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Shockvertising w promocji aktywności fizycznej
Streszczenie
Pod względem aktywności fizycznej Polacy na tle innych mieszkańców Europy wypadają źle. Również młodzież w ramach czasu wolnego decyduje się na
bierne jego formy. Celem artykułu jest przedstawienie istoty shockvertisingu oraz
obszarów, w których może być stosowany. Artykuł uzupełniają przykłady działań
przedsiębiorstw sportowo-rekreacyjnych i organizacji propagujących aktywność
fizyczną. W artykule przedstawiono wyniki badania ankietowego oraz obserwacji
rynku usług sportowo-rekreacyjnych. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone
wśród młodych osób, studentów uczelni wyższej. Założono, że aktywność fizyczna
młodych osób zależy od wielu czynników, a jednym z nich jest stosowanie szokujących przekazów reklamowych motywujących do podejmowania wspomnianej
aktywności. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że ten sposób komunikowania przemawia do wyobraźni młodych ludzi bardzo obrazowo pokazując skutki
pasywnego stylu życia.
Słowa kluczowe: shockvertising, reklama, marketing, zachowania nabywców.
Kody JEL: M31, M37

Wstęp
Aktywność fizyczna należy do najważniejszych czynników wpływających na stan zdrowia
człowieka, jego samopoczucie, jakość i długość życia. Niestety, jak wynika z badań, aktywność
fizyczna Polaków wypada poniżej średniej dla krajów Unii Europejskiej. W 2015 roku na zlecenie TNS Polska przeprowadzono badanie, którego celem była ocena zmian, jakie zachodzą
na rynku usług sportowo-rekreacyjnych oraz perspektyw ich rozwoju w Polsce (TNS Polska
2015). Coraz więcej osób dostrzega nowy trend bycia fit i coraz częściej w czasie wolnym
podejmuje różnego rodzaju aktywność. Niestety, co trzeci Polak nie podejmuje żadnej aktywności fizycznej, mimo że korzyści, wynikające z aktywności ruchowej, są wszystkim znane.
„Najaktywniejsi sportowo jesteśmy do 25. roku życia, z wiekiem poziom naszej aktywności
spada, by nieco wzrosnąć po 60. roku życia” (TNS Polska 2015). Pojawia się pytanie, co trzeba
zrobić, by zaktywizować preferujących pasywny styl życia Polaków. Może wystarczy zacząć
wysyłać szokujące komunikaty, pokazując otyłe i ociężałe ciała oraz konsekwencje zdrowotne
braku aktywności fizycznej. Czy szokujące, obrazowe komunikaty budzące wstręt, odrazę,
strach, smutek i śmiech spowodują, że Polacy ruszą do klubów fitness? Celem artykułu jest
przedstawienie shockvertisingu oraz obszarów, w których może być stosowany. Założono, że
shockvertising może być jednym ze sposobów motywowania do aktywności fizycznej. Jednak
promocja aktywności fizycznej nie może opierać się jedynie na tego typu przekazach.
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Reklama szokująca
Reklama zawierająca elementy szoku jest stosowana jako jeden z elementów komunikacji w kampaniach marketingu społecznego. „Marketing społeczny jest sposobem zarządzania produktami zarówno materialnymi, jak i abstrakcyjnymi, czyli ideami. Może być traktowany jako „zastosowanie zasad i technik marketingu do wywierania wpływu na docelową
grupę adresatów, żeby dobrowolnie przyjęli określone zachowania, odrzucili je, zmodyfikowali, albo zrezygnowali z nich dla dobra poszczególnych osób, grup, albo społeczeństwa
w całości” (Dejnaka 2013). Koncepcja marketingu społecznego rozwija się od początku lat
70. XX wieku., choć niektóre założenia, metody i techniki były stosowane dużo wcześniej.
Pionierami teorii marketingu społecznego są niewątpliwie Philip Kotler i Gerald Zaltman,
którzy marketing społeczny zdefiniowali jako: „projektowanie, implementowanie i kontrolę
programów skierowanych na zwiększenie akceptacji idei społecznych poprzez planowanie
produktu, ceny, komunikacji, dystrybucji i badań rynku” (Szostek 2012). Kampanie społeczne mogą dotyczyć kilku grup tematycznych: ochrony środowiska naturalnego, ochrony
