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Wpływ eko-trendu na komunikację z nabywcami

Streszczenie

Osiągnięcie określonego poziomu świadomości ekologicznej powoduje, że kon-
sumenci zaczynają postrzegać swoje decyzje zakupowe z nieco innej perspektywy 
‒ produkty przyjazne środowisku coraz bardziej zyskują na popularności. Klienci 
wymagają proekologiczności od nabywanych dóbr. 

W artykule zaprezentowane zostały wybrane proekologiczne działania podejmo-
wane przez producentów sprzętu RTV/AGD. Pokazano proces ich komunikowania 
się z potencjalnymi nabywcami. W procesie tym ważne są nie tylko głośne akcje 
promocyjne, ale całościowa polityka informacyjna skierowana do szerokiego gro-
na odbiorców. Bez wątpienia wyjście poza deklaracje i podejmowanie faktycznych 
działań lub angażowanie się w już istniejące eko-inicjatywy dowodzi rzeczywistej 
troski o dobro klienta, a docelowo również środowiska naturalnego. Coraz więcej 
podmiotów ma świadomość siły trendu ekologizacji i konsekwencji zignorowania 
zmian w zachowaniach rynkowych konsumentów.
Słowa kluczowe: komunikacja z nabywcami, zrównoważona konsumpcja, zielony 
marketing, CSR, sprzęt AGD/RTV.
Kody JEL: M31, M14

Wstęp

Produkty przyjazne środowisku coraz bardziej zyskują na popularności. Klienci 
wymagają proekologiczności od różnej kategorii nabywanych dóbr. Jedną z nich jest 
sprzęt RTV/AGD zaliczany do dóbr trwałego użytku. 

Celem artykułu jest zaprezentowanie i ocena konkretnych działań podejmowa-
nych przez producentów sprzętu RTV/AGD w procesie komunikowania się z poten-
cjalnymi nabywcami. Dotyczy on nie tylko klasycznych kampanii promocyjnych, ale 
także sposobu komunikowania treści dotyczących proekologicznej orientacji oferen-
tów. 
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Zielona konsumpcja i zielony marketing – przejawy ekoorientacji 
podmiotów rynkowych

Pod pojęciem trend konsumencki należy rozumieć tendencję rozwojową w zacho-
waniach konsumentów, która jest efektem oddziaływania czynników głównych (sys-
tematycznych) na rozwój danego zjawiska (Altkorn, Kramer, 1998, s. 261). Trendy 
nie pojawiają się nagle, lecz rozwijają się przez dłuższy czas. Nowe trendy w za-
chowaniach współczesnych konsumentów wymagają odejścia od rutynowych sposo-
bów działania na rynku i reorientacji myślenia marketingowego, idącego w kierunku 
większej empatii rynkowej oraz wyczulenia na nowe potrzeby i aspiracje nabywców 
(Mróz, 2010, s.64). Z uwagi na to, że wywołują względnie trwałe zmiany zazwyczaj 
w kilku sferach życia konsumentów i mogą dotyczyć wielu aspektów ich codzienne-
go funkcjonowania, wiedza o trendach jest niesłychanie wartościowa dla specjalistów 
ds. marketingu, którzy próbują wykorzystać ją w długoterminowych strategiach mar-
ketingowych (Mróz, 2013, s. 117). 

Współcześni konsumenci stają się coraz bardziej wrażliwi na kwestie środowi-
skowe, przypisuje się im również większą odpowiedzialność społeczną (Kiran, 2012,  
s. 20). Jak pisze J. Zrałek, wśród obserwowanych obecnie nowych trendów w kon-
sumpcji na jedno z czołowych miejsc wysuwa się ekologizacja spożycia (ekokon-
sumpcja, konsumpcja zrównoważona/trwała/zielona/ekologiczna)1. Autorka wyja-
śnia to pojęcie jako spożycie polegające na oszczędnym, racjonalnym wykorzystaniu 
dóbr konsumpcyjnych, ograniczeniu konsumpcji tych dóbr, które cechuje wysoka 
chłonność rzadkich i nieodnawialnych surowców oraz duża ilość odpadów pokon-
sumpcyjnych, a także na konsumowaniu tzw. dóbr ekologicznych (2013, s. 189). Do 
przejawów konsumpcji ekologicznej zaliczane są następujące, nasilające się, zjawi-
ska:
 – wzrost zainteresowania konsumpcją żywności ekologicznej, ekologicznych dóbr 

