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Technologie mobilne a zachowania konsumentów

Streszczenie

Współcześni konsumenci korzystają z urządzeń mobilnych, aby wyszukać pro-
dukt nie wychodząc z domu, poszukują informacji o interesujących ofertach przeka-
zywanych na podstawie bieżącej lokalizacji, porównują ceny, czytają opinie o pro-
duktach na miejscu, w punktach sprzedaży. Technologia mobilna stwarza nie tylko 
bogactwo możliwości kształtowania relacji z klientami, ale coraz bardziej wpływa 
na rynkowe zachowania konsumentów. Celem rozważań jest przedstawienie, w jaki 
sposób konsumenci korzystają ze swoich telefonów komórkowych i tabletów oraz jak 
przekłada się to na ich decyzje zakupowe. Artykuł ma charakter koncepcyjny.

Słowa kluczowe: relacje z klientami, rynkowe zachowania konsumentów, techno-
logie mobilne.

Kody JEL: M31, M15, O32, O33

Technologie mobilne

Pozyskiwanie klientów w ostatnich kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu latach było zwią-
zane z realizacją tzw. akcji marketingowej. Akcja taka miała zwykle postać np. aktywnego 
telemarketingu, wysyłki e-mailingu czy kampanii reklamowej w mediach. Zachęcany taką 
formą komunikacji klient decydował się na produkt lub nie, w określonym czasie kampa-
nia była zamykana i podsumowywane były wyniki. Rozwój technologii, z którym mamy 
do czynienia w ostatnim czasie spowodował, że nawet mała firma dziś może być wielka 
w Internecie i może stosować zaawansowane technologie informatyczne do pozyskiwania, 
obsługi i utrzymywania kontaktu z klientami, wpływania na ich decyzje zakupowe czy bu-
dowania właściwych relacji. Mobilność to przede wszystkim możliwość bezprzewodowej 
komunikacji między urządzeniami, niekoniecznie tego samego rodzaju czy przeznaczenia.

Głównymi trendami, które można zaobserwować na rynku elektroniki użytkowej jest 
mobilność, miniaturyzacja i coraz większe możliwości sprzętu, które wcześniej dostępne 
były tylko dla profesjonalistów. Technologie mobilne stają się coraz bardziej wszechobecne 
w życiu każdego człowieka. To nie tylko popularne obecnie na rynku sieci komórkowe GSM 
lub w mniejszym stopniu NMT. Do klasy technologii mobilnych można zaliczyć: 
 - sieci komórkowe DCS, NMT, GSM, UMTS,
 - cyfrową łączność radiową, rozwiązania WLAN,
 - technologia Bluetooth,
 - łączność z wykorzystaniem fal podczerwonych,
 - inne rozwiązania.
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Ich najistotniejsza zaleta, jaką jest możliwość korzystania w dowolnym miejscu powo-
duje, że komunikatory mobilne zdobywają coraz większą popularność, a przenikanie się 
technologii komputerowej z telekomunikacyjną staje się nieuniknione i coraz powszechniej 
wykorzystywane w komunikacji z klientami. Platformy dostępne obecnie na rynku pozwa-
lają na analizę ruchu w sieci, dostarczając tym samym bardzo ważnych informacji na temat 
ścieżki zakupowej konsumenta. Poruszając się wzdłuż takiej ścieżki można z bardzo dużą 
dokładnością prześledzić wartość mobilnego wyszukiwania produktów, zwłaszcza w aspek-
cie marek o ograniczonej dystrybucji czy niskiej widoczności na półkach sklepowych. 

