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Atrakcyjność opakowania w sklepie internetowym 
w odniesieniu do wielkości, kształtu i koloru

Streszczenie

Na rozwój projektowania opakowań duży wpływ miało powstanie sieci handlu 
samoobsługowego. Badania prowadzone nad opakowaniami produktów dowodzą, 
że mają one ogromne znaczenie w procesie podejmowania decyzji zakupowych 
przez konsumentów. Obecnie obserwujemy szybki rozwój sprzedaży interneto-
wej. Celem artykułu jest ocena oddziaływania opakowania na konsumenta poprzez 
wielkość, kształt i kolor w przestrzeni sklepu internetowego. Artykuł ma charakter 
badawczy.
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Wstęp

W dobie sprzedaży samoobsługowej wzrasta rola opakowania. Klient ma do wyboru sze-
roki wachlarz konkurujących ze sobą produktów, często bardzo do siebie podobnych. Istotną 
rolę odgrywa opakowanie, które przejęło rolę sprzedawcy − to ono informuje nabywcę o ce-
chach produktu. Dlatego tak istotne jest, żeby wzbudziło zainteresowanie i wywołało chęć 
posiadania (Lisińska-Kuśnierz, Rozkrut 2005).

Rozwój gospodarczy i zmiana stylu życia (w tym sposobu dokonywania zakupów) są 
impulsem do poszukiwania nowych rozwiązań podnoszących skuteczność marketingowych 
funkcji opakowań (Cholewa-Wójcik, Kawecka 2015). Rola opakowania w samoobsługo-
wym miejscu sprzedaży, jakim są supermarkety, została bardzo dokładnie opisana w litera-
turze. Dotychczasowe badania dowodzą, że opakowanie ma wpływ na przyciąganie uwa-
gi konsumentów, wyróżnienie produktów wśród konkurencji i utrwalenie w świadomości 
odbiorcy. Tym samym wpływa na podejmowanie decyzji zakupowych. Opakowanie może 
stanowić element przewagi konkurencyjnej. W literaturze zwraca się uwagę na zwiększenie 
znaczenia opakowania jako narzędzia komunikacji z klientem (Butkeviciene, Stravinskiene, 
Rutelione 2008).

Obecnie w Polsce można zaobserwować dynamiczny rozwój e-handlu. Bezpośredni 
wpływ na to ma rosnący dostęp do Internetu (Dejnaka 2013). Możliwość robienia zakupów 
na odległość szczególnie doceniają młodzi konsumenci. Uważają, że taka forma pozwala 
na zaoszczędzenie zarówno pieniędzy, jak i czasu, który trzeba byłoby poświęcić np. na do-
jazd do większego miasta (Wardzała 2014). Zalety, jakie niosą ze sobą zakupy internetowe 
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wpłynęły na ich dużą popularność i znaczący rozwój tego sposobu sprzedaży. W związku 
z tym powstaje pytanie, czy dotychczasową wiedzę na temat funkcjonowania opakowania 
w sklepie stacjonarnym można skutecznie i wprost przełożyć na środowisko e-commerce.

Podmiot, przedmiot i metoda badania

Rozpatrując opakowanie jako bodziec, który działa na konsumenta można rozłożyć go 
na części składowe: kształt, wielkość i kolor (Falkowski, Tyszka 2009). Opakowania są trój-
wymiarowe, to daje ogromne możliwości tworzenia oryginalnych form. Kształt opakowania 
jest bardzo istotną cechą. W niektórych przypadkach marka może być rozpoznawana tylko 
za pomocą kształtu, np. Toblerone, Toilet Duck (Stewart 2009). Ponadto charakterystycz-
na i oryginalna forma może spowodować, że produkt zostanie zauważony. Ogromna kon-
kurencja pomiędzy producentami wpływa na konieczność wyróżnienia swoich produktów 
(Cholewa-Wójcik, Kawecka 2015).

