
15HANDEL WEWNĘTRZNY 2014;3(350):15-24

Grażyna Koniorczyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Smart shopping a zachowania zakupowe polskich konsumentów

Streszczenie

Celem rozważań jest przybliżenie pojęcia smart shopping, w tym scharaktery-
zowanie komponentów i czynników wpływających na upowszechnienie się tego 
typu zachowań zakupowych, szerzej odnosząc się do zachowań konsumentów 
w Polsce. Autorka posłużyła się krytyczną analizą literatury w zakresie badanej 
kategorii, a dla praktycznej ilustracji opisywanego zjawiska wykorzystała dane po-
chodzące z raportów krajowych i zagranicznych agencji badań rynku (m.in. GfK 
Polonia, Pentor, SMG/KRC Millward Brown, ARC Rynek i Opinia. PRM Rese-
arch) zrealizowanych w latach 2012-2013. Wyniki badań ujawniły, że w warun-
kach utrzymującej się niepewności gospodarczej polscy konsumenci, podejmując 
decyzje zakupowe, coraz częściej kierują się zasadami smart shopping, angażując 
się w aktywne poszukiwanie oszczędnych zakupów, w tym zdobywanie informacji 
o atrakcyjnych promocjach sprzedaży, a także porównywanie cen różnych produk-
tów w celu optymalizacji decyzji zakupowych. 

Słowa kluczowe: smart shopping, sprytne zakupy, zachowania zakupowe, zacho-
wania konsumentów.
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Wstęp 

W ostatnich latach doświadczamy dynamicznego rozwoju nowego typu konsumenta, 
którego postawy, aspiracje i preferencje zakupowe różnią się od tych z przeszłości, a który 
to może mieć istotny wpływ na działalność marketingową przedsiębiorstw działających na 
rynkach krajowych i/lub międzynarodowych. Upowszechnienie się tzw. sprytnych klientów 
(smart shoppers) to efekt m.in. światowego kryzysu w latach 2008-2009. Stany Zjednoczone 
są wskazywane jako kraj w którym trend ten został zapoczątkowany. 

Smart shopping – istota i komponenty 

Przegląd piśmiennictwa naukowego dotyczącego smart shopping ujawnia wieloaspek-
towość tego zjawiska. Opracowania poświęcone tej problematyce dotyczą m.in. podatności 
konsumentów na oddziaływanie technik sprzedaży i kuponów sprzedażowych (Garretsoni, 
Burton 2003), postaw klientów wobec promocji cenowych (Schindler 1998), wykorzystania 
kuponów promocyjnych (Shimp, Kavas 1984), ale też koncentrują się na konceptualizacji 
samego zjawiska i jego pomiarze (Atkins, Kim 2012). H. Mano i M.T. Elliott definiują smart 
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shopping jako skłonność konsumentów do inwestowania znacznego czasu i wysiłku w po-
szukiwanie i wykorzystanie informacji dotyczących promocji w celu uzyskania oszczędno-
ści (Mano, Elliott 1997). Wyniki badań wskazują, że zachowanie „sprytnych klientów” jest 
specyficzne i wyróżnia się na tle innych zachowań zakupowych. „Sprytni klienci” przypi-
sują własnym staraniom i wysokim umiejętnościom zakupowym poczynione oszczędno-
ści. Po zakupach odczuwają satysfakcję z uzyskanych korzyści racjonalnych (utylitarnych, 
praktycznych), jak i hedonistycznych (psychologicznych, emocjonalnych). Dla niektórych 
osób bycie „sprytnym konsumentem” jest wręcz obowiązkiem (Kassarjian 1981). Tę kate-
gorię konsumentów cechuje skłonność do ponoszenia sporego wysiłku w celu pozyskiwania 
informacji o cenach i standardach jakościowych konkretnych produktów/usług. Wielu ku-
pujących wierzy, że odrabia swoistego rodzaju „pracę domową” uważnie analizując ofer-
tę sprzedażową i wyłuskując najlepszą dla nich ofertę lub też znajdując wysokiej jakości 
produkt/usługę w niższej cenie. „Sprytny klient” wie czego chce i w jaki sposób może to 
osiągnąć. Jest nie tylko wykształcony, ale często cechuje go wyższy status społeczny i po-
ziom dochodów w stosunku do średniej krajowej. Jest zadowolony, a nawet dumny z siebie, 
gdy zdobywane doświadczenie zakupowe pozwala mu na dokonywanie kolejnych zakupów 
w jeszcze korzystniejszych relacjach „cena-jakość”.

