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Digitalizacja komunikacji marketingowej na rynku dóbr 
luksusowych

Streszczenie

Pojęcie „cyfrowej rewolucji” określa fundamentalne zmiany, jakie zaszły w ży-
ciu konsumentów oraz w rzeczywistości gospodarczej w związku z rosnącym zna-
czeniem technologii informatycznych, a zwłaszcza Internetu, który przemodelował 
sposób pozyskiwania i przetwarzania informacji, komunikowania się ze sobą oraz 
nawiązywania relacji, wpływając jednocześnie na kształt otoczenia społecznego 
konsumenta.

Celem artykułu badawczego jest przedstawienie procesu adaptacji technologii 
cyfrowej do procesów komunikacyjnych na rynku produktów luksusowych, który 
przyjął digitalizację na własnych zasadach, stojących niekiedy w opozycji do reguł 
rządzących rynkiem produktów masowych. Początkowe sceptyczne spojrzenie na 
komunikację w formie zdigitalizowanej zastąpiła symbiotyczna integracja tradycyj-
nych form kontaktu i narzędzi cyfrowych. Popularność na rynku dóbr luksusowych 
zdobyły głównie spersonalizowane formy przekazu, skupiające się na treści, obrazie 
i dźwięku wysokiej jakości oraz wyróżnieniu konsumenta-konesera, a nie na budo-
waniu rozpoznawalności marki, która w tym przypadku mogłaby zagrozić spadkiem 
popytu i rozczarować grono odbiorców, pragnące pozostać wciąż elitarne.

Słowa kluczowe: digitalizacja, rewolucja cyfrowa, marketing cyfrowy, dobra luk-
susowe, komunikacja marketingowa.

Kody JEL: M30, M31

Wstęp

Digitalizacja procesów i funkcji w organizacji jest konsekwencją wczesnych faz roz-
woju technologii informatycznych. Powodem jej sprawnej implementacji początkowo były 
głównie motywy kosztowe związane z wprowadzaniem standaryzacji do odwzorowywania 
prostych procesów finansowo-księgowych. W późniejszych etapach digitalizację zaczęto 
stosować także w procesach biznesowych nie podlegających standaryzacji oraz niedających 
się odwzorowywać za pomocą prostych algorytmów.

Technologia komputerowa przenikała do nowych wymiarów życia gospodarczego, apli-
kując doń modele pozwalające na symulację rzeczywistych stosunków gospodarczych. 
Informatyczne systemy wspomagania decyzji mają dziś za zadanie redukować poziom nie-
pewności w procesach decyzyjnych i dostarczać opcji decyzyjnych wyrażonych kwantyfi-
kowalnie, by umożliwić decydentom przewidywanie skutków przyjętych rozwiązań i dalsze 
prognozowanie. Systemy Data Mining pokazują związki między danymi gromadzonymi 
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w przedsiębiorstwie, których analitycy nie dostrzegliby bez użycia technologii przetwarza-
jących dane. Wymierne korzyści płynące z przyjęcia rozwiązań informatycznych sprawiły, 
że kolejne ogniwa w łańcuchu tworzenia wartości w organizacjach transformowane są do 
świata cyfrowego.

Pęd za digitalizacją dynamizujący zmiany zachodzące w gospodarce uzasadniony jest 
wieloma czynnikami. Świat stał się globalnym rynkiem, a wirtualna globalizacja motorem 
napędowym rozwoju gospodarczego. Narzędziem do wykorzystania tego potencjału są dziś 
dane w postaci cyfrowej oraz sieci komunikacyjne. Wiele organizacji poszukujących no-
wych rynków zbytu, produktów i kanałów sprzedaży, decyduje się na nowoczesne rozwią-
zania technologiczne, by walczyć o jak najbardziej korzystną pozycję strategiczną wśród 
konkurentów (Theobald 2000, s. 4-5). Powstawanie systemów kooperacyjnych w wielu 
branżach prowadzi do cyfryzacji łańcuchów tworzenia wartości w wymiarze ponad we-
wnątrzorganizacyjnym. Przedsiębiorstwa w branży zrzeszają się w grupach zakupowych, 
dostawcy surowców konsolidują swoje oferty na wirtualnych giełdach towarów. 