i profilaktyki zdrowia, zachowań społecznych, edukacji ekonomicznej. Jednym z narzędzi
marketingu społecznego, jak wcześniej wspomniano, jest coraz powszechniej pojawiająca
się w mediach reklama społeczna. W reklamie społecznej stosowane są różne sposoby oddziaływania, których celem jest zmiana postaw i zachowań grupy docelowej − są to m.in.
wykorzystywanie strachu, przekazów kontrowersyjnych, szoku, wykorzystywanie skojarzeń seksualnych, przekazy z elementem humoru.
„Shockvertising stanowi wykorzystywaną w reklamie metodę, która celowo obraża, zaskakuje i szokuje widzów, by w ten sposób zwrócić ich uwagę czy też bezpośrednio wpłynąć
na ich zachowanie” (Ulman 2017). Flagowym przykładem zastosowania reklamy szokującej
był Benetton1, który dzięki tego typu działaniom zyskał rozgłos i ugruntował swoją pozycję
na rynku. Historia Benettona pokazuje jednak, że shockvertising to trudne narzędzie promocji. Po latach skandali związanych z marką, która jest nadal rozpoznawalna, szokujące reklamy już tak nie szokują. „Szok najczęściej wywołuje strach oraz silne emocje, które mają
wpłynąć na adresata tak, by zmienił swoje dotychczasowe postępowanie. Reklamy tego typu
są kierowane najczęściej do grupy, której trudno utożsamić się z problemem, ignorującej go.
Adresatem może być każda grupa wiekowa, choć często tego typu przekaz stosuje się do ludzi młodych. Aby wzbudzić silne emocje i kontrowersję twórcy posługują się specyficznym
językiem oraz takimi obrazami, jak (Konieczna 2010):
-- ból i przemoc,
-- śmierć lub utrata sprawności fizycznej,
-- ironia,
-- szokujące hasła,
-- erotyka,
-- religia.
1
Benetton – marka, która wykorzystywała w swoich kampaniach kreacje autorstwa Oliviero Toscaniego. Szokujące, oburzające, niemal wywołujące skandale kampanie stały się wizytówką marki i wpływały na jej rozpoznawalność.
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Czym zatem jest shockvertising? Pojęcie pochodzi z połączenia dwóch angielskich słów:
shock (szok) i advertising (reklama) - „Szokujące reklamy mają przede wszystkim poruszyć,
zaskoczyć, oburzyć, zniesmaczyć, niekiedy nawet przestraszyć widza, wzbudzając w nim
silne emocje. Głównym zadaniem takich reklam jest kreowanie prowokacji i skandali, które
wywołują u odbiorcy emocje, a te z kolei powodują brak obojętności wobec danego spotu reklamowego. (…) Szokująca reklama często balansuje na granicy sacrum i profanum,
wodząc na pokuszenie, przykuwa uwagę. Aby przyciągnąć uwagę odbiorcy, chętnie posługuje się w kampaniach brzydotą, seksem, pornografią, śmiercią, okrucieństwem, strachem”
(Jankowiak 2013).
Polskie kampanie wykorzystujące shockvertising skupiają się w głównej mierze na
próbie zmian postaw w takich obszarach jak profilaktyka zdrowotna (kampanie Fundacji
Rak’n’Roll dotycząca nowotworów czy kampania Krajowego Centrum ds. AIDS dotycząca bezpiecznych kontaktów seksualnych), bezpieczeństwa na drogach (kampanie Młodzi
kierowcy, Idzie wiosna, będą warzywa), zachowań społecznych (kampania dotycząca przemocy w rodzinie pt. Bo zupa była za słona) czy bezpieczeństwa w sieci (kampania Pomyśl
zanim wrzucisz). Kampanii propagujących aktywność fizyczną za pomocą szoku w Polsce
jest niewiele. Te, które się pojawiają wykorzystują raczej łagodną perswazję a nie szokujące
argumenty. W tabeli 1 pokazano różnice między kampaniami shockvertisingowymi w naszym kraju a zagranicą, ich tematyką, cechami charakterystycznymi, sposobem oddziaływania, grupą docelową czy wreszcie budżetem.
Tabela 1
Porównanie shockvertisingu w Polsce i za granicą
Cechy

Polski shockvertising

Tematyka

Wiele tematów tabu, głównie
problem pijanych kierowców,
przemoc domowa, znęcanie się
nad zwierzętami, kampanie TOZ.

Cechy

Niedomówienia, działanie na
wyobraźnię, ironia.
Raczej słabe lub średnie
(chyba, że odbiorca jest emotywny).
Zwykle młodzi ludzie, miłośnicy
przyrody, rodziny z problemami.
Raczej niewielkie.