Wskazywane są trzy zasadnicze komponenty smart shopping (Mano, Elliott 1997). Są o: 
wiedza rynkowa konsumentów, zachowania konsumentów związane z uzyskaniem informa-
cji na temat okazji cenowych, a także efekty korzystania z promocji sprzedażowych. Wiedzę 
„sprytnych konsumentów” odzwierciedla większa świadomość sprzedażowa oraz zdolność 
do właściwej oceny atrakcyjności ceny. Po pierwsze, „sprytni klienci” lepiej orientują się 
w ofertach promocyjnych dostępnych na rynku, szczególnie, gdy stają przed koniecznością 
oszczędzania. Dlatego też „sprytni konsumenci” wiedzą, od kiedy interesujący ich produkt 
jest w sprzedaży, gdzie udać się, by zdobyć go w niższej cenie czy gdzie wyszukiwać infor-
macje o okazjach cenowych. Po drugie, „sprytni konsumenci” są przekonani, że posiadana 
przez nich wiedza pozwala im właściwie ocenić atrakcyjność ceny. Podejmują oni wiele 
dość skomplikowanych czynności ewaluacyjnych: ukrytych, np. wyszukiwanie w pamięci 
cen, wnioskowanie o reputacji sprzedawcy, rozumowanie w celu ustalenia, czy cena jest 
wysoka, czy niska, i/lub jawnych, np. przeglądanie ogłoszeń reklamowych, sprawdzanie 
etykiet, zapytania kierowane do sprzedawców (Schindler, Bauer 1998). 

„Sprytnych konsumentów” cechują dwa rodzaje aktywności – wyszukiwanie informa-
cji i organizowanie zakupów. Szukanie atrakcyjnych dla konsumenta okazji cenowych jest 
względnie długie i pracochłonne. Zazwyczaj uważnie monitorują informacje o promocjach, 
które mogą zdobyć bezpośrednio w punkcie sprzedaży i/lub poza nim. Zwracają uwagę na 
komunikaty o wyprzedażach i sprzedażach promocyjnych ukazujących się w mediach, cza-
sopismach konsumenckich, z zainteresowaniem przeglądają zawartość półek sklepowych. 
Podczas zakupów proszą personel sklepowy o dodatkowe informacje, potrafią szybciej niż 
inni klienci zlokalizować w sklepie produkt o odpowiadającej im jakości w promocyjnej 
cenie, chętnie angażują się w negocjowanie cen. Organizując wyjście do sklepu sporządzają 
listę zakupów, a także sprawdzają aktualność i dostępność cen wybranych produktów. 
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Efekty smart shopping można rozpatrywać z punktu widzenia poziomu zadowolenia 
konsumenta. Satysfakcja ta może wiązać się z towarzyszącymi zakupom korzyściami uty-
litarnymi, ale też korzyściami emocjonalnymi, takimi jak poczucie spełnienia bądź dumy, 
często dzielone z najbliższymi osobami. (Holbrook i in. 1984; Schindler 1989). 

