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Strategie komunikacji marketingowej w dobie globalizacji  
i ery cyfrowej

Streszczenie

Celem rozważań jest wskazanie znaczenia wykorzystania rozwoju nowych na-
rzędzi komunikacji marketingowej dla zarządzania organizacją w erze cyfrowej.

W artykule przedstawiono znaczenie strategii komunikacji marketingowej 
w erze cyfrowej. Pokazano, jaki wpływ mają technologie informacyjno-komunika-
cyjne w zarządzaniu organizacją w obszarze marketingu w dobie cyfryzacji. Arty-
kuł ma charakter koncepcyjny

Słowa kluczowe: strategia komunikacji marketingowej, globalizacja, era cyfrowa, 
zarządzanie organizacją.
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Wstęp

Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych jest tak szybki, że powoduje zmia-
ny w sposobie funkcjonowania organizacji i prowadzenia działalności przez firmy oraz 
instytucje publiczne czy non profit. Technologie towarzyszą nam w życiu codziennym, 
przyczyniając się do transformacji procesów usługowych czy produkcyjnych. Wymaga to 
wprowadzania zmian o charakterze organizacyjnym, a w szczególności w procesie komuni-
kacji z pracownikami i klientami oraz procesie kształcenia i nabywania kompetencji przez 
nich. Można zadać sobie pytanie: jak rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych 
wpływa na wybór i realizację strategii komunikacji marketingowej? 

Nowe możliwości komunikacji z klientami, a także wymiany informacji między nimi, 
dostępność informacji, możliwość zakupu i załatwiania spraw w sieci przez Internet, cy-
fryzacja treści i dystrybucja cyfrowa, możliwości zbierania i wykorzystywania olbrzy-
mich ilości danych mają wpływ na sposób prowadzenia działalności przez organizacje.  
Może to doprowadzić zarówno do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku, jak i jej 
utraty. Z drugiej strony, nie można pozostać obojętnym wobec zmian technologicznych, bo-
wiem będzie to rzutowało na pozycję danej firmy na rynku. Tempo rozwoju technologii jest 
coraz szybsze, dlatego też coraz istotniejsze staje się to, jaką strategię ogólną czy strategię 
marketingową wobec nich się przyjmie. 

Problem, przed którym stają organizacje, nie dotyczy jedynie tego, czy, w jaki sposób 
i kiedy adaptować technologie, ale w jaki sposób zmieniać własne działania, aby w pełni 
wykorzystać możliwości i uniknąć zagrożeń. Tempo zmian społecznych i kulturowych orga-
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nizacji, a także kapitału ludzkiego jest na ogół niewspółmierny z szybkim tempem rozwoju 
technologii cyfrowej i często za nim nie nadąża. Tymczasem to od zdolności do adaptacji 
i tempa tych innych zmian zależy efektywność wykorzystania oraz dalszy rozwoju nowych 
technologii.

Można by postawić tezę, że: we współczesnym globalnym świecie związanym z pro-
cesami technologii cyfrowej bezwzględnie należy zmienić podejście do komunikacji mar-
ketingowej, oraz do tworzenia i stosowania nowych środków przekazu pomiędzy nadawcą 
a odbiorcą. Ma to przełożenie na opracowywanie strategii komunikacji marketingowej.

W dobie globalizacji istotne jest szanowanie i wykorzystywanie różnic kulturowych, 
przejmowanie odpowiedzialności społecznej i personalizacja. Współczesne kanały dotarcia 
do coraz bardziej wymagającego konsumenta muszą uwzględniać np. wykorzystanie gamy 
dostępnych informacji w sieci internetowej. Odbiorcy są coraz bardziej aktywni, jeśli chodzi 
o zakupy przez Internet. Z roku na rok rośnie liczba sprzedawanych produktów przez ten 
kanał. Ludzie są coraz bardziej wygodni, cenią swój czas, nie muszą stać w korkach, aby 
dojechać do sklepu, ponosić kosztów związanych z dojazdem itp.