Wielkość opakowania ma istotny wpływ na decyzje podejmowane przez konsumentów. 
Jest to czytelny komunikat dla klienta, jaką ilość produktu kupuje. Jednak ta cecha podlega 
manipulacjom. Klienci bardzo często dokonują decyzji o zakupie produktu pod wpływem 
wielkości pozornej opakowania, mimo że wielkość ta nie zawsze odpowiada rzeczywistej 
gramaturze produktu (Dejnaka 2011). Badania dowodzą, że opakowania wyższe i węższe 
wydają się większe. Z kolei kształty oryginalne, mniej zwarte powodują, że produkt wy-
daje się mniejszy niż jest. Dobór przez projektanta oryginalnej i zwracającej uwagę formy 
odbywa się kosztem wielkości pozornej (Garber, Hyatt, Boya 2009). Producenci w sposób 
świadomy manipulują wielkością opakowania, posługując się m.in. prawem Webera.

Kolor stanowi integralną część opakowania i ułatwia identyfikację produktu. Na jego 
dobór znaczący wpływ ma proces postrzegania kolorów (Dejnaka 2011). Barwa oddziałuje 
na konsumenta w różnorodny sposób. Wpływ na to może mieć kontekst lub potrzeba od-
nalezienie konkretnego produktu (Śmiechowska, Dmowski 2014). Jak dowodzą badania, 
kolor ma wpływ na postrzeganie wielkości opakowania. Ciepłe i bardziej nasycone kolory 
sprawiają, że produkt wydaje się większy. Barwy zimne i mniej nasycone powodują, że opa-
kowanie wydaje się mniejsze (Garber, Hyatt, Boya 2009).

Dostrzeżenie różnicy między wyżej opisanymi składowymi opakowań produktów  
(np. w wielkości) jest zależne od poziomu wrażliwości zmysłowej konsumenta (Falkowski, 
Tyszka 2009). W badaniu analizie poddany został wzrok. W literaturze zwraca się uwagę, że 
wzrok, obok dotyku, jest jednym z najbardziej wrażliwych zmysłów w odniesieniu do zdol-
ności rozróżniania bodźców (Falkowski, Tyszka 2009). To właśnie zmysł wzroku był tym, 
który w procesie kreowania produktu zaczęto wykorzystywać najwcześniej. Umożliwia on 
zdobywanie ponad 80% informacji znajdujących się w otoczeniu jednostki (Śmiechowska, 
Dmowski 2014).

Celem artykułu jest ocena oddziaływania opakowania na konsumenta poprzez wielkość, 
kształt i kolor w przestrzeni sklepu internetowego.
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W artykule weryfikacji poddano hipotezę: konsumenci błędnie postrzegają wielkość, 
kształt i kolor opakowania w sklepie internetowym.

Przedmiotem badania jest wrażliwość zmysłowa konsumentów na bodźce wzrokowe ge-
nerowane przez opakowanie produktu. Na podstawie analizy niżej przytoczonych raportów 
zrealizowanych przez opiniac.com (E-commerce Polska 2015) i Gemius (Gemius 2015), 
do badania wybrano opakowania produktów kosmetycznych. Z obu raportów wynika, że 
kategoria „kosmetyki” jest najczęściej wybieraną spośród zakupów tradycyjnych dokony-
wanych drogą internetową. Według badania opiniac.com, co drugi respondent wybrał tę 
kategorię. Warto zwrócić uwagę, że polski rynek kosmetyków w 2011 roku zajmował szóstą 
pozycję w Europie pod względem wartości z wynikiem 3,3 mld euro, co wskazuje, że jest 
to rynek dojrzały (Pikuła-Małachowska 2014). Do badania wybrano produkty funkcjonu-
jące na rynku polskim. Podzielono je na dwie grupy. W pierwszej grupie zaprezentowano 
produkty dwóch marek (Nivea i Garnier). Opakowania Nivea były zbliżone do siebie pod 
względem wizualnym. Opakowania Garnier różniły się znacznie pod względem wielkości 
i kształtu. W drugiej grupie przedstawiono produkty różnych marek (Nivea, Garnier, Tołpa, 
Dove). Produkty różniły się między sobą wielkością, kształtem i kolorem.

