużycia kalorii itp. (Smarty 2016).

Aplikacje własne marek i sieci handlowych na rynku produktów spożywczych w Polsce 
wydają się spełniać te warunki. Firmy z analizowanej branży oferują aplikacje sprzedażowe, 
edukacyjno-rozrywkowe oraz lifestylowe (Jasiulewicz 2015, s. 321). Do pierwszej kategorii 
można zaliczyć aplikacje sieci handlowych, np. Lidla, który w ten sposób dostarcza informa-
cje o ofercie, gazetkach i sklepach czy Tesco, które powiązało swoją aplikację z programem 
lojalnościowym Tesco Club. W kategorii edukacyjno-rozrywkowej firmy podejmują próbę 
budowania relacji z klientami na poziomie emocjonalnym. Przykładami tego typu aplika-
cji skierowanych do najmłodszej grupy klientów są Wyspa Leona firmy Hortex czy Gry 
Kubusia Grupy Maspex, a w grupie aplikacji przygotowanych dla młodzieży – GramoFun 
Tymbarku (również Grupy Maspex). Ta ostatnia wprowadza atmosferę zabawy, emituje grę 
świateł podobną do iluminacji z imprez klubowych. Wystarczy, że użytkownik włączy ją 
na swoim telefonie, uruchomi muzykę i postawi na ekranie smartfona butelkę po napoju 
Tymbark („Poradnik Handlowca” 2014). Z kolei w kategorii aplikacji lifestylowych, które 
pomagają w planowaniu i organizowania życia należy docenić Przepisy.pl marki Knorr czy 
Uwielbam.pl marki Lubella (Jasiulewicz 2015, s. 321).

Wyzwaniem jest jednak nie tylko stworzenie atrakcyjnej aplikacji, ale także odpowiednie 
jej wypromowanie. Problemem jest przede wszystkim duża konkurencja - ogromna licz-
ba aplikacji dostępnych w Apple App Store czy Google Play. Sporym wyzwaniem jest też 
przekonanie posiadaczy smartfona do instalacji kolejnej aplikacji. Użytkownicy urządzeń 
mobilnych są w tym względzie coraz bardziej zachowawczy – instalują te aplikacje, z któ-
rych zamierzają w miarę regularnie korzystać i zwykle te, które są darmowe. Istnieje też 
grupa użytkowników, która w ogóle nie pobiera aplikacji. Wśród osób powyżej 13. roku 
życia połowa (51%) użytkowników nie ściąga żadnej aplikacji, 13% ściąga jedną aplikację 
miesięcznie, 11% − dwie aplikacje, a jedna czwarta - trzy aplikacje i więcej (Heyda 2017). 
Ponadto, istotnym problemem może być skłonienie użytkowników telefonów komórkowych 
do korzystania z już pobranych aplikacji. Z badań wynika bowiem, że posiadacz smartfona 
posiada średnio 17 aplikacji, ale używa zaledwie 7 nich. Około 90% aplikacji pobranych na 
telefon jest otwieranych tylko raz, potem zostają skasowane lub zapomniane przez użytkow-
ników (Dworzyńska 2015). 