Wszystko zawierające w nazwie cząstkę „fon” łączy funkcjonalność telefonu komór-
kowego, przyzwoitego aparatu cyfrowego, kamery, przenośnego komputera oraz nawiga-
cji i dyktafonu. Technologia pozwala na dostęp do konsumentów w całkiem nowy sposób. 
Dzięki dynamicznym mediom i innowacjom technologicznym marketing może nie tylko 
docierać w bardziej efektywny sposób do konsumentów, ale również oferować im przydatne 
rozwiązania (Owczarek 2013, s. 46). Warto również podkreślić, iż współcześni konsumenci 
nie zawsze szukają rozrywki, ale są otwarci na rozwiązania, które mogą być przydatne w co-
dziennym życiu w pracy, w miłym spędzaniu wolnego czasu czy na wakacjach. Im bardziej 
użyteczne, kreatywne i relewantne rozwiązania im zaoferujemy, tym większa szansa, że 
zwrócą uwagę na firmę i zaczną korzystać z jej produktów. 

Mobilny marketing a zachowania konsumentów

Mobilny marketing

Tradycyjny marketing masowy przede wszystkim skupia się na zawartości, natomiast 
zmiana sposobu myślenia, komunikacja z klientem „jeden na jeden” wymaga zdecydowane-
go skupienia się na kontekście. Istotna jest zatem zdolność do wykorzystania dużych ilości 
informacji w czasie rzeczywistym o: produktach, potrzebach klientów, ofertach, których 
oczekują, odpowiednim tonie i czasie komunikacji. Konsumenci, zwłaszcza młodsza ge-
neracja, coraz bardziej domagają się rozwiązań dostosowanych do ich własnych, szybko 
zmieniających się potrzeb i nawyków dotyczących urządzeń mobilnych. 

Nowością mobilnego marketingu są fotokody. Po „najechaniu” na kolorowe znaczki na 
produktach aparatem z komórki w kilka minut można połączyć się z sieciowym adresem 
dotyczącym oferty. Przy dobrym transferze nawet na ekranie telefonu można obejrzeć fil-
mik o produkcie. Nowoczesna technologia co chwilę zaskakuje nowymi, udoskonalonymi 
rozwiązaniami, jak np. mobeam, który zmienia dowolny fizyczny kod zaprojektowany do 
odczytu przez laser, jak np. barcody, karty lojalnościowe, bilety komunikacji kolejowej czy 
kupony loteryjne, pulsujący strumień światła, niewidoczny dla oka ludzkiego, ale możliwy 
do odczytu przez zwykły czytnik czy ręczny skaner. Rezultat takiej przemiany barcodu jest 
taki, że nie trzeba pamiętać o zabraniu kuponu rabatowego do sklepu lub biletu na dane 
wydarzenie, konsument może otrzymać go bezpośrednio na swój telefon komórkowy, który 
zawsze ma przy sobie. Dla konsumentów jest to niezwykła wygoda, a zarazem duże uła-
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twienie, dla biznesu i handlu też nie powoduje żadnych zmian i komplikacji, sam proces 
skanowania pozostaje bowiem bez zmian1.

Komórka staje się jednym z cenniejszych typów powierzchni reklamowej w walce 
o udział klienta w wydatkach na zakup różnych produktów, coraz bardziej zindywidualizo-
wanym urządzeniem (spersonalizowanie na podstawie fachowej bazy profili). Reklama mo-
bilna musi dawać możliwość interakcji, przekierowania na stronę producenta czy wysłania 
prośby o kupon promocyjny. Cechy reklamy z funkcjonalnością interaktywnych narzędzi 
doskonale łączy usevertising. Koncentracja na dostarczaniu klientowi konkretnych wartości 
(przez ułatwienie życia bądź dostarczenie doświadczeń) czyni te rozwiązania wyjątkowymi. 
Przykładem może być wykorzystanie urządzenia firmy Apple - iPoda i odpowiednich butów 
firmy Nike do biegania do stworzenia specjalnego zestawu do biegania oraz serwisu umoż-
liwiającego rejestrowanie wyników i ich publikowanie oraz dzielenie się nimi z użytkowni-
kami z całego świata. Usevertising niewątpliwe pozwala na dłuższe utrzymanie kontaktów 
z marką niż tylko podczas trwania kampanii reklamowej i przede wszystkim na co należy 
zwrócić uwagę. Samo podejście prowadzi do tworzenia rozwiązań zdecydowanie mogących 
wpływać na zmianę zachowań konsumentów.