nieżywnościowych, proekologicznych usług turystycznych itp.,
 – wzrost poczucia odpowiedzialności konsumentów za podejmowanie decyzji 

o stosowaniu diety „ekologicznej”, bojkocie produktów uciążliwych dla środowi-
ska (Perenc, Rosa, 2011, s. 20).
W szerszym kontekście zachowanie konsumentów można zaprezentować przez 

pryzmat trzech wymiarów – ekonomicznego, ekologicznego oraz społecznego 
(Pabian, 2013, s. 189). Nie ulega wątpliwości, że do rozwoju konsumpcji ekologicz-
nej przyczynił się rozwój nauki, ale największe znaczenie odgrywają aktualne proble-
my społeczne i gospodarcze skutkujące degradacją środowiska naturalnego. Reakcją 
strony podażowej były narodziny koncepcji zielonego marketingu (green marketing), 
której rozwój przypada na lata 80. i 90. XX wieku, jako reakcja na wyniszczającą śro-

1  Różnorodność określeń związana jest z trudnością tłumaczenia na język polski przyjętego w literaturze anglojęzycznej 
zwrotu sustainableconsumption (Zrałek, 2008, s. 164).
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dowisko przyrodnicze konsumpcję wywołaną tradycyjnymi instrumentami promocji 
(Przychodzeń, 2013, s. 178). Nazwa ‘zielony marketing’ jest używana na określenie 
troski przedsiębiorstw o konsekwencje środowiskowe realizowanej aktywności mar-
ketingowej (Cateora et al., 2011, s. 364), jest to marketing produktów uznawanych 
za bezpieczne dla środowiska (Shukla, Gupta, 2012, s. 150). Obejmuje on takie dzia-
łania, jak: 
 – rozwój produktów, których wytworzenie, używanie oraz likwidowanie jest mniej 

szkodliwe dla środowiska niż tradycyjne wersje produktów,
 – rozwój produktów mających pozytywny wpływ na środowisko,
 – łączenie zakupu produktów z wydarzeniami i organizacjami środowiskowymi 

(Hawkins, Mothersbaugh, 2010, s. 94).
Zielony marketing odnosi się do całościowej koncepcji marketingu, obejmującej 

szeroki zakres aktywności przedsiębiorstw – modyfikacje produktu, zmiany w pro-
cesie wytwarzania i pakowania, modyfikacje przekazów reklamowych (Singh, 2012,  
s. 166). Jak podkreślają autorzy, zielony marketing stanowi fragment szerszej kon-
cepcji CSR – społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i nie należy go postrze-
gać wyłącznie jako kolejnego pomysłu na komunikację z klientami. Koncepcja CSR 
postuluje w stosunku do przedsiębiorstw, aby identyfikowały i zapobiegały powsta-
waniu negatywnych konsekwencji swoich działań w sferze społecznej oraz środowi-
ska naturalnego (Garbarski, 2011, s. 45). Podkreśla się, że przedsiębiorstwa powinny 
działać na rzecz dobra społecznego i ograniczać działania, mogące destruktywnie 
oddziaływać na społeczeństwo, niezależnie od wpływu na ich rentowność (Witek-
Hajduk, 2014, s. 639). Powszechne jest przekonanie o wzroście znaczenia kwestii 
ekologicznych w przyszłości, chociaż nadal część przedsiębiorstw opiera się zasadom 
społecznej odpowiedzialności i wdraża je tylko w przypadku nacisków społecznych 
lub prawnych (Armstrong, Kotler, 2011, s. 57). Z kolei przedsiębiorstwa deklarują-
ce praktykowanie CSR dbają nie tylko o skład swoich produktów, ale uwzględniają 
ich wpływ na środowisko w procesie użytkowania, uwzględniają warunki, w których 
produkty powstają, i przestrzegają zasad ochrony środowiska naturalnego (Piercy, 
Lane, 2009). Zielony marketing zaczyna stanowić trwały element strategii nie tyl-
ko ze względu na to, że przyczynia się do budowania marki i poprawy wizerun-
ku, ale również ze względu na wkład w generowanie zysków dla przedsiębiorstwa 
(Przychodzeń, 2013, s. 179). Korzyści dla przedsiębiorstw działających w duchu spo-
łecznej odpowiedzialności związane z marketingiem mogą również prowadzić do po-
wstania tzw. kapitału moralnego2, chroniącego wartość akcji przedsiębiorstwa (Luo, 
Bhattaacharya, 2009). Warto również podkreślić, że przedsiębiorstwa dążą, poprzez 
postawę eko, do zdobycia wczesnej przewagi rynkowej, wiedząc, że w niedalekiej 
przyszłości będzie to nieuniknione (Kiran, 2012, s. 20).