W kontekście ww. zachowań posiadaczy smartfonów firmy mogą rozważyć rozwiązanie 
alternatywne − nawiązanie współpracy z właścicielem znanych i powszechnie używanych 
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aplikacji2. Przedsiębiorstwa z branży spożywczej (także znaczący gracze rynkowi) coraz 
częściej korzystają z tej opcji nie tylko w przypadku jednorazowych działań, przy realiza-
cji krótkookresowych kampanii, ale też w ramach długofalowej współpracy. Mogą to być 
aplikacje dostarczające rozrywkę, dzięki czemu kontakt z marką trwa stosunkowo długo 
i może być powiązany z silnymi pozytywnymi emocjami. Na przykład producent cukierków 
Skittles podjął taką współpracę z właścicielem gry zręcznościowej Fruit Ninja. Stworzono 
specjalny wariant rozgrywek pod nazwą Fruit Ninja vs. Skittles. W tej wersji gry, prócz 
owoców, pojawiały się dobrze znane kolorowe pastylki. (Durnakowska 2015). Inne mar-
ki sięgają po aplikacje lifestylowe, np. służące do tworzenia listy zakupów, wspomagające 
uprawianie sportu czy zawierające przepisy kulinarne. Na przykład firma Nestle utworzyła 
sekcję poświęconą diecie bezglutenowej w ramach aplikacji Dieta.pl. Osoby zainteresowane 
bezglutenowymi posiłkami otrzymywały przepisy, stworzone we współpracy z dietetykami 
i specjalistami marki, przy okazji dowiadując się o nowym produkcie − bezglutenowych 
płatkach Corn Flakes (Durnakowska 2015). Ciekawym i jednocześnie spektakularnym przy-
kładem kooperacji znanej globalnej marki i popularnej aplikacji jest kampania Coca-Coli 
zrealizowana w 2015 roku w USA we współpracy z właścicelem Shazam3. Osoby, które 
podczas oglądania/słuchania reklamy telewizyjnej, outdoorowej bądź radiowej uruchomiły 
ww. aplikację i zeskanowały odpowiedni znacznik, mogły zobaczyć na ekranach telefonów, 
jak promowana Coke Zero jest nalewana do szklanek. Towarzyszył temu charakterystyczny 
dźwięk napoju gazowanego. Odbiorca reklamy miał mieć bowiem wrażenie, że pije Coke 
Zero. Po takiej interakcji użytkownik smartfona otrzymywał kupon uprawniający do otrzy-
mania darmowego napoju w sklepach popularnych sieci handlowych w USA (Staff 2015).

W ostatnich latach zainteresowaniem firm, także tych z branży spożywczej, cieszą się 
aplikacje społecznościowe. Wiele możliwości w kontekście budowania i utrzymywania re-
lacji z klientami oferuje popularna, szczególnie w młodszej grupie społeczeństwa, aplika-
cja Snapchat. Na potrzeby komunikacji marketingowej firmy tworzą na Snapchacie własny 
profil, oferują kupony rabatowe, promują wydarzenia oraz pokazują markę w mniej formal-
nej formie („zza kulis”), organizują sesje Q&A, udostępniają filtry. Na przykład producent 
napojów izotonicznych Gatorade podczas wydarzenia sportowego Super Bowl zaoferował 
użytkownikom Snapchata filtr „Geotorade Dunk”. Użytkownik, który nagrywał się za po-
mocą aparatu smartfona był wirtualnie oblewany zimnym napojem. W ten sposób nawiąza-
no do tradycji zawodników, którzy po wygranym meczu wylewają na swojego trenera lub 
kapitana kubeł zimnego napoju z kostkami lodu (Read 2016)4. 

2  Warto wziąć pod uwagę, że największą popularnością cieszą się aplikacje służące do komunikacji, aplikacje społecznościowe 
oraz odtwarzacze wideo i edytory (Majchrzyk 2017a). W USA na pierwszym miejscu plasuje się aplikacja portalu Facebook 
(Majchrzyk 2016), natomiast w Polsce aplikacja wyszukiwarki Google’a (Majchrzyk 2017b).
3  Aplikacja Shazam pomaga w rozpoznawaniu muzyki i poznawaniu tekstów piosenek.
4  W sierpniu 2016 roku aplikacja społecznościowa Instagram została wyposażona w nowy, podobny pod względem 
funkcjonalności do Snapchata dodatek o nazwie Instagram Stories. Prognozuje się, że w związku z tym część firm przeniesie 
swoją aktywność do Instagrama. Pojawiają się już artykuły, które opisują możliwości, jakie w komunikacji marketingowej 
z klientami oferuje Instagram Stories oraz przykłady jego marketingowych zastosowań, również w branży spożywczej (Moskal 
2017).
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Geofencing i beacony

Marketingowcy coraz częściej wykorzystują możliwości smartfonów związane z geolo-
kalizacją. Podejmują działania z zakresu tzw. marketingu zbliżeniowego (proximity marke-
ting) - przesyłają klientowi komunikaty promocyjne w określonym miejscu w celu bezpo-
średniego wpływania na ich zachowania zakupowe lub chcąc zaangażować ich na poziomie 
emocjonalnym. Lokalizowanie klienta jest możliwe przede wszystkim dzięki nadajnikom 
GPS zainstalowanym w smartfonach. Tę funkcjonalność telefonu komórkowego w cieka-
wy sposób wykorzystano w kampanii wprowadzającej na rynek turecki napój Sprite Zero. 
Na wybranych plażach pojawiły się plakaty zachęcające do ściągnięcia specjalnej aplikacji. 
Gdy użytkownik smartfona zainstalował i uruchomił ją na swoim urządzeniu, był lokali-
zowany przez sygnał GPS, a następnie do tej części plaży, na której przebywał wysyłano 
drona. Spryskiwał on zamawiającego orzeźwiającą wodną mgiełką i dostarczał mu puszkę 
z promowanym napojem (Marzouq 2014).