„Sprytni konsumenci” a pokrewne kategorie konsumentów

W literaturze coraz częściej opisywane są nowe kategorie konsumentów, których cha-
rakterystyka nawiązuje w różnym stopniu do smart shopping. H. Leppänen i Ch. Grönroos 
sygnalizują pojawienie się „konsumenta hybrydowego“ (hybrid consumer), tj. konsumenta, 
który nie przynależy wyłącznie do jednego segmentu rynku (Leppänen, Grönroos 2009). 
Konsument hybrydowy jest mniej zainteresowany produktami adresowanymi stricte dla ryn-
ku średniego, łączy bowiem konsumpcję luksusową z konsumpcji dyskontową. Hybrydowa 
konsumpcja (hybrid consumption) wydaje się bliższa hedonistycznym wartościom, nie sym-
bolizuje wyłącznie zamożności i wysokiego statusu społecznego, jest bardziej autentyczna 
i bliska osobistym przekonaniom konsumenta. Kupując podstawowe artykuły spożywcze 
„hybrydowy konsument” zwraca uwagę na produkty wystarczająco dobrej jakości w niskiej 
cenie i jest w stanie zapłacić znacznie więcej za produkty wysokiej jakości (typu premium) 
o dużym znaczeniu emocjonalnym i wizerunkowym. Przykładowo, ten sam konsument ku-
puje produkty spożywcze w dyskontach i kosmetyki marki Chanel, albo też podróżuje samo-
lotem taniego przewoźnika i nocuje w hotelu pięciogwiazdkowym. Decyzje „hybrydowych 
konsumentów” są złożone i zmienne, a ich zachowanie różni się w zależności od okolicz-
ności zakupu lub samego produktu. Ten typ klientów jest coraz liczniejszy na rynku i ma 
szansę stać się dominującą kategorią, o szczególnym znaczeniu dla producentów żywności, 
detalistów i firm gastronomicznych.

Konsumenci poszukujący wartości (value seeker), podobnie, jak „sprytni klienci”, ocze-
kują wysokiej jakości w niskiej cenie. Łączą cechy zasadniczo racjonalne, tj. znaczny mate-
rializm i ukierunkowanie na oszczędzanie, co w pewnym sensie wywołuje konflikt między 
pragnieniem posiadania materialnych dóbr i niechęcią do wydawania pieniędzy (Tzatzel 
2003). Konsument poszukujący wartości, o szerokiej wiedzy na temat produktów, cen i ma-
rek detalicznych, podczas zakupów z chęcią porównuje ceny poszerzając wiedzę o rynku, 
chcąc też zdobyć korzyści emocjonalne. Grupa ta nie jest jednorodna, obejmuje m.in. konsu-
mentów poszukujących okazji (bargain hunters), konsumentów cierpliwie wyczekujących 
na okazje sprzedażowe czy konsumentów unikających kredytów i preferujących oszczędza-
nie, by móc w przyszłości zakupić wymarzony produkt. „Cierpliwi konsumenci”, poszuku-
jąc okazji, są w stanie relatywnie długo czekać na zakup produktu o wymaganym standar-
dzie w akceptowanej przez nich cenie. Konsumenci preferujący oszczędzanie, obawiając się 
zadłużenia świadczącego o utracie kontroli nad pieniędzmi, wolą odroczyć zakup. Cechą 
charakterystyczną dla wymienionych kategorii konsumentów jest ich przekonanie o tym, że 
pieniądze wydane na zakupy nie są „stracone” raz na zawsze, ale w pewnym sensie dobra 
zakupione i będące w ich posiadaniu zachowują swoją wartość. Dlatego też np. wydatki 
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związane ze zdobywaniem wyłączenie niematerialnych doświadczeń (np. podróżowanie) 
rodzą w nich pewien opór. Konsumentów poszukujących wartości cieszy zarówno robienie 
zakupów, posiadanie dóbr, jak i oszczędzanie. Cechuje ich dojrzałość i racjonalność w po-
dejściu do zakupów, w tym pogodzenie się z faktem odroczenia w czasie gratyfikacji towa-
rzyszących kupowaniu. 