Silna konkurencja na rynku międzynarodowym wymusza na graczach rynkowych stałą 
optymalizację procesów wewnętrznych zachodzących w jednostkach biznesu, by nadążyć 
za zmianami zachodzącymi w turbulentnym otoczeniu. Tylko wysoka elastyczność orga-
nizacji wyrażająca się przez rozwój produktów w wirtualnych zespołach oraz ciągłe po-
szukiwanie nowych rynków zbytu gwarantuje zachowanie konkurencyjności w wymiarze 
długoterminowym.

Organizacja wewnętrzna przedsiębiorstw wykorzystująca takie koncepcje, jak reengine-
ering procesów biznesowych, Lean Management, outsourcing czy kompleksowe zarządza-
nie jakością (Total Quality Management) wspiera postępującą digitalizację życia gospodar-
czego. Kluczową rolę zaczynają odgrywać zintegrowane systemy informatyczne, powstałe 
w wyniku konsolidacji prostszych systemów obsługujących przed laty pojedyncze obszary 
funkcjonalne (Theobald 2000, s. 5).

Istotnym czynnikiem rosnącej popularności cyfryzacji jest także świadomy konsument wy-
magający angażowania bardziej wyszukanych instrumentów marketingowych. Komunikacja 
masowa, mimo wysokiej kosztochłonności, nie przynosi już zamierzonych rezultatów. 
Marketing one-to-one pozwalający planować, organizować i kontrolować działania marketin-
gowe zorientowane na realizację celu opiera się głównie na cyfrowych bazach danych o klien-
tach, których obsługa możliwa jest jedynie przy dużym zaangażowaniu technologii cyfrowych. 

Postępujący rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych obejmuje w organi-
zacjach nowe obszary zastosowań, obniżając jednocześnie poziom kosztów i podnosząc po-
ziom konkurencyjności. Efektem digitalizacji nowych obszarów funkcjonalnych jest wzrost 
ilości generowanych i przetwarzanych informacji, przy jednoczesnym skracaniu się okresu 
ich przydatności. Faktorem produktywności przedsiębiorstwa staje się właściwa selekcja 
danych i umiejętność ich wykorzystania w odpowiednim czasie. Osiągnięcie takiej kom-
pleksowości obrotu informacji możliwe jest jedynie dzięki digitalizacji. 

Na schemacie 1 przedstawiono czynniki wpływające na digitalizację procesów gospo-
darczych.
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Marketing cyfrowy

Marketing cyfrowy (digital marketing) obejmuje planowanie, organizację i kontrolowa-
nie działań marketingowych przy użyciu systemów i narzędzi cyfrowych. W ramach mar-
ketingu zdigitalizowanego wykorzystuje się wiele metod i instrumentów marketingowych 
bazujących na wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych. Marketing cy-
frowy łączy świat technologii cyfrowej ze światem realiów rynkowych, by optymalizować 
zastosowanie posiadanych informacji i dostępnych metod działania. 

Digitalizację procesów marketingowych można uznać za zróżnicowaną pod względem 
rozpatrywanego obszaru zastosowania omawianej koncepcji. E. Theobald wskazuje na na-
stępujące wymiary digital marketingu (Theobald 2000, s. 6):
 - marketing cyfrowy według obszaru oddziaływania (digital marketing stosowany we-

wnątrz organizacji oraz digital marketing ukierunkowany na osiąganie celów zewnętrz-
nych, tj. poza organizacją);

 - marketing cyfrowy na różnych rynkach (digital marketing na rynkach zbytu, na rynku 
zamówień czy na rynku pracy);

 - marketing cyfrowy poszczególnych etapów procesów marketingowych (digitalizacja 
strategicznego planowania marketingowego, digitalizacja konceptualizacji działań mar-
ketingowych, digitalizacja realizacji działań czy ich kontroli);

