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Uwarunkowania skutecznego wykorzystania gamifikacji 
w działaniach marketingowych

Streszczenie

Celem opracowania jest opis narzędzi gamifikacji oraz uwarunkowań deter-
minujących ich skuteczne wykorzystanie w działaniach marketingowych. Teore-
tyczna analiza możliwości implementacji dostępnych metod została uzupełniona 
o przykłady ich praktycznego zastosowania. Omówiono też warunki skuteczności 
wykorzystania gamifikacji w działaniach marketingowych. Na podstawie analizy 
literatury oraz praktycznych przykładów zastosowania mechanizmów gier wykaza-
no, że są one skutecznym narzędziem marketingowym. W wymiarze praktycznym 
praca ukazuje konieczność implementacji innowacyjnych narzędzi budowania za-
angażowania i lojalności klientów oraz korzyści wynikające z zastosowania gami-
fikacji, a także potrzebę redefinicji podejścia do działań marketingowych ukazując 
konieczność uwzględnienia społecznych i psychologicznych aspektów zachowań 
konsumentów.
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Wstęp 

Dla współczesnych konsumentów rola biernych odbiorców przekazu marketingowego 
jest mało atrakcyjna i wydaje się niewystarczająca, aby zapewnić mu odpowiednią skutecz-
ność. Także krótkotrwała ekspozycja loga marki czy prezentacja produktu są mało przydatne 
wobec natłoku informacji, z jakim styka się współczesny klient. Alternatywą dla tradycyjne-
go przekazu marketingowego stały się narzędzia zapewniające odbiorcy interaktywność, za-
angażowanie, współtworzenie treści oraz możliwość wykazania się kreatywnością. Dopiero 
wielokrotny i długotrwały kontakt z marką, połączony z zaangażowaniem konsumenta może 
sprawić, że potencjalny klient zbuduje więź z marką i zainteresuje się ofertą. Jednym z coraz 
częściej stosowanych sposobów budowania zaangażowania klienta jest gamifikacja, okre-
ślana też mianem grywalizacji (Tkaczyk 2012) lub gryfikacji (Laskowski 2013). Polega 
ona na „przeniesieniu mechanizmów znanych z gier do rzeczywistego świata, aby zmieniać 
ludzkie zachowania” (Tkaczyk 2012, s. 10).

Implementacja mechanizmów i technik znanych z gier coraz częściej funkcjonuje w sy-
tuacjach biznesowych. Zastosowanie mechaniki i sposobu myślenia właściwego dla gier ma 
swoje uzasadnienie przede wszystkim w działaniach marketingowych. Wykorzystanie sche-
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matów gry i wprowadzenie elementów rywalizacji prowadzi do zwiększenia zaangażowania 
uczestników i wykorzystania go do realizacji celów marketingowych.

Celem opracowania jest przybliżenie i próba opisania narzędzi gamifikacji oraz uwarun-
kowań determinujących ich skuteczne wykorzystanie w działaniach marketingowych.

Gamifikacja w strategii marketingowej

Genezy gamifikacji oraz jej biznesowych zastosowań należy poszukiwać w okresie inten-
sywnego rozwoju rynku gier komputerowych. Zapożyczone z nich mechanizmy uzupełniły 
stosowane od dawna programy lojalnościowe czy konkursy, będące substytutem atrakcyjnej 
dla klientów rywalizacji. Gamifikacja to metoda, która wykorzystuje techniki znane z gier 
i przekłada je na sytuacje biznesowe. Jest to „implementowanie koncepcji gier, programów 
lojalnościowych oraz założeń ekonomii behawioralnej do budowania motywacji odbior-
ców” (Zichermann 2013, s. 12). Pojęcie to odnoszone jest najczęściej do działań marketin-
gowych, które mają na celu przywiązanie klienta do danej marki. W literaturze przedmiotu 
przytaczane są jego różne definicje. Werbach i Hunter określają gamifikację jako „zastoso-
wanie elementów gier i technik projektowania gier w kontekście niezwiązanym z grami” 
(Werbach, Hunter 2012, s. 26). Inni badacze zwracają uwagę na „wykorzystanie myślenia 
charakterystycznego dla gier i mechaniki gry do zaangażowania użytkowników oraz roz-
wiązywania problemów” (Zichermann, Cunningham 2011, s. 9). Wykorzystanie gamifikacji 
bazuje na przyjemności, jaka płynie z pokonywania kolejnych wyzwań oraz chęci rywali-
zacji i współpracy. Dzięki temu pozwala zaangażować uczestników i zmotywować ich do 
zachowań, które są zgodne z oczekiwaniami firmy i realizują jej strategię marketingową.