Rozwój komunikacji marketingowej umożliwił zaawansowany przekaz między ofe-
rentem produktów i usług a klientem, a personalizacja przekazów w cyfrowym świecie − 
nowe działania organizacjom. Komunikacja marketingowa jest jednym z najważniejszych 
elementów strategii promocyjnej. Dynamika i nieprzewidywalność współczesnego świata, 
postępujące procesy globalizacji rynków i rosnąca konkurencyjność produktów oraz ofert 
sprawiają, iż przedsiębiorstwa stają w obliczu konieczności zastąpienia dotychczasowych 
strategii komunikacji marketingowych innymi rozwiązaniami.

Burzliwy i szybki rozwój technologii oraz niestandardowe formy działań związanych 
ze sprzedażą produktów przyczyniły się między innymi do globalizacji rynku. Jedną z wie-
lu przesłanek marketingu globalnego jest zwiększanie sprzedaży tak, aby osiągnąć poziom 
nasycenia popytu na dane produkty czy usługi. Konsumenci mają oczekiwania dotyczące 
ofert atrakcyjnych pod względem cen i jakości. Potencjalny klient otrzymuje bodziec do 
zakupu danej oferty. Większość nabywców korzysta z szans pojawiających się na rynku 
dóbr konsumpcyjnych czy inwestycyjnych. Tego typu zachowania użytkowników mobili-
zują przedsiębiorców do wprowadzania zmian i korzystania z rozwiązań opartych na re-
dukcji kosztów. Im większa skala produkcji i zarazem dystrybucji produktów, tym mniejsze 
koszty jednostkowe. Nawet na rynku usług bankowych obserwuje się działania podmiotów 
zmierzające do przejmowania klientów, przez oferowanie im np. lepszych warunków kredy-
towych. Banki, aby zatrzymać klientów czy pozyskać nowych potrafią oferować produkty 
kredytowe o oprocentowaniu niższym nawet do 3%, bez dodatkowych kosztów związanych 
z prowizją czy ubezpieczeniem kredytu.

Jednym z najbardziej skutecznych i efektywnych rozwiązań wdrażanych przez no-
woczesne organizacje są inteligentne systemy personalizowanej rekomendacji. Dzięki 
interaktywności oferowanej przez Internet, e-sklepy mogą serwować klientom takie pakie-
ty informacji i produktów, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb odbiorców. 
Nowoczesne systemy rekomendacji dają większe możliwości pozyskiwania klienta lub 
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utrzymania dotychczasowego. Zatem masowy marketing zostaje zastąpiony systemem 
zorientowanym na indywidualizację, której efektem jest m.in. wzrost sprzedaży i CRT 
(Click-Through Rate), czyli współczynnika klikalności. W tym procesie użytkownik ma 
rolę decyzyjną, kształtując swój profil, co przekłada się bezpośrednio na zakupy produktów. 
Inicjatywa wypływa z jego strony, co jest związane ze strategią pull, czyli tworzeniu popytu 
na dany produkt (Batorski 2011).

Aspekt kulturowy związany z tworzeniem procesu komunikacji 
marketingowej

Proces umiejętności komunikowania się z innymi kulturami przebiega w następujących 
trzech fazach:
 - uświadomienia sobie, że każdy z nas został inaczej wychowany i ma inne „zaprogramo-

wanie umysłowe”;
 - zdobycia wiedzy związanej z symbolami, bohaterami oraz rytuałami i wartościami danej 

kultury, ponieważ jest ona niezbędna do porozumiewania się z ludźmi innych kultur;
 - zdobycia umiejętności powiązanych ze świadomością, wiedzą i praktyką, których konse-

kwencją są zdolności rozpoznawania i używania symboli danej kultury, rozpoznawania 
bohaterów, praktykowania rytuałów i rozwiązywania coraz bardziej skomplikowanych 
problemów związanych z funkcjonowaniem w nowej rzeczywistości (Hofstede 2000).
Kontekst kulturowy znajduje odzwierciedlenie między innymi w klasyfikacji strategii 

komunikowania się z rynkiem, która wyróżnia dwa kryteria:
 - zróżnicowanie międzykulturowe,
 - zróżnicowanie wewnątrzkulturowe.