Należy odróżnić „sprytnych” konsumentów od „ekonomicznych” (budget shopper). 
Klient sprytny w przeciwieństwie do ekonomicznego nie jest zainteresowany zakupem pro-
duktu po absolutnie najniższej cenie, raczej otrzymaniem optymalnej ceny w stosunku do 
korzyści. Sprytny nabywca to innymi słowy klient, który kupuje tanie produkty gdyż „chce”, 
nie dlatego, że „musi”. Na przykład, pasażerowie tanich przewoźników lotniczych korzy-
stają z okazji promocyjnych nie z konieczności, ale kierując się głównie korzyściami okazji 
cenowych. Wysokość ich dochodów i poziom wykształcenia okazuje się być często wyższy 
od dochodu i wykształcenia przeciętnego pasażera podróżującego drogą powietrzną (Abler, 
Ehlting 2007). 

Czynniki rozwoju smart shopping

Wśród czynników o kluczowym znaczeniu dla upowszechnienia nowego typu zacho-
wań współczesnych konsumentów należy wymienić wzrost niepewności gospodarczej 
oraz rozwój technologii teleinformatycznej. Nowe zachowanie to odpowiedź na hiperkon-
sumpcję okresu prosperity (Lipovetsky 2006, s. 30) i odnosi się ono przede wszystkim do 
Stanów Zjednoczonych. Mimo poprawy wskaźników finansowych i gospodarczych, tempo 
wzrostu gospodarki amerykańskiej wciąż nie jest na takim poziomie, jakiego oczekiwano, 
co znajduje odzwierciedlenie z zachowaniach konsumentów w Stanach Zjednoczonych1. 
Amerykańscy konsumenci pozostają wciąż ostrożni, w większym stopniu racjonalni i bar-
dziej odpowiedzialni. Sytuacja ta, w różnym stopniu, dotyczy innych krajów, w tym także 
dojrzałych rynków europejskich. Konsumenci w Europie są nadal zbyt zadłużeni, by ode-
grać znaczącą rolę na drodze do ożywienia gospodarczego. Dotyczy to szczególnie miesz-
kańców Włoch czy Hiszpanii, w mniejszym stopniu zaś Niemiec czy Francji. Ocena stanu 
polskiej gospodarki w badaniach nastrojów społecznych w 2013 roku, wciąż nie jest zbyt 
dobra. Mimo rosnącego optymizmu Polaków, negatywne oceny sytuacji w kraju nadal prze-
ważają nad pozytywnymi2. 

Również wdrażanie nowych technologii oraz upowszechnienie e-commerce i m-com-
merce sprzyja rozwojowi smart shoppingu. Internet wraz z mobilnymi urządzeniami stano-
wią idealne narzędzia, dzięki którym „sprytni” konsumenci mogą sprawniej zorganizować 
oszczędne zakupy. Dzięki Internetowi są w stanie dotrzeć do pojemnych baz danych o pro-

1  Badania wskazują, że jeszcze w 2012 roku 42%. Amerykanów nadal było przekonanych, że ich sytuacja ekonomiczna nie 
tylko nie poprawi się, a wręcz pogorszy. USA Grocery Shopper. Trends 2012 (2012), Food Marketing Institute, s. 4, 
http://www.icn-net.com/docs/12086_FMIN_Trends2012_v5.pdf [dostęp: 01.02.2014].
2  Badanie przeprowadzono w dniach 4-11 lipca 2013 roku na liczącej 1005 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych 
mieszkańców Polski. Nastroje społeczne w grudniu, Komunikat CBOS, Warszawa, grudzień 2013, 
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_176_13.PDF [dostęp: 01.02.2014].
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duktach (usługach) i opinii na ich temat, sklepów internetowych, serwisów zakupów grupo-
wych, wyszukiwarek ofert promocyjnych, porównywarek cen, serwisów aukcyjnych (por. 
tabela 1). Użytkownicy telefonów mobilnych wyposażonych w specjalne aplikacje (np. listy 
zakupowe z geolokalizacją) mogą wygodniej i szybciej wyszukać aktualne okazje sprzeda-
żowe, porównać ceny czy zorganizować „sprytne zakupy”. 