Schemat 1
Determinanty digitalizacji procesów w organizacjach

Źródło: Theobald (2000, s. 6).
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Obszarem najczęściej wykorzystującym technologię cyfrową w organizacjach zorien-
towanych marketingowo jest pomiar efektywności prowadzonych działań, który dostarcza 
obiektywnych kryteriów decyzyjnych w zakresie planowania dalszych kampanii i konstru-

 - marketing cyfrowy w zastosowaniu poszczególnych instrumentów marketingowych (di-
gitalizacja badań marketingowych, polityki produktowej, polityki cenowej, dystrybucji 
czy komunikacji marketingowej);

 - marketing cyfrowy w realizacji celów zorientowanych marketingowo (pozyskanie infor-
macji, informatyczne wsparcie procesów decyzyjnych).
Przedstawione wymiary zastosowania cyfryzacji w marketingu wskazują, iż technologia 

bezprecedensowo zmieniła reguły gry rynkowej i w rezultacie stała się kluczowym czynni-
kiem sukcesu marketingu przyszłości.

Jak wynika z badania pt. Wyzwania CMO 2014-2020. Dokąd zmierza marketing, prze-
prowadzonego w 2014 roku przez firmę Microsoft, IAB i Infotarget, rewolucja cyfrowa 
sprawiła, iż rolę nowoczesnego marketingu kształtuje dziś zintegrowane, wielokanałowe 
podejście do komunikowania się z klientem a także mobilność obejmująca nowe, cyfrowe 
kanały do interakcji z klientem oraz usługi z nimi związane, kreujące nowe zachowania 
konsumenckie (Wyzwania CMO 2014-2020… 2014, s. 5).

W badaniu CMO (Chief Marketing Officer) z ponad stu czołowych polskich przedsię-
biorstw i oddziałów globalnych koncernów, wskazali obszary, w których nowoczesna tech-
nologia wspiera ich działania (por. wykres 1)

Wykres 1
Wykorzystanie technologii w marketingu w 2014 roku

Źródło: Wyzwania CMO 2014-2020… (2014).
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owania przyszłych budżetów. Aż 56% badanych marketerów przyznało, iż wykorzystuje 
technologie informatyczne do zbierania i analizy danych o klientach. Skutkiem ubocznym 
ekspansji technologicznej jest produkowanie danych, których analitycy nie byliby w stanie 
trafnie zinterpretować i wykorzystać bez wsparcia narzędzi komputerowych. W ten sposób 
w nowej, zdigitalizowanej rzeczywistości rynkowej wykształciła się kolejna funkcja marke-
tingu polegająca na kompleksowej selekcji i zastosowaniu dostępnych informacji. 

Wśród czterech najistotniejszych wyzwań stojących przed marketingiem, osoby zarzą-
dzające tym obszarem funkcjonalnym w największych przedsiębiorstwach w Polsce, wska-
zały aż trzy zadania z przestrzeni cyfrowej. Najwięcej z nich (43%) uważa, że koniecz-
ne jest wykorzystanie potencjału serwisów społecznościowych w komunikacji z klientem. 
Niewiele mniej, bo 42 % ankietowanych sądzi, że wyzwaniem jest „mobilizacja”, czyli plat-
formy mobilne zaangażowane w działaniach marketingowych. Czwartym, najistotniejszym 
celem wg badanych jest zwiększenie aktywności w kanale on-line (42%) (Wyzwania CMO 
2014-2020… 2014, s. 5).

Zachowania komunikacyjne konsumentów w kanałach cyfrowych

Cyfrowa ewolucja pochłania kolejne domeny marketingowej działalności przedsię-
biorstw. Zależność od technologii cyfrowych zarówno konsumenta, jak i przedsiębiorstwa 
staje się szczególnie wyraźna w przypadku analizy zachowań komunikacyjnych. Wg raportu 
pt. German Digitalization Consumer Report z 2014 roku, już 37% codziennej prywatnej ko-
munikacji odbywa się cyfrowo. Konsument użytkując narzędzia, wykorzystujące nowocze-
sne technologie, co trzeci komunikat skierowany do swojej rodziny, przyjaciół, znajomych 
wyraża w sposób cyfrowy. Niewielka różnica występuje w stosunku do komunikacji bizne-
sowej. Udział komunikatów cyfrowych w komunikacji biznesowej wynosi 35% (German 
Digitalization Consumer Report 2014, s. 19).

