
231HANDEL WEWNĘTRZNY 2017;5(370):231-240

Jacek Kall 
Wyższa Szkoła Bankowa − Poznań

Mobilna transformacja polskich Milenialsów jako determinanta 
skutecznej komunikacji mobilnej 

Streszczenie

Smartfony i tablety, zwłaszcza w pokoleniu Milenialsów, są powszechnie użyt-
kowane i to niemal przez cały dzień. Pojawia się pytanie o możliwość wykorzystania 
mniejszych ekranów w komunikacji marketingowej – być może wręcz zastąpienia 
nimi reklamy w tradycyjnych mediach. Jednak sam fakt powszechnego posiadania 
smartfonów i częstego korzystania z nich nie są wystarczającymi przesłankami pod-
jęcia takich decyzji. Dla ustalenia gotowości młodych konsumentów do budowania 
relacji z markami poprzez urządzenia mobilne zrealizowano dwa badania ilościowe. 

Słowa kluczowe: komunikacja marketingowa, komunikacja mobilna, pokolenie 
Milenials.

Kody JEL: M31, M37

Wstęp 

Urządzenia mobilne z natury rzeczy używane są wszędzie i do wszystkiego: nie tylko za-
pewniają ciągły kontakt z bliskimi, ale też pośredniczą w nawiązywaniu i podtrzymywaniu 
relacji towarzyskich, pomagają planować grafik codziennych zadań, są pomocne w zaku-
pach, ułatwiają podróże, ale przede wszystkim dostarczają rozrywki w wolnych chwilach, 
kiedy nie ma nic innego do roboty. Pojawia się w tym kontekście pytanie o możliwości 
ich wykorzystania w komunikacji marketingowej marek z konsumentami, zwłaszcza tymi 
młodszymi. Jednak sam fakt wysokiej penetracji smartfonów i ich częstego używania nie 
jest wystarczającą przesłanką dla podjęcia istotnych zmian w sposobie komunikacji marek. 

Użytkowanie urządzeń mobilnych przez Milenialsów

Pokolenie Milenialsów (nazywane pokoleniem Y, od angielskiej wymowy tej litery, iden-
tycznej jak dla pytania „why”) obejmuje osoby urodzone w latach 1980-1996. W Polsce stano-
wi ono niemal 1/4 całej populacji (GUS 2016), a jego znaczenie wynika nie tyle z liczebności, 
ile z faktu, że wyznacza ono kierunki zmian w zachowaniach konsumpcyjnych, które będą 
dominować w najbliższej przyszłości. To pierwsze w historii prawdziwie globalne pokolenie, 
które niezależnie od miejsca urodzenia wyrosło na programach typu reality show i popular-
nych w skali globalnej gwiazdach muzyki. Charakteryzuje je silna orientacja na przeżycia 
i wrażenia, a nie posiadanie dóbr materialnych. Stąd popularność w tym pokoleniu idei dziele-
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nia się (‘sharing’) oraz nabywania dostępu do określonych dóbr (np. kultury), a nie kupowania 
ich samych. Milenialsi określani są skrótem 3F, od food, fashion i friends (Barton i in. 2012). 
Wysoko w hierarchii wydatków pokolenia Y jest jadanie w punktach gastronomicznych (waż-
niejsza pozycja niż zakupy artykułów do pielęgnacji ciała), a także świetna orientacja w kwe-
stiach mody oraz częste kupowanie ubrań. Kluczowym wyznacznikiem tego pokolenia jest 
jednak przede wszystkim wyjątkowa otwartość na nowe technologie. Milenialsi są znacznie 
lepiej niż poprzednie pokolenia wyposażeni w różne elektroniczne gadżety, zwłaszcza urządze-
nia mobilne (w skali globalnej 5/6 Milenialsów posiada smartfona; Mobirank 2015). Analizy 
GlobalWebIndex wskazują, że młodsi Milenialsi (przed 25. rokiem życia) już połowę czasu 
„przed ekranem” spędzają ze smartfonem (Young 2016) − poświęcają im dziennie niemal 
3h 20 minut (użytkownicy po 55. roku życia zaledwie 35 minut; Young 2015). Badania pol-
skiej firmy Spicy Mobile (2015), zrealizowane na próbie ponad 1000 użytkowników w wieku  
20-34 lata potwierdzają, że aż 2/3 czasu używania smartfona zajmują aplikacje mobile. 
Milenialsi znacznie częściej niż starsze pokolenia używają smartfonów do kupowania; rów-
nież relacje społeczne pokolenie Y buduje (znacznie częściej niż wcześniejsze pokolenia) ba-
zując na urządzeniach mobilnych. Relacje Milenialsów z ich smartfonami są wyjątkowe – 6/7 
Milenialsów nigdy nie rozstaje się ze swoim smartfonem (nawet w nocy), a 4/5 pierwszą rze-
czą, jaką robi po przebudzeniu jest sięgnięcie po smartfona (eMarketer 2015). 

