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Personalizacja, rekomendacja, prosumpcja – trzy wymiary 
dialogu organizacji i konsumenta 

Streszczenie

Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie koncepcji wzajemnie 
przenikających się kategorii marketingowych: personalizacji, rekomendacji i pro-
sumpcji. Personalizacja i rekomendacja (systemy rekomendacji)stanowią dla autora 
tego opracowania fundamentalne pojęcia badane i rozwijane w pisanej rozprawie 
doktorskiej1. Prosumpcja to kolejny – po personalizacji i rekomendacji – wymiar 
dialogu organizacji i konsumenta. Autor dokonuje przeglądu literatury oraz przyta-
cza własne spostrzeżenia dotyczące poruszanej tematyki. Wszystkie trzy kategorie 
ekonomiczne stanowić mogą punkt wyjścia w strategii kreowania oraz sprzeda-
ży dobra lub usługi czy też zarządzania wiedzą w organizacji. Znajdują one też 
praktyczne i społeczne odbicie w informatycznych systemach rekomendujących 
nierzadko odwołujących się do zasobów informacji pochodzących z mediów spo-
łecznościowych. Artykuł ma charakter koncepcyjny.

Słowa kluczowe: personalizacja, rekomendacja, systemy rekomendacji, prosump-
cja, filtrowanie informacji.

Kody JEL: D83, L86, M31

Wstęp 

W ostatnich latach dokonała się rzeczywista zmiana w relacjach firma-klienci. W dużej 
mierze stało się to za sprawą nowych form komunikacji marketingowej w mediach maso-
wych ‒ szczególnie w Internecie. Współczesne firmy działają w środowisku rozproszonym 
i dość powszechnie wykorzystują nowoczesne technologie internetowe. Wiele działań firm 
oraz konsumentów wyrasta na gruncie Web 2.0 i pokrewnych rozwiązań technologicznych. 
Rozwiązania Web 2.0 stwarzają zaś olbrzymie możliwości dla działań spersonalizowanych 
i prosumenckich.

Platforma Web 2.0 to wspólna nazwa dla szeregu technologii współpracy on-line, w któ-
rej najważniejsze jest generowanie treści, współdzielenie się treścią poprzez elektroniczną 
komunikację i współpracę czyli taki stan, w którym niemal każdy internauta jest twórcą. 
Stąd wspieranie współpracy poprzez technologie Web 2.0 nazywa się często Collaboration 
2.0 (Wrycza, Kuciapski 2009). Na gruncie Web 2.0 wyrastają też wszelkie media społeczno-

1 Tytuł rozprawy doktorskiej autora niniejszego opracowania brzmi: Model systemu rekomendacji klientów bazujący na analizie 
zachowań użytkowników serwisów społecznościowych.
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ściowe oraz social age czyli era współtworzenia treści i współuczestnictwa w dynamicznie 
poszerzającej swoje granice rzeczywistości społecznościowej.

W takiej rzeczywistości przeciążenie informacją (information overload) nie jest niczym 
zaskakującym. Miliony aktywnych użytkowników popularnych społecznych systemów sie-
ciowych: Facebook, Twitter, Linkedin, Flickr, YouTube, Blogger czy Wikipedia, każdego 
dnia tworzą i współuczestniczą w tworzeniu olbrzymiej ilości treści. Liczebność oraz po-
pularność mediów społecznościowych przyczynia się do zalewu użytkowników Internetu 
olbrzymią ilością informacji (Guy, Carmel 2011).

