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Media społecznościowe jako narzędzie komunikacji firmy 
z klientem 

Streszczenie

Celem rozważań jest przybliżenie problematyki obecności mediów społeczno-
ściowych w przestrzeni publicznej i rynkowej. Przedstawiono narzędzia (serwisy 
społecznościowe), które są dostępne na rynku i popularne wśród Europejczyków. 
Opisano technikę zaangażowania klientów do działań w mediach społecznościowych 
na profilach firmowych. W drodze badań ankietowych określono poziom korzystania 
przez polskie firmy z serwisów społecznościowych oraz bilans korzyści i ryzyka tych 
praktyk. Przeprowadzono badania wtórne korzystając z analiz dokonywanych w lite-
raturze fachowej oraz z wyników badań prowadzonych przez inne instytucje badania 
rynku. Prowadzono także badania pierwotne ankietowe w zakresie oceny korzystania 
z mediów społecznościowych przez firmy polskie. Uzyskane wyniki badań potwier-
dzają fakt powszechnego korzystania przez polskie firmy z mediów społecznościo-
wych oraz ich istotną rolę we wspieraniu działalności marketingowej firm. 

Badania potwierdziły potrzebę dalszego upowszechniania praktyki wykorzy-
stywania mediów społecznościowych w kontaktach firmy z klientami w celu budo-
wania jej tożsamości na rynku oraz bardziej efektywnej promocji. Badania akcen-
tują istotny fakt współczesnego rynku, iż media społecznościowe stanowią forum 
dialogu firmy ze swoimi klientami, przeto relacja: firma – klient może stawać się 
bardziej podmiotowa i efektywna. Artykuł ma charakter badawczy.

Słowa kluczowe: media społecznościowe, Internet, klient, komunikacja marketin-
gowa.

Kody JEL: M15, M31

Charakterystyka mediów społecznościowych

Media społecznościowe od kilku lat są najszybciej rozwijającymi się narzędziami komu-
nikacji w Internecie. Z mediów społecznościowych korzysta już 2 miliardy ludzi na całym 
świecie. Takiej bazy kontaktów nie powinno się lekceważyć. Dlatego też wraz z pojawie-
niem się portali społecznościowych powstały nowe możliwości dla firm, a firmy powinny 
być tam, gdzie są ich klienci. Stawiamy tezę, iż media społecznościowe wykorzystywane są 
do budowania rozpoznawalności marki oraz wzrostu sprzedaży w Internecie.

Trend, w jaki wpisują się media społecznościowe i przenoszenie relacji z życia do 
Internetu, rozpoczął się wraz z rozwojem technologii i powstawaniem stron internetowych 
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opartych na technologii Web 2.0. Techniczny rozwój stron www umożliwił interakcję dwu-
kierunkową między autorem strony, a czytelnikiem, tj. osobą, która przegląda stronę za po-
mocą przeglądarki internetowej (Gogołek 2010, s. 160). Osoby odwiedzające strony inter-
netowe powstałe w tej technologii mogą je współtworzyć przy budowaniu treści na danej 
platformie internetowej. Oprócz możliwości komentowania, można dodawać treści, zdjęcia 
czy filmy. Dzięki temu budowana jest więź między użytkownikiem a stroną internetową. 
Użytkownik, który współtworzy treści na danej stronie internetowej, jest bardziej zaanga-
żowany i chętniej na niej przebywa. Działania te wpływają bezpośrednio na budowanie 
wizerunku danej strony internetowej i poziom jej percepcji przez czytelników. Do kategorii 
serwisów podlegających trendowi Web 2.0 można zaliczyć blogi internetowe, serwisy typu 
Wiki oraz serwisy społecznościowe (Kaznowski 2008, s. 29). 

Blog internetowy jest to rodzaj strony www, która prowadzona jest zazwyczaj przez jed-
ną osobę i ma charakter subiektywnej opinii autora. Treści na blogu zwane wpisami są upo-
rządkowane chronologicznie i dotyczyć mogą każdego tematu, jakim jest zainteresowany 
autor (Handley, Champan 2012, s. 163). Najpopularniejszymi tematami na blogu są: sport, 
kulinaria, motoryzacja, reklama, zarządzanie czy inwestowanie. Mimo że tematyka bloga 
jest nieograniczona, to jednak można ją podzielić na trzy rodzaje: 
 - osobisty, który odnosi się do wpisów związanych z życiem autora. Blogi takie mają 

zazwyczaj charakter rozrywkowy. Znaleźć na nich można opis dnia autora, informacje 
o jego zainteresowaniach itp. Najczęściej z takiej formy prowadzenia bloga korzystają 
celebryci, aktorzy i sportowcy;