Gamifikacja obejmuje stworzenie całego środowiska, w którym klient może zachowy-
wać się jak w grze, czyli komunikować się i rywalizować z innymi, zdobywać nagrody 
i punkty, osiągać coraz wyższe poziomy i status w grze, dzięki czemu mechanika gry będzie 
pomocna w realizacji celów marketingowych, takich jak wzrost sprzedaży czy znajomość 
marki. Tendencja ta jest szczególnie wyraźna na wirtualnym rynku, na którym klienci wy-
kazują specyficzne cechy, wymagające szczególnej inwencji w podejmowaniu działań ma-
jących wzbudzić zainteresowanie ofertą i nakłonić do dokonania zakupu. Nie bez znaczenia 
jest również fakt, iż klienci są zaangażowani w życie internetowych społeczności i silnie 
zmotywowani do rywalizacji. Chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami, poznają nieza-
leżne opinie innych konsumentów i sami poszukują informacji o produktach i usługach. 
Współcześni konsumenci są mało podatni na tradycyjną reklamę, a zainteresowanie ich 
ofertą firmy wymaga zastosowania niestandardowych działań marketingowych, do których 
zaliczyć można wykorzystanie mechaniki gier. Podstawową przyczyną zainteresowania ga-
mifikacją i jej wykorzystania w działaniach marketingowych jest jej zdolność do budowania 
zaangażowania i wzbudzania dodatkowej motywacji (Werbach, Hunter 2012).

Dowodem innowacyjności i skuteczności mechanizmów grywalizacyjnych są ich różno-
rodne zastosowania. Mogą one posłużyć jako narzędzie social media. Są pomocne w bu-
dowaniu społeczności, a następnie jej aktywizacji. Mogą być też elementem programu 
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lojalnościowego, a przede wszystkim sposobem na jego uatrakcyjnienie i alternatywą dla 
tradycyjnego, monotonnego procesu zbierania punktów. Gamifikacja może też ułatwiać 
proces składania zamówienia w serwisach e-commerce. Zastosowanie elementów zaczerp-
niętych z gier może też stanowić atrakcyjny dla klientów motywator, który można wykorzy-
stać przy generowaniu nowych pomysłów oraz zbieraniu danych. Wprowadzenie elementu 
rywalizacji i gratyfikacji połączonego z presją czasu i możliwością wygranej sprawia, że 
użytkownicy chętnie podają informacje lub dzielą się pomysłami. Narzędzia gamifikacji 
znajdują też zastosowanie w badaniach zachowań konsumenckich, gdyż pozwalają zbierać 
dane i prowadzić obserwacje dotyczące ludzkich reakcji oraz motywów działania.

Przykłady gamifikacji

Elementy zaczerpnięte z gier z powodzeniem znajdują komercyjne zastosowania zarów-
no na światowym, jak i polskim rynku, czego dowodem są liczne przykłady udanej gamifi-
kacji kampanii reklamowych czy akcji promocyjnych.

Interesującym przykładem wykorzystania grywalizacji na rynku polskim jest stworzona 
przez firmę Gamfi dla marki Bonduelle platforma konsumencka „Warzywne inspiracje”. 
Marka poszukiwała narzędzia, które pozwoliłoby na budowanie długotrwałego zaangażo-
wania konsumentów przez ich edukację w zakresie zdrowego odżywiania. Aplikację zbu-
dowano na bazie platformy grywalizacyjnej Gamfi i zamieszczono na fanpage’u Bonduelle 
Polska. Przygotowana przez Gamfi platforma gromadziła treści edukacyjne o produktach, 
porady dotyczące zdrowego żywienia oraz przepisy kulinarne. Wszystkie z nich były przy-
gotowane w formie rebusów, łamigłówek czy quizów. W serwisie zastosowano takie me-
chanizmy znane z gier, które zwiększały zaangażowanie użytkowników i zachęcały do re-
gularnych powrotów. Gracze zdobywali punkty za każdą aktywność dokonaną w serwisie. 
Informacja o zdobyciu punktów pojawiała się natychmiast, zachęcając do wykonywania 
kolejnych zadań. Liczba zdobytych punktów przekładała się na bieżąco na określone miej-
sce w rankingu i zwiększała szansę na wygranie nagrody (Kamińska 2017).