Podmiotem artykułu są e-konsumenci. Grupę badanych osób stanowią kobiety wybrane 
na podstawie analizy niżej przytoczonych badań prowadzonych nad branżą e-commerce. 
Raport opublikowany przez Gemius wskazuje, że kategorię „kosmetyki” najczęściej wy-
bierają kobiety – aż 56%; zaledwie 39% mężczyzn. W świetle powyższych badań pozor-
nie wydaje się, że to mężczyźni są grupą konsumentów, która ma ogromny potencjał, jeśli 
chodzi o zakup kosmetyków. W przestrzeni stacjonarnych sklepów samoobsługowych ist-
nieje możliwość sterowania ścieżkami zakupowymi klientów przez odpowiednie ułożenie 
regałów i rozstawienie alejek. Dzięki czemu stwarza się możliwości zainteresowania nowej 
grupy klientów odpowiednią kategorią produktów. W sklepie internetowym te możliwości 
są znacznie ograniczone. Klient od razu na stronie głównej witryny ma możliwość przejścia 
do interesującej go kategorii. Mężczyźni w przeważającej większości nie przechodzą do 
kategorii „kosmetyki”.

W celu uzyskania wiarygodnych wyników, oprócz metody ilościowej (badanie ankieto-
we), zastosowano metodę jakościową (badanie typu eyetracking). Oba badania obejmowały 
terytorium Polski.

W anonimowym badaniu ankietowym, przeprowadzonym metodą CAWI, wzięło udział 
75 respondentów. Kwestionariusz składał się z pięciu pytań. Respondenci m.in. oceniali 
wielkość opakowań prezentowanych na półce sklepu internetowego. Deklarowali, jakimi 
cechami opakowań kierują się przy wyborze produktów kosmetycznych.

Aby dokonać pomiarów wpływu warstwy wizualnej opakowania na konsumenta, zastoso-
wano metodą typu eyetracking. Do badania wykorzystano narzędzie Attensee, które naśladuje 
tradycyjny Eye-Tracker. Badanie odbyło się drogą internetową. Respondenci zostali poprosze-
ni o wykonanie zadania w formie elektronicznej. W badaniu wzięło udział 31 osób. Uczestnicy 
odsłaniali rozmyte części obrazu za pomocą kursora myszy. Wskazywali tym samym, co 
przyciąga ich uwagę. Wyniki przeprowadzonego badania zostały zaprezentowane w postaci 

handel_wew_2-2017.indd   308 2017-05-10   12:25:51



MARTA PABIAN 309

map cieplnych przedstawiających uwagę i czas spojrzenia badanych. Im bardziej czerwony 
(w odcieniach ciepłych barw) obszar tym większa liczba osób spojrzała na dany element – 
w przypadku map cieplnych dotyczących skupienia uwagi (por. rysunki 3 i 5). W przypadku 
map cieplnych dotyczących czasu spojrzenia im bardziej czerwony obszar, tym więcej czasu 
respondenci spędzili na przyjrzeniu się danemu obszarowi (por. rysunki 2 i 4).

Analiza badania

Respondentom biorącym udział w badaniu ankietowym przedstawiono fragment półki 
sklepu internetowego z produktami kosmetycznymi (por. rysunek 1). Następnie zapytano 
ich o opinie na temat produktów. Badanym największy problem sprawiła właściwa ocena 
wielkości produktu. W jednym z pytań aż 60% respondentów stwierdziło, że produkty mają 
taką samą gramaturę, podczas gdy różnica pomiędzy nimi wynosiła aż 150 ml (por. wy-
kres 1). Jednocześnie 69% osób uważało, że przy wyborze produktu kieruje się wielkością 
opakowania (por. wykres 2). Aż 77% respondentów deklarowało, że na podstawie przedsta-
wionych zdjęć opakowań są w stanie ocenić ich funkcjonalność.