W świetle opisanych powyżej statystyk nie dziwi fakt rosnącego znaczenia w budżetach 
promocyjnych przedsiębiorstw ekranów smartfonów oraz komputerów, przy jednoczesnym 
malejącym znaczeniu tradycyjnych mass mediów. Badanie Cadent Consulting Group wska-
zuje, że wydatki na kanały cyfrowe zrównały się z budżetami na kampanie reklamowe w tra-
dycyjnych mass mediach, choć jeszcze cztery lata temu były relatywnie 3,5-krotnie mniej-
sze (Neff 2017). Rosnące znaczenie małych ekranów jest widoczne szczególnie na rynku 
brytyjskim – obecnie aż 30% całkowitych wydatków na działania reklamowe kierowane 
jest do tego kanału, a w perspektywie trzech lat prognozuje się, że będzie to nawet połowa 
budżetów (eMarketer 2017). 

W przeciwieństwie do najbardziej rozwiniętych rynków, w Polsce nadal niemal poło-
wa budżetów komunikacyjnych kierowana jest do telewizji (Rynek reklamowy... 2017), 
zaś udział „mobili” można szacować na około 5-6% (IAB/PwC 2016). To by znaczyło, że 
urządzenia mobilne są w Polsce relatywnie 5-, 6-krotnie mniej istotne, z komunikacyjnego 
punktu widzenia, w porównaniu z rynkiem brytyjskim. Najwyraźniej polscy menadżerowie 
uznają, że konsumenci polscy (w tym i młodzi) nie są jeszcze gotowi na komunikację mobil-
ną. Celem artykułu jest weryfikacja tego poglądu, a konkretnie diagnoza stopnia gotowości 
(określanej jako „transformacja mobilna”) polskich Milenialsów do tego, by marki prowa-
dziły z nimi dialog drogą mobilną.

Mobilna transformacja polskich Milenialsów

Konsultanci firmy Forrester Research zalecają, aby podjęcie działań z zakresu komuni-
kacji mobilnej warunkowane było wcześniejszą diagnozą mobilnej transformacji adresa-
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tów (mobile mind shift), do których przekaz taki miałby trafić. Jej objawami są (Schadler, 
Bernoff, Ask 2014): 1) częstotliwość sięgania po smartfona; 2) wszechstronność korzystania 
z niego (nie tylko w domu czy w pracy); 3) wykorzystywanie smartfona nie tylko do roz-
mów i wysyłania wiadomości, ale także konsumowania treści oraz dokonywania transakcji; 
4) deklarowane przez konsumentów oczekiwanie, że marka oferować będzie aplikację lub 
witrynę mobilną oraz ich znaczenie dla budowania silnej relacji z marką.

Ponieważ większość cytowanych badań dotyczy Milenialsów amerykańskich lub za-
chodnioeuropejskich (odnośnie do polskich znane są głównie statystyki posiadania smart-
fonów i korzystania z nich), celem zrealizowanych na potrzeby artykułu dwóch badań była 
diagnoza mobilnej transformacji polskich Milenialsów. Badania dotyczyły w istocie trzech 
kwestii: 1) relacji Milenialsów ze smartfonem (w porównaniu do innych urządzeń elek-
troniki użytkowej); 2) najczęściej wykorzystywanych aplikacji mobilnych (skoro dominują 
w czasie korzystania ze smartfona); 3) wykorzystania smartfonów do zakupów różnych pro-
duktów, w tym także do korzystania z kuponów rabatowych w aplikacjach oraz dokonywa-
nia płatności za pomocą smartfona. Pierwsze z badań zrealizowano na próbie 285 studentów 
trzech uczelni w dużych miastach (ALK, WSB Poznań i SGH), deklarujących, iż posia-
dają smartfony. Próba miała charakter nielosowy, ankietę zrealizowano w formie CAWI, 
w kwietniu 2016 roku. Drugie badanie zrealizowano w listopadzie 2016 roku na próbie 
losowej 385 posiadaczy smartfonów w wieku 18-30 lat; w formie ankiety CAWI, na panelu 
internetowym Ariadna. Oczywiście, charakter zrealizowanych badań (w przypadku jednego 
z badań nielosowa próba, w dodatku skoncentrowana na studentach, którzy z pewnością 
nie są reprezentatywną warstwą w ramach pokolenia Y), a także wielkości prób pozwalają 
jedynie wstępnie określić poziom mobilnej transformacji polskich Milenialsów, która jest 
warunkiem skutecznego wykorzystania w komunikacji z nimi kanałów mobilnych. Badania 
potraktować należy jako przyczynek w procesie pogłębionego analizowania możliwości ko-
munikacji z młodymi konsumentami z wykorzystaniem mobili.