Próbą rozwiązania problemu przeciążenia informacją stały się systemy rekomendacji 
(Recommender Systems, RS) będące szczególnym typem informatycznych systemów zarzą-
dzania. Mają one za zadanie filtrować informację znaczącą (relevant information) zarówno 
dla konsumenta (nabywcy dóbr i usług), jak i pracownika firmy (marketera, sprzedawcy 
dóbr i usług) w zależności od kontekstu ich działań i założonych celów. Interakcja społeczna 
w ramach wspólnot sieciowych i ogrom współtworzonych w ramach tych wspólnot infor-
macji doskonale nadaje się do filtrowania i rekomendowania, tj. dzielenia się określonymi 
opiniami, zaleceniami, pomysłami, doświadczeniami innych osób i firm (również zgłaszanie 
reklamacji, śledzenie i zgłaszanie błędów). Zaktywizowany konsument, odbiorca rekomen-
dacji, niejednokrotnie staje się jednocześnie producentem „dobra” i zostaje prosumentem. 
Patrząc z perspektywy prosumpcji czyli inteligentnej konsumpcji (inaczej konsumenckiej 
innowacyjności), system rekomendacji należy traktować jako narzędzie ułatwiające marke-
terowi selekcję potencjalnych prosumentów, zaś konsumentowi dające możliwość selekcji 
interesującego go dobra, usługi lub treści, w których rozwoju może chcieć uczestniczyć-
-mniej lub bardziej świadomie i głównie ze względu na oczekiwane korzyści własne (Flis 
2013a, s. 165-171).

Wspólne korzenie personalizacji, rekomendacji i prosumpcji

Dialog szanujący indywidualizm i nie pozbawiony emocji ma duże znaczenie dla efek-
tywnego współdziałania organizacji i konsumenta. Znaczenie tego dialogu oraz wyłaniają-
cych się z niego prezentowanych kategorii marketingowych: personalizacji, rekomendacji 
i prosumpcji, dostrzec można w trzech ważnych paradygmatach marketingu:
 - koncepcji marketingu relacji (Gummesson 1987, s. 10-20; Gronroos 1990, s. 3-11),
 - koncepcji usługowej logiki marketingu (Vargo, Lusch 2004; Lusch, Vargo 2006)
 - koncepcji marketingu kolaboracyjnego (Prahalad, Ramaswamy 2004; s. 4-9; 2005).

Według pierwszej z wymienionych koncepcji, zjawiska marketingowe to nie jednost-
kowe operacje z nieznanymi odbiorcami, ale spersonalizowane, długoterminowe relacje 
z klientami, którzy nie są anonimowi. Kwestionuje się uniwersalność tej koncepcji, wskazu-
jąc jej użyteczność tylko w obszarze B2B oraz w sferze usług, ale niezaprzeczalnie ma ona 
wielu zwolenników również wśród praktyków marketingu. Marketing relacji podkreśla dużą 
wartość emocjonalnego wymiaru stosunków sprzedawca-nabywca oraz użyteczność dialogu 
z klientem na każdym etapie sprzedaży: przed, w trakcie i po zrealizowaniu sprzedaży do-
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bra lub usługi. Ciągły rozwój długoterminowej relacji firma-klient ma według tej koncepcji 
stanowić korzyść dla obu stron.

Usługowa logika marketingu rozszerza zasady marketingu relacji na wszystkie relacje 
komercyjne i wszelkie konteksty branżowe. To za sprawą tej logiki nastąpił wzrost zainte-
resowania współtworzeniem wartości między sprzedawcą (organizacją/przedsiębiorstwem) 
a nabywcą (jednostką). Logika usługowa jest rozumiana jako ułatwienie przez firmę pro-
cesów, które wspierają tworzenie wartości przez klientów. Współtworzenie wartości ozna-
cza tu dostarczanie przedsiębiorstwu zasobów o zróżnicowanym charakterze – najczęściej 
niematerialnych (np. poświęcony czas jednostki, udostępnione informacje i wiedza), któ-
re wpływają na udoskonalenie produktu tak, że zyskuje on wartość w ocenie konsumenta. 
Według tej koncepcji ma miejsce odejście od tradycyjnego podziału na usługi i dobra ma-
terialne. Zarówno czynności jak i rzeczy dostarczają usług, a przesunięcie uwagi na usługi 
jest wyeksponowaniem perspektywy klienta (Gronroos 2008, s. 298-314; Edvardsson i in. 
2011, s. 327-339).