SMS należy do jednej z najstarszych form komunikacji mobilnej. Rozwiązanie SMS 
znajduje zastosowanie do zwiększenia rozpoznawalności marki poprzez wykorzystanie 
SMS-ów z nazwą firmy w polu odbiorcy. Taki zabieg ma na celu tworzenie profesjonalnego 
wizerunku firmy oraz ugruntowanie jej nazwy w świadomości klientów. Również wykorzy-
stywanie przez wiele firm systemu automatycznego powiadamiania SMS coraz bardziej po-
zytywnie zaczyna być odbierane przez klientów. Potwierdzają to nie tylko prezesi e-sklepów 
czy firm kurierskich, ale przede wszystkim klienci, którzy także przychylnie odbierają SMS-
owe powiadomienia o innych sprawach, jak np. umówione, wizyty, spotkania (Ogonowski, 
Isakow 2013, s. 77). Klient, który dokonał zakupów w e-sklepie, a następnie otrzymał SMS-em 
powiadomienie na temat statusu swojego zamówienia czuje się bardziej komfortowo i bez-
piecznie, ponieważ dokładnie wie, kiedy np. otrzyma swój towar lub usługę. Dzięki temu 
wzrasta jego satysfakcja z zakupów, a to z kolei przekłada się na większą lojalność. Ponadto 
istnieje możliwość prowadzenia komunikacji dwukierunkowej, w której klient może odpo-
wiedzieć na SMS-a, przesyłając informację zwrotną (Zawiliński 2013, s. 23).

Akcje bazujące na sprawnym połączeniu kilku narzędzi mogą być działaniem przynoszą-
cym całkiem dobre efekty, a SMS-y i e-maile to również dobre zestawienie.

Możliwość posiadania cyfrowej telewizji w komórce i mobilny Internet sprawią, że 
otworzymy się na świat i wyjdziemy na miasto, a najchętniej na kawkę. Powodzeniem za-
czynają się cieszyć kawowe bary z bezprzewodowym Internetem.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Mobile Life2 konsumenci z krajów roz-
wijających się w związku z brakiem powszechnego dostępu do laptopów na tych rynkach, 

1  http:// www.mobeam.com [dostęp: 02.04.2014].
2  Mobile Life jest to corocznie realizowany projekt TNS poświęcony badaniu zachowań, motywacji i priorytetów światowej 
populacji użytkowników urządzeń mobilnych. Oferuje najbardziej kompleksowe spojrzenie, na sposób korzystania przez kon-
sumentów ze swoich telefonów komórkowych i tabletów.
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coraz częściej sięgają po smartfony, które w krajach rozwiniętych cieszą się ogromną po-
pularnością i są cenione za dostęp do Internetu oraz poczty elektronicznej (Raport TNS 
Mobile Life 2013). Pomocne są również aplikacje pomagające klientom zrobić listę za-
kupów, a następnie odnalezienie produktów w sklepie. Współczesne smartfony to już nie 
tylko połączenie wcześniejszych dwóch produktów – telefonu i komputera, ale także aparatu 
fotograficznego i kamery video. 

Także użytkownicy tabletów bardzo często za ich pośrednictwem łączą się z Internetem, 
korzystając z połączeń WiFi.