Smartfony a inne urządzenia oraz korzystanie z aplikacji

Badania zdają się potwierdzać, że polscy Milenialsi, w ślad za globalnymi trendami, 
zdecydowanie wśród urządzeń elektroniki użytkowej preferują smartfony, w tym telewi-
zory i, co ciekawe, także tablety. Wyjątek stanowią (i tu jest pewne odstępstwo od trendów 
globalnych) laptopy (por. tabela1). Jest to zatem pierwsza istotna przesłanka predestynująca 
smartfony do roli kluczowego urządzenia w życiu polskiego Milenialsa.

Badania studentów trzech polskich uczelni (ALK, SGH i WSB Poznań) potwierdzają, 
że każdego dnia kilkakrotnie uruchamiają najpopularniejszą aplikację, jaką jest Facebook. 
Także inne aplikacje społecznościowe (np. YouTube) oraz pogodowe są uruchamiane co naj-
mniej raz dziennie przez przynajmniej 1/4 badanych. Widać szerokie spektrum wykorzysty-
wanych aplikacji: od społecznościowych, przez gry i aplikacje informacyjne do bankowych. 
Ale istnieje też spory segment niekorzystających z aplikacji mobilnych. Poza trzema apli-
kacjami (Facebook, Youtube i GoogleMaps), w przypadku pozostałych grono „niekorzysta-
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Tabela 1
Znaczenie smartfona na tle innych urządzeń elektroniki użytkowej

Smartfon, w porównaniu z … 
jest…

Znacznie 
ważniejszy Ważniejszy Oba tak 

samo ważne
Mniej 
ważny

Zdecydo-
wanie mniej 

ważny

Konsola do gier 63,1 17,4 8,1 5,2 6,2
Tablet 46,0 28,8 16,4 4,7 4,2
Odtwarzacz muzyczny 40,8 25,5 22,3 4,9 6,5
Fotograficzny aparat cyfrowy 35,6 30,9 19,2 9,6 4,7
Telewizor 29,4 31,2 27,8 7,3 4,4
Laptop 7,3 14,0 47,8 20,3 10,6

Źródło: badania 385 posiadaczy smartfonów w wieku 18-30 lat, CAWI, panel internetowy Ariadna, listopad 
2016.

Tabela 2
Deklarowana częstotliwość korzystania z wybranych aplikacji mobilnych 

Wyszczegól-
nienie

Kilka razy 
dziennie

Raz  
dziennie

Raz na 
kilka dni

Kilka razy 
w miesią-

cu
Rzadziej 

Nie  
korzystam 
w ogóle

Nie mam 
zainstalo-

wanej
Facebook 76,6 7,1 6,7 2,8 1,2 3,2 2,4
Instagram 19,0 4,8 4,4 2,4 4,4 14,7 50,4
YouTube 16,7 11,5 31,0 17,5 10,3 6,7 6,3
Pogoda 13,1 19,4 15,5 11,9 8,7 11,5 19,8
Snapchat 11,9 2,0 2,4 2,4 1,2 15,1 65,1
Gry 9,9 5,6 15,1 8,3 17,5 23,4 20,2
WP 7,9 9,5 7,9 7,1 9,1 11,5 46,8
Bank 7,1 11,5 24,6 7,5 3,2 11,1 34,9
Google Maps 7,1 6,7 27,8 25,0 15,5 5,2 12,7
Onet 6,0 6,7 8,3 4,8 7,1 15,1 52,0
Nawigacja 5,2 7,9 15,5 21,4 11,5 16,7 21,8
„Chmura” 5,2 4,4 7,9 6,0 7,1 25,8 43,7
Google+ 4,4 3,6 7,9 4,4 8,7 31,0 40,1
Skype 2,8 2,0 6,0 6,0 13,1 20,2 50,0
Allegro 2,4 4,0 13,9 19,8 16,3 6,7 36,9
Hangout 2,0 0,4 2,4 1,6 2,0 30,6 61,1
Ceneo 0,8 1,2 3,2 7,9 10,7 14,7 61,5