Tabela 1
Witryny e-commerce i aplikacje m-commerce w Polsce

Wyszczególnienie Przykłady

Sklepy internetowe Merlin, Zalando, Amazon
Serwisy z opiniami klientów Opiniuj, Testo, Dobramama
Serwisy zakupów grupowych Groupon, Gruper, MyDeal, FastDeal
Serwisy aukcyjne Allegro, eBay, Aukcjoner
Serwisy zakupowe Fastdeall, Trafionezakupy
Porównywarki cen Ceneo Nokaut, Skąpiec, Radar, Tanio
Aplikacje z listą zakupową Listonic, Grocery List-Marche (ang.), Shopping List (ang.)
Aplikacje z geolokalizacją o okazjach 
sprzedażowych 

Navideals, PromoHunter

Źródło: opracowanie własne. 

Wyniki LJS Strategic Research wskazują, że 2/3 użytkowników smartfonów w Stanach 
Zjednoczonych wykorzystuje telefon podczas zakupów, w tym ponad 1/3 podczas wizy-
ty w sklepie3. Odwiedzając stacjonarną placówkę klient przegląda w smartfonie informa-
cje o produkcie, porównuje ceny z oferowanymi w innych sklepach lub porównywarkach 
cenowych, czyta rekomendacje/opinie na temat produktu na stronach internetowych, ale 
też telefonicznie konsultuje cenę ze znajomymi lub członkami rodziny. Klienci korzysta-
jący ze smartfonów podczas zakupów robią to zarówno przed wyjściem do sklepu (81%), 
przebywając w sklepie (59%) i po jego opuszczeniu (23%). Mimo opóźnienia adaptacji 
technologii mobilnych Polaków względem Stanów Zjednoczonych wskaźnik dostępności 
i używania smartfonów w społeczeństwie polskim systematycznie rośnie. Liczba transakcji 
mobilnych czyli zakupów on-line dokonanych za pośrednictwem urządzenia mobilnego (ta-
kiego jak smartfon lub tablet) w Polsce, wzrosła w 2011 roku o 722% (Zwyczaje zakupowe 
Polaków 2013, s. 23). Szacunkowa wartość mobilnego segmentu rynku e-commerce wynio-
sła w Polsce w 2011 roku 150 mln euro i przewiduje się, że m-commerce będzie najważniej-
szym kanałem w e-commerce w kolejnych latach.

3  Raport z badań zrealizowanych w Stanach Zjednoczonych w grudniu 2011 roku i lutym 2012 roku na próbie 314 amerykańskich 
respondentów, w tym 208 użytkowników smartfonów. How Smart Phones are helping Create a New Generation of „Smart 
Shoppers” (2012).
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Smart shopping a zachowania zakupowe polskich konsumentów

Polscy konsumenci jeszcze przed ogólnoświatowym kryzysem ekonomicznym wykazali 
wysoki, zakupowy iloraz inteligencji. W ogólnoeuropejskim badaniu przeprowadzonym na 
zlecenie Visa UK mającego na celu porównanie wyników „zakupowego IQ” Brytyjczyków 
z konsumentami z ośmiu innych europejskich rynków Polacy znaleźli się na pierwszym 
miejscu. Zostali sklasyfikowani m.in. przed Francuzami, Czechami i Niemcami. Na ostat-
nim miejscu znaleźli się konsumenci z Wielkiej Brytanii i Włoch, którzy według badań 
najmniej liczą się z pieniędzmi przy kupowaniu4. 