Podczas zakupów konsumenci wykonują wiele różnych czynności na swoich komór-
kach. Wyzwaniem dla biznesu jest odpowiednie wykorzystanie tej aktywności. Konsumenci 
potrafią reagować na reklamy telewizyjne nie przerywając oglądanego w danej chwili pro-
gramu, korzystają bowiem z telefonu komórkowego celem wyszukania produktu, a przy 
tym „nie ruszania się z kanapy. Ponadto, mogą też wyszukiwać i realizować vouchery, 
odbierać informacje o interesujących ofertach, przekazywane na podstawie bieżącej loka-
lizacji. Mogą także porównywać ceny, czytać recenzje na miejscu w sklepie korzystając 
z portali społecznościowych. Media społecznościowe pokazały konsumentom, że ich głos 
ma znaczenie. 52% internautów jest zdania, że nawet jedna negatywna opinia w sieci potra-
fi skutecznie zniechęcić ich do zakupu danej marki. Siła konsumentów on-line ma jednak 
również swój niezwykle pozytywny aspekt. Prosumenci to bowiem konsumenci, którzy nie 
chcą być tylko i wyłącznie biernymi odbiorcami komunikatów reklamowych tworzonych za 
zamkniętymi drzwiami agencji reklamowych. Pragną odgrywać aktywną rolę w życiu firm 
i marek. Współtworzyć je i uczestniczyć w procesie ich powstawania od samego początku 
(Kucza 2013, s. 11). Jak ważne w podjęciu decyzji o zakupie w miejscu sprzedaży dla pol-
skich konsumentów jest korzystanie z telefonu mogą świadczyć wyniki badań cytowanego 
już wcześniej Raportu TNS:
 - 43% czyta w telefonie informacje o danym produkcie,
 - 31% porównuje ceny (dla porównania w krajach rozwiniętych porównywań cen doko-

nuje 34%),
 - 25% zasięga opinii przyjaciół i znajomych,
 - 23% robi zdjęcia produktowi,
 - 18% skanuje kody kreskowe celem poszukiwania bardziej szczegółowych informacji 

(dla porównania w krajach wschodzących czyni to 25%),
 - 15% szuka informacji o produkcie,
 - 14% sprawdza dostępność produktu w innym sklepie,
 - 14% sprawdza, czy nie byłoby wygodniej zakupić wybrany produkt przez Internet 

(Raport TNS Mobile Life 2013).
Konsumenci, po upewnieniu się co do rzeczywistej wartości produktów, które są przez 

nich akceptowane, chcą odpowiedzialnie podejmować decyzje zakupowe, dlatego porównu-
ją ceny w wyszukiwarkach. W Polsce za najpopularniejsze wyszukiwarki uznaje się Ceneo, 
Allegro, Nokaut itp. Nie tylko polscy użytkownicy komórek, ale użytkownicy komórek na 
całym świecie chętnie sięgają po funkcjonalności, które są angażujące i pobudzają ich do 
określonych działań.
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33% polskich konsumentów i tyle samo użytkowników telefonów komórkowych na 
świecie przyznaje się do zachowania, jakim jest showrooming, czyli odwiedzanie sklepów 
tylko w celu oglądania, testowania, a w konsekwencji dokonania zakupu w innym miejscu, 
zazwyczaj tańszym sklepie lub on-line. W takich sytuacjach dla producentów wielu marek 
nadarza się niebywała sytuacja do rozpoczęcia dialogu z konsumentem, wzbudzenia zainte-
resowania i przejścia zmiany oglądania w zakup. 

Dzięki Internetowi producenci coraz więcej wiedzą o potrzebach konsumenta. W celu 
jego poznania, sprawdzają strony, które odwiedza, analizują, co je, co czyta, co kupuje 
w sieci. Obecnie możliwe jest przygotowanie spersonalizowanych reklam, które mają trafić 
wprost do skrzynki wybranego konsumenta. Zindywidualizowane podejście to przyszłość 
marketingu. Zrozumienie tego, jak polscy konsumenci wykorzystują swoje telefony podczas 
pobytu w punkcie handlowym oraz z jakich rozwiązań chętnie skorzystają, może przyczynić 
się, przez przygotowanie odpowiednich aplikacji, kuponów rabatowych czy dostarczenia 
lepszej informacji, do poprawy oferty niejednego producenta. 