Według danych prezentowanych w raporcie, najczęściej używanym środkiem komu-
nikacji nadal pozostaje telefon komórkowy. Szeroka dystrybucja urządzeń typu smartfon 
i bezpłatny dostęp do narzędzi błyskawicznej komunikacji, takich jak WhatsApp, skutko-
wał silnym wzrostem w zakresie korzystania z komunikatorów internetowych (plus 61% 
w stosunku do badania przeprowadzonego w latach 2012/2013) (German Digitalization 
Consumer Report 2014, s. 20). 

W październiku 2013 roku mieszkańcy Niemiec posiadali 37,4 mln smartfonów, co sta-
nowiło 59,8% wszystkich użytkowanych telefonów komórkowych. Rosnąca dystrybucja 
telefonów komórkowych przyczyniła się do błyskawicznego rozwoju trendu mobile-surfin-
gu. W porównaniu z 2013 rokiem, korzystanie z Internetu za pomocą urządzeń mobilnych 
w Niemczech wzrosło w kolejnym roku aż o 27%. Co czwarta minuta spędzona w sieci jest 
minutą on-line dzięki telefonii komórkowej (comScore 2014). 

Szybki wzrost udziału komunikacji zdigitalizowanej w komunikacji prywatnej i bizne-
sowej dokonał się w istotnej mierze dzięki mediom społecznościowym. Dla odzwierciedle-
nia szerokości i głębokości wykorzystania mediów społecznościowych przez konsumentów 

handel_wew_2-2017.indd   86 2017-05-10   12:25:31



AGATA DZIAKOWICZ-GRUDZIEŃ 87

stworzono Social Media Index (SMI). Indeks stanowi znormalizowany pomiar użycia me-
diów społecznościowych w Niemczech, uwzględniając zarówno liczbę platform społecz-
nościowych, do których konsument został zgłoszony, jak i częstotliwość ich odwiedzania 
w sieci internetowej. Uczestniczący w ankiecie niemieccy konsumenci, wskazywali na swo-
ją aktywność w mediach społecznościowych opierając się na stworzonej uprzednio liście 
66 najbardziej popularnych serwisów społecznościowych. Następnie respondenci zostali 
zapytani, jak często korzystają ze zgłoszonych mediów społecznościowych. Częstotliwość 
wyrażono w czterostopniowej skali, na której wartość 1 oznaczono jako: „co najmniej raz 
w miesiącu”, a wartość 4 − „kilka razy dziennie”. Aby obliczyć wskaźnik SMI zsumowano 
iloczyny liczby wykorzystanych mediów społecznościowych oraz częstotliwości odwiedzin 
konsumenta we wszystkich zadeklarowanych sieciach społecznościowych. Indeks osiągał 
wartość maksymalną 264 w przypadku, gdy konsument użytkował wszystkie 66 platformy 
kilka razy dziennie. Wzór na wyznaczenie Social Media Index przedstawiono poniżej. 

Źródło: German Digitalization Consumer Report… (2014). 

Średni SMI w 2014 roku osiągnął wartość 7,7 i zanotował niewielki wzrost w relacji 
do roku poprzedniego (SMI w 2013 roku = 7,5). Niewielki spadek wskaźnika odnotowano 
w dwóch z trzech grup konsumentów wyodrębnionych wg wykształcenia. U osób z wy-
kształceniem podstawowym SMI w 2014 wyniósł 7,37 (spadek o 0,41), natomiast u konsu-
mentów ze średnim stopniem wykształcenia wskaźnik wyniósł 7,36 (spadek o 0,29). Wzrost 
wartości SMI zanotowano u osób ze świadectwem maturalnym oraz wyższym wykształce-
niem. Indeks osiągnął w tej grupie najwyższą wartość, tj. 8,27. W 2013 roku był na poziomie 
7,19 (German Digitalization Consumer Report… 2014, s. 23).