Na popularności zyskują narzędzia bazujące na geolokalizacji: reklamy mobilne i noty-
fikacje push wysyłane użytkownikom smartfonów znajdującym się w konkretnej lokalizacji 
(geofencing) lub tym, którzy są w zasięgu nadajników beacon. Geofencing to stworzenie 
wirtualnych granic na wybranym obszarze geograficznym i lokalizowanie urządzeń mo-
bilnych emitujących sygnał GPS, które przekroczyły tę granicę. Umożliwia on precyzyjne 
dotarcie do klientów z komunikatem marketingowym, którzy znaleźli się na wcześniej zde-
finiowanym obszarze, np. w konkretnej dzielnicy czy w zasięgu określonych ulic. Znając 
aktualne położenie klientów można ich „aktywizować” w danym miejscu i czasie. Na przy-
kład, gdy użytkownik aplikacji określonej marki zbliży się w okolice punktu handlowego 
czy usługowego, jego obecność zostaje wykryta i wysyła mu się powiadomienie z kodem 
rabatowym lub inną zachętą do niezwłocznej wizyty w sklepie czy restauracji. Do otrzy-
mania notyfikacji konieczny jest włączony internet mobilny. Przykładem kampanii zreali-
zowanej z wykorzystaniem geofencingu może być akcja Whole Food’s - amerykańskiej 
sieć supermarketów ze zdrową żywnością. Reklamy kierowane do osób, które znalazły się 
w ściśle określonej lokalizacji informowały o otwarciu nowych sklepów. Kampania została 
zrealizowana w godzinach weekendowych zakupów na najpopularniejszych trasach zakupo-
wych, objęła również okolice konkurencyjnych sklepów. Dla każdego sklepu sieci stworzo-
no osobny landing page, przez który zachęcano do odwiedzenia tego sklepu lub lokalnego 
profilu na Facebooku (NowyMarketing.pl 2016).

Duże możliwości związane z oddziaływaniem na klienta w określonym miejscu oferują 
beacony − niewielkie nadajniki radiowe rozsyłające sygnał, który trafia do urządzeń mobil-
nych znajdujących się w odległości kilkudziesięciu metrów. Sygnał ten jest rozpoznawany 
przez aplikację mobilną i wywołuje określone działanie z jej strony, np. wysyłkę komunika-
tów typu push czy gromadzenie danych o ścieżkach zakupowych klientów. Marketingowcy 
i sprzedawcy mogą dzięki temu lepiej projektować doświadczenia zakupowe klientów przez 
odpowiednie rozmieszczenie asortymentu w sklepie, jego ekspozycję na półce, akcje pro-
mocyjne. 

handel_wew_2-2018.indd   239 29.05.2018   15:11:46



240 WYKORZYSTANIE NARZĘDZI MARKETINGU MOBILNEGO W KOMUNIKACJI...

Beacony korzystają z technologii bluetooth. To z jednej strony istotna zaleta w miejscach, 
które charakteryzują się słabym zasięgiem sygnału telefonii komórkowej (np. w centrach 
handlowych, kinach itp.), ale też i pewien mankament, bo wymagają, aby urządzenie klienta 
miało włączony sygnał bluetooth i znajdowało się w niewielkiej odległości od beacona. 