2  Nie ulega również kwestii finansowy wymiar korzyści z zielonego marketingu – „Show potential customers that you 
follow green business practices and you colud reap more green on your bottom line” (Shukla, Gupta, 2012, s. 150).
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Działania składające się na proekologiczną strategię marketingową to nie tylko 
komunikacja z klientami – aspekty troski o środowisko naturalne powinny być wi-
doczne w poszczególnych strategiach funkcjonalnych przedsiębiorstwa (rysunek 1). 
Jak słusznie stwierdza N. Hatalska, celem jest włączenie zrównoważonego rozwoju 
w strategię firmy, nie tylko jej działania wizerunkowe, w efekcie czego tradycyjne 
4P przekształca się w nowe: people, planet, profit, purpose (2014, s. 56). Niektórzy 
badacze formułują wnioski, że w przypadku zakupu dóbr trwałego użytku głównie 
fizyczne, materialne cechy produktu i cena wpływają na decyzje zakupowe, zaś pro-
mocja kształtuje wyobrażenie o produkcie (Irfan et al., 2014, s. 56-57).

Rysunek 1
 Proekologiczne uwarunkowania marketingu-mix 
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Źródło: Przychodzeń (2013, s.181).

Z punktu widzenia możliwości wykorzystania trendów w działalności firm istotną 
rolę odgrywa czas. Trafna antycypacja kształtującego się trendu i dokonane w porę 
umiejętne przełożenie trendu na adekwatną ofertę towarowo-usługową może przy-
nieść wymierne korzyści i zdobycie silnej pozycji na rynku (Mróz, 2013, s. 117). Jak 
pisze A. Leszczyńska, zmiany klimatyczne skutkować będą innowacjami w postaci 
nowych produktów i technologii. Troska o środowisko sprzyjać będzie rozwojowi 
produktów cechujących się niską emisyjnością. Będzie to generowało dla przedsię-
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biorstw zarówno szanse, jak i zagrożenia. Autorka pisze o ryzyku utraty konkurencyj-
ności oraz utraty reputacji przez przedsiębiorstwa (2013, s. 91). Warto w tym miejscu 
podkreślić, że znacznie łatwiej odzyskać dobre imię utracone w wyniku słabych wy-
ników działań marketingowych niż nieetycznych wykroczeń (Ferrell, Hartline, 2011, 
s. 62).

Mimo nasilającego się eko-trendu – zarówno ze strony nabywców, jak i dostaw-
ców ‒ badania pokazują, że w realnych procesach konsumpcji liczba konsumentów 
nieodpowiedzialnych ekologicznie i społecznie jest nadal wyższa od liczby odpowie-
dzialnych. B. Królak zwraca uwagę na potrzebę „podejmowania działań mających na 
celu kreowanie stylów życia, w których ochrona środowiska jest wartością autoteliczną, 
co przełoży się na rozwój konsumpcji ekologicznej” (2013, s. 63). Jedną z grup pod-
miotów odpowiedzialnych za tego typu działania są producenci sprzętu elektronicz-
nego i artykułów gospodarstwa domowego.