Istotnie zmienił się obraz dystrybucji mediów społecznościowych ze względu na wiek 
konsumentów. Największy wzrost SMI zaobserwowano wśród osób młodych (w wieku 16-
24 lata). W tej grupie wskaźnik osiągnął w 2014 roku wartość 10,04. W Niemczech spadła 
natomiast aktywność osób starszych w serwisach społecznościowych. SMI dla osób w wieku 
45-54 lata obniżył się z poziomu 7,79 w 2013 roku do poziomu 5,8 w roku kolejnym. Raport 
wskazuje także, iż z mediów społecznościowych częściej korzystają kobiety (SMI=8,03) niż 
mężczyźni (SMI=7,28) (German Digitalization Consumer Report… 2014, s. 23).

Na rynku mediów społecznościowych w Niemczech w latach 2013 i 2014, niekwestio-
nowanym zwycięzcą rankingu najpopularniejszych platform społecznościowych pozostaje 
Facebook. Już 71% niemieckich internautów posiada konto w tym serwisie społecznościo-
wym. Stale rośnie także częstotliwość wizyt na tym portalu. 78% użytkowników Facebooka 
loguje się do swojego konta każdego dnia. Drugą platformą społecznościową w Niemczech 
w 2014 roku był YouTube, w którym 39% użytkowników Internetu założyło swój profil. 
Największy wzrost bezwzględnej liczby nowych użytkowników w 2014 roku zanotował 
Google+ (plus 25%) (German Digitalization Consumer Report… 2014, s. 25).
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Wykorzystanie digitalizacji w promocji dóbr luksusowych

Funkcjonowanie rynku dóbr luksusowych odbywa się w sposób istotnie odmienny niż 
rynku produktów masowych, dlatego też decyzje podejmowane przez producentów tych 
dóbr często są sprzeczne z zasadami panującymi na tradycyjnym rynku. Odmienność ta, 
określona przez Dubois (2012) „paradoksem marketingu luksusowego”, obserwowalna jest 
w zakresie popytu, produktu, ceny i kosztów, dystrybucji a także komunikacji marketingo-
wej.

Projektowanie strategii komunikacyjnych na rynku dóbr luksusowych powinno 
respektować paradoks polegający na odwrotnym efekcie zwiększania świadomości marki. 
W przeciwieństwie do rynku produktów masowych, zwiększanie świadomości marki pro-
duktów luksusowych prowadzi często nie do wzrostu popytu, lecz do jego spadku (Heine 
2012, s. 86). Rosnąca rozpoznawalność marki przyciąga konsumentów podążających za 
modą. Grupą docelową dóbr luksusowych są natomiast klienci koneserzy, nabywający dobra 
luksusowe, by podkreślić swój indywidualny styl życia, wyróżniający ich spośród innych. 
Inwestycje poczynione w kierunku budowania rozpoznawalności marki luksusowej mogą 
spowodować odwracanie się od marki klientów pragnących należeć do elitarnego grona 
nabywców luksusu (Trommsdorff, Heine 2008, s. 1669).

Technologia cyfrowa w bardzo szybkim tempie wpłynęła na kształtowanie strategii mar-
ketingowych produktów masowych, w przeciwieństwie do rynku dóbr luksusowych, któ-
rego reakcja nie była tak entuzjastyczna. Na początku XXI wieku niewielu producentów 
luksusu zaangażowało się w komunikację i sprzedaż internetową (Geerts 2013, s. 79). Wraz 
z postępem technologicznym i idącymi za nim zmianami zachowań konsumenckich, zaczęły 
pojawiać się nowe trendy w komunikacji marketingowej prowadzonej przez producentów 
dóbr luksusowych. Luksusowe domy mody, takie jak Chanel, otworzyły się na komunika-
cję w formie zdigitalizowanej, a marki luksusowe, np. Louis Vuitton i Tiffany, rozszerzyły 
kanały dystrybucji o sprzedaż on-line. Innowatorzy w dziedzinie digitalizacji na rynku pro-
duktów luksusowych (np. Burberry) nie poprzestają na budowaniu profesjonalnych witryn 
i sklepów internetowych, lecz w sposób perfekcyjnie symbiotyczny łączą tradycyjną sprze-
daż detaliczną z doświadczeniami cyfrowymi, wzbogacając przekaz skierowany do klienta. 