Oddziaływanie
Target
Budżet

Zagraniczny shockvertising
Praktycznie brak tematów tabu,
nałogowe palenie, problem pijanych
kierowców, przemoc fizyczna
i psychiczna, zapobieganie ciąży,
choroby itp.
Brak niedomówień, okrucieństwo,
drastyczne sceny, wulgarność.
Silne.
Praktycznie każda grupa społeczna.
Często podobne do komercyjnych

Źródło: Konieczna (2010).

Shockvertising w Polsce jest mało rozwinięty, jest dużo tematów tabu, które wywołują niesmak i poczucie obrzydzenia. Najczęściej elementy szoku pojawiają się w postaci
spotów kampanii społecznych. „Kreatorzy są ostrożni we włączaniu elementów szokują-
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cych do kampanii i nawet jeśli chcą szokować to nie brutalnymi, pełnymi okrucieństwa
scenami, a sugestywnymi obrazami, które pozostawiają wiele dla wyobraźni widza. Polski
shockvertising społeczny boi się wyjść poza pewne granice. Może odważnie ukazywać
śmierć jako wynik nadużycia alkoholu czy brawury, kalectwo czy niedolę rodzin z problemami oraz znęcanie się nad zwierzętami. Inne tematy to tabu. Społeczeństwo polskie
boi się rozmawiać – woli udawać, że problem nie istnieje” (Konieczna 2010). Dodatkową
barierą są media, które niechętnie emitują reklamę szokującą oraz budżety tego typu kampanii. Dlatego „z reklamowych billboardów, gazet i (nie tylko) telewizyjnych ekranów
uśmiechają się młode, jasnowłose kobiety z nienaganną cerą i sylwetką. Zadbane, doskonale radzą sobie z łączeniem kariery i obowiązków rodzinnych. Młodzi, żądni sukcesów
mężczyźni w idealnie skrojonych garniturach, z jednodniowym zarostem na twarzy, stoją
u szczytu osiągnięć współczesnej techniki (…) (Wołek-Kocur 2013). A tymczasem świat
wygląda zupełnie inaczej.

Shockvertising w promocji aktywności fizycznej – przykłady
Aktywność fizyczna Polaków, jak wspomniano wyżej, mimo zmian, jakie zaszły na rynku usług sportowo-rekreacyjnych, jest nadal niezadowalająca. Zastanawiające jest, że marketerzy nie sięgnęli jeszcze po reklamę szokującą jako narzędzie przedstawiające zagrożenia
Rysunek 1
Kampania Energym – klubu fitness z Krakowa


Źródło: http://www.marketing-news.pl/message.php?art=36406 [dostęp: 06.03.2017].
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wynikające z pasywnego stylu życia. Polskich kampanii wykorzystujących element szokowania w tej dziedzinie niestety brakuje. Najczęściej można spotkać kampanie wykorzystujące typowe plakaty, ulotki, reklamę internetową oraz takie nietypowe kanały komunikacji, jak
np. zdjęcia trenerów w środkach komunikacji miejskiej albo ambient2 w postaci wspólnego
treningu na Rynku w Krakowie. Obserwuje się stonowane w wyrazie środki motywacji zachęcające do podjęcia aktywności fizycznej. Żadnych kampanii wykorzystujących element
szoku, przedstawiających za pomocą emocji konsekwencje braku aktywności fizycznej.
Zagraniczne kampanie od dawna wykorzystują element szoku celem zachęcenia do
zmiany trybu życia z pasywnego na aktywny ruchowo. Prym wiedzie tutaj amerykańska
sieć klubów fitness Gold’s Gym3. Bardzo często w swoich kampaniach wykorzystuje element szoku, dzięki temu większość z kampanii budzi wiele kontrowersji i nie przechodzi bez
echa. Jednym z przykładów jest kampania z 2011 roku, która dzięki jasnemu przekazowi do
dzisiaj przywoływana jest w mediach.
Rysunek 2
Kampania reklamowa sieci Gold’s Gym


Źródło: Bienias (2013).

Szok, jakiego może doświadczyć potencjalny uczestnik zajęć sportowo-rekreacyjnych
wykorzystali na przystankach autobusowych twórcy kampanii holenderskiej sieci Fitness
Ambient w marketingu – niestandardowe formy komunikacji, w kampaniach ambientowych wykorzystuje się zupełnie nowe
nośniki, nowe narzędzia czy miejsca na reklamę.
3
Sieć stworzona przez Joe Golda. Obecna aktualnie w 24 krajach świata, również na zasadach franczyzy
(http://www.goldsgym.com).
2
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First4. Ławeczka na przystanku była jednocześnie wagą. Osoba, która w oczekiwaniu na
autobus usiadła na ławce była od razu zważona. Wynik wyświetlał się na ścianie przystanku
i sugerował oczywiście potrzebę podjęcia aktywności fizycznej.
Rysunek 3
Kampania ambientowa sieci Fitness First


Źródło: Ignar (2011).