Rysunek 1
Przykład produktów prezentowanych w Internecie wykorzystywany w badaniu

Źródło: opracowanie własne.

Wyniki badania ankietowego pokazują, że cechy opakowania są dla konsumentów istot-
nym źródłem informacji. Taką cechą jest np. wielkość. Jednocześnie ta obiektywna wartość, 
która nie powinna budzić wątpliwości nie jest oceniana jednoznacznie. Konsument może 
w swoim subiektywnym odczuciu zaniżać lub zawyżać wielkość produktu. Dla producen-
tów może mieć to negatywne konsekwencje w przypadku, gdy klient zaniżył wielkość opa-
kowania, umniejszając tym samym jego przewagę konkurencyjną.
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Wykres 1
Odpowiedzi respondentów na pytanie dotyczące różnicy w wielkości opakowań:
Który z produktów ma największą gramaturę opakowania (w %)?

Źródło: opracowanie własne, na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego.

Wykres 2
Odpowiedzi respondentów na pytanie dotyczące cech opakowania decydujących 
o zakupie (w %)

Źródło: jak w wykresie 1.
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Zaniżanie lub zawyżanie wielkości opakowania przez konsumenta w sklepie inter-
netowym nie zależy od zabiegów stosowanych przez producentów. Jest to raczej wynik 
zniekształceń, jakim ulegają te cechy w środowisku wirtualnym. Może być to spowodo-
wane m.in. tym, że konsument ogląda jedynie reprodukcję trójwymiarowego opakowania. 
Wskutek czego przestrzenne cechy produktu (m.in. kształt i wielkość) ulegają spłaszczeniu 
i tym samym pewnej deformacji.

W sklepie internetowym zdjęcia produktów są zwykle powiększane na całą dostępną dla 
nich przestrzeń (wzwyż lub wzdłuż), co zaburza kontekst, w jakim powinny być postrzega-
ne. Ponadto wyszukiwane przez e-konsumenta produkty mogą być sortowane według wy-
branego kryterium, co sprawia, że położenie jednego produktu względem konkurencyjnych 
ulega zmianie.

Do kolejnej części zaproszono 31 osób spośród ankietowanych. Wzięli oni udział w ba-
daniu przeprowadzonym za pomocą narzędzia Attensee. Badanym przez 45 sekund prezen-
towano fragment półki sklepu internetowego z pierwszą grupą produktów. Po prezentacji 
zadano im pytania odnoszące się do ich wyborów zakupowych. Następnie przez 45 sekund 
przedstawiono im fragment półki z drugą grupą produktów. Rezultat badania został zapre-
zentowany za pomocą map cieplnych przedstawiających czas spojrzenia i skupienie uwagi.

Wybór kształtu opakowania jest jedną z najistotniejszych decyzji, którą należy podjąć 
podczas procesu projektowania. Jak pokazują dotychczasowe badania i analiza literatury, 
kształt jest jednym z tych czynników, które pozwalają skutecznie odróżnić się na tle konku-
rencji. Z analizy przeprowadzonego badania wynika, że kształt opakowania nie miał wpły-
wu na zwrócenie i skupienie uwagi klientów sklepu internetowego. Jak pokazuje rysunek 
5, część produktów, które umieszczono po lewej stronie (balsam NIVEA, mleczko Garnier) 
obejrzało prawie o połowę mniej badanych niż pozostałe produkty. Mleczko Garnier wyróż-
nia się oryginalnym i niepowtarzalnym kształtem. Jednak nie wpłynęło to na przyciągnięcie 
i utrzymanie uwagi respondentów.