Podstawowym narzędziem cyfrowej prezentacji marki luksusowej jest oczywiście stro-
na internetowa, stanowiąca najczęściej pierwszy przystanek klienta konesera w drodze do 
poszukiwania wnikliwych informacji o producencie i produktach. Konsumenci dóbr luk-
susowych mają wysokie oczekiwania wobec witryn w sieci, a w szczególności ich estetyki 
(Dall’Olmo Riley, Lacroix 2003, s. 96). 

Strona internetowa to także silne narzędzie do budowania strategii marki. W przypad-
ku mniejszych przedsiębiorstw produkujących dobra luksusowe, witryna w prostej postaci 
pełni funkcję cyfrowej wizytówki. Strony bardziej rozbudowane zawierają wyczerpujące 
informacje o produktach i kolekcjach, dokonują przeglądu submarek, pokazują historię mar-
ki, referencje, adresy punktów sprzedaży detalicznej oraz dane kontaktowe. Serwis chanel.
com zawiera także przekierowania do podstron wszystkich kategorii produktowych, a także 
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informuje o obecności marki Chanel na platformach SNS. Tożsamość marki budowana jest 
przez opowiedzenie bogatej historii jej powstania. Czarno-białe animacje nawiązujące do 
symboli marki, zachwycają wysoką rozdzielczością obrazu i jakością dźwięku, stanowiąc 
dla oglądających małe dzieła sztuki1.

Kolejne narzędzie cyfrowej komunikacji z klientem na rynku dóbr luksusowych to bezpo-
średni mailing. Mimo iż jego potencjał osłabł nieco w ostatnich latach, to nadal wykorzysty-
wany jest w procesie zarządzania relacjami z klientem. By zwiększyć prawdopodobieństwo 
trafności przesyłanych komunikatów, producenci dóbr luksusowych przy zapisywaniu się 
do newslettera proszą konsumentów o wskazanie kategorii produktowej, którą są oni zainte-
resowani (Heine, Berghaus 2014, s. 227).

Strona internetowa oraz newsletter to defensywne działania komunikacyjne. Formą 
o wiele bardziej ofensywną jest reklama w kanałach cyfrowych. Przykładem dobrze za-
planowanej i przeprowadzonej kampanii on-line jest reklama modeli xDrive marki BMW. 
Agencja prowadząca kampanię, odwołując się do powszechnego przekonania klientów, że 
wszystkie napędy na cztery koła są takie same, a to co odróżnia model xDrive od konku-
rencji to elastyczne rozdzielanie mocy na koła, w zależności od tego, gdzie jest potrzebne, 
wykorzystała w kampanii model drewnianego pajacyka. Zabawka, po kliknięciu nań mysz-
ką komputerową na ekranie monitora nie poruszała jednakowo wszystkimi kończynami, tak 
jak się tego spodziewano, lecz każdą z nich niezależnie od siebie. Komunikat reklamowy 
wyświetlany na ekranach zapraszał internautów do pociągnięcia za ręce i nogi drewniane-
go pajaca2. Klikalność baneru osiągała liczby nawet czterokrotnie wyższe niż w przypadku 
konkurencyjnych reklam on-line w branży samochodowej. Przykład kampanii BMW poka-
zał, jak komunikat cyfrowy w połączeniu z marketingiem wirusowym skutecznie zastąpił 
banery reklamowe w tradycyjnej formie (Chu, Kim 2011, s. 47).