 - blogi filtrujące − treści pojawiające się na takim blogu są zazwyczaj przefiltrowanymi 
informacjami z obszaru objętego tematyką bloga. Na blogu tematycznym znaleźć można 
informacje oraz opinie właściciela bloga na tematy, które go interesują (Rettberg 2012);

 - blogi tematyczne mają charakter ekspercki i stanowią największą wartość marketingową 
dla firm, które chcą współpracować z blogerami. 
Serwisy Wiki to strony oparte na budowaniu treści przez dużą liczbę osób. Serwisy te 

polegają na grupowym tworzeniu baz wiedzy, zazwyczaj w formie encyklopedii i słowni-
ków. Osoby, które dodały treść do Wiki nie stają się autorami tej treści. Najpopularniejszym 
serwisem typu Wiki jest Wikipedia, posiadająca już w swoich zbiorach ponad 20 milionów 
haseł (Kaznowski 2008, s. 109). Serwisy te nie odgrywają dużej roli w działaniach firmy 
w celu budowania relacji z klientem.

Serwisy społecznościowe to najszybciej rozwijające się social media. Główną cechą, 
która charakteryzuje i wyróżnia serwisy społecznościowe spośród mediów społecznościo-
wych jest zawiązywanie i utrzymywanie znajomości oraz dzielenie się treścią z wybrany-
mi osobami. Można to określić jako przenoszenie relacji życiowych do Internetu. Pierwsze 
serwisy społecznościowe na świecie zaczęły powstawać pod koniec lat 90. Prekursorem 
był serwis założony przez Randy’ego Conradsa i uruchomiony pod domeną classmates.
com. Serwis ten pozwalał przenieść znajomości zawarte podczas nauki w szkołach i na 
studiach do rzeczywistości wirtualnej i tam umożliwiał utrzymanie relacji po zakończeniu 
nauki (http://www.heuristic.pl 2014). Od tego momentu zaczęły powstawiać serwisy spo-
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łecznościowe skupiające różne społeczności np.: artystów, muzyków (Myspace.com), osoby 
lubiące chodzić do restauracji, kina (foursquer.com), podróżników (tripadvisor.com).

W Polsce dużą rolę w social media odegrał portal nasza-klasa.pl, który powstał w 2006 
roku. Najwięcej unikalnych użytkowników przypada na 2009 rok, kiedy to miesięcznie portal 
odwiedzało ponad 10 000 000 osób z Polski (http://www.spidersweb.pl 2011). Nasza Klasa 
jest pierwowzorem serwisu classmates.com. Celem serwisu było umożliwienie odnalezienia 
znajomych ze szkolnych lat. W 2011 roku oglądalność serwisu spadła na rzecz Facebooka.

Facebook to największy serwis społecznościowy na świecie. Powstał w 2004 roku, a jego 
pomysłodawcą był Mark Zuckerberg. Na portalu w 2013 roku prywatny profil posiadało miliard 
użytkowników z całego świata (http://www.theguardian.com/technology 2012). Funkcjonowanie 
serwisu oparte było na podobnym schemacie jak w serwisach klasowych. Jednak to, co wyróż-
niło serwis na początku działalności i przyczyniło się do sukcesu Facebooka, to ekskluzywność 
i zaufanie. Ekskluzywność polegała na tym, że profil na serwisie na początku mogły założyć 
tylko osoby z e-mailem @harvard.edu. Sukces Facebooka zapewniają ciągłe zmiany i ulepszanie 
serwisu, co jakiś czas pojawiają się nowe udogodnienia oraz aplikacje angażujące użytkowni-
ków, dzięki czemu osoby korzystające z tego serwisu spędzają na nim coraz więcej czasu (Shih 
2012). W Polsce, jak podaje interaktywnie.com, w listopadzie 2013 roku z Facebooka korzy-
stało 15 735 915 użytkowników, co stanowi trzeci wynik oglądalności serwisów internetowych 
z Polski i wzrost od stycznia 2013 o prawie 2 miliony użytkowników (interaktywnie.com/ba-
dania 2014). We Francji z Facebooka aktywnie korzysta 28 mln użytkowników, taka sama licz-
ba użytkowników korzystających z Facebooka jest w Niemczech. We Włoszech z Facebooka 
korzysta 26 mln, a w Wielkiej Brytanii 36 mln aktywnych użytkowników (Social, Digital & 
Mobile Worldwide 2014). Obecność Facebooka w przestrzeni publicznej wyraża się również 
w intensywności korzystania z tego serwisu (por. tabela 1). 