Kolejnym przykładem szokowania w dziedzinie aktywności fizycznej była kampania
sieci klubów fitness New World Fitness Club5 w Korei. W kampanii z 2008 roku wykorzystano gadżety reklamowe w postaci miękkich poduszek z nadrukiem przedstawiającym
brzuch otyłej osoby.
Przetrwanie na silnie konkurencyjnym rynku, zysk czy pozyskiwanie nowych klientów
to ciągle najważniejsze cele biznesowe przedsiębiorstw sportowo-rekreacyjnych. Akcje promujące aktywność fizyczną pojawiają się najczęściej jako te, które promują działalność koFitness First to brytyjska sieć klubów fitness, obecna w wielu krajach na całym świecie, w samej Wielkiej Brytanii funkcjonuje 55 klubów fitness tej sieci (http://www.fitnessfirst.co.uk.).
5
New World Fitness Club – kanadyjska sieć klubów fitness (http://www.newworldfitness.com.).
4
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Rysunek 4
Kampania sieci New World Fitness Club



Źródło: jak w rysunku 2.

Rysunek 5
Plakat kampanii Small step



Źródło: http://www.kampaniespoleczne.pl/kreacje,6,lekka_walka_%20z_tluszczem [dostęp: 01.03.2017].
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mercyjną tego typu przedsiębiorstw przy okazji spełniając rolę promotorów zdrowego stylu
życia. Wśród przykładów kampanii z kategorii shockvertising pojawiają się również kampanie, których nadawcami są organizacje non-pofit promujące zdrowy styl życia. Jednym
z przykładów była kampania ze Stanów Zjednoczonych zatytułowana Small step emitowana
w latach 2004 i 2007, która nawoływała do zastosowania metody małych kroków i zmiany
nawyków. Jej nadawcą był Departament Zdrowia i Pomocy Społecznej.
Zaobserwowano, że polskie kampanie promujące aktywność fizyczną nie zawierają elementów szokujących odbiorcę. Najczęstszą barierą w stosowaniu tego typu kampanii są tematy
tabu, uprzedzenia, ograniczony budżet oraz media, które obawiają się emisji bardzo szokujących
spotów. Emitowane są natomiast spoty reklamowe nawołujące do podejmowania aktywności,
zachęcające do porzucenia dotychczasowych nawyków, wykorzystujące takie argumenty, jak
zmiana przyzwyczajeń, zerwanie ze stereotypami, aktywność, nowe znajomości (na przykład
kampania pt. Siła odruchu z 2011 roku, organizator – Ministerstwo Sportu i Turystyki).