Interesującym przykładem wykorzystania digitalizacji w komunikacji marketingowej 
produktów luksusowych są społeczności skupione wokół marki, budowane w serwisach spo-
łecznościowych. Pojęcie „brand community” wprowadzili Muniz, Albert i O’Guinn i ozna-
cza ono wspólnotę wielbicieli marki, niezwiązaną ze sobą geograficznie i wyodrębnioną ze 
względu na uporządkowany zbiór stosunków społecznych łączących jej członków (Muniz, 
Albert, O›Guinn 2001, s. 412). Jedną z flagowych społeczności skupionych wokół marki jest 
brand community marki Burberry. Na stronie3 producent zachęca klientów do dzielenia się 
w sieci własną historią słynnego płaszcza w kratę, zamieszczania zdjęć w odzieży luksuso-
wej marki Burberry, podkreślających własny styl klientów. 

Popularne serwisy społecznościowe, zdobywające nowe rzesze zwolenników wśród 
klientów produktów masowych, wykorzystywane są na rynku dóbr luksusowych z dużo 
większą ostrożnością. Producenci luksusu mają słuszne obawy, by treści umieszczane 
w portalach społecznościowych nie przyniosły zbyt wielkiego rozgłosu, nie niosąc za tym 

1  http://inside.chanel.com/de/paris-by-chanel/5n-chanel-paris [dostęp: 11.01.2016].
2  https://www.press.bmwgroup.com/ global/photoDetail.html?title=jumping-jack-xxl-bmw-promotes-all-wheel-drive-system-
xdrive-with-huge-3d-jumping-jacks-in-large&docNo=P0026102 [dostęp: 11.01.2016].
3  http://artofthetrench.burberry.com/ [dostęp: 07.01.2016].
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żadnej treści. Zawartość komunikatu odnosi się tu zazwyczaj do prowadzonych aktualnie 
kampanii w wymiarze rzeczywistym. Uznanie w branży mody luksusowej wzbudził projekt 
Karla Lagerfelda, który wykonał 113 ekscentrycznych zdjęć ikonom popkultury w słynnym 
żakiecie marki Chanel. Wykonane fotografie posłużyły do stworzenia wystawy sztuki pod 
hasłem Little Black Jacket, prezentowanej w największych stolicach świata mody: Berlinie, 
Mediolanie, Paryżu, Singapurze i wielu innych. Reportaż z otwarcia trafił do serwisów spo-
łecznościowych, a zdjęcia zostały zamieszczone w pierwszym „cyfrowym muzeum” Chanel, 
stworzonym na jednej z podstron kultowej marki. Odwiedzający muzeum, korzystając z ani-
macji mogli poczuć się jak podczas prawdziwego wydarzenia kulturalnego przechadzając 
się po pomieszczeniach muzealnych, słysząc kroki innych odwiedzających4.

Podsumowanie

Marki luksusowe ze sporym opóźnieniem oraz dużą dozą sceptycyzmu wkraczają do 
sfery cyfrowej. Wykorzystując jej zasięg oraz znaczenie w kształtowaniu nowych zacho-
wań konsumenckich, producenci dóbr luksusowych zabezpieczają przyszłość swoich ma-
rek. Platformy cyfrowe dają im możliwość tworzenia wizualnej, dźwiękowej i interaktywnej 
kreacji marki w sieci internetowej, pozostając wiernym estetyce korespondującej z tożsamo-
ścią marki. 

Rynek dóbr luksusowych zdaje się doceniać cyfrowe kanały komunikacji przede wszyst-
kim za ich wysoką elastyczność i zdecydowanie krótszy czas reakcji na zmiany rynkowe. 
Serwisy internetowe pozwalają tworzyć przestrzeń, w której produkty sklasyfikowane są 
według serii, pór roku, regionu geograficznego. Stanowią także wiarygodne źródło infor-
macji dla konsumentów poszukujących aktualnych informacji, ceniących sobie krótki czas 
dotarcia do nich. W obliczu stale zmieniających się potrzeb i pragnień konsumenckich, sieć 
internetowa to skuteczne narzędzie do budowania i dbania o dobre relacje.