Tabela 1
Czas spędzany w Internecie przez Amerykanów w latach 2010-2012 (w minutach)

Lp. Czynność 2010 2011 2012

1 Media społecznościowe 26 30 37 
2 E-mail 26 28 33
3 Filmy on-line 10 17 24 
4 Wyszukiwanie informacji 16 20 22 
5 Gry on-line 13 16 17 
6 Czytanie blogów 5 6 7 
7 Radio on-line 7 6 6 
8 Gazeta on-line 6 6 6 
9 Magazyn/czasopisma on-line 2 3 3 

10 Inne 42 44 31 

Źródło: GfK, badania przeprowadzone były na próbie 5 tys. osób w wieku 13-64 lat zamieszkałych w USA.
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W ciągu 2 lat czas spędzania w Internecie przez mieszkańców USA wzrósł o 33 minuty, 
a najwięcej czasu osoby spędzają na serwisach społecznościowych (37 minut dziennie) i ko-
rzystając z poczty elektronicznej (33 minuty dziennie). 

Media społecznościowe w komunikacji firmy z klientem  
w wybranych państwach Unii Europejskiej

W social media występuje duża liczba serwisów społecznościowych, które można wy-
korzystać do komunikowania się firmy z otoczeniem. Każdy serwis posiada unikalne cechy 
oraz ma inny charakter, co powoduje, że z każdego serwisu korzysta specyficzna grupa 
osób. Do najpopularniejszych serwisów społecznościowych w Europie należy zaliczyć: 
 - Facebook.com − największy serwis społecznościowy w Polsce. Skupia osoby oraz firmy. 

Udostępnia profile prywatne, jak i fanpage. Osoby udostępniają swoje prywatne dane, 
zdjęcia oraz informują o tym co lubią. Mogą wypowiadać się i aktywnie komentować 
inne profile, w tym firmowe.

 - Googleplus.com − serwis, który wzorowany jest na Facebooku. Zapewnia lepszą pry-
watność od swojego konkurenta. Wykorzystywany do ulepszenia pozycjonowania stron 
w wyszukiwarce. Zintegrowany z kontami gmail.com. umożliwia firmom aktywny 
udział w dyskusji w grupach tematycznych pod określoną marką

 - Twister.com − jest to najpopularniejszy serwis mikroblogowy. Serwis ten umożliwia 
dodawanie wpisów o wielkości do 140 znaków. Pozwala na szybką komunikację bez-
pośrednią z każdym użytkownikiem. Nie rozróżnia się profili na firmowe i prywatne. 
Można tworzyć hashtagi – słowa kluczowe trendu.

 - Youtube.com − serwis społecznościowy do dzielenia się filmami. Jest to największa baza 
filmów w Internecie, zintegrowana z wyszukiwarką google i google plus. Można prowa-
dzić transmisje na żywo oraz udostępniać nagrania.

 -  Linkedin.com − serwis społecznościowy skupiający grupę pracowników i pracodaw-
ców. Pomaga szukać pracy, jak i wyszukiwać pracowników. Pozwala na zawiązywanie 
kontaktów biznesowych i prowadzenie dyskusji.

 - Instagram.com – serwis, który rozwija się najszybciej spośród pozostałych. Służy do 
dzielenia się zdjęciami, a od niedawna również 15-sekudnowymi filmami. Przeważająca 
grupa korzystająca z tego portalu to ludzie do 20. roku.

 - Foursquare.com – nowy portal społecznościowy, który umożliwia polecanie i dzielenie 
się informacjami o lokalach, restauracjach, klubach. Również umożliwia „meldowanie 
się” w danym miejscu, co widzą znajomi.
Cały czas powstają nowe serwisy skupiające różne grupy społecznościowe. Najnowszymi, 

które przebijają się do świadomości i są coraz chętniej używane, są: 
 - Pinterest.com – umożliwia dzielenie się treścią i przypinanie wiadomości na swojej tabli-

cy. Najchętniej z niego korzystają młode dziewczęta.
 - Snapchat.com – umożliwia przesyłanie wiadomości do znajomych, które następnie po 

10 sekundach zostają skasowane. Portal ten jest bardzo popularny wśród wszystkich na-
stolatków, w szczególności w USA. Nie pozostawia śladów po przesłaniu wiadomości.
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 - Patch.com – serwis, który wystartował w listopadzie 2010 roku. Jest podobny do 
Facebooka i Foursquare, a wyróżnia się tym, że można mieć tylko 50 znajomych, co 
stanowi elitarność i zapewnia możliwość dzielenia się poufnymi treściami.