Marketing kolaboracyjny idzie jeszcze dalej i postuluje formę marketingu podobną do 
logiki usługowej, uzasadniając i podkreślając wzrost znaczenia zarówno indywidualnego 
konsumenta, jak i zasobów dostarczanych przez niego za pośrednictwem nowoczesnych 
kanałów komunikacji (np. portale społecznościowe, komunikatory, blogi, fora internetowe). 
Nowe formy komunikacji dają konsumentom dużą siłę przetargową w relacjach ze sprze-
dawcami(rozprzestrzenianie opinii o marce, oceny jakości dóbr i usług), ale też dają zupeł-
nie nowe pokłady wiedzy samym przedsiębiorcom tj. szerokie spektrum opinii o ofercie 
przedsiębiorcy.

Personalizacja, rekomendacja, presumpcja – wzajemne przenikanie

Filtrowanie informacji znaczącej to wydzielanie ze zgromadzonych zasobów tych, któ-
re posiadają kontekst użytkownika, dla którego są odfiltrowywane, tj. odnoszą się do jego 
aktualnej sytuacji, do jego upodobań, chęci posiadania, stanu emocjonalnego, sposobu po-
strzegania świata. Tym samym oznacza to typowanie potencjalnego przyjaciela, kooperanta, 
konsumenta lub prosumenta. Standardową techniką wspomagającą takie typowanie jest mo-
delowanie potencjalnie interesujących osób ‒ inaczej budowanie wyobrażeń o tych osobach, 
tworzenie profili tych osób. Zawsze odbywa się na podstawie danych, których dostarcza sam 
użytkownik czyli potencjalny odbiorca dobra lub usługi pozostający w interakcji z syste-
mem i dzielący się swoimi preferencjami. Dzięki takiej interakcji możliwa jest personaliza-
cja dowolnego obiektu handlu (dobra, usługi, zdarzenia lub marki) czyli jego dostosowanie 
do indywidualnych potrzeb odbiorcy.

W społecznych systemach sieciowych użytkownik dostarcza pewne zasoby informacji 
podstawowych, jak również innych o stylu życia użytkownika (np. stan cywilny, orientacja 
seksualna, wykształcenie, miasto rodzinne, posiadane dzieci, osiągane zarobki, palący, pi-
jący). Wymienione dane demograficzne pochodzą z wypełnianych przez użytkownika kwe-
stionariuszy. Takie informacje pozwalają później rekomendować osoby z określonej grupy 
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wiekowej, językowej, płci bądź mieszkające w określonej lokalizacji. Są one użyteczne, gdy 
np. celem jest doprowadzenie do personalnego spotkania użytkowników serwisu.

O ile dane demograficzne są mocno skategoryzowane, o tyle inne dostarczane dane do-
tyczące, np. zainteresowań mają charakter hierarchiczny (np. literatura: fantastyka, romans, 
kryminał …; muzyka: klasyczna, pop, rock …; film: komedia, dramat, thriller …). Często 
dopuszcza się zamieszczenie tekstu opisującego zainteresowania, umiejętności bądź do-
świadczenia. Takie dane wymagają obróbki wstępnej. Informacja o zainteresowaniach jest 
użyteczna w przypadku zatrudniania osób lub „nabywania umiejętności” wybranych osób 
w celu realizacji określonego projektu.

Najbardziej złożone analitycznie składniki profilu użytkownika należą do grupy „aktyw-
ność w sieci i relacje społeczne”. Aktywność jest zmienna w czasie i określana na podsta-
wie liczby logowań do serwisu, częstotliwości zamieszczanych komentarzy, zmian zdjęć/
albumów, częstotliwości uczestnictwa w rozmowach. Relacje społeczne to zaproszenia od 
innych osób, ale również uczestnictwo w rozmowach, wymianie e-maili, komentarze do 
zdarzeń i zdjęć, oznaczenia „lubi to” dla produktów, marek, zdarzeń, śladów aktywności 
znajomych (Flis 2013a).

Zbudowanie dobrego repozytorium danych o użytkownikach jest dla późniejszej skutecz-
ności systemu rekomendacji bardzo istotne i nie jest łatwym zadaniem (Buschbecki, Jameson 
2010).