Obecny trend komunikacyjny na rynku produktów masowych, w dobie dominacji ka-
nałów cyfrowych, zdaje się stawiać sobie za cel zwiększanie liczby unikatowych użytkow-
ników, częstotliwości odwiedzin w mediach społecznościowych, liczby zamieszczanych 
zdjęć, video, podcastów. W przypadku produktów luksusowych tego typu działania mogą 
„rozcieńczyć” budowany przez lata wizerunek marki premium oraz okazać się szkodliwe 
dla szacowanej wartości marki. Kluczowym aspektem okazuje się być tu treść przekazu: 
twórcza, zaangażowana w budowanie tożsamości marki, nie bojąca się akcentować regio-
nalnych konotacji produktów. 

Produkty luksusowe zmierzają do zwiększania swoich właściwości cyfrowych. Przemysł 
niegdyś funkcjonujący jedynie w tradycyjnych mediach, odporny na cyfrowy postęp świata, 
zaczyna się zmieniać. Obserwacja popytu na zdigitalizowany luksus wśród konsumentów 
koneserów rozpoczyna epokę renesansu cyfrowego na rynku dóbr luksusowych w skali mię-
dzynarodowej.

4  http://thelittleblackjacket.chanel.com/E-Experiences [dostęp: 07.01.2016].
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Digitisation of Marketing Communications in the Market for Luxury 
Goods

Summary

The term “digital revolution” determines the fundamental changes that have oc-
curred in consumers’ life and in the economic reality in connection with the grow-
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ing importance of information technologies, particularly the Internet which has 
remodelled the way of acquiring and processing information, communicating with 
one another, and establishing relations, affecting, at the same time, the shape of the 
consumer’s social environment.

An aim of the research article is to present the process of adaptation of the digi-
tal technology to the communication processes in the market for luxury products, 
which has adopted digitisation on its own principles sometimes opposing the rules 
governing the market for mass products. The initial sceptical look at communica-
tions in the digitised form has been replaced by the symbiotic integration of tradi-
tional forms of contact and digital tools. Popularity in the market of luxury goods 
has been won mainly by personalised forms of message, focusing on the content, 
picture and sound of high quality as well as on distinguishing the consumer con-
noisseur and not on building recognisability of the brand which in this case might 
have threatened by a drop in demand and disappointed the circle of customers wish-
ing to still remain elite.

Key words: digitisation, digital revolution, digital marketing, luxury goods, mar-
keting communications.

JEL codes: M30, M31

Оцифровка маркетинговой коммуникации на рынке предметов 
роскоши

Резюме

Понятие «цифровой революции» определяет коренные изменения, ка-
кие произошли в жизни потребителей и в экономической действительности 
в связи с возрастающим значением информатических технологий, особенно 
интернета, который преобразовал способ поиска и обработки информации, 
общения друг с другом и установления связей, одновременно влияя на форму 
социальной среды потребителя.

Цель исследовательской статьи – представить процесс приспособления 
цифровой технологии к коммуникационным процессам на рынке предметов 
роскоши, который принял оцифровку на собственных принципах, иногда про-
тиворечащих правилам, управляющим рынком массовой продукции. Перво-
начальный скептический взгляд на коммуникацию в цифровой форме заме-
стила симбиотическая интеграция традиционных форм контакта и цифровых 
инструментов. Популярность на рынке предметов роскоши завоевали прежде 
всего персонализированные формы сообщения, сосредоточивающиеся на со-
держании, изображении и звуке высокого качества, а также на выделении по-
требителя-знатока, а не на построении опознаваемости марки, которая в этом 
случае могла бы угрожать снижением спроса и разочаровать круг покупате-
лей, желающий по-прежнему оставаться элитарным.

Ключевые слова: оцифровка, цифровая революция, цифровой маркетинг, 
предметы роскоши, маркетинговая коммуникация.

Коды JEL: M30, M31
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