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Streszczenie

Celem artykułu badawczego jest zaprezentowanie wyników badań w obszarze 
identyfikacji i oceny roli motywacji hedonistycznej w procesie akceptacji i użyt-
kowania przez konsumentów-seniorów wybranego produktu technologicznego. 
Do weryfikacji celu posłużono się badaniami własnymi przeprowadzonymi wśród 
słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku w okresie listopad 2014 − październik 
2015 przy wykorzystaniu papierowego kwestionariusza ankiety. Jako przedmiot 
badań obrano technologię telefonów komórkowych typu smartfon. Pozyskane wy-
niki wskazują, iż połowa badanych konsumentów-seniorów odczuwa pozytywne 
emocje (radość i przyjemność) użytkując smartfony. Co trzeciemu konsumentowi-
-seniorowi produkt ten dostarcza również rozrywki. W obszarze motywacji hedo-
nistycznej wyniki badań pozwoliły na określenie, iż czynnik ten pełni silnie pozy-
tywną rolę w procesie akceptacji i użytkowania produktu technologicznego przez 
badanych konsumentów-seniorów.

Słowa kluczowe: motywacja hedonistyczna, konsument-senior, konsument 60+, 
proces akceptacji i użytkowania technologii, produkt technologiczny.
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Wstęp

Starzenie się społeczeństw jest wyzwaniem dla szerokich procesów społeczno-ekono-
micznych. Ten proces demograficzny będzie się szczególnie pogłębiał w krajach wysoko 
rozwiniętych - w tym również w Polsce. Obserwowany kierunek zmian jest również spraw-
dzianem dla działalności marketingowej przedsiębiorstw. Wzrost liczby osób 60+ prowadzi 
do ilościowego przebudowania segmentów rynku konsumenckiego, to zaś rodzi potrzebę 
pełniejszego poznania zachowań i postaw konsumenckich osób w wieku 60+. Jednym z ob-
szarów, które wymagają pogłębionych studiów są procesy decyzyjne seniorów dotyczące 
akceptacji i użytkowania przez nich produktów technologicznych. Wynika to z faktu, iż 
rozwój technologiczny stał się procesem ciągłym, a co za tym idzie, również wkroczył on 
istotnie w życie konsumentów-seniorów. 

W akceptacji i użytkowaniu technologii analizowane są krytyczne czynniki sprzyjające 
temu procesowi i/lub też go ograniczające. W literaturze przedmiotu jedną z rozważanych 
determinant jest motywacja hedonistyczna. Wskazywana jest jako czynnik pozytywnie sty-
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mulujący potencjalnych użytkowników do przyjęcia technologii. Mając na względzie starze-
nie się społeczeństwa, powstaje pytanie: czy w procesie akceptacji i użytkowania produktów 
technologicznych wśród osób w wieku 60+ wykształcona została motywacja o charakterze 
hedonistycznym? Jeśli zaś odpowiedź jest twierdząca, to jaką ona pełni rolę w tym procesie?

Celem artykułu jest identyfikacja i ocena roli motywacji hedonistycznej w procesie ak-
ceptacji i użytkowania produktu technologicznego przez konsumentów-seniorów. Do wery-
fikacji celu autorka posłużyła się badaniami własnymi przeprowadzonymi wśród uczestni-
ków uniwersytetów trzeciego wieku w województwie pomorskim w okresie listopad 2014 
− październik 2015 i jako przedmiot badań obrała technologię telefonów typu smartfon. 

Seniorzy jako podmiot zmian demograficznych

Szerokie analizy demograficzne wskazują, iż proces starzenia się społeczeństw ma cha-
rakter uniwersalny i nieodwracalny. Szczególnie będzie się on pogłębiał w krajach wysoko 
rozwiniętych, w których następuje sukcesywne wydłużenie się czasu trwania życia, przy ob-
niżonym poziomie dzietności (ONZ 2015). Na tle krajów europejskich, problem ten staje się 
istotnie ważny w Polsce. Z analiz GUS (2016) wynika, iż w 1989 roku odsetek osób w wie-
ku 60+ stanowił 14,7%, a w 2014 roku wynosił już 22,2%. Inne prognozy GUS (2014) wska-
zują, iż trend ten będzie się dynamicznie pogłębiał, tzn. w 2035 roku seniorzy będą stanowić 
31,3%, zaś w 2050 roku ponad 40%. W tymże roku Polska znajdzie się wśród najstarszych 
społeczeństw świata, ze średnim wiekiem mieszkańców na poziomie 51,2 lat (ONZ 2015). 