Rekomendacja znana z platform e-commerce sprowadza się do wskazania obiektu han-
dlu, który może zainteresować docelowego odbiorcę. Rekomendowanie w klasycznym po-
dejściu odbywa się najczęściej na bazie podobieństwa cech i zawartości (Content-Based 
Recommendation ‒ CBR) lub na podstawie opinii innych osób (Collaborative Filtering 
Recommendation ‒ CFR) (Flis 2013b; Dharma, Man 2013). 

Prostsze metody rekomendacji, takie jak: wyszukiwanie (np. dowolne zapytanie w wy-
szukiwarce), selekcja ręczna (np. przygotowana przez dziennikarza muzycznego lista prze-
bojów), podsumowanie statystyczne (np. średnia ocen produktów), korelacja atrybutów  
(np. propozycja prenumeraty czasopisma muzycznego dla zainteresowanego płytami z mu-
zyką) są wydajne i możliwe do zastosowania w czasie rzeczywistym. Wymienione: CRB 
(tj. rekomendacja oparta na korelacji między obiektami) i CFR (tj. rekomendacja oparta na 
korelacji między użytkownikami) są bardziej złożone i czasochłonne, wykorzystują obli-
czenia w trybie off-line i wymagają przygotowania modelu danych, który można następnie 
wykorzystywać w czasie rzeczywistym (Schafer i in. 2001, s. 115-153). 

Podstawowe zadanie systemów rekomendacji, jakim jest filtrowanie i przedstawianie 
użytkownikowi najbardziej atrakcyjnych i istotnych treści przestaje się ograniczać do obiek-
tów handlu (dóbr, usług, zdarzeń, marek), współdzielonych plików, zakładek sieciowych, 
serwisów typu: blog, wiki, itp. (Guy i in. 2010, s. 194-201). Coraz częściej rekomendowane 
są całe społeczności (Chen i in. 2009, s. 681-690) oraz ludzie (Guy i in. 2009, s. 77-86) wraz 
z ich pasjami i upodobaniami.

Szczególnym wariantem systemów rekomendacji są społecznościowe systemy rekomen-
dacji (Social Recommender Systems ‒ SRS) oparte w dużej mierze na zaufaniu i propagacji 
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zaufania w sieci. W tym przypadku dziedzinę rekomendacji stanowi społeczność, a obiek-
tem rekomendowanym jest potencjalny, docelowy odbiorca obiektu handlu czyli człowiek 
lub konkretny zasób związany kontekstową zależnością z określoną wyselekcjonowaną 
przez system rekomendacji osobą (Nepal i in. 2012). Aby móc tak rekomendować nale-
ży zbudować repozytorium spersonalizowanych informacji o zbadanych użytkownikach. 
Mając na względzie aspekt personalizacji informacji, systemy SRS korzystają z zasobów 
udostępnianych przez określone serwisy społecznościowe i tworzą repozytoria profili oso-
bowych użytkowników.

Społecznościowe systemy rekomendacji różnią się tym od klasycznych systemów re-
komendujących, że ich domeną rekomendacji są ludzie, a nie jak w przypadku klasycz-
nych systemów ‒ nieożywione obiekty, tj. zwykle towary, usługi, marki. Rekomendacja 
w takim przypadku zawsze skutkuje inicjacją pewnej relacji z osobą, która jest po drugiej 
stronie i która może odnieść się do naszej aktywności albo pozytywnie, albo negatywnie. 
Ta dwubiegunowość i dwukierunkowość relacji międzyosobowej, w której każda ze stron 
ma wpływ na siłę i trwałość relacji wprowadza dodatkowe utrudnienia. Dobry system 
rekomendujący ludzi powinien podpowiadać tylko te osoby, które mają szansę być do-
brymi przyjaciółmi, współpracownikami, odbiorcami produktów, usług, marki czy wręcz 
potencjalnych prosumentów. Następstwem pozytywnej „podpowiedzi osoby” będzie tu-
taj zaciekawienie i przyciągnięcie nowych użytkowników, ale też zwiększenie zaangażo-
wania i uczestnictwa wśród użytkowników już obecnych w serwisie społecznościowym. 
Zadaniem systemu rekomendacji jest niejednokrotnie zwiększenie poziomu wzajemnego 
oddziaływania wewnątrz społeczności, a tym samym zwiększenie kapitału społecznego 
(Social capital) grupy osób. Kapitał społeczny to parametr sieci definiowany jako gęstość 
wzajemnych oddziaływań pomiędzy członkami społeczności (Nepal i in. 2012). Parametr 
ten pozwala zdefiniować pozycję jednostki w sieci – wysoki kapitał świadczy o mocnej 
pozycji osoby w grupie. W kontekście systemów rekomendacji jest to jeden z bardziej 
interesujących wskaźników.