Teoretycznie można wyróżnić cztery międzynarodowe strategie komunikacji:
• Strategia globalna − oparta na podobieństwach kulturowych między krajami, a jednocze-

śnie na wewnętrznej jednorodności kultur tych krajów. Działania prowadzone w zakresie 
komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa mogą być w dużym stopniu zestandaryzo-
wane w skali międzynarodowej.

• Strategia globalnej niszy – jej podstawą jest identyfikacja podobieństwa między segmen-
tami wyodrębnionymi w ramach kultur narodowych, a następnie koncentracja działań 
promocyjnych mających charakter standardowy na wybranym segmencie transnarodo-
wym.

• Strategia wielonarodowa − właściwa dla widocznego zróżnicowania kulturowego mię-
dzy rynkami zagranicznymi, o znacznym zakresie adaptacji działań promocyjnych pod 
kątem specyfiki kulturowej poszczególnych krajów.

• Strategia indywidualizacji − wywołana między innymi indywidualizacją stylu życia, ro-
snącym poziomem edukacji, wyższymi wymaganiami w stosunku do produktów i usług, 
jest stosowana w warunkach istnienia istotnych różnic kulturowych na poziomie krajów. 
Efektem tego jest wymaganie od przedsiębiorstw bardziej spersonalizowanej komunika-
cji z rynkami, np. opartej na marketingu bezpośrednim (Duliniec 2009).

handel_wew_1-2016.indd   18 2016-03-24   14:15:59



JACEK DZIWULSKI 19

Co personalizacja daje klientom? Dzięki systemom personalizowanej rekomendacji odbior-
ca otrzymuje indywidualną ofertę, która może spowodować decyzję zakupową. Potencjalny 
konsument ma bardzo szybki dostęp do interesującej go oferty e-sklepu, a jego oczekiwania 
i potrzeby mogą zostać zaspokojone. Zadowolenie klienta jest najefektywniejszym źródłem 
reklamy, ponieważ powoduje rozpowszechnianie rekomendacji. Zastosowanie specjali-
stycznego oprogramowania sprzyja generowaniu ponownych wizyt klientów w e-sklepie. 
Korzystanie z takich systemów buduje przewagę konkurencyjną na rynku.

W dobie globalizacji marketing stoi przed nowymi wyzwaniami i zmuszony jest two-
rzyć nowe narzędzia oraz metody, dzięki którym szybciej i efektywniej organizacje mogą 
dotrzeć do konsumenta. Szanowanie i wykorzystywanie różnic kulturowych, przejmowa-
nie odpowiedzialności społecznej oraz personalizacja to środki dotarcia do współczesnego  
i wymagającego konsumenta.

Zarządzanie organizacją w erze cyfrowej

Współczesne organizacje ulegają przekształceniom w nowoczesne struktury sieciowe. 
Koncepcja zarządzania organizacją oparta na współpracy w sieciach polega na:
 - usprawnieniu procesów,
 - zdobyciu pozycji najlepszego w danej klasie,
 - osiągnięciu przełomu w zarządzaniu przedsiębiorczym (Sajkiewicz 2004).

System sieciowy ma punkty zwrotne, a uczestnicy procesu wspomagają go przez wę-
złowe punkty sieci. W tego typu organizacji odbiorca produktu może szybciej i skuteczniej 
wpływać na jego sprzedaż. Systematyczne doskonalenie kompetencji wpływa na proces cią-
głego komunikowania i koordynowania procesów związanych z zakupem oraz użytkowa-
niem produktów.

Technologia cyfrowa zmieniła główne podmioty gospodarki, które kreują podaż pro-
duktów, ale także gospodarstwa domowe, które stoją po popytowej stronie systemu gospo-
darczego. Pozwala przedsiębiorstwom funkcjonować w czasie rzeczywistym, kształtować 
sieciowe układy organizacyjne oraz budować nowe formy powiązań między partnerami, 
klientami i instytucjami publicznymi. Natomiast gospodarstwa domowe są przede wszyst-
kim podłączone do Internetu, posiadają komputery osobiste (stacjonarne i przenośne), tele-
fony komórkowe, iPhony. Dzięki tym urządzeniom zmieniła się siła przetargowa klientów. 
Mają oni większe możliwości pozyskiwania informacji i oddziaływania na pozostałe ele-
menty systemu gospodarczego (Gonciarski 2010). 