Według GUS (2016), w 2011 roku w Polsce było 5,6 mln gospodarstw domowych z oso-
bami w wieku 60+, co stanowiło 41,5% ogółu gospodarstw domowych. W stosunku do 
2002 roku liczba tego typu gospodarstw domowych wzrosła o 5,5 p.p., w tym znacząco na 
obszarach miejskich. Najczęściej w skład gospodarstwa domowego wchodziła jedna osoba 
w wieku 60+ i te gospodarstwa stanowiły nieco ponad 27% ogółu gospodarstw domowych. 
Warto zauważyć, iż osoby starsze (w wieku 60+) zdecydowanie częściej prowadzą samo-
dzielnie gospodarstwa domowe w porównaniu z osobami młodszymi, a i ich udział oscyluje 
na poziomie 40% GUS (2014). Według badań SHARE (2012), jedynie 4,9% osób w wieku 
60+ prowadzi aktywność zawodową. Zdecydowanie bardziej aktywne są osoby w grupach 
wiekowych 60-64 i 65-69 odpowiednio 31,7% i 14% i po 70. roku życia udział ten znacząco 
spada (Czapiński, Błędowski 2013).

Motywacja hedonistyczna w procesie akceptacji i użytkowania 
technologii

Rossiter i Percy (1997) wskazali, że motywacja jest tym, co pobudza i zachęca do ce-
lowo zorientowanych zachowań zakupowych. Tego typu motywacje są aktywowane przez 
cele, do których jednostki dążą. Holbrook i Hirschman (1982) podkreślili, że motywacja he-
donistyczna w wielu badaniach jest kluczowym prognostykiem zachowań konsumenckich. 
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Badacze określili, iż związana jest z przeżywaniem przez konsumentów przyjemnych emo-
cji za pośrednictwem zmysłów. Bazuje bardziej na wartościach o charakterze subiektyw-
nym i osobistym niż utylitarnym oraz może być odzwierciedlana w funkcji zabawy i żartów 
(Holbrook, Hirschman 1982). Konsumpcja hedonistyczna odnosi się do potrzeby używania 
produktów w celu zaspokajania własnych wizji czy fantazji i do uzyskania emocji za pośred-
nictwem zmysłów nabywców (Jachnis 2007, s. 154). 

Brown i Venkatesh (2005) stwierdzili, iż motywacja hedonistyczna jest rozumiana jako 
zabawa (uciecha) lub przyjemność wypływająca z używania pewnej technologii i odgrywa 
ważną rolę w determinowaniu procesu jej akceptacji i użytkowania. Venkatesh z zespołem 
(2003) zaproponowali zunifikowaną teorię akceptacji i użytkowania technologii (UTAUT), 
bazując na przeglądzie oraz syntezie ośmiu równolegle funkcjonujących teorii i modeli 
wyjaśniających zachowania jednostek w procesie przyjmowania i używania technologii. 
Zaproponowany model okazał się niewystarczający w wyjaśnianiu intencji behawioralnych 
i zachowań konsumenckich. W 2012 roku został rozwinięty przez autorów m.in. o czynnik, 
którego podłożem jest motywacja hedonistyczna, a koncepcja ta została osadzona w litera-
turze przedmiotu jako model UTAUT2 (Venkatesh, Thong, Xu 2012). Konstrukt motywa-
cji hedonistycznej zaadaptowano z modelu motywacyjnego Valleranda (1997). W modelu 
UTAUT2 ujęto również zmienne wieku, płci, doświadczenia. Jak wskazują wynik, wpływ 
motywacji hedonistycznej na intencje behawioralne jest silniejszy u młodych mężczyzn 
z mniejszym doświadczeniem w użytkowaniu technologii (Venkatesh, Thong, Xu 2012).

Innowacyjni konsumenci napędzani motywacją hedonistyczną nabywają innowacyj-
ne produkty, gdyż pragną doświadczyć ekscytacji i odczuwać radość i satysfakcję (Ford, 
Nichols 1987; Vandecasteele, Geuens 2010). Z tym zjawiskiem związany jest konstrukt he-
donistycznej innowacyjności będący wymiarem prowadzącym do adopcji innowacji z przy-
czyn hedonistycznych, takich jak nowość produktu (Roehrich 1994).