Komunikowanie proekologicznej postawy nabywcom sprzętu 
RTV/AGD 

Analizując sytuację na polskim rynku sprzętu AGD/RTV, należy wskazać, że 
podzielony jest pomiędzy kilkanaście podmiotów – część z nich obejmuje swoim 
zasięgiem cały kraj, inne funkcjonują tylko w wielkich miastach. Do najbardziej zna-
nych sieciowych podmiotów należą: Media Markt, RTV Euro AGD, Avans, Neonet, 
Media Expert, Partner AGD RTV, Mix Elektroniks (Radzewicz, 2012, s. 231). Wśród 
światowych producentów sprzętu elektronicznego i artykułów gospodarstwa domo-
wego, których działania w zakresie zrównoważonego rozwoju są godne naśladowa-
nia, wskazuje się takie marki jak: Philips, Sony oraz Matsushita (Piercy, Lane, 2009,  
s. 338). W rankingu Deloitte „Best global greek brands 2014”, obejmującym 50 ma-
rek, wysokie miejsca odnotowały marki sprzętu AGD/RTV: Panasonic (5 miejsce), 
Nokia (6), Sony (7), Dell (10), Samsung (11), Philips (14) (Deloitte, 2014). Jednak 
pozostałe marki w swoich przekazach promocyjnych również koncentrują uwagę na 
kwestiach ekologicznych. Jak pisze B. Mróz, sprzęt AGD należy ‒ obok produkcji 
farb i lakierów, detergentów, artykułów chemii gospodarczej ‒ do tych branż, w któ-
rych dynamicznie rozwija się rynek czystych produktów – produktów oznaczonych 
specjalnymi znakami towarowymi, tzw. ekoetykiet (eco-labels) (2013, s. 176). W kra-
jach wysoko rozwiniętych wśród nabywanych produktów gospodarstwa domowego 
przeważają dobra klasy energetycznej A i B, które stanowią 90% wszystkich naby-
wanych artykułów konsumpcyjnych. Wraz ze wzrostem cen surowców i energii zna-
czenie konsumpcji czystych produktów będzie wzrastało z uwagi na możliwość mini-
malizacji kosztów utrzymania gospodarstwa domowego. Jako dodatkową przesłankę 
ekologizacji zachowań nabywców w tym kontekście wskazuje się objęcie kategorią 
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efektywności energetycznej również mieszkań i domów mieszkalnych (Kiełczowski, 
2008, s. 144). 

Popularność produktów przyjaznych środowisku znajduje odzwierciedlenie w po-
lityce informacyjnej producentów sprzętu RTV/AGD. Na szczególną uwagę zasługu-
ją kampanie o zasięgu światowym, które faktycznie wyróżniają się oryginalnością na 
tle przekazów konkurentów i jednocześnie mają pozytywny wpływ na środowisko 
naturalne. Przykładem takich działań jest akcja firmy Elektrolux pod hasłem Vac from 
the sea (rysunek 2), którą twórcy wyjaśniają jako długoterminowy projekt, mający 
na celu zwiększenie świadomości znaczenia troski o zanieczyszczanie wód tworzy-
wem sztucznym. W ramach kampanii zorganizowana została międzynarodowa akcja 
sprzątania mórz z plastikowych odpadów, z których następnie wyprodukowano serię 
ekologicznych odkurzaczy. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży odkurzacza z limitowa-
nej wersji eko były przekazane przez pomysłodawcę na kolejne akcje oczyszczania 
mórz z odpadów. 

Electrolux wykorzystywał w tym szczytnym celu popularność akcji również 
w środowisku mediów społecznościowych. W określonym czasie za każde polubie-
nie strony (like) firma przekazywała 1 euro na rzecz dwóch konkretnych organizacji 

Rysunek 2
 Symbol akcji ekologicznej firmy Electrolux

Źródło: Electrolux (2014).
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dbających o redukcję poziomu zanieczyszczeń oceanów. Firma wprowadziła też na 
rynek odrębną linię sprzętu AGD, o której sama pisze w corocznym raporcie: „Green 
Range to linia ekologicznych urządzeń AGD zaprojektowanych z myślą o spełnianiu 
najwyższych standardów w zakresie zużycia wody i energii elektrycznej” (Electrolux 
Raport, 2013).