Źródło: badania 285 studentów ALK, WSB Poznań i SGH posiadających smartfony, CAWI, kwiecień 2016.
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jących” (nie mają zainstalowanej lub mają, ale nie używają) przekracza 30% (w przypadku 
60% aplikacji odsetek nieużywających przekracza 50%; por. tabela 2). Wiele przykładów ta-
kich popularnych, a jak się okazuje mało używanych przez studentów aplikacji zdaje się su-
gerować jedną z dwóch możliwości: 1) albo korzystają oni wyłącznie z kilku najpopularniej-
szych (Facebook, YouTube) aplikacji i nic więcej nie instalują; 2) albo aplikacje przez nich 
używane mają charakter niszowy, a zatem jest ich wiele, ale o małych zasięgach. Tę drugą 
hipotezę zdaje się potwierdzać szczegółowa analiza posiadanych przez studentów aplikacji 
– nie ma tu miejsca na prezentację szczegółowych danych, ale zestaw wykazanych aplikacji 
liczy blisko 100 pozycji (często wymienianych przez pojedynczych respondentów).

Kupowanie przez smartfon

Jednym z objawów mobilnej transformacji w zaproponowanym przez Forrester Research 
podejściu diagnostycznym miałyby być zakupy dokonywane z wykorzystaniem smartfo-
nów. Dla każdej z kategorii produktów, o które pytano (por. tabela 3) co najmniej jedna 
dziewiąta Milenialsów kupuje je wyłącznie albo bardzo często przez smartfon. Także bada-
nia posiadających smartfony studentów (por. tabela 4) wskazują, iż co piąty z nich kupuje 
przez smartfon różne produkty przynajmniej raz na kilka dni. Z drugiej strony, dla każdej 
z kategorii istnieje olbrzymia grupa (co najmniej 50-procentowa) nie kupujących danego 
produktu przez smartfon lub też mających za sobą tylko jeden taki zakup. Wśród badanych 
Milenialsów grono nie kupujących absolutnie żadnych produktów liczy 25% (co trzeci ba-
dany przy żadnym z produktów nie wskazał wariantu „nigdy”). Akurat ten aspekt mobilnej 
transformacji nie może być oceniony pozytywnie – spora grupa polskich Milenialsów wy-
daje się być nadal zachowawcza w zakresie zakupów mobilnych.

Tabela 3 
Deklarowana częstotliwość kupowania przez smartfon (18-30 lat)   

Wyszczególnienie

Kupuję 
wyłącznie 

przez 
smartfon

Bardzo 
często

Dość 
często

Kilka 
razy 

w życiu

Może raz 
w życiu Nigdy

Bilety na komunikację miejską 3,9 9,1 9,1 15,3 9,4 53,2
Bilety do kina 2,9 8,8 12,7 19,2 12,2 44,2
Różne produkty na Allegro 2,9 11,9 17,9 17,7 9,1 40,5
Odzież 2,3 14,0 15,3 17,7 8,8 41,8

Źródło: jak w tabeli 1. 

Przy okazji zapytano respondentów o korzystanie z aplikacji mobilnych zawierających 
kupony rabatowe takich, jak Qpony, McDonald’s czy Superpharm. Wbrew oczywistym ko-
rzyściom ekonomicznym oraz wygodzie użytkowania tylko dwóch z każdych pięciu pol-
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skich Milenialsów deklaruje, że często korzysta z aplikacji mobilnych oferujących kupony, 
a co trzeci nie robił tego nigdy albo ma tylko jedno takie doświadczenie (por. tabela 5). 

Tabela 4
Deklarowana częstotliwość kupowania przez smartfona (studenci)  

Wyszczególnienie Codziennie Raz na kilka 
dni

Kilka razy 
w miesiącu Rzadziej Nie kupuję

Zakup biletów 0,8 2,0 9,5 28,6 59,1
Zakup innych produktów 11,1 9,9 16,7 24,6 37,7

Źródło: jak w tabeli 1. 

Tabela 5 
Deklarowane korzystanie z kuponów rabatowych w aplikacjach mobilnych  

Wyszczególnienie Bardzo  
często Dość często Kilka razy Może raz 

czy dwa Nigdy

Aplikacje z kuponami 14,3 25,2 27,0 14,3 19,2

Źródło: jak w tabeli 1. 