Promocja aktywności fizycznej z wykorzystaniem reklamy szokującej
w opinii młodych
Przedstawione przykłady zagranicznych kampanii wykorzystano w badaniu ankietowym, które zostało przeprowadzone wśród studentów częstochowskiej uczelni wyższej
w okresie od stycznia do marca 2017 roku. Ankietowani oceniali emocje, jakie wzbudziły
w nich poszczególne kampanie, jaki wpływ wspomniane kampanie mogą mieć na ich zachowanie oraz czy zostaną przez nich zapamiętane. Celem badania było zebranie i ocena
opinii młodych osób na temat promowania aktywności fizycznej oraz zastosowania w tym
celu reklamy szokującej. Kwestionariusz ankiety zawierał 22 pytania w części merytorycznej oraz pytania metryczkowe. Założono, że aktywność fizyczna młodych osób zależy od
wielu czynników a jednym z nich jest stosowanie szokujących przekazów reklamowych
motywujących do podejmowania wspomnianej aktywności. Analizie poddano 100 kwestionariuszy ankiet, z czego 44% wypełniły kobiety, a 56% mężczyźni. Wśród badanych osób
byli mieszkańcy wsi (47%) i miasta (53%), osoby z wykształceniem średnim (20%) i wyższym (80%). Badani to w większości osoby w przedziale wiekowym 18-30 lat. W jednym
z pytań respondenci deklarowali swój stosunek do reklam. Prawie połowa badanych oceniła,
że reklamy są meczące. Nie powinno to dziwić, ponieważ „pierwsze przejawy masowego
wręcz znużenia reklamą odnotowano w latach 60. ubiegłego stulecia w USA. Całe dekady
reklama karmiła odbiorców jednoznacznością przekazu i utrwalaniem stereotypów – szczególnie tych dotyczących płci i związanych z nią ról rodzinnych i społecznych” (WołekKocur 2013). Przestawione wyniki zawiera wykres 1.
Na pytanie „Czy spotkał się Pani/Pan wcześniej z pojęciem reklamy szokującej (ang. shockvertising)” 58% badanych odpowiedziało twierdząco, 42% nie spotkało się z tym pojęciem.
Respondenci mieli się również zastanowić nad tym, jakie elementy powinna posiadać reklama,
by przyciągnęła uwagę odbiorcy. Najczęściej wskazywano na zapadający w pamięć slogan
(55%) oraz muzykę miłą dla ucha (44%). Pozostałe wskazania przedstawiono na wykresie 2.
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Wykres 1
Jaki jest Pani/Pana stosunek do reklam? (w %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Wykres 2
Co powinna posiadać reklama, by przyciągnęła Pani/Pana uwagę? (w %)
Inne
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Źródło: jak w wykresie 1.
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Wykres 3
W jaki sposób emocje związane z kampaniami promującymi aktywność fizyczną
wpływają na Pana/Pani zachowanie? (w %)
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Źródło: jak w wykresie 1.