Aby jednak móc w pełni wykorzystać potencjalne możliwości, które stwarzają techno-
logie mobilne, trzeba zwrócić uwagę na potrzebę ogromnych baz danych łączących obra-
zy produktów ze szczegółowymi cechami i odniesienie tych aspektów do indywidualnych 
zakupów, celem stworzenia marketingu skrojonego na miarę potrzeb konkretnego klienta. 
Nie ulega zatem wątpliwości, że coraz trudniej trafić do odbiorców przez tradycyjne kanały 
komunikacji. 

Zbudowanie oferty, która mogłaby zapewnić stałą obecność produktów firmy w urzą-
dzeniach konsumentów powinno stać się wyzwaniem nie tylko dla dyrektorów marketingu, 
ale dla współczesnych menadżerów ceniących sobie nowoczesne zarządzanie organizacją.

Zachowania konsumentów

Zachowania konsumentów to proces wyboru, kupna, użytkowania, akceptowania lub 
odrzucania produktów, usług, pomysłów i doświadczeń w celu zaspokojenia potrzeb lub 
pragnień przez osobę lub grupę (Solomon 2006, s. 25). Współczesne zachowania konsu-
mentów w dużej mierze ukształtowały się pod wpływem procesu globalizacji. Konsument 
na początku drugiej dekady XXI w. żyje w zglobalizowanym świecie oplecionym pajęczyną 
sieci komputerowych, w niesłychanie zmiennym i dynamicznym otoczeniu (Mróz 2013,  
s. 9). Zachowania konsumentów tworzą cykl obejmujący orientację, kupowanie, użytko-
wanie i pozbywanie się wyrobu (Światowy 2006, s. 12). Zachowania konsumentów bywają 
bardzo zróżnicowane. Cechuje je duża zmienność i podatność na oddziaływania bodźców 
płynących z zewnątrz (Rudnicki 2012, s. 7). Rewolucja w informatyce i telekomunikacji 
umożliwiły i urzeczywistniły istnienie „globalnej wioski” (Szymański 2004, s. 14). Jednym 
z następstw globalizacji i jej wpływu na zachowania konsumentów w wyniku postępu tech-
nologicznego jest e-konsumpcja.

Wraz z dynamicznie rozwijającą się technologią, nowoczesne urządzenia bardzo szyb-
ko stają się przedmiotami codziennego użytku. Dziś, kiedy ok. 90% polskiego społeczeń-
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stwa posiada telefony komórkowe, jakże trudne byłoby funkcjonowanie bez niego (Brych, 
Grobel, Skowron 2013, s. 114). Każdą grupę społeczną cechuje inna wrażliwość na media. 
Jej rozpoznanie pozwala ocenić środki przekazu i dokonać wyboru tych, które najbardziej 
odpowiadają oczekiwaniom nabywców. Dokonana w ten sposób selekcja mediów, nawiązu-
jąca także do stylów życia konsumentów, ułatwia dostosowanie ich do różnych produktów 
i rodzaju podejmowanych działań promocyjnych.

Rozwiązania technologiczne w głównej mierze przyczyniły się do ukształtowania konsu-
mentów „motywowanych nowymi doświadczeniami, rozrywką, odkryciami, walką z nudą. 
Konsumentów, którzy prowadzą przejściowy tryb życia, uwalniając się od niedogodności 
i stresów związanych z własnością i posiadaniem”3. Współczesny konsument globalny ko-
rzysta ze zdobyczy technologicznych i często określany jest jako konsument nowej ery. 
Ponadto jest konsumentem, który poszukuje informacji, podkreśla swoją indywidualność, 
a zarazem autentyczność, angażuje się w procesy rynkowe oraz zbiera, analizuje i selek-
cjonuje informacje. Z jednej strony jest świadomy swoich praw i cechuje go etyka w postę-
powaniu, z drugiej zaś strony często czuje się zagubiony w natłoku informacji rynkowych 
(Włodarczyk-Śpiewak 2011, s. 145).