Technologia cyfrowa stwarza nowe warunki funkcjonowania instytucji publicznych (ad-
ministracji) we współczesnym układzie gospodarczym, co pozwala na wdrażanie zarządza-
nia administracją w relacjach wewnętrznych, jak i zewnętrznych systemów cyfrowych typu 
e-government. Ma to odniesienie w relacjach typu urząd – obywatel czy urząd – podmiot 
gospodarczy. 
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W nowej erze cyfrowej tradycyjnie rozumiane rynki oddają miejsca sieciom, posiadanie 
zasobów jest zastępowane dostępem do nich. W tradycyjnej gospodarce rynek oznaczał ku-
pujących i sprzedających, a obecnie są to dostawcy i użytkownicy. W nowym typie gospo-
darki łańcuch wartości przekształca się w sieć wartości, a wykorzystywana technologia po-
zwala wprowadzać innowacyjne rozwiązania strukturalne. Zwiększanie wartości produktów 
i usług jest działaniem wykorzystującym nieograniczone generowanie wartości na drodze 
interakcji partnerów współpracujących w otwartej sieci.

Siła oddziaływania użytkowników sieci globalnej zmienia się wraz z liczbą użytkowników 
w sieci − prognozy wskazują, że w sieci mogą znaleźć się trzy miliardy ludzi. Przystąpienie 
nowych osób spowoduje wniesienie nowego bogactwa kulturowego oraz nieograniczoną in-
nowacyjność, które wstrząsną naszym światem (Hayes 2010). 

Możemy mówić o wikinomii, która oparta jest na globalnej współpracy zmieniającej 
sposób, w jaki społeczeństwa, firmy i jednostki wykorzystują zdolności i wiedzę do bycia 
innowacyjnym i do tworzenia wartości. Powstaje nowy typ biznesu, otwartego na świat, 
współpracującego ze wszystkimi, ze szczególnym uwzględnieniem klientów przy wdraża-
niu innowacji oraz dzielącego się zasobami, które do niedawna były bardzo strzeżone. 

Cechy charakterystyczne gospodarki cyfrowej:
1. Jest oparta na wiedzy.
2. Jest postrzegana i funkcjonuje jako układ o charakterze globalnym.
3. Oparta jest na powszechnym dostępie do nowoczesnej techniki i innowacyjnych technologii.
4. Wykorzystuje układy sieciowe.
5. Jest systemem turbulentnym.
6. Usługi są głównym jej sektorem.
7. Umożliwia działania wirtualne.
8. Kształtuje relacje hiperkonkurencyjne (Gonciarski 2010).

Systemy zarządzania wiedzą mają do spełnienia wiele zadań:
1. Ułatwianie wydobywania wiedzy z ogromnej ilości napływających informacji.
2. Zapobieganie utracie wiedzy.
3. Zapewnienie ciągłego doskonalenia kluczowych umiejętności.
4. Zwiększanie efektywności zarządzania procesem zdobywania nowej wiedzy.
5. Umożliwienie dzielenia się wiedzą.
6. Usprawnienie procesów wprowadzania nowych produktów na rynek i kreowania no-

wych rynków.
7. Przyspieszanie cyklu rozwoju produktu – od pomysłu do jego komercjalizacji.
8. Podniesienie poziomu innowacyjności organizacji (Łobiejko 2005).