Metodyka badania

Celem badania jest identyfikacja i ocena roli motywacji hedonistycznej w procesie ak-
ceptacji i użytkowania produktu technologicznego przez konsumentów-seniorów na przy-
kładzie telefonu komórkowego typu smartfon. W badaniu konsumentem-seniorem określono 
osoby, które ukończyły 60. rok życia. Za przedmiot badania obrano 3 składowe w procesie 
używania telefonu typu smartfon, tj. weryfikację postrzegania przez konsumentów-senio-
rów: 
 - radości z używania produktu;
 - przyjemności z używania produktu;
 - telefonu smartfonu, jako produktu dostarczającego rozrywki. 

W badaniu zastosowano technikę sondażu, uzyskując wyniki respondentów przy zasto-
sowaniu papierowego kwestionariusza ankiety. Pytania w badaniu zaadaptowano z kwestio-
nariusza Venkatesha i zespołu (2012). Po translacji na język polski wprowadzono niezbędną 
adaptację do warunków lokalnych i dokonano ewaluacji poprawności ankiety w ramach 
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pilotażu. Następnie przeprowadzono badanie właściwe. Do identyfikacji występowania zja-
wiska posłużono się czterema stwierdzeniami o wydźwięku pozytywnym. Badani weryfiko-
wali je za pomocą 5-stopniowej skali Likerta, w której oznaczono: 1 − zdecydowanie się nie 
zgadzam, zaś 5 − zdecydowanie się zgadzam.

Tabela 1
Dane demograficzne grupy badanej: płeć, wiek, wykształcenie i miejsca zamieszkania 
respondentów (n=104)    

Płeć

Kobieta Mężczyzna Brak danych

n 80 21 3
% 77 20 3

Wiek

60-69 lat 70-79 lat 80-89 lat Brak danych

n 80 23 1 0
% 77 22 1 0

Wykształcenie

Zawodowe Średnie Wyższe Brak danych

n 4 48 15 2
% 3,8 46 14,4 1,9

Miejsce zamieszkania (wg liczby mieszkańców)

Wieś Miasto  
do 19 999

Miasto  
od 20.000 
do 49 999

Miasto  
od 50.000 
do 99 999

Miasto  
od 100.000 
do 499 999

Miasto  
od 500.000 

i więcej

Brak  
danych

n 3 4 43 5 40 8 1
% 3 4 41 5 38 8 1

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

Dla zapewnienia wysokiego poziomu zwrotu ankiet, badaniem objęto słuchaczy 7 wy-
branych uniwersytetów trzeciego wieku w województwie pomorskim1. W okresie listopad 
2014 − październik 2015 respondentom przekazano papierowe kwestionariusze w czasie 
wykładów − łącznie 720 ankiet. Zwrócono 524 wypełnione ankiety. Następnie 61 kwestio-
nariuszy odrzucono ze względu na brak danych. Spośród pozostałych ankiet wybrano do 
analizy odpowiedzi osób w wieku 60+, którzy stanowili 463 osobową grupę. Te osoby za-
pytano, czy używają telefonów komórkowych. 92% badanych zadeklarowało pozytywną 

1  UTW przy Uniwersytecie Gdańskim w Gdańsku, oddziały: Pruszcz Gdański, Pelplin, Kościerzyna; UTW w Gdyni przy 
Centrum Aktywności Seniora; UTW w Sopocie, UTW w Malborku; badanie trwało 12 miesięcy ze względu na konieczność 
zebrania minimalnej liczby respondentów będących użytkownikami smartfonów wśród badanej zbiorowości.
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odpowiedź, 3,3% zaprzeczyło użytkowaniu tego typu produktów (4,7% nie udzieliło od-
powiedzi na to pytanie). Użytkowników telefonów komórkowych (n=425) zapytano o ro-
dzaj telefonu komórkowego, którego używają: 64% wskazało na telefon starego typu tzw. 
„klawiszowy”, 24% ankietowanych (n=104) na aparat nowego typu z ekranem dotykowym 
zwanym smartfonem (12% nie udzieliło odpowiedzi na pytanie). 

Aby zrealizować cel badania do dalszej analizy wybrano tylko te odpowiedzi, które zo-
stały zadeklarowane przez użytkowników telefonów komórkowych typu smartfon, tj. przez 
104 respondentów. Szczegółową charakterystykę respondentów zaprezentowano w tabeli 1. 