Kolejnym, po personalizacji i rekomendacji, dopełniającym trzecim wymiarem dialogu 
organizacji i konsumenta jest prosumpcja. Terminy: „prosument” (prosumer) i „presump-
cja” (prosumption) powstały odpowiednio z połączenia wyrazów: „producer” i „consumer” 
oraz „production” i „consumption”. Przyjmuje się, że prosumpcja oznacza aktywności po-
dejmowane przez konsumenta, które ostatecznie polepszają wartość przypisywaną przez 
konsumenta nabywanym produktom i usługom. Bywa utożsamiana z tzw. współtworze-
niem wartości przez firmę w relacjach z konsumentem (co-producing value with customers) 
(Mitręga 2013, s. 40-53).

Prosumentem jest konsument kompetentny (professional consumer) i aktywny (proac-
tive consumer). Jednak nie zawsze aktywny konsument musi współpracować z firmą w za-
kresie tworzenia produktów i aktywność konsumenta nie musi też wcale oznaczać jego 
kompetencji (Wójcik 2009, s. 369-377).

Istnieją badania pokazujące korelację między prosumpcją i rekomendacją. W jednej 
z takich prac Mitręga (2013), posługując się modelem pomiarowym zrealizowanym w me-
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todologii modelowania równań strukturalnych (Structural Equation Modeling ‒ SEM) 
udowadnia, że zmienne rekomendacyjne są skorelowane ze zmiennymi prosumpcyjnymi. 
Udzielenie markom rekomendacji jest wypadkową skłonności do prosumpcji. Skale reko-
mendacyjne i prosumpcyjne odnosiły się w tym badaniu do zachowań konsumentów wo-
bec produktów i marek, z którymi konsumenci mieli wcześniej do czynienia czyli stanowi-
ły odzwierciedlenie lojalności wobec produktów i marek, wyrażały skłonność konsumenta 
do rozprzestrzeniania opinii (negatywnych bądź pozytywnych, w zależności od doświad-
czeń), udzielania rekomendacji produktom i markom. W tym samym opracowaniu autor 
pokazuje interesującą wielowymiarowość zjawiska prosumpcji wyodrębniając prosump-
cję ekshibicjonistyczną (1) i racjonalizatorską (2). Prosumpcja (1) oznacza dzielenie się 
osobistymi preferencjami i prowadzi do utraty części prywatności, natomiast przypadek 
(2) wymaga poniesienia dodatkowych nakładów (ze względu na realizację działań wyko-
nywanych tradycyjnie przez producenta, np. pakowanie, transport, badanie i wskazywa-
nie wad produktu). Prosumpcja (2)wymaga posiadania specyficznych kompetencji oraz 
kreatywności w znajdowaniu zastosowań i modyfikowaniu produktów, również z myślą 
o obniżeniu kosztów nabycia i użytkowania produktu (Mitręga 2013).W przypadku (1) 
trudno oczekiwać, że cena małoseryjnego, personalizowanego produktu będzie niższa. 
Główną korzyścią dostarczaną przez presumpcję w tym przypadku jest przyjemność, którą 
zyskuje konsument nabywając produkt dostosowany do jego indywidualnych oczekiwań 
(Guido, Peluso 2008; Hoyer i in.2010). 