Kolejnym przykładem z polskiego rynku może być kampania konta mBank. W promocji 
wykorzystano mGrę, która miała wprowadzić użytkowników w narzędzia i funkcjonalności 
nowego serwisu internetowego banku. Zadaniem gry było również dodanie elementów roz-
rywki i rywalizacji do codziennego użytkowania serwisu transakcyjnego (Kozłowska 2016).

Ilustracją udanej implementacji mechanizmów zaangażowania i grywalizacji do celów 
marketingowych jest również platforma Nike Plus. Firma zbudowała społeczność na bazie 
platformy on-line, której towarzyszy aplikacja mobilna. W ramach aplikacji użytkownicy 
mogą porównywać swoje osiągnięcia i podejmować różnego rodzaju wyzwania. Oferuje 
ona użytkownikowi różne wyzwania, dzięki którym może on rywalizować z innymi biega-
czami. Dzięki grywalizacji marce udało się stworzyć globalną społeczność. Uczestnicy gry, 
której celem z pozoru jest tylko promocja zdrowego stylu życia, zapoznają się z ofertą firmy, 
która jest dyskretnie prezentowana użytkownikom (Zichermann, Cunningham 2012).
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Liczne przykłady udanej implementacji narzędzi nawiązujących do mechaniki gier po-
twierdzają skuteczność ich zastosowania w działaniach marketingowych przedsiębiorstw. 
Przede wszystkim są one bardzo przydatnym narzędziem angażowania klienta. Przez wy-
korzystanie naturalnej potrzeby rywalizacji, ciekawości, zabawy, sprawdzenia siebie i po-
równywania się z innymi są w stanie przyciągnąć uwagę klienta i zatrzymać ją na dłużej. Są 
pomocne także w wykorzystaniu społecznego zaangażowania współczesnych konsumen-
tów, którzy są skłonni do poświęcenia swojego czasu, zaangażowania w relacje z innymi 
i współtworzenia treści.

Skuteczność stosowania gier w marketingu

Istota zastosowania mechanizmów znanych z gier w działaniach marketingowych tkwi 
w budowaniu silnych relacji między klientem a marką. Stworzenie takich relacji, bazujących 
na silnej więzi z klientem, jest uwarunkowane spełnieniem określonych zasad, od których 
zależy sukces działań grywalizacyjnych. Najważniejszym elementem gry, decydującym 
o jej sukcesie, jest interesująca fabuła. Powinna ona nie tylko zainteresować potencjalnego 
klienta i zatrzymać na dłużej jego uwagę, ale również nawiązywać do promowanej marki. 
Powinna zawierać narzędzia wspierające rywalizację, komunikację oraz wzajemne relacje 
między graczami, a także zapewniać uczestnikom zabawę i rozrywkę. 

Skuteczna strategia marketingowa wykorzystująca gry powinna uwzględniać fakt, iż po-
tencjalni gracze nie są homogeniczną grupą i należy uwzględnić ich odmienne preferencje 
względem fabuły gry, a także różnorodność motywacji skłaniających ich do podjęcia rywa-
lizacji i jej kontynuowania. Pomocna w stworzeniu skutecznej marketingowo gry może być 
znajomość jednej z proponowanych przez badaczy klasyfikacji graczy.