Według W. Gonciarskiego (2006) można dodać jeszcze następujące zadania:
1. Generowanie nowej wiedzy.
2. Kodyfikowanie wiedzy, aby była zrozumiała dla odbiorców.
3. Odkrywanie ukrytych relacji między poszczególnymi składnikami wiedzy.
4. Transferowanie wiedzy między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi.
5. Wymianę wiedzy z partnerami.
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Aby optymalizować procesy zarządzania wiedzą w organizacjach dysponujemy obecnie 
wieloma narzędziami, w tym:
1. Narzędzia do sporządzania map poznawczych.
2. Oprogramowanie do pracy w grupie.
3. Narzędzia służące do wyszukiwania informacji.
4. Technologia agentowa.
5. Technologia personalizacji.
6. Systemy wspomagające podejmowanie decyzji.
7. Systemy wnioskowania na podstawie podobnych przypadków.
8. Wielowymiarowe przetwarzanie analityczne.
9. Eksploracja z baz danych.
10. Systemy uczące się.
11. Internet, intranet i extranet.
12. Narzędzia do pracy w grupach.
13. Wideokonferencje.
14. E-learning.
15. Hurtowanie danych.
16. Technologie wizualizacji (Jashapara 2006).

Innowacyjność gospodarki cyfrowej jest widoczna przy przejściu z poziomu techniki na 
poziom zarządzania i biznesu. C.K. Prahalad i M.S. Krishnan (2010) zauważają, że „wła-
śnie dokonuje się fundamentalna transformacja biznesu. W wyniku cyfryzacji, wszechobec-
nej komunikowalności i globalizacji transformacja ta zmieni radykalnie samą istotę firmy 
i sposób tworzenia przez nią wartości. Żadna dziedzina nie jest uodporniona na ten trend”. 
Wpływa na to przede wszystkim Internet, który w wielu branżach pozwala osiągnąć przewa-
gę konkurencyjną, umożliwiają trzy powiązane ze sobą zjawiska:
1. Internet stwarza okazję do oferowania klientom wartości, której nie są w stanie dać fir-

my działające tradycyjnie.
2. Dzięki Internetowi radykalnie zmienił się sposób realizacji kluczowych działań w łań-

cuchu wartości.
3. Internet zniszczył podstawy, na których wiele firm zbudowało swoją pozycję na rynku 

i było w stanie osiągnąć sukces (Afuah, Tucci 2003).
Za innowacyjne w szczególności należy uznać rozwiązania, które wykorzystują techno-

logie Web 2.0, gdyż ogromne masy ludzi komunikujących się za ich pomocą tworzą warunki 
sprzyjające eksperymentowaniu, jak i ponoszeniu porażek, a zwłaszcza przystosowywaniu 
się do nowych sytuacji (Li, Bernoff 2009).

Gospodarka sieciowa ma wyróżniającą cechę, tj. znaczenie, które w niej uzyskują zde-
centralizowane działania jednostek, polegające na współpracy i koordynacji, a podejmowa-
ne za pośrednictwem rozproszonych, pozarynkowych mechanizmów. Gospodarka sieciowa 
tak funkcjonując wpływa na poprawę pozycji jednostki poprzez zwiększenie jej możliwości 
działania w trzech wymiarach:
 - samodzielnie i dla siebie,
 - w luźnej wspólnocie z innymi,
 - w organizacjach formalnych funkcjonujących poza sferą rynkową (Benkler 2008).
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Sieciowość to specyficzna cecha obecnego etapu rozwoju gospodarki, która dostarcza 
nowych możliwości konfigurowania układów strukturalnych i poszukiwania w nich efektów 
synergii. Współczesne organizacje wykorzystują trzy podstawowe rodzaje sieci:
 - Internet – sieć globalna,
 - ekstranet – sieć pomiędzy partnerami biznesowymi,
 - intranet – sieć wewnętrzna w organizacji (Gonciarski 2010).

Jedną z ciekawszych klasyfikacji sieci przedstawił P. Boulanger (1995) wyróżniając:
 - sieci zintegrowane (np. banki, stacje obsługi, poczta itp.),
 - sieci sfederowane (np. spółdzielnie, stowarzyszenia),
 - sieci kontraktowe (np. Yves Rocher, McDonalds, Ibis),
 - sieci stosunków bezpośrednich (Amway Co., portale społecznościowe).