Z raportu Deloitte TMT Predictions 2017 wynika, że beacony znajdują się w ok. 5% wszyst-
kich budynków na świecie, ale prognozuje się, że w 2022 roku będą zlokalizowane w 25% 
(MarketingMobilny.pl 2017). Jednak już teraz można obserwować ciekawe akcje, co oznacza, 
że marketingowcy dostrzegają potencjał, jaki oferują te nadajniki w zakresie śledzenia zacho-
wań klientów i reakcji użytkowników smartfonów na określone działania promocyjno-rekla-
mowe. Na przykład w 2015 roku Coca Cola wykorzystała beacony w akcji przeprowadzonej 
w norweskiej sieci kin CAPA. Do klientów, którzy przyszli na seans, wysłano powiadomie-
nie push z ofertą darmowego napoju od Coca Coli. Organizatorzy, aby zachęcić widzów do 
włączenia bluetooth w telefonie, wykorzystali aplikację popularnej norweskiej gazety VG. 
Jej użytkownicy odebrali komunikat z pytaniem, czy chcą przed seansem otrzymać napój. 
Tym, którzy zgodzili się i włączyli bluetooth, zostało wysłane powiadomienie o darmowej coli 
(Dlahandlu.pl 2016). Z kolei firma Unilever zrealizowała swoją pierwszą kampanię uzupełnio-
ną o beacony we współpracy z firmą InMarket, właścicielem popularnych aplikacji, takich jak: 
np. Epicurious, CheckPoints and List Ease. Za pośrednictwem reklamy mobilnej generowanej 
z wykorzystaniem beaconów w wybranych sklepach Los Angeles i Chicago chciano dotrzeć 
do osób, które są miłośnikami jedzenia. Unilever starał się w ten sposób zwiększyć świado-
mość marki musztardy Maille i zachęcić odbiorców przekazu do dzielenia się ze znajomymi 
przepisami z dodatkiem tego produktu. W momencie, gdy osoba korzystająca z jednej z apli-
kacji InMarket wchodziła do sklepu objętego promocją, otrzymywała wiadomość push zachę-
cającą do uruchomienia aplikacji i uzyskania dostępu do zapisanych treści (takich jak przepis 
czy lista zakupów). Tym użytkownikom, którzy zdecydowali się otworzyć aplikację wyświe-
tlano reklamę prezentującą musztardę Maille jako jeden ze składników dań i zachęcającą do jej 
zakupu. Dopiero po jej obejrzeniu użytkownicy aplikacji uzyskiwali dostęp do poszukiwanych 
informacji (Oliwiak 2016b). Ciekawą akcję przygotował również producent piwa Schlafly. 
W mieście St. Louis (USA) zainstalował beacony w pobliżu barów i restauracji, w których 
dostępne było piwo tej marki. Gdy klient znalazł się w pobliżu któregoś z beaconów, na jego 
smartfonie pojawiała się wiadomość: „Schlafly Beer Finder”. Natomiast gdy otworzył tę wia-
domość, wyświetlały mu się ciekawostki o marce, informacje o najlepszych lokalnych piwach 
czy zbliżających się wydarzeniach (Oliwiak 2016a).

Rozszerzona rzeczywistość

Ważnym trendem w marketingu mobilnym jest wykorzystanie rzeczywistości rozszerzo-
nej (augumented reality − AR), czyli technologii, która łączy świat rzeczywisty z generowa-
nym komputerowo i wzbogaca otoczenie klienta interaktywnymi informacjami. Użytkownik 
smartfona, spoglądając na świat przez pryzmat ekranu telefonu widzi więcej, np. obok opa-
kowania produktu spożywczego pojawia się przepis, w którym dany produkt jest jednym ze 
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składników. Oprogramowanie augumented reality potrafi rozpoznać obiekt oglądany przez 
aparat smartfona (za pomocą zdefiniowanych wcześniej znaczników lub nadajnika GPS) 
i nanieść na niego dodatkowe elementy: tekst, dane, obiekty 3D, video. 