Modelowanie równań strukturalnych w pracy Mitręgi (2013) potwierdziło, że każ-
dy z aspektów prosumpcji (ekshibicjonistyczna i racjonalizatorska) wpływa istotnie na 
skłonność do upowszechniania opinii o produktach i firmach stojących za tymi produk-
tami. Pomiar skłonności do prosumpcji może mieć zatem znaczenie dla praktyki mar-
ketingu. Segmentacja klientów ze względu na ich skłonność do prosumpcji może mieć 
duże znaczenie dla realizujących strategię marketingu szeptanego. Wyższa skłonność do 
prosumpcji wpływa na większa skłonność do rekomendacji i rozprzestrzeniania wiedzy 
o produktach oraz markach, a to niewątpliwie oznacza zwiększoną wartość dla ogółu 
konsumentów. 

Podsumowanie

Konsument będąc „całym człowiekiem” z wszystkimi swoimi nieekonomicznymi wła-
ściwościami, zachowaniami oraz emocjami (Kramer 2012), dostarcza szeregu różnych da-
nych. Dzięki temu przestrzeń relacji sprzedawca-nabywca zyskuje wielowymiarowy cha-
rakter. Zaprezentowane wymiary tej przestrzeni: personalizacja, rekomendacja, prosumpcja 
wkraczają między innymi w takie dziedziny i obszary badawcze jak: marketing relacji, per-
mission marketing, reklama behawioralna. Dla autora niniejszego opracowania bogactwo 
informacji na temat zainteresowań, stylu życia, aktywności i relacji wielu osób w połączeniu 
z systemem rekomendacji, wydaje się ciekawym narzędziem rozwijania relacji z klientami 
oraz sprzedaży oferowanych dóbr i usług. 
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Personalisation, Recommendation, Prosumption – Three Dimensions 
of the Dialogue between the Organisation and the Consumer 

Summary

An aim of this study is to present the concept of interpenetrating marketing 
categories: personalisation, recommendation and prosumption. Personalisation and 
recommendation (systems of recommendation) are for the author of this study the 
fundamental notions being studied and developed in the PhD thesis being prepared 
by him2. Prosumption is the next – after personalisation and recommendation – 
dimension of the dialogue between the organisation and the consumer. The author 
carries out a review of the literature and refers his own observations concerning the 
subject matters being touched. All the three economic categories may be a starting 
point in the strategy of creation and sale of goods or services, or knowledge man-
agement within the organisations. They also find their practical and social reflexion 
in IT recommending systems quite often referring to stocks of information originat-
ing from social media. The article is of the conceptual nature.

Key words: personalisation, recommendation, systems of recommendation, pro-
sumption, information filtration.

JEL codes: D83, L86, M31

Персонализация, рекомендация, просумпция – три измерения 
диалога организации и потребителя 

Резюме

Цель настоящей разработки – представить концепцию взаимопроникаю-
щихся маркетинговых категорий: персонализации, рекомендации и просумп-
ции. Персонализация и рекомендация (системы рекомендации) для автора 
разработки являются фундаментальными понятиями, изучаемыми и развива-

2  The title of the PhD thesis of the author of this study is: Model of the system of clients’ recommendation based on an analysis 
of behaviours of social service users.
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емыми в подготавливаемой докторской диссертации3. Просумпция – очеред-
ное, после персонализации и рекомендации, измерение диалога организации 
и потребителя. Автор проводит обзор литературы и приводит собственные на-
блюдения, касающиеся затрагиваемой тематики. Все три экономические кате-
гории могут собой представлять исходную точку в стратегии формирования  
и продажи блага или услуги, или же управления знаниями в организации. Они 
получают практическое и социальное отражение в информатических систе-
мах рекомендации, нередко ссылающихся на наборы информации, поступаю-
щей из социальных медиа. Статья имеет концептуальный характер.

Ключевые слова: персонализация, рекомендация, системы рекомендации, 
просумпция, фильтрирование информации.

Коды JEL: D83, L86, M31
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3  Заглавие докторской диссертации автора настоящей разработки: Модель системы рекомендации клиентов, основан-
ная на анализе поведения пользователей социальных сервисов.
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