Z kolei firma Indesit informuje na swojej stronie internetowej o przyjętym sku-
tecznym podejściu do zarządzania wpływem wywieranym na środowisko przez cały 
cykl życia urządzeń gospodarstwa domowego – od fazy projektowania, poprzez 
produkcję, procesy logistyczne, odzyskiwanie i składowanie odpadów, łącznie ze 
współpracą z odpowiednimi instytucjami (Indesit, 2014). Tę samą kwestię podkre-
śla w swoim raporcie firma BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego, będąca polską 
spółką-córką niemieckiego koncernu BSH Bosch und Siemens Hausgeräte z siedzibą 
w Monachium – lidera europejskiego rynku AGD. Jak czytamy w dokumencie, na 
fazę użytkowania sprzętu AGD przypada do 95% obciążeń środowiska powstających 
w cyklu życia produktu. Superoszczędne urządzenia mogą znacznie zmniejszyć ten 
udział. Dlatego projektowanie wyrobów przyczyniających się do ochrony zasobów 
naturalnych jest najbardziej znaczącym z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju 
wkładem BSH w ochronę środowiska i klimatu. Na rysunku 3 przedstawiono schemat 
ochrony środowiska naturalnego przez cały cykl życia produktu – te same kwestie 
w ujęciu teoretycznym zostały pokazane w pierwszej części artykułu (rysunek 1) ‒ 
odpowiedzialność za produkt „od kołyski do trumny”.

Eko-funkcje sprzętu AGD podkreśla również firma FagorMastercook, która za-
pewnia w swojej ofercie ograniczenie zużycia energii, wody i detergentów. Firma 
podkreśla też swoje zaangażowanie w akcje zbiórki zużytego sprzętu AGD i opako-
wań. Edukacja ekologiczna pracowników to dodatkowy element całego procesu eko-
-zarządzania, mający przyczynić się do ograniczenia negatywnego wpływu produkcji 
na środowisko (FagorMastercook, 2014).

Również firma LG w swojej fabryce Chang-Won (Korea Południowa) podejmuje 
starania, aby jej produkty spełniały najwyższe normy ekologiczne i komunikuje to 
potencjalnym klientom, opisując konkretne rozwiązania, będące przejawem troski 
o środowisko naturalne: dojazd pracowników do pracy rowerami, ograniczenie in-
tensywności działania klimatyzacji (za punkt graniczny przyjęto temperaturę 26°C) 
i wyeliminowanie zbędnego oświetlenia, które jest wyłączane, gdy tylko przestaje 
być potrzebne. W kwestii transportu na terenie fabryki również wprowadzono pro-
ekologiczne rozwiązanie ‒ kursują wahadłowo autobusy zamiast wykorzystywanych 
wcześniej samochodów. Ponadto pracownicy są motywowani do oszczędności ener-
gii, otrzymując zwrot w wysokości 3% jej kosztów (LG, 2014). 

Firma Sony też zachęca swoich pracowników do podejmowania działań zrów-
noważonych ‒ dzięki wdrożonej w firmie platformie internetowej Practically Green 
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możliwe jest m.in. umawianie się na wspólne dojazdy do pracy jednym samochodem 
(Hatalska, 2014, s. 59). 