Opakowanie koncentratu Tołpa posiada prosty kształt, ale z charakterystycznym ele-
mentem graficznym (fotografia na dolnej części frontowej ścianki opakowania). Większa 
liczba osób spojrzała na część zawierającą informację niż na zdjęcie. Badani na obejrze-
nie fotografii poświęcili ok. 0,05 sekundy i 1 sekundy na informacyjną część opakowania. 
Najwięcej bo, aż ok. 2 sekund poświęcono na opis produktu umieszczony obok opakowania. 
Taką prawidłowość można zauważyć w odniesieniu do każdego prezentowanego produktu. 
Respondenci najmniej czasu poświęcili na obejrzenie opakowania w całości (np. kształtu). 
Najczęściej zapoznawali się jedynie z jego graficznym fragmentem, skupiając się na części 
z tekstem. W każdym przypadku więcej czasu i uwagi poświęcili na opis umieszczony obok 
produktu. Kształt opakowania, który w sklepie stacjonarnym jest elementem przewagi kon-
kurencyjnej, w sklepie internetowym traci na znaczeniu.

Można zauważyć, że kolor nie miał znaczącego wpływu na przyciągnięcie uwagi konsu-
menta. Opakowanie czerwone było oglądane tak samo długo i często jak opakowanie białe. 
Respondenci mniej chętnie przyglądali się opakowaniu granatowemu.
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Rysunek 2
Mapa cieplna prezentująca czas spojrzenia – pierwsza grupa produktów

Źródło: http://www.attensee.com/ [dostęp: 22.11.2015].

Rysunek 3
Mapa cieplna prezentująca skupienie uwagi konsumenta − pierwsza grupa 
produktów

Źródło: jak w rysunku 2.
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Rysunek 4
Mapa cieplna prezentująca czas spojrzenia – druga grupa produktów

Źródło: jak w rysunku 2.

Rysunek 5
Mapa cieplna prezentująca skupienie uwagi konsumenta – druga grupa 
produktów

Źródło: jak w rysunku 2.
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Produkty w sklepie internetowym są prezentowane na białym tle, na którym kolorowe 
opakowanie jest dobrze widoczne, a jego krawędzie są wyraźnie zarysowane. Opakowanie 
koloru białego lub jasnego prezentowane na białym tle nie jest dobrze widoczne. Krawędzie 
takiego opakowania mogą być rozmyte. Biały kolor tworzywa wygląda mniej atrakcyjnie 
niż w rzeczywistości. Jest poszarzały, przyciemniony. Biel najczęściej stosuje się, aby pod-
kreślić wysoką jakość produktu. Bardzo często jest uzupełniana złotymi fragmentami grafiki 
lub wykończeniami opakowania.

Proces tworzenia, od etapu projektu po produkcję i ekspozycję, podlega nadzorowi i kon-
troli producenta. Tym samym ma on wpływ na ostateczny wygląd opakowania na półce skle-
powej. W przypadku przestrzeni wirtualnej ostateczny efekt jest zależny od jakości sprzętu 
i kalibracji monitora, na którym produkty są oglądane. Na te czynniki producenci produktów 
i właściciele sklepów internetowych nie mają wpływu. Zatem efekt, który uzyskają może 
być odmienny od oczekiwanego.

Badani po zakończonej prezentacji pierwszej grupy produktów odpowiadali na pytania 
dotyczące ich wyboru zakupowego. Większość wybrała produkty o największej gramaturze: 
44,4% − mleczko Garnier i 27,8% − balsam Nivea. Oba o gramaturze 400 ml. Aż 93,5% 
pytanych stwierdziło, że część prezentowanych produktów jest jej znana lub też korzystała 
z nich wcześniej. Natomiast 80,6% odpowiedziało, że wcześniejsza znajomość produktu 
pomogła im w podjęciu decyzji o zakupie. Można stwierdzić, że konsumenci w dużym stop-
niu w swoich decyzjach opierali się na informacjach o produktach uzyskanych w sklepie 
stacjonarnym lub na podstawie własnego doświadczenia z produktami.