Płatności mobilne

Nikłe jest też zainteresowanie płatnościami mobilnymi (por. tabela 6). Zaledwie co siód-
my badany student dokonuje płatności mobilnych, przy czym tylko co dwudziesty deklaruje, 
że płaci w taki sposób przynajmniej raz na kilka dni. Barierą może oczywiście być techno-
logia – na podstawie danych na portalu GSMArena można szacować, iż obecnie (marzec 
2017) zaledwie co piąty dostępny smartfon posiada moduł NFC (niezbędny do tego typu 
płatności). W przeszłości odsetek ten był jeszcze niższy, co oznacza, iż znakomita większość 
używanych dziś smartfonów nie daje możliwości płacenia nimi. 

Tabela 6
Płacenie za zakupy z wykorzystaniem modułu NFC w smartfonie 

Wyszczególnienie Codziennie Raz na kilka 
dni

Kilka razy 
w miesiącu Rzadziej Nie kupuję

Płacenie NFC 2,0 3,2 2,4 6,0 86,5

Źródło: jak w tabeli 1. 

Skoro ta najbardziej zaawansowana technologicznie generacja spośród ogółu dorosłych 
polskich konsumentów nie wykazuje oznak szczególnego zaawansowania w zakresie trans-
formacji mobilnej, uzasadniona wydaje się na obecnym etapie ostrożność polskich mena-
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dżerów dotycząca przekierowywania budżetów komunikacyjnych w kierunku „mobili”. 
Warto tym niemniej mieć świadomość, iż w niedługiej przyszłości „mobile” mogą (wzorem 
choćby rynku brytyjskiego) zdominować komunikację marketingową marek. Warto na ko-
niec poświęcić jej nieco miejsca.

Specyfika komunikacji mobilnej

Komunikację mobilną najlepiej zdają się opisywać trzy słowa − kontekst, relacje i re-
komendacje. Przede wszystkim stwarza ona możliwości dopasowania przekazu do sytu-
acji, w jakiej aktualnie znajduje się konsument oraz dostarczania mu użytecznych w danym 
momencie informacji, co w znacznym stopniu determinuje skuteczność przekazu (Young 

Tabela 7
Klasyfikacja działań mobilnych – ich rola, zalety i wady

Typ Przykład Rola Zalety Wady

W
ła

sn
e

Witryna mobilna
Mobilna aplikacja
Kampania sms-owa 
lub mms-owa

Budowanie relacji 
z aktualnymi klientami 
i zdobycie publicity 
w mass mediach i ka-
nałach pozyskanych

•	 Kontrola nad prze-
kazem i timingiem

•	 Relatywnie tanie 
•	 Nie są postrzegane 

jak reklama (np. 
aplikacje)

•	 Audytorium ogra-
niczone do konsu-
mentów znających 
markę

•	 Brak gwarancji do-
tarcia do odbiorców

•	 Niskie zaufanie
•	 Czasochłonne budo-

wanie zasięgu
•	 Wymagają stałego 

zaangażowania 
(świeży kontent, 
optymalizacja wy-
glądu)

O
pł

ac
on

e

Reklama mobilna 
(w tym kampanie 
oparte na geolokali-
zacji)
Pozycjonowanie 
w wyszukiwarkach

Przyciąganie do marki 
nowych klientów oraz 
zdobycie rozgłosu 
w kanałach pozyska-
nych

•	 Zasięg wykraczają-
cy poza aktualnych 
klientów marki

•	 Kontrola przekazu 
i timingu

•	 Łatwo dostępne

•	 Natłok przekazów
•	 Drażnią (reklama 

mobilna)
•	 Niska wiarygodność

Po
zy

sk
an

e
(e

ar
ne

d)

Rekomendacje/opinie 
w aplikacjach /witry-
nach typu Yelp, TripA-
dvisor, Zomato itd. 
Wyszukiwania orga-
niczne

Wsłuchiwanie się 
w opinie konsumen-
tów oraz reagowanie 
na nie

•	 Często wykorzysty-
wane (młodzi kon-
sumenci)

•	 Najbardziej wiary-
godne w procesie 
poszukiwania in-
formacji o ofercie 
rynkowej

•	 Brak kontroli nad 
przekazem (może 
mieć negatywny dla 
marki wydźwięk)