Wykres 4
W jakiej formie chciałaby/chciałby Pani/Pan oglądać reklamy szokujące? (w %)
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Interesujące odpowiedzi padły w dwóch kolejnych pytaniach. Na pytanie „Jaka według
Pani/Pana powinna być reklama, by mówić o jej skuteczności?”, najwięcej osób wskazało:
zabawna (52%) oraz konkretna (52%). A w pytaniu „Jakie emocje według Pani/Pana powinna wywoływać reklama szokująca?”, respondenci wskazywani, że reklama taka powinna
przede wszystkim szokować (58% wskazań) oraz wywoływać refleksję (46% wskazań).
Kolejne pytanie (por. wykres 3) dotyczyło wpływu emocji wywołanych przez przekaz
kampanii shockvertisingowych na zachowanie respondentów. 36% odpowiedzi wskazywało,
że kampanie takie motywują do pracy nad swoimi niedoskonałościami. Pozostałe odpowiedzi wskazywały jednak na brak zainteresowania tego typu przekazami. Wśród 13% osób
kampanie takie wywołują emocje i skłaniają do refleksji nad zjawiskiem otyłości w skali
makro.
W kolejnych pytaniach respondenci oceniali emocje, jakie wzbudziły w nich przedstawione konkretne przykłady kampanii. Najwięcej emocji wywołały kampania Small step
oraz kampania wykorzystująca poduszki jako gadżet reklamowy. Tutaj odpowiednio 45%
i 52% osób wskazało, że zdjęcia wywołują u nich niesmak. Jeśli chodzi o wywołanie szoku, tylko kampania Fitness First wykorzystująca przystanek autobusowy została wskazana
przez 20 osób, pozostałe kampanie nie szokowały – tę odpowiedź zaznaczało po kilka osób
(odpowiednio 7, 6 i 12 wskazań). Takie emocje jak oburzenie, smutek, strach również nie
pojawiały się często. Więcej odpowiedzi zyskała w przypadku omawianych czterech kampanii odpowiedź – obojętność (36%, 37%, 14% i 21% wskazań).
Jednocześnie respondenci wskazali, że reklama szokująca ma znaczny wpływ na zmianę
postaw (36%). Dla podsumowania badania poproszono o ocenę, w jakim stopniu reklama
szokująca może mieć wpływ na podejmowanie aktywności fizycznej przez młode osoby.
Odpowiedzi przedstawiono na wykresie 6.
Uzupełnieniem do badania ankietowego była obserwacja respondentów w trakcie badania, w wyniku której można było stwierdzić, że młodzi ludzie nie utożsamiają się
z problemem braku aktywności fizycznej, ignorują go. Z jednej strony, często podkreślali,
że są zdrowi, szczupli i młodzi. Nie potrzebują w związku z tym ćwiczeń, jeszcze mają na
to czas. Część badanych wspominała, że podejmuje aktywność fizyczną w minimalnym,
wystarczającym, ich zdaniem, zakresie. Z drugiej strony, większość badanych młodych osób
bardzo często wiąże naukę na pracą zawodową lub dodatkowymi zajęciami zarobkowymi
i tym tłumaczy brak aktywności fizycznej. Podkreślali również, że kampanie zawierające
elementy szoku i nakłaniające do podejmowania aktywności fizycznej budzą jedynie ich zainteresowanie. Około 30% respondentów potwierdzało, że zapamięta przedstawione w badaniu reklamy i będą one miały wpływ na ich zachowanie. Uzasadnieniem tak chłodnego
podejścia młodzieży do elementów szoku w reklamie aktywności fizycznej może być zjawisko habituacji, czyli „osłabienia psychologicznych oraz fizjologicznych reakcji na bodźce,
które działają na nas przed dłuższy czas” (Ulman 2017).
Przeprowadzone badania, ze względu na swój ograniczony zakres, stanowią jedynie
wstęp do szerzej zakrojonej analizy, która pozwoli określić wpływ reklamy szokującej na
zachowania i postawy odbiorców komunikatów.
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Wykres 5
Jak według Pani/Pana reklama szokująca zmienia postawy wobec problemów? (w %)
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Wykres 6
Wpływ reklamy szokującej na podejmowanie aktywności fizycznej przez młode osoby
(w %)
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Podsumowanie
Wypracowanie odpowiednich nawyków dbania o zdrowie i dobrą formę to rola nie tylko
podmiotów gospodarczych świadczących usługi sportowo-rekreacyjne. W różnych fazach
życia swój wpływ wywierają na nas szkoła, Państwo, rodzina, otoczenie, nasze wcześniejsze doświadczenia czy wreszcie działania marketingowe firm. Trudno mówić o którymś
z tym elementów jako najważniejszym czy dominującym. W praktyce cele biznesowe
przedsiębiorstw sportowo-rekreacyjnych są niezaprzeczalne. Dodatkowo przedsiębiorstwa
te poprzez różne programy marketingowe mogą motywować do podejmowania aktywności
fizycznej. Dlatego w pierwszym kroku główny nacisk powinien być położony na podejmowanie jakiejkolwiek aktywności, pobudzenie do przemyśleń nad niezaprzeczalnymi zaletami takiego trybu życia. Shockvertising w promocji aktywności fizycznej z pewnością zwróci
uwagę potencjalnego nabywcy, spowoduje, że odbiorca zatrzyma się, zastanowi i być może
zdecyduje się podjąć jakąś aktywność fizyczną. Ale pozostają jeszcze pytania czy wypracuje nawyk podejmowania aktywności fizycznej oraz czy aktywność ta będzie realizowana
w ramach konkretnego przedsiębiorstwa. Ale to już rola innych narzędzi programu marketingowego.
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Shockvertising in the Physical Activity Promotion
Summary
Polish people come out poorly against the background of other Europeans in
terms of physical activity. Young people in their free time decide to spend it passively. The aim of this article is to show the essence of shockvertising and the areas
where it can be used. The article is supplemented with the examples of sports and
recreation organisations and their actions promoting physical activity. There are
the results of both survey research and observations of the market for sport and
recreation services. The survey research was conducted among young people, the
university students. It is assumed that the physical activity among young people
depends on many factors and one of them is the using of shocking advertising ways
which motivate to taking up the mentioned earlier activity. The results of conducted
research show that this way of communication appeal to young people by showing
vividly the results of passive life style.
Key words: shockvertising, advertisement, marketing, purchase behaviour.
JEL codes: M31, M37

Шоквертайзинг в продвижении физической активности
Резюме
С точки зрения физической активности поляки на фоне других жителей
Европы выпадают плохо. Также молодежь в рамках досуга решается на его
пассивные формы. Цель статьи – представить суть шоквертайзинга («шокирующей рекламы», англ. shockvertising), а также области, где он может применяться. Статью дополняют примеры действий спортивно-рекреационных
предприятий и организаций, пропагирующих физическую активность. В ней
представили результаты опроса и наблюдения за рынком спортивно-рекреационных услуг. Опрос провели среди молодых лиц-студентов вуза. Предположили, что физическая активность молодых лиц зависит от многих факторов,
одним же из них является применение шокирующих реклам, мотивирующих
к приступлению к упомянутой активности. Результаты проведенного изучения
указывают, что этот способ общения попадает в воображение молодых лиц,
весьма образно показывая последствия пассивного стиля жизни.
Ключевые слова: шоквертайзинг, реклама, маркетинг, поведение покупателей.
Коды JEL: M31, M37
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