 - Bandher.com – serwis, którego celem jest budowanie wspólnot o podobnych zaintereso-
waniach. Serwis zachęca do udzielania się. Nie tworzy list znajomych.
Z badań udostępnionych w styczniu 2014 roku przez agencję We Are Social wynika, 

że dostęp do Internetu w Polsce ma prawie 25 milionów osób, z czego połowa korzysta 
aktywnie z Facebooka. Również w Polsce jest już ponad 50 milionów aktywnych telefo-
nów. Średnio dziennie Polak spędza 5 godzin w Internecie, z tego 1 godzinę i 21 minut 
korzysta z urządzenia mobilnego (telefon, tablet). Polacy na media społecznościowe średnio 
poświęcają 1 godzinę i 37 minut na dobę. 9% osób, które korzystają z mobilnego dostępu 
do Internetu „odznacza” na serwisach społecznościowych swoje aktualne miejsce. W całej 
Europie Zachodniej dostęp do Internetu posiada ponad 320 mln osób, a z tego z mediów 
społecznościowych aktywnie korzysta 185 mln. Niemcy średnio dziennie spędzają 3,8 go-
dziny w Internecie, Francuzi − 4,1 godziny, Anglicy − 4,2 godziny, a Włosi − 4,9 godziny na 
dobę. Długość spędzania czasu w Internecie ma bezpośrednie przełożenie na długość czasu 
spędzania w mediach społecznościowych. Niemcy średnio na dobę poświęcają 1,4 godzi-
ny na media społecznościowe, Francuzi − 1,5 godziny, Anglicy − 1,9 godziny, a Włosi −  
2,5 godziny na dobę (Social, Digital & Mobile Worldwide 2014). 

Internet odgrywa znaczącą rolę w życiu ludzi, a osoby posiadające smartfony coraz czę-
ściej decydują się na dokonywanie transakcji za pośrednictwem tych urządzeń. Rynek ten 
otwiera nowe możliwości dla firm i stwarza nowe kanały komunikacji oraz docierania do 
potencjalnych klientów z przekazem marketingowym. 

Internet jest największym źródłem zasobów wiedzy, kontaktów i najtańszym narzę-
dziem do komunikacji. Każda firma, bez względu na branżę, w której działa, powinna „być” 
w Internecie, ale w sposób efektywny. Internet przestał być eksperymentem, czymś nowym, 
a stał się miejscem oraz narzędziem do prowadzenia biznesów (Gregor, Stawiszyński 2002, 
s. 51). Natomiast w takich obszarach, jak telekomunikacja, bankowość, handel czy edu-
kacja, stał się integralną częścią modeli biznesowych. W dzisiejszych czasach ciężko wy-
znaczyć granicę między działalnością tradycyjną a działalnością w Internecie (Kaznowski 
2008, s.46).

Użytkownicy portali społecznościowych coraz chętniej pozostawiają w Internecie infor-
macje o sobie − gdzie spędzają czas, gdzie jedzą, co kupują, z kim chodzą na imprezy, co lu-
bią oglądać, jakiej słuchają muzyki itp. Przenoszą całe swoje życie prywatne do sieci. Jest to 
olbrzymi zasób informacji, które potencjalna firma może wykorzystać, a firma powinna być 
tam, gdzie jest jej klient (Scott 2009). Odpowiednie wykorzystanie narzędzi (wyszukiwarka 
Facebooka, programy do monitorowania aktywności w mediach społecznościowych, jak 
np. brand24) do przetwarzania tych informacji umożliwia marketerom stworzenie idealnej 
grupy docelowej (Bailyn 2013). Natomiast same serwisy społecznościowe umożliwiają wy-
świetlanie przekazów marketingowych (reklam) wyłącznie wybranym grupom docelowym, 
co ogranicza koszty poniesione na reklamę (Shih 2012). 

handel_wew_6-2015.indd   166 2016-02-03   10:33:44



167STANISŁAW SKOWRON, RADOSŁAW SKRZETUSKI

Oprócz samych przekazów reklamowych ważne jest zaangażowanie klienta, polegające 
na budowaniu wzajemnej interakcji między firmą a klientem. Wpisy dodawane przez firmę 
w mediach społecznościowych powinny być na tyle ciekawe i angażujące, aby spowodo-
wać, że użytkownik zechce skomentować lub podzielić się treścią ze swoimi znajomymi 
(Miotk 2013, s. 120).