Podsumowanie

Jak wynika z przeglądu przytoczonej literatury, opakowanie w sprzedaży samoobsłu-
gowej stanowi istotny element komunikacji z kupującym. Na podstawie wyników przepro-
wadzonego badania można stwierdzić, że w Internecie opakowanie nie skupia na sobie tak 
dużej uwagi konsumentów jak w sklepie stacjonarnym. Pozornie może się wydawać, że 
w związku z tym rolę opakowania w środowisku e-commerce można marginalizować. Części 
składowe opakowania w sklepie internetowym podlegają zniekształceniom. Konsumenci 
mają trudności we właściwej ocenie obiektywnych cech opakowania (np. wielkości). Może 
to mieć negatywne konsekwencje w postaci dysonansu pozakupowego, np. w momencie, 
gdy klient spodziewał się większego opakowania produktu niż otrzymał. Zwłaszcza, że sam 
odbiorca do możliwości oceny podchodzi bezkrytycznie i jest przekonany o tym, że może 
dokonać jej właściwie.

Producenci produktów nie mają wpływu na to, jak e-konsument oceni pozorną wielkość 
opakowania. Oznacza to, że stosowane przez nich strategie opierające się na faktycznym 
zmniejszaniu rozmiaru produktu, a zarazem zwiększaniu wielkości pozornej opakowania 
mogą okazać się bezskuteczne.

Większą szansę na zakup przez e-konsumenta mają produkty, które są mu znane z re-
klam, sklepów stacjonarnych lub te, które wypróbował wcześniej. Z większą uwagą przy-
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gląda się jednak produktom, z którymi jeszcze się nie spotkał. W związku z tym wydaje 
się, że dzięki odpowiedniej komunikacji za pomocą opakowania mniej znane marki mogą 
skutecznie konkurować z potentatami rynku kosmetycznego, ale ponieważ ich cechy w śro-
dowisku wirtualnym ulegają zniekształceniu, funkcje promocyjne, które pełnią opakowania 
są nieskuteczne. Mniej popularne marki są narażone na podwójną szkodę. Zjawisko to do-
tyka je już w kanale sprzedaży tradycyjnej. Kupuje je mniej nabywców i robią to rzadziej 
(Falkowski, Tyszka 2009).

Błędne odczytanie informacji marketingowych przekazywanych za pomocą opakowania 
może dotyczyć również innych, nie badanych w artykule cech. Nie dostosowanie do spo-
sobu komunikacji jaki zachodzi w środowisku wirtualnym, może skutkować negatywnym 
podejściem konsumenta do marki, jak i samych zakupów internetowych. Natomiast nakłady 
inwestycyjne ponoszone na promocyjną funkcję opakowań są niwelowane przez niedosto-
sowanie do warunków sprzedaży internetowej. Dopasowanie opakowania do nowego spo-
sobu zakupów może przynieść pozytywne skutki zarówno dla producentów produktów czy 
sklepów internetowych, jak i samych konsumentów.
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Attractiveness of Packaging in an Internet Shop Related to the Size, 
Shape and Colour

Summary

The development of packaging designing was greatly influenced by the emer-
gence of self-service retail chains. The surveys carried out on product packaging 
prove that it is of an enormous importance in the process of making purchasing 
decisions by consumers. At present, we observe a quick growth of internet sales. An 
aim of the article is to assess the impact of packaging on the consumer by through 
the size, shape and colour in the space of online shop. The article is of the research 
nature.

Key words: packaging, e-consumers, internet shop.

JEL codes: M31

Привлекательность упаковки в интернет-магазине с точки зрения 
ее размера, формы и цвета

Резюме

На развитие проектирования упаковки большое влияние оказало возник-
новение сети торговли по методу самообслуживания. Исследования, прово-
димые по упаковке продуктов, доказывают, что она имеет огромное значение 
в процессе принятия потребителями решений о покупке. В настоящее время 
наблюдается бурное развитие продаж онлайн. Цель статьи – оценить воздей-
ствие упаковки на потребителя посредством ее размера, формы и цвета в про-
странстве интернет-магазина. Статья имеет исследовательский характер.

Ключевые слова: упаковка, э-потребители, интернет-магазин.
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