W marketingu rozszerzoną rzeczywistość wykorzystuje się do kampanii wizerunkowych, 
podczas wprowadzania na rynek nowych produktów, jak również w celach sprzedażowych. 
AR daje możliwość umieszczenia dodatkowych treści multimedialnych na tradycyjnych no-
śnikach reklamowych (np. na opakowaniach produktów, billboardach, ulotkach), a to ozna-
cza zwiększenie obszaru komunikacji marketingowej z niewielkiego ekranu smartfona na 
całe otoczenie jego użytkownika. Firmy zainteresowane wykorzystaniem technologii AR 
mogą albo stworzyć własną aplikację albo wykorzystywać już istniejące aplikacje, które 
ofertują dostęp do rozszerzonej rzeczywistości. Za przykład jednego z pierwszych zastoso-
wań technologii AR uznaje się aplikację Le Bar Giude belgijskiego producenta piwa Stella 
Artois. Aplikacja ta to przede wszystkim przewodnik po barach serwujących piwo Stella 
Artois. Le Bar Guide pokazywał wizytówki barów w bezpośrednim otoczeniu użytkownika 
telefonu, gdy ten trzymał smartfon w pozycji pionowej. Informacje o pubach były „nakła-
dane” na widok ulicy. Natomiast gdy klient zmieniał położenie telefonu i kierował kamerę 
na ziemię, aplikacja pokazywała strzałki wskazujące drogę do pobliskich barów z piwem 
Stella. Dodatkowo aplikacja zawierała treści generowane przez jej użytkowników. Po do-
tarciu do pubu, klienci mogli go ocenić (m.in. menu, atmosferę, obsługę). Można było też 
przejrzeć komentarze wystawione przez innych użytkowników aplikacji. Przydatną funk-
cją okazała się możliwość zamówienia taxi. Aplikacja działała w różnych krajach, m.in. 
w Wielkiej Brytanii i USA (Glass 2009; Hernick 2009). 

Coraz częściej firmy sięgają w kampaniach swoich marek po gotowe aplikacje (np. BlippAR), 
które skanują otoczenie użytkownika smartfona, rozpoznają obiekty i uruchamiają przygoto-
wane wizualizacje rozszerzonej rzeczywistości (np. gry czy animacje) natychmiast po zeska-
nowaniu. Za przykład może posłużyć kampania produktów Pepsi zrealizowana w 2014 roku. 
Na opakowaniach produktów tej marki umieszczono wizerunki popularnych piłkarzy oraz za-
chęty do pobrania aplikacji BlippAR i zeskanowania twarzy graczy. Dzięki temu uzyskiwało 
się dostęp do interaktywnych pokazów i gier, w których występowali m.in. Robin van Persie 
czy Leo Messi. Użytkownicy mogli także oglądać filmy dotyczące piłki nożnej i nagrania 
zza kulis, a także pobrać album muzyczny Pepsi Beats (Blippar 2017). Aplikację BlippAr 
wykorzystano również w 2017 roku w ramach kampanii promującej nowe cukierki karme-
lowe M&M. Użytkownicy smartfonów i tabletów, którzy pobrali BlippAR, mogli skanować 
billboardy w okolicach Times Square (Nowy Jork). W ten sposób uzyskiwali dostęp do gier. 
Zadbano również o klientów, którzy nie mogli pojawić się w tym miejscu – uzyskiwali dostęp 
do gier po zeskanowaniu opakowania z nowymi cukierkami (Adams 2017).

Podsumowanie 

W artykule zaprezentowano charakterystyczne zachowania polskich użytkowników 
smartfonów, które stawiają nowe wyzwania przed marketingowcami, również tymi dzia-
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łającym w branży spożywczej. W tym kontekście omówiono i zaprezentowano przykła-
dy wykorzystania wybranych narzędzi komunikacji marketingowej przez urządzania typu 
smartfon. Celowo sięgnięto po te, które są wskazywane jako ważne i przyszłościowe przez 
specjalistów z zakresu marketingu mobilnego, tj. aplikacje, narzędzia oparte na geolokaliza-
cji i rozszerzonej rzeczywistości. 

Podsumowując rozważania na temat wykorzystania marketingu mobilnego w bran-
ży spożywczej warto zauważyć, że omawiane narzędzia oferują marketingowcom wiele 
możliwości na poszczególnych etapach budowania relacji z klientem. W zaprezentowanych 
studiach przypadków ukazano oryginalne i różnorodne akcje marketingowe, zarówno te, 
których głównym celem było budowanie świadomości i wizerunku marki, wzmacnianie za-
angażowania emocjonalnego klientów, jaki i takie, które miały przede wszystkim skłaniać 
klientów do działania, np. zachęcać do zakupu promowanego produktu na próbę, odwiedze-
nia sklepu, restauracji czy też ponowienia zakupu. 