Identyfikacja i zrozumienie zachowań konsumentów w aspekcie korzystania przez nich 
z urządzeń mobilnych oraz opracowanie strategii mobilnej powinno stać się zasadniczym 
celem biznesowym każdego przedsiębiorcy.

Podsumowanie

We współczesnej rzeczywistości rynkowej technologie mobilne stają się nieodzowne 
dla przedsiębiorstw ze wszystkich branż. Obecnie w świecie technologii mobilnych istnieją 
porywające inicjatywy, pomysły, przełomowa technologia i innowacje zakrojone na szero-
ką skalę. Warto postarać się, aby ich rozwój szedł we właściwym kierunku, bo mogą przy 
tym skorzystać konsumenci. Technologie mobilne umożliwiają bezpośredni kontakt z kon-
sumentami, zwłaszcza docieranie do klienta. Rosnący zakres interaktywnych doświadczeń 
oferowanych przez współczesne technologie mobilne, coraz silniej motywuje konsumentów 
przez bardziej zindywidualizowaną komunikację ze światem rzeczywistym. Ponadto po-
łączenie portali społecznościowych z zawsze dostępną i działającą w czasie rzeczywistym 
technologią mobilną stwarza bogactwo nowych możliwości kształtowania relacji z klienta-
mi. Jednak należy mieć na uwadze również to, że nie zawsze stosowane w kanale mobilnym 
rozwiązania, promowane na świecie, sprawdzą się na naszym, polskim rynku. Polscy kon-
sumenci mają specyficzne potrzeby i oczekiwania, i chociaż telefon stanowi coraz bardziej 
powszechny i atrakcyjny środek dotarcia do potencjalnego konsumenta, to niekoniecznie 
może być jego ulubionym narzędziem komunikacyjnym podczas zakupów. 

Wykorzystując mobilne kanały można wpłynąć na większe zaangażowanie konsumen-
ta, dzięki któremu z kolei można bardziej będzie dopasować się do jego potrzeb, stylu 

3  http://www. trendwatching.com
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oraz dynamiki realizowania procesu podejmowania decyzji i w efekcie dokonania zakupu. 
Współczesne technologie mobilne pozwalają już bardzo precyzyjnie zdiagnozować poten-
cjalnego klienta i określić bliską mu teraźniejszość postrzeganą przez pryzmat jego potrzeb, 
a temu właśnie powinny one służyć.
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Mobile Technologies and Consumer Behaviour

Summary

Contemporary consumers make use of mobile devices to find the product not 
leaving the house, look for information on interesting offers handled over on the 
basis of current location, compare prices, read opinions on the products on the spot, 
at POS. The mobile technology creates not only opulence of possibilities to shape 
relationships with customers but more and more affects consumers’ market behav-
iours. An aim of considerations is to present how consumers make use of their 
mobile phones and tablets and how it translates into their purchasing decisions. The 
article is of the conceptual nature.

Key words: relations with customers, consumers’ market behaviours, mobile tech-
nologies.
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Мобильные технологии и поведение потребителей

Резюме

Современные потребители пользуются мобильными устройствами, чтобы 
отыскать продукт, не выходя из дома, они ищут информацию об интересных 
предложениях, передаваемых на основе текущей локализации, сравнивают 
цены, читают мнения о продуктах на месте, в точках продажи. Мобильная 
технология создает не только богатство возможностей формирования отно-
шений с клиентами, но и все более влияет на рыночное поведение потребите-
лей. Цель рассуждений - представить, каким образом потребители пользуют-
ся своими сотовыми телефонами и планшетами, а также как это переводится  
в их решения о покупке. Статья имеет концептуальный характер.

Ключевые слова: отношения с клиентами, рыночное поведение потребите-
лей, мобильные технологии.

Коды JEL: M31, M15, O32, O33
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