SoRPlas (Sony Recycled Plastic) to inne ciekawe rozwiązanie Sony. Jak czytamy 
na stronie internetowej firmy, jest to nowy typ plastiku stworzony z plastiku pocho-
dzącego z DVD i optycznych płyt telewizyjnych. Połączone razem stanowią wyjąt-
kowo wszechstronny rodzaj plastiku recyklingowego. Dodanie reduktora płomienia 
w postaci siarczanu sodu dodaje efektywności w porównaniu z innymi plastikami 
z recyklingu. Oznacza to, że SoRPlas tylko w 1% wykonany jest z materiałów, które 
nie pochodzą z recyklingu (barwnik i reduktor płomienia). W wyniku tego procesu 
emisja CO2 została zredukowana o prawie 80% w porównaniu z procesem wyrobu 
konwencjonalnych materiałów plastikowych. Już teraz SoRPlas używany jest w wy-
branych modelach telewizorów BRAVIA®, a w związku z dużą odpornością na wy-
soką temperaturę oraz wytrzymałością i wszechstronnością planowane jest używanie 
tego tworzywa w wielu innych produktach w przyszłości (Sony, 2014).

Podsumowanie

W artykule przedstawiono działania wybranych producentów sprzętu AGD/RTV, 
którzy starają się zakomunikować swoją proekologiczną postawę. Komunikowanie 
się z klientami to nie tylko głośne kampanie promocyjne, ale także szczegółowe opisy 
oferty oraz całego procesu zarządzania, który ostatecznie doprowadza do zaoferowa-
nia klientowi jak najlepszego produktu, przy jednoczesnym ograniczaniu negatywne-
go oddziaływania na środowisko naturalne. Nie ma zbyt wielu tak spektakularnych 
akcji ekologicznych jak ta, którą zainicjowała firma Electrolux, jednak należy podkre-
ślić intensyfikację działań producentów sprzętu AGD/RTV zmierzających do przeko-
nania różnych podmiotów z otoczenia rynkowego do faktycznej troski o środowisko 
naturalne. Z oczywistych względów głównym adresatem polityki informacyjnej są 
nabywcy sprzętu, których opinia o ofercie bezpośrednio przekłada się na pozycję 
rynkową producentów. Rosnąca popularność koncepcji zielonej konsumpcji w spo-
sób naturalny znajduje odbicie w zachowaniu strony podażowej – pojawienie się idei 
zielonego marketingu. Sprzęt AGD/RTV zaliczany jest do kategorii dóbr trwałego 
użytku, w przypadku których decyzja zakupowa poprzedzana jest zwykle pogłębio-
ną analizą oferty rynkowej. Obecnie jednym z elementów uwzględnianych na eta-
pie oceny jest właśnie ekologiczność oferty. Świadomość takich zmian nie powinna 
umykać uwagi producentów, którzy w swoich komunikatach starają się eksponować 
postawę proekologiczną. Warto również wskazać na istotny warunek skuteczności 
proekologicznej polityki informacyjnej, jakim jest osiągnięcie przez społeczeństwo 
określonego poziomu dojrzałości/świadomości ekologicznej, obejmującej również 
kwestię zamożności. Wówczas troska o środowisko naturalne ze strony producentów 
zostanie dostrzeżona i doceniona przez konsumentów.
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Impact of the Eco-Trend on Communication  
with Purchasers

Summary

Achievement of a definite level of ecological awareness causes that consumers 
begin to perceive their purchasing decisions from a little bit different perspective ‒ the 
environment- friendly products become more and more popular. Customers require 
the proecological stance of the goods they purchase. 

In her article, the author presented some proecological measures being undertaken 
by manufacturers of radio and television devices and domestic electric appliances. 
She presented the process of their communication with potential purchasers. In this 
process, there are important not only far-famed promotional actions but the compre-
hensive information policy addressed to a wide range of recipients. No doubt, excess-
ing declarations and undertaking actual actions or being involved in the already exist-
ing eco-initiatives proves the real concern about customer’s best interest and, finally, 
also the natural environment. More and more entities are aware of the power of the 
trend for the greening and consequences of ignoring the changes in the consumers’ 
market behaviours.
Key words: communication with purchasers, sustainable consumption, green mar-
keting, CSR, domestic electrical appliances/radio and TV devices.
JEL codes: M31, M14

Artykuł nadesłany do redakcji w listopadzie 2014 r.

© All rights reserved

Afiliacja:
mgr Ilona Bondos
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Ekonomiczny
Katedra Marketingu
e-mail: ilona.bondos@poczta.umcs.lublin.pl
tel.: 81 537 51 54