Jedną z najstarszych i najbardziej znanych typologii graczy zaproponował Richard Bartle 
(1996). Jego klasyfikacja opiera się na dwóch wymiarach. Pierwszy z nich stanowi źródło za-
interesowania uczestników gry, którym mogą być inni gracze lub środowisko gry. Drugi wy-
miar związany jest z preferowaniem przez gracza działania lub interakcji. Zaprezentowana 
klasyfikacja wyróżnia cztery typy graczy. Zdobywca stawia sobie cele związane z grą i dąży 
do ich realizacji. Motywują go osiągnięcia, poziomy i punkty, a źródłem satysfakcji jest dla 
niego wysoki status formalny, jaki osiąga w grze. Odkrywca stara się dowiedzieć jak naj-
więcej o mechanice gry oraz jej kontekście, motywują go duże możliwości, które stwarza 
środowisko gry, a źródłem satysfakcji jest możliwość imponowania mniej doświadczonym 
graczom oraz doradzanie im. Społecznik to typ gracza, dla którego gra jest kontekstem do 
nawiązywania relacji i interakcji z innymi graczami. Motywują go interakcje z ludźmi, po-
maganie oraz komunikowanie się z innymi. Cieszą go nawiązane znajomości i kontakty. 
Zabójca z kolei używa mechanizmów gry do wyrządzania szkody innym graczom, motywu-
je go jedynie zwycięstwo i absolutna dominacja nad innymi uczestnikami gry (Stobiecka, 
Stobiecki 2014). Kolejna, zbliżona do przedstawionej powyżej, klasyfikacja wyróżnia czte-
ry kategorie uczestników, którzy podejmują grę, aby: rywalizować, odkrywać, współpraco-
wać lub wyrażać siebie przez dostosowywanie swojego profilu, awatary i tworzenie własnej 
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treści (Kim 2012). Pierwsze trzy kategorie graczy są tożsame z tymi, które zostały wyróż-
nione przez Bartle’a, natomiast ostatnią kategorię zastąpili gracze, których motywacją jest 
wyrażanie siebie. Uczestnicy, którzy podejmują rywalizację, aby wyrażać siebie lub współ-
pracować są szczególnie interesujący z perspektywy działań marketingowych, gdyż są to 
osoby, które szczególnie chętnie będą się angażować we współtworzenie treści i aktywnie 
wchodzić w interakcje społeczne z innymi uczestnikami gry. Z tego względu ich aktywność 
w grze może być znakomitym nośnikiem przekazu marketingowego, zwłaszcza opartego na 
rekomendacjach i marketingu wirusowym.

Skuteczna strategia gamifikacyjna musi uwzględniać fakt, iż dotyczy różnych kategorii 
graczy, którzy spełniają odmienną rolę w działaniach marketingowych wykorzystujących 
mechanikę gier. Różnią się również sposobem percepcji zawartego w grze przekazu mar-
ketingowego. Istotne jest, aby projektując grę nie pominąć żadnej grupy jej potencjalnych 
użytkowników.

Poznanie potencjalnego gracza i motywów jego zaangażowania oraz dostosowanie gry 
do jego preferencji nie jest jedynym warunkiem jej skutecznego oddziaływania na odbiorcę. 
Niezwykle istotne jest zachowanie proporcji między trudnością gry oraz umiejętnościami 
gracza. Zachowanie wąskiej przestrzeni między tymi dwoma elementami sprawia, że gra 
jest jednocześnie interesująca i przyjemna. Ponieważ potencjalni gracze mogą prezentować 
różne wymagania i preferencje w tym zakresie, istotne wydaje się wprowadzenie zróżni-
cowanych pod względem trudności poziomów lub wersji gry. Gra, którą można skutecznie 
wykorzystać w działaniach marketingowych powinna być dla potencjalnego gracza atrak-
cyjna pod względem scenariusza, grafiki oraz dźwięku, umożliwiać nawiązywanie relacji 
i rywalizację, zawierać elementy gratyfikacji, a przede wszystkim musi być dostosowana do 
jego indywidualnych preferencji oraz motywacji związanej z podjęciem rywalizacji.

 Istotnym elementem decydującym o skuteczności wykorzystania gier w marketingu jest 
również zapewnienie im społecznościowego charakteru. Dla wielu graczy istotny nie jest 
sam element rywalizacji, lecz możliwość nawiązania relacji z innymi ludźmi. Gry mogą być 
atrakcyjne dla osób, które chcą grać z innymi i niekoniecznie z nimi rywalizować. Motywem 
zaangażowania jest dla nich chęć nawiązania kontaktu i relacji społecznych, pomagania 
innym czy wymiany informacji. Społecznościowy charakter gry może w dużej mierze prze-
sądzać o jej skuteczności, przez wspieranie mechanizmów analogicznych do marketingu 
wirusowego. 