Analiza źródeł wtórnych pod kątem wykorzystania aplikacji mobilnych, narzędzi opar-
tych na geolokalizacji i rozszerzonej rzeczywistości w omawianej branży ukazała, że firmy 
działające na polskim rynku dość wybiórczo sięgają po nowe rozwiązania w marketingu mo-
bilnym. Stosunkowo łatwo udało się zgromadzić informacje na temat zastosowań aplikacji 
mobilnych. Zaprezentowane w artykule przykłady wskazują, że niektóre przedsiębiorstwa 
z branży spożywczej w ciekawy i różnorodny sposób stosują aplikacje własne i te należące 
do podmiotów zewnętrznych. Znacznie trudniejsze okazało się pozyskanie danych na temat 
wykorzystania geolokalizacji czy rozszerzonej rzeczywistości. Oczywiście nie można na 
tej podstawie jednoznacznie stwierdzić, że firmy operujące na polskim rynku spożywczym 
jeszcze w niewielkim stopniu budują swoje kampanie z użyciem tych narzędzi. Być może 
nie rozpowszechniają tych informacji. Bardziej prawdopodobne wydaje się jednak to, że stoi 
za tym ograniczona wiedza na temat możliwości i zasad stosowania nowoczesnych narzędzi 
marketingu mobilnego, brak przekonania co do ich skuteczności lub/i brak odpowiednich 
środków finansowych. 

Polski użytkownik smartfona plasuje się powyżej średniej światowej, jeżeli chodzi o sto-
pień wykorzystania funkcjonalności tego urządzenia i czas połączenia z Internetem. Warto 
więc, aby firmy z branży spożywczej rozważyły (w miarę możliwości budżetowych) podję-
cie bardziej zaawansowanych działań z zakresu marketingu mobilnego, a nie tylko skupiały 
się na wysyłaniu promocyjnych SMS-ów oraz tworzeniu stron i aplikacji mobilnych. Tym 
bardziej, że już pojawiają się nowe wyzwania w tym obszarze, np. chatboty, wirtualna rze-
czywistości czy video 360 stopni. 

Należy również pamiętać, że choć smartfon jest kluczowym punktem styku w przypadku 
wielu grup klientów, to kluczem do sukcesu w komunikacji marketingowej jest podejście 
wielokanałowe. Można więc przypuszczać, że coraz częściej w kampaniach będzie spraw-
dzała się idea propagowana przez specjalistów ds. marketingu mobilnego: smartfon jako 
wiodący kanał komunikacji marketingowej, ale nie jedyny.
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The Use of Mobile Marketing Tools in Communication with Customers 
– Examples from the Food Products Market

Summary 

Over the years, the perception and the scale of mobile marketing usage are chang-
ing. Progress in the field of mobile technology, new trends in the behaviour of mobile 
users, and creativity of marketers make the spectrum of tools that are used to commu-
nicate with customers via smartphone or tablet is getting wider. Changes in this area 
happen so fast that publications on mobile marketing are quickly outdated. Therefore, 
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it was considered as important to review the thematic websites related to market-
ing and on this basis – to present the latest marketing communication solutions with 
clients via smartphones (mobile applications, geofencing, augmented reality) and to 
show examples of their applications by companies operating in the food market.

Key words: mobile marketing, smartphone, mobile application, geofencing, bea-
con, augmented reality.
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Использование инструментов мобильного маркетинга  
в коммуникации с клиентами – примеры с рынка продуктов 
питания

Резюме

В течение лет изменяются восприятие и масштаб применения мобиль-
ного маркетинга. Прогресс в области мобильной технологии, новые тренды  
в поведении пользователей мобильных аппаратов и креативность маркетеров 
приводят к тому, что спектр инструментов, которые служат коммуникации  
с клиентами через смартфон или планшет все расширяется. Изменения в этом 
отношении наступают столь быстро, что книги о мобильном маркетинге бы-
стро устаревают. Следовательно, существенным сочли проведение обзора 
интернет-порталов, связанных тематически с маркетингом, и на этой основе 
– представление новейших решений в области маркетинговой коммуникации 
с клиентами с помощью смартфонов (мобильные аппликации, geofencing, рас-
ширенная действительность), а также указание примеров их применения фир-
мами, действующими на рынке продуктов питания.

Ключевые слова: мобильный маркетинг, смартфон, мобильная аппликация, 
geofencing, beacon, расширенная действительность.
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