Analiza wyników badania

Pierwszym obszarem identyfikacji występowania motywacji hedonistycznej w procesie 
akceptacji i użytkowania produktu technologicznego jest ocena postrzegania przez osoby 
w wieku 60+ radości z używania telefonu komórkowego typu smartfon. Pozyskane wyniki 
zaprezentowano na wykresie 1.

Wykres 1
Deklaracje badanych konsumentów-seniorów postrzegania radości z używania 
telefonu komórkowego typu smartfon (n=104)

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Na stwierdzenie o treści „uważam, że używanie telefonu smartfon daje mi radość” 8,7% 
badanych seniorów zareagowało zdecydowanie pozytywnie. Następne 38,5% ankietowa-
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nych wskazało, iż zgadza się z zaprezentowanym stwierdzeniem, jednak z mniejszym po-
ziomem przekonania. Kolejne 15,4% ani się zgodziło z opinią, ani się z nią nie zgodziło. 
Spośród badanych 2,9% respondentów wskazało, iż nie uważa, że używanie telefonu smart-
fon daje im radość. 1,9% badanych wyraziło zdecydowanie negatywną opinię w tym zakre-
sie. 32,7% respondentów nie udzieliło odpowiedzi na przedstawione stwierdzenie. 

Należy wskazać, iż 47,1% badanych konsumentów-seniorów jest przekonanych, że uży-
wanie telefonu typu smartfon daje im radość. Odmiennie postrzega to zjawisko jedynie 4,8% 
ankietowanych osób w wieku 60+.

Drugim obszarem identyfikacji występowania motywacji hedonistycznej w procesie 
akceptacji i użytkowania produktu technologicznego jest ocena postrzegania przez osoby 
w wieku 60+ przyjemności z używania telefonu komórkowego typu smartfon. Pozyskane 
wyniki zaprezentowano na wykresie 2.

Wykres 2
Deklaracje badanych konsumentów-seniorów postrzegania przyjemności z używania 
telefonu komórkowego typu smartfon (n=104)

Źródło: jak w wykresie 1.

Wyniki wskazują, iż 8,7% badanych seniorów zdecydowanie uważa, że używanie tele-
fonu komórkowego typu smartfon jest czynnością przyjemną. Następne 46,2% badanych 
również potwierdziło to stwierdzenie w swoim przypadku, jednak z mniejszym poziomem 
intensywności. Kolejne 10,6% wyraziło opinię, iż ani się zgadza, ani się nie zgadza z za-
prezentowanym stwierdzeniem. Spośród ankietowanych seniorów, 1,9% ankietowanych 
nie uważało, że używanie smartfonów jest przyjemne. 1,0% zdecydowanie nie zgodziło się 
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Wykres 3
Deklaracje badanych konsumentów-seniorów postrzegania smartfonu jako produktu 
dającego rozrywkę (n=104)

Źródło: jak w wykresie 1.

z zaprezentowaną im opinią. Ostatecznie 31,7% respondentów nie ustosunkowało się do 
zaprezentowanej opinii. 

Warto podkreślić, iż 54,8% ankietowanych konsumentów-seniorów wyraziło przeko-
nanie, że używanie telefonu komórkowego jest czynnością przyjemną. Spośród badanych 
tylko 2,9% konsumentów-seniorów zaprezentowało odmienną opinię.

Trzecim obszarem identyfikacji występowania motywacji hedonistycznej w procesie 
akceptacji i użytkowania produktu technologicznego jest ocena postrzegania przez osoby 
w wieku 60+ smartfonu, jako produktu dostarczającego rozrywki. Pozyskane wyniki zapre-
zentowano na wykresie 3.

Spośród ankietowanych seniorów, 4,8% badanych zdecydowanie stwierdziło, że uży-
wanie smartfonu daje im rozrywkę. Następne 31,7% również wyraziło pozytywną opinię, 
aczkolwiek z mniejszym poziomem przekonania. Kolejne 25,0% ani się zgodziło, ani się 
nie zgodziło z przedstawionym stwierdzeniem. Przedostatnie 3,8% nie zgodziło się, że uży-
wanie telefonu smartfon daje im rozrywkę. Końcowe 1,0% zdecydowanie nie zgodziło się 
z zaprezentowanym stwierdzeniem. Spośród respondentów 33,7% nie udzieliło odpowiedzi 
na przedstawioną opinię. 