O skuteczności zastosowania mechaniki gier w działaniach marketingowych świadczą 
wyniki przeprowadzonych badań, które jednoznacznie wskazują, iż narzędzia gamifikacji 
silnie zwiększają rozpoznawalność marki wśród użytkowników, a badani gracze pamiętali 
relatywnie więcej szczegółów dotyczących marki w porównaniu z ekspozycją na tradycyjny 
przekaz reklamowy (Winkler, Buckner 2006). Badania prowadzone wśród graczy kompu-
terowych wskazały, że połowa graczy zapamiętała przynajmniej jedną markę reklamowaną 
na billboardzie w grze, a skuteczność wzrastała, jeśli billboardy łączyły elementy graficzne 
z tekstem (Chaney i in. 2004).
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Gamifikacja posiada wiele zalet oraz duże, często jeszcze nie eksploatowane, pola do jej 
wykorzystania w działaniach marketingowych. Jej skuteczność jest determinowana atrak-
cyjnością dla potencjalnego klienta, który może czerpać z niej przyjemność oraz satysfakcję 
osiągania określonego statusu czy wygrywania nagród, a także integrować się z innymi gra-
czami oraz realizować naturalną potrzebę sprawdzenia się i rywalizacji.

Podsumowanie

Zastosowanie mechanizmów typowych dla gier w kontekście biznesowym pozwala na 
wykorzystanie specyficznego rodzaju zaangażowania i motywacji gracza do ukierunko-
wania jego zachowań na realizację określonych celów marketingowych. Gamifikacja za-
pewnia klientom unikalne doświadczenia, nieporównywalne z innymi rodzajami działań 
marketingowych, a ich skuteczność znacznie przewyższa tradycyjne formy przekazu treści. 
Zastosowanie mechaniki gier daje też dodatkowe korzyści, które są często nieosiągalne przy 
wykorzystaniu innych działań, gdyż umożliwia zbudowanie bazy klientów, gromadzenie fa-
nów w serwisach społecznościowych, tworzenie zintegrowanych wokół marki społeczności, 
wykorzystanie rekomendacji i mechanizmów marketingu wirusowego oraz edukację kon-
sumencką. Jednak skuteczne wykorzystanie mechaniki gier w działaniach marketingowych 
jest zależne od spełnienia pewnych warunków. Za najważniejsze należy uznać dostosowanie 
gry oraz jej fabuły i stopnia trudności do indywidualnych preferencji potencjalnego gracza, 
a także wypracowanie mechanizmów bieżącego monitorowania zachowań graczy i szyb-
kiego reagowania na ich zmiany. Skuteczna pod względem marketingowym gra powinna 
być atrakcyjna dla odbiorcy, umożliwiać nawiązywanie relacji społecznych i rywalizację, 
a także zawierać elementy sprzyjające rozprzestrzenianiu treści reklamowych na zasadzie 
marketingu wirusowego. 
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Conditions of an Effective Use of Gamification in Marketing Activities

Summary

The aim of this paper is to describe gamification tools and conditions of their 
effective implementation in marketing activities. The theoretical analysis of gami-
fication tools and their implementation possibilities was completed with examples 
of their practical use. Conditions of an effective use of gamification in marketing 
activities were discussed. Based on literature review and practical examples, the au-
thor showed that gamification is an effective marketing tool. In practical dimension, 
the paper shows necessity of implementation of innovative marketing methods and 
presents advantages connected with implementation of gamification tools. The pa-
per shows the need of approach change to marketing activity, what implies the need 
to take into account the social and psychological aspects of consumer behaviour.

Key words: gamification, games, social media, consumer behaviour.

JEL codes: D12, M31, M37

Обусловленности эффективного использования игрофикации  
в маркетинговых действиях

Резюме

Цель разработки – описать инструменты игрофикации и обусловленности, 
предопределяющие их эффективное использование в маркетинговых дейст-
виях. Теоретический анализ возможностей внедрить доступные методы до-
полнили примерами их практического применения. Обсудили также условия 
эффективности использования игрофикации в маркетинговых действиях. На 
основе анализа литературы и примеров из практики применения механизмов 
игр доказали, что они являются эффективным маркетинговым инструмен-
том. В практическом измерении статья указывает необходимость внедрения 
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инновационных инструментов формирования вовлеченности и лояльности 
клиентов, а также выгоды, вытекающие из применения игрофикации, и по-
требность в переопределении подхода к маркетинговым действиям, указывая 
необходимость учета социальных и психологических аспектов поведения по-
требителей.

Ключевые слова: игрофикация, игры, социальные медиа, поведение потре-
бителей.

Коды JEL: D12, M31, M37
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