•	 Trudny pomiar 
efektów 

Źródło: opracowanie własne.
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2010). Po drugie, obecność smartfonów we wszystkich ważnych momentach życia prywat-
nego, zawodowego oraz towarzyskiego konsumenta rzutuje na jego relacje z tym urządze-
niem, nacechowane silnymi emocjami. W efekcie także odbiór komunikacji mobilnej jest 
wyjątkowy. Relatywnie mały ekran smartfona, używanego często „w biegu” przykuwa uwa-
gę posiadacza znacznie krócej niż większość tradycyjnych mediów (mówi się o maksimum 
2 sekundach), a jednak (jak pokazują badania firmy SalesBrain) mózg oglądającego reklamy 
na smartfonie jest bardziej skupiony na przekazie reklamowym, niż oglądającego spoty tele-
wizyjne − silniejsza koncentracja potrzebna jest do skutecznego radzenia sobie ze wszystki-
mi bodźcami odciągającymi uwagę od ekranu (Schweizer 2015). Po trzecie wreszcie (czego 
dowodzą badania Boston Consulting Group; Esquivivas i in. 2013), przed kupnem drogich 
i ważnych dla konsumentów produktów aż 2/3 z nich pyta o poradę rodzinę i znajomych, 
a połowa konsultuje się na forach internetowych. Zwłaszcza smartfony znakomicie nadają 
się zarówno do wystawiania na bieżąco ocen użytkowanych produktów i usług (np. gastro-
nomicznych), a także do wygodnego i szybkiego zapoznawania się z nimi w fazie poszuki-
wania informacji. Tym bardziej, że spektrum dostępnych narzędzi komunikacji mobilnej jest 
bardzo szerokie i wpisuje się we wszystkie trzy kategorie mediów − własnych, opłaconych 
i pozyskanych (Corcoran, Elliott, Wise 2009; Edelman, Salsberg 2010), oferując przez to 
rozmaite korzyści marce, ale też stawiając przed jej komunikacją specyficzne wyzwania 
(por. tabela 7).

Podsumowanie 

Oczywiście analizowane badania mają charakter rozpoznawczy i nie pozwalają jed-
noznacznie i w sposób pogłębiony zdiagnozować „mobilnej transformacji” polskich 
Milenialsów. Na obecnym etapie wydaje się jednak, że to pokolenie nie akceptuje powszech-
nie wkraczania smartfonów w domenę zakupów, nawet jeśli przyniosłoby to im ewidentne 
korzyści ekonomiczne (kupony). Nie oznacza to, że menadżerowie marek nie mogą wyko-
rzystać komunikacji mobilnej w celach informacyjnych i wizerunkowych (pokazanie oferty 
marki z uwypukleniem jej wyróżników) czy też dla budowania bliższych relacji z klientami. 
Nie można wreszcie zapominać o możliwości dostarczania konsumentom rozrywki – apli-
kacje mobilne niektórych marek (bp. Oreo czy Kubuś) robią to bardzo skutecznie, o czym 
świadczy wysoka liczba ich pobrań. 
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Mobile Mind-Shift of Polish Millennials as a Determinant of Effective 
Mobile Communication

Summary 

Mobile devices especially among Millennials are commonly used, and they are 
used almost all day through. A possible use of “smaller screens” in marketing com-
munications arises - perhaps they may even replace traditional media advertising. 
However, the mere fact of high penetration of smartphones and frequent use of 
them is not enough to make such decisions. The main aim of the article was to diag-
nose the so-called ‘mobile mind-shift’ of Polish Millennials so that the brands could 
conduct dialogue with them via a mobile device. For this purpose, two quantitative 
studies were conducted, confirming the relatively low level of mobile transforma-
tion of young Poles. 

Key words: marketing communication, mobile communication, Millennials.
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Мобильная трансформация польских миллениалов как 
детерминант действенной мобильной коммуникации 

Резюме

Смартфоны и планшеты, особенно в поколении миллениалов, получили 
всеобщее использование, причем почти весь день. Появляется вопрос о воз-
можности использования меньших экранов в маркетинговой коммуникации 
– может быть, даже замещения ими рекламы в традиционных СМИ. Однако 
сам факт всеобщего обладания смартфонами и частого пользования ими – это 
еще недостаточная предпосылка для принятия таких решений. Для выявления 
готовности молодых потребителей формирования отношений с брендами че-
рез мобильные устройства осуществили два количественных исследования. 

Ключевые слова: маркетинговая коммуникация, мобильная коммуникация, 
поколение миллениалов.

Коды JEL: M31, M37
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