Należy wskazać, że 36,5% konsumentów-seniorów jest przekonanych, że używanie tele-
fonu komórkowego typu smartfon dostarcza im rozrywki. Jedynie 4,8% osób w wieku 60+ 
jest odmiennego zdania.
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Podsumowanie

W literaturze przedmiotu motywacja hedonistyczna wskazywana jest jako szczególnie 
istotny moderator zachowań konsumenckich oddziałujący na proces decyzyjny nabywców. 
Związana jest z podejmowaniem przez jednostkę działań mających na celu doświadczenie 
pozytywnych doznań w kontakcie z produktem. 

Motywacja hedonistyczna znalazła zastosowanie w procesach akceptacji i użytkowania 
technologii. Została określona jako stopień, w którym konsument odczuwa pozytywne do-
znania w wyniku użytkowania technologii. Motywacja hedonistyczna jest również istotnym 
elementem w procesie akceptacji i użytkowania technologii przez konsumentów-seniorów. 
Aspekt ten jest ważny w szczególności, gdy na rynku konsumenckim rola seniorów wzrasta. 
Coraz częściej dobra i usługi technologiczne stają się przedmiotem zainteresowania i ich na-
bywania przez osoby w wieku 60+. Ponieważ liczba seniorów sukcesywnie wzrasta, staną się 
oni jednym z kluczowych segmentów konsumenckich również na rynku kategorii produktów 
technologicznych. Wkrótce z marginalnego staną się dominującym segmentem na tym rynku. 

Wśród konsumentów senioralnych motywacja hedonistyczna jest odczuwana i to w stop-
niu równie wysokim jak w przypadku innych kohort wiekowych. To przypuszczenie po-
twierdzają pozyskane w empirii wyniki. Rezultaty badania wskazują, iż 47,1% badanych 
seniorów jest przekonanych, że używanie telefonu typu smartfon daje im radość (4,8% prze-
ciwnego zdania). Koresponduje to również z następnymi wynikami, tj. 54,8% ankietowa-
nych konsumentów-seniorów wyraziło przekonanie, że używanie telefonu komórkowego 
jest przyjemne (tylko 2,9% przeciwnego zdania). Sugeruje to, iż badane osoby w wieku 
60+ odczuwają silne pozytywne emocje w procesie użytkowania analizowanego produktu. 
Dostarczanie radości i przyjemności w kontakcie z produktem świadczy zarówno o walo-
rach samego produktu, jak i jego konsumentach. W przypadku pierwszego aspektu, wynik 
sugeruje, iż produkt odpowiada oczekiwaniom badanych osób. Może być to związane z kon-
strukcją produktu, jego walorami technicznymi, funkcjonalnością i/lub estetyką. W drugim 
zaś przypadku, ankietowani konsumenci-seniorzy użytkujący produkt technologiczny, ce-
nią sobie to dobro technologiczne. Mimo, iż w powszechnej świadomości istnieje mit, że 
konsumenci-seniorzy rozważają nabycie i używanie produktów technologicznych jedynie 
właściwie przez pryzmat takich zmiennych, jak cena i użyteczność odpowiednio, to jednak 
w tej badanej grupie zauważalne jest odczuwanie przyjemnych emocji w akceptacji i użyt-
kowaniu dóbr. Może się to przyczyniać do ich pozytywnych postaw wobec produktu tech-
nologicznego. Prawdopodobnie dzięki smartfonowi zaspokajają własne potrzeby w sferze 
swoistej wizji swojego senioralnego życia czy osobistych fantazji. Te pozytywne w swoim 
wyrazie subiektywne i osobiste odczucia dość licznej grupy badanych seniorów mogą zostać 
przeniesione na ich przyszłe intencje zakupowe. Mogą być one źródłem przyszłej potrzeby 
kontynuacji używania tego typu produktu i chęci powtórzenia zakupu. 