Model Johna Lovetta składa się z czterech etapów i przedstawia schemat interakcji 
w mediach społecznościowych. Pierwszym etapem jest ekspozycja. Na tym etapie klienci 
mają pierwszą styczność z produktem lub usługą dzięki reklamie czy rekomendacjom in-
nych użytkowników. Na etapie dialogu zainteresowani ofertą klienci prowadzą rozmowy 
ze swoimi znajomymi lub swoją siecią społeczności na temat interesujących ich produktów. 
Kolejny etap interakcji dotyczy zaangażowania klientów, którzy wyrazili już wstępne za-
interesowanie produktem lub usługą i chcą otrzymać dodatkowe informacje na temat mar-
ki. Ostatnim etapem jest obsługa klienta i zwolennicy. Najczęściej rozpoczyna się wraz ze 
sprzedażą. Etap ten jest kluczowy do pozyskiwania nowych lojalnych klientów i utrzymy-
wania już pozyskanych (Miotk 2013, s. 125-127). 

Istotne jest, aby w przygotowaniu treści komunikatów reklamowych uwzględniać wszyst-
kie zasady copywritingu. Podobnie jak przy wysyłaniu e-maili, tak i w mediach społeczno-
ściowych nawet wysłanie największej ilości wiadomości nie przełoży się na zwiększenie 
zainteresowania produktami firmy, jeśli wiadomość nie będzie estetyczna i nie zachęci do 
zapoznania się z treścią (Dudko 2011, s. 11-13).

Korzystanie z mediów społecznościowych przez firmy w Polsce

Badania przeprowadzono w okresie kwiecień – maj 2013 roku metodą ankietową w śro-
dowisku Internetu. Grupę badawczą stanowiły firmy, które prowadziły aktualnie działalność 
na terenie Polski, bez względu na zatrudnienie, rodzaj czy okres działalności. Ankiety do 
firm zostały przesłane w formie elektronicznej (e-mail) w liczbie ok. 2000 sztuk, z których 
uzyskano 533 wejść na stronę ankiety. Ankietę wypełniło 216 firm. 

Prawie każda firma deklarująca korzystanie z mediów społecznościowych posiada konto 
na Facebook.com (91,18% badanych) – por. wykres 1. Drugim, co do popularności ser-
wisem społecznościowym jest Youtube (41,18%), a w dalszej kolejności: serwis Google+ 
(26,47%), Twitter (20,59%) i Goldenline (13,24%). Tak wyraźna przewaga Facebooka nad 
innymi portalami spowodowana jest faktem że korzysta z niego bardzo dużo osób, a firmy 
chcą być tam, gdzie przebywają ludzie. 

Z badań wynika, że firmy w głównej mierze wykorzystują media społecznościowe do 
budowania rozpoznawalności firmy (77,94%) oraz promowania swoich ofert (67,65%), co 
przekłada się finalnie na wzrost sprzedaży produktów i usług (42,65%) – por. wykres 2. 
Media społecznościowe można wykorzystać także jako narzędzie do budowania wizerunku 
firmy (39,70%). W małym stopniu używa się mediów społecznościowych do prowadzenia 
dialogu między firmą a konsumentami. Obecność w mediach społecznościowych postrzega 
się również jako odpowiedź na działania konkurencji (35,29%). 
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Wykres 1
Z jakich serwisów społecznościowych najchętniej korzystają badane firmy (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Wykres 2 
Korzyści, które widzi firma z prowadzenia działań w mediach społecznościowych (w %)

Źródło: jak w wykresie 1.
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Wykres 3
Zalety korzystania z mediów społecznościowych (w %)

Źródło: jak w wykresie 1.

Wykres 4
Wady korzystania z mediów społecznościowych (w %)

Źródło: jak w wykresie 1.

handel_wew_6-2015.indd   169 2016-02-03   10:33:45



170 MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI FIRMY Z KLIENTEM

Jako zalety mediów społecznościowych wymieniano najczęściej budowanie rozpo-
znawalności marki w Internecie (63,24% badanych), niski koszt działań marketingowych 
(54,41%), możliwość bardzo precyzyjnego dotarcia do grupy docelowej (51,47%) oraz 
szybkość komunikowania się z odbiorcami (48,53%). W małym stopniu dostrzega się moż-
liwość nawiązywania kontaktów z klientem. Firmy jeszcze nie wiedzą dokładnie, jak można 
wykorzystać media społecznościowe, czy to w przypadku dotarcia do grup docelowych, czy 
do pozyskiwania informacji od klientów.