Gospodarka światowa oparta jest na sektorze usługowym. Obecna pozycja tego sektora 
była kształtowana przez długi czas. W jego rozwoju można wyróżnić następujące cztery 
fazy:
1. pierwotną, z dominacją usług niewymagających wysokich kwalifikacji;
2. wzrostową, w której rozwijały się usługi wymagające odpowiednich kwalifikacji;
3. obsługi przemysłu i wzrostu konsumpcji usług, w której równocześnie rozwijają się 

usługi związane z obsługą przemysłu i usługi o charakterze konsumpcyjnym;
4. rozwoju usług opartych na wysokich technologiach, w tym w szczególności telekomu-

nikacyjnych i informatycznych (Flejterski, Klóska, Majchrzak 2005).
Do czynników, które decydują o rozwoju usługowego charakteru gospodarki można za-

liczyć:
 - powszechną dostępność technologii teleinformatycznej,
 - możliwość komunikowania się w czasie rzeczywistym,
 - ewolucję urządzeń cyfrowych oraz uproszczenie ich obsługi,
 - wzrost wiedzy dotyczącej teleinformatyki,
 - rozwój infrastruktury teleinformatycznej (w szczególności Internetu i telefonii komór-

kowej),
 - wzrost możliwości sieci przemysłowych,
 - możliwość zdalnego magazynowania i przetwarzania danych,
 - ustalenie i ujednolicenie standardów dotyczących realnego funkcjonowania technologii 

cyfrowej (Gonciarski 2010).
Organizacje mogą wykorzystywać technologię cyfrową w kształtowaniu nowych relacji 

z otoczeniem bliższym i dalszym przez układy:
 - B2B (business – to – business), czyli relacje biznes – biznes,
 - B2C (business – to – consumer), czyli biznes – klient,
 - C2B (consumer – to – business), czyli klient – biznes,
 - C2C (consumer – to – consumer), czyli klient – klient,
 - B2E (business – to – employee), czyli relacje biznes – pracownicy,
 - E2B (employee – to – business), czyli relacje pracownicy – biznes,
 - B2A (business – to – administration), czyli relacje biznes – administracja,
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 - A2B (administration – to – business), czyli relacje administracja – biznes,
 - C2A (consumer – to – administration), czyli klient – administracja,
 - A2C (administration – to – consumer), czyli administracja – klient,
 - A2A (administration – to – administration), czyli administracja – administracja (Olszak, 

Ziemba 2007).

Podsumowanie

W „nowej ekonomii” to nie posiadane aktywa majątkowe (physical capital), ani też ak-
tywa obrotowe (working capital) decydują o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa, 
a raczej marka i kapitał ludzki (wiedza i innowacyjność) wspierany przez technologię in-
formatyczną, tzw. „e-business”. Niewątpliwie jest nią globalizacja, innowacja, humanizacja 
procesów pracy, ale też z drugiej strony komercjalizacja życia społecznego, dominacja kul-
tury masowej, konflikty kultur i cywilizacji.
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Marketing Communication Strategies in the Globalisation  
and Digitisation Era

Summary

An aim of considerations is to indicate the importance of the use of develop-
ment of new tools of marketing communication for organisation management in 
the digital era. In his article, the author presented the importance of the strategy of 
marketing communication in the digital era. He showed what influence had infor-
mation and communication technologies in organisation management in the sphere 
of marketing in the era of digitisation. The article is of the conceptual nature.

Key words: marketing communication strategy, globalisation, digital era, organisa-
tion management.
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Стратегии маркетинговой коммуникации в эпоху глобализации  
и цифризации

Резюме

Цель рассуждений – указать значение использования развития новых инстру-
ментов маркетинговой коммуникации в управлении организацией в цифровой 
эре. В статье представили значение стратегии маркетинговой коммуникации 
в цифровой эре. Показали, какое влияние оказывают информационно-ком-
муникационные технологии в управлении организацией в сфере маркетинга  
в эпоху цифризации. Статья имеет концептуальный характер.

Ключевые слова: стратегия маркетинговой коммуникации, глобализация, 
цифровая эра, управление огранизацией.
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