Z drugiej strony warto zauważyć, iż tylko co trzeci z badanych seniorów przekonany jest, 
że używanie smartfonu dostarcza mu rozrywki. Sugeruje to, iż produkt ten prawdopodobnie 
pełni ważniejsze role w codziennym życiu seniorów (funkcjonalne), a funkcja rozrywkowa 
jest zdecydowanie poboczna dla tej zbadanej zbiorowości.
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Kończąc rozważania i odnosząc się do celu badania, należy podkreślić, że wyniki potwier-
dzają, iż w zrealizowanym sondażu konsumenci-seniorzy odczuwają motywację hedonistycz-
ną w procesie akceptacji i użytkowania telefonu komórkowego typu smartfon. Używanie tego 
produktu technologicznego oddziałuje na ich zmysły wywołując wśród tej zbiorowości po-
zytywne emocje. Odczuwają radość i przyjemność kontaktu z produktem. Smartfon nie jest 
postrzegany jako produkt rozrywkowy, mimo iż dla niektórych seniorów pełni takie funkcje. 
Jak wskazano w literaturze, pozytywne emocje są silnym czynnikiem sprzyjającym procesom 
akceptacji i użytkowania produktów. Zatem, jak wskazują pozyskane wyniki, można przyjąć, 
iż motywacja hedonistyczna pełni silnie pozytywną rolę przyczyniającą się do przyjęcia pro-
duktów technologicznych również przez badaną zbiorowość konsumentów-seniorów. 

Należy podkreślić, iż zastosowana metoda doboru próby oraz jej wielkość powoduje, 
iż nie należy przekładać otrzymanych wniosków na cały segment konsumentów-seniorów 
w Polsce. Wyniki sugerują charakterystykę weryfikowanej grupy oraz akcentują zaobserwo-
wany kierunek ich zachowań. Jakkolwiek uogólnienie pozyskanych danych wymaga prze-
prowadzenia szerszych i pogłębionych badań przy zastosowaniu metod reprezentatywnych, 
co będzie w przyszłości dalszym obszarem prac autorki.

Wyniki badania mają implikacje praktyczne. Po pierwsze, podmioty gospodarcze będą 
musiały odejść od dotychczasowej polityki marginalizacji segmentu konsumentów-senio-
rów i zwrócić szczególną uwagę na tę senioralną grupę nabywczą. Po drugie, strategie mar-
ketingowe produktów technologicznych powinny uwzględniać specyfikę seniorów, w tym 
fakt, iż istnieje również w tym segmencie rynku grupa osób odczuwających pozytywne 
emocje użytkując produkty technologiczne, co warto ujmować w tworzeniu strategii pro-
duktowej dla tego segmentu rynku.
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The Role of Hedonic Motivation in the Process of Acceptance  
and Use of a Technological Product by the Elderly Consumers

Summary 

The aim of this article is to present the results of the original research on the 
hedonic motivation in the acceptance and use of the selected technological product 
by the elderly. To verify the objective there was conducted a research among the 
elderly consumers, the Third Age University students, in the period from November 
2014 to October 2015, and a hard-copy questionnaire was employed to obtain data. 
The smartphone mobile technology was chosen as the research subject. The results 
indicate that a half of the tested elderly consumers feel positive emotions (joy and 
pleasure) when using smartphones. This product provides some sort of entertain-
ment to one out of three elderly people. The research results allowed determining 
that hedonic motivation plays a strong positive role in the process of acceptance and 
use of the technological product by the elderly consumers surveyed.

Key words: hedonic motivation, elderly consumers, consumer aged 60+, process 
of acceptance and use of technology, technological product.

JEL codes: D10, M31, O33

Роль гедонистической мотивировки в процессе одобрения  
и пользования технологическими продуктами пожилыми  
людьми-потребителями 

Резюме

Цель исследовательской статьи – представить результаты изучения в сфе-
ре выявления и оценки роли гедонистической мотивировки в процессе одо-
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брения и пользования потребителями-пожилыми людьми избранным техно-
логическим продуктом. Для верификации цели использовали собственные 
обследования, проведенные среди слушателей университетов третьего возра-
ста в период с ноября 2014 г. до октября 2015 г. с использованием бумажного 
вопросника анкеты. В качестве предмета опросов избрали технологию сото-
вых телефонов типа смартфон. Полученные результаты указывают, что поло-
вина обследованных потребителей пожилого возраста ощущает положитель-
ные эмоции (радость и приятность) от пользования смартфонами. Каждому 
третьему потребителю пожилого возраста этот продукт предоставляет также 
развлечение. В сфере гедонистической мотивировки результаты опросов по-
зволили указать, что этот фактор играет сильно положительную роль в про-
цессе одобрения и пользования технологическим продуктом опрошенными 
потребителями-пожилыми лицами.

Ключевые слова: гедонистическая мотивировка, потребитель пожилого воз-
раста, потребитель в возрасте свыше 60 лет, процесс одобрения и пользования 
технологией, технологический продукт.
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