Za największą wadę mediów społecznościowych uważa się konieczność monito-
rowania wpisów przez konsumentów (51,47%). Kolejnym wyzwaniem dla firm, które 
chcą działać w mediach społecznościowych jest konieczność tworzenia atrakcyjnych 
treści, aby przyciągnąć odbiorcę i być zauważonym (33,82%). Jako wady mediów spo-
łecznościowych wymienia się również brak kontroli nad treścią na portalach społecz-
nościowych (23,53%), co może spowodować wywołanie sytuacji kryzysowej (22,06%) 
przez nieprzychylny komentarz, czy błąd w udostępnianej odbiorcom treści, a także za-
grożenie włamania się na profil firmy na portalu społecznościowym przez osoby trzecie 
(20,59%). 

Podsumowanie

Firmy najchętniej używają Facebooka (91,18%). Jako główną korzyść wskazują moż-
liwość budowania rozpoznawalności marki w Internecie (63,24%) przy niskim koszcie 
działań marketingowych (54,41%). Efektem takich działań jest wzrost rozpoznawalności 
marki firmy (77,94%) i wzrost rozpoznawalności oferowanych produktów (67,65%). Mimo 
że Facebook jest najpopularniejszym serwisem społecznościowym używanym wśród firm, 
to trzeba zwrócić również uwagę na pozostałe portale. Każdy z nich ma inne możliwo-
ści, dopiero połączenie działań marketingowych w Internecie ze wszystkimi serwisami da 
przedsiębiorstwu wzrost skuteczności przekazów marketingowych. Ważne jest, aby działa-
nia były planowane i monitorowane. 
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Social Media as a Tool for Company’s Communication  
with the Customer 

Summary

An aim of considerations is to bring closer the problems of presence of social 
media in the public and market space. The author presented the tolls (social ser-
vices) that are accessible in the market and popular among Europeans. He described 
the technique of customers’ commitment in actions in social media on companies’ 
profiles. By way of surveys, he determined the level of the use by Polish companies 
of social services and the balance of benefits and risks of those practices. He car-
ried out desk researches using the analyses made in the business literature as well 
as findings of research conducted by other market research institutions. There were 
also carried out primary surveys as regards assessment of the use of social media 
by Polish firms. The obtained research findings confirm the fact of the common use 
by Polish companies of social media as well as their important role in supporting 
companies’ marketing activities. 

The research confirmed the need for a further diffusion of the practice of use 
of social media in company’s contacts with customers in order to build its identity 
and a more effective promotion. The research emphasise the important fact of the 
contemporary market that social media are a forum for dialogue of the firm with 
their clients; therefore, the relation: firm – customer may become more subjective 
and effective. The article is of the research nature.

Key words: social media, Internet, client, customer, marketing communication.

JEL codes: M15, M31

Социальные медиа как инструмент коммуникации фирмы с клиентом 

Резюме

Цель рассуждений – приблизить проблематику присутствия социальных 
медиа в публичном и рыночном пространстве. Представили инструменты (со-
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циальные сервисы), которые доступны на рынке и популярны среди европей-
цев. Описали технику вовлечения клиентов в действия в социальных медиа 
на фирменных профилях. По ходу опросов определили уровень пользования 
польскими фирмами социальными сервисами, а также баланс выгод и рисков 
этих практик. Провели вторичные обследования, используя анализы, прово-
димые в бизнес-литературе, и результаты исследований, проведенных други-
ми заведениями по изучению рынка. Проводились также первичные опросы 
по оценке пользования социальными медиа польскими фирмами. Получен-
ные результаты исследований подтверждают факт повсеместного пользова-
ния польскими фирмами социальными медиа, а также их существенную роль  
в поддержке  маркетинговой деятельности фирм. 

Исследования подтвердили необходимость дальнейшей популяризации 
практики использования социальных медиа в контактах фирмы с клиентами 
для формирования ее тождества на рынке, а также для более активного про-
движения. Исследования подчеркивают существенный факт современного 
рынка, что социальные медиа представляют собой форум для диалога фирмы 
со своими клиентами; таким образом, отношение фирмы с клиентом может 
становиться более субъективным и эффективным.  Статья имеет исследова-
тельский характер.

Ключевые слова: социальные медиа, интернет, клиент, маркетинговая ком-
муникация.

Коды JEL: M15, M31
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