Według raportu Polska Oszczędna5, polscy konsumenci coraz ostrożniej podchodzą 
do codziennych zakupów i inwestowania. Wyniki raportu pokazują, że 71% konsumentów 
w Polsce jest nastawionych na oszczędzanie. Polacy coraz częściej odczuwają pogorszenie 
standardu życia i najbardziej obawiają się wzrostu cen produktów oraz kosztów utrzymania. 
Konsumenci poszukują oszczędności głównie „polując” na promocje oraz najniższe ceny, 
wolą zakupić produkt tańszy, który w ich odczuciu jest relatywnie wysokiej jakości. Jednym 
z najwyraźniej widocznych trendów trendów ostatnich lat jest szybko rosnąca rola dyskontów 
oraz marek własnych, które coraz częściej stają się nośnikiem jakości. Potwierdzają to również 
wyniki badań ARC Rynek i Opinia6 wskazujące, że co trzeci ankietowany częściej będzie robił 
zakupy w dyskoncie, który nie kojarzy się wyłącznie z relatywnie niską ceną, lecz również 
z dobrą jakością produktów. Zachowania te utrzymują się. W 2012 roku – według firmy ba-
dawczej PMR Research – zakup produktów opatrzonych marą własną jest powodem do dumy, 
niemniej tendencja ta nie dotyczyła w równym stopniu wszystkich kategorii produktowych. 
Badanie wśród konsumentek odpowiedzialnych za codzienne zakupy wskazało kilka istotnych 
tendencji zakupowych7. Konsumentki wybierają produkty z różnych kategorii jakościowych, 
na przykład kupują „gorszy makaron, ale z lepszym sosem”. Korzystają z list zakupów, przed 
zakupami sprawdzają, czego im brakuje, podstawowe produkty kupują na zapas, robią zakupy 
z myślą o konkretnych posiłkach wrzucając do koszyków tylko potrzebne produkty.

Z innego sondażu ARC Rynek i Opinia wynika, że polscy konsumenci nie są znudzeni 
promocjami, a wręcz przeciwnie - chętnie z nich korzystają i dobrze oceniają8. Najczęstszymi 

4  Badanie przeprowadzono w 2006 roku na zlecenie Visa UK w Czechach, we Francji, w Hiszpanii, Niemczech, Polsce, 
Szwecji, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Łącznie wzięło w nim udział 8500 respondentów. Badanie obejmowało pięć 
głównych kategorii: oszczędność, samokontrola, otwartość na próbowanie nowych produktów, porównywanie produktów 
(w sklepie i w internecie) oraz zdobywanie informacji o artykułach przed zakupem. 
Por.: http://www.expander.pl/aktualnosci/rynek_uslug_bankowych/594.wiadomosc.html [dostęp: 03.07.2013].
5  Raport przygotowany przez Millward Brown SMG/KRC bazujący na wynikach badań porównawczych realizowanych 
w latach 2009-2012. W 2012 roku próba liczyła 794 respondentów w wieku 16-60 lat. 
Por.: http://www.millwardbrown.com/Libraries/Poland_News_Downloads/PolskaOszczedna_raportMBSMGKRC.sflb.ashx 
[dostęp: 07.09.2013].
6  Badanie przeprowadzone w dniach 4-7.01.2013 metodą CAWI na próbie 500 osób powyżej 25. roku życia 
Por.: http://www.arc.com.pl/strategia_oszczedzania_na_artykulach_codziennego_uzytku-41999465-pl.html [dostęp: 05.07.2013].
7  Badanie przeprowadzono w maju 2012 roku przy użyciu techniki zogniskowanego wywiadu grupowego, czyli tzw. grupy 
fokusowej (ang. Focus Group Interview) z udziałem kobiet z dwóch miast Polski – Krakowa i Warszawy. Badanie rynku 
dotyczyły zwyczajów zakupowych w polskich gospodarstwach domowych w obszarze produktów spożywczych i codziennego 
użytku. Za: K. Jasek, Smart shopping po polsku. PRM, listopad 2012, 
http://www.researchpmr.com/pl/userfiles/file/wp/wp_29_164_2012_11_28%20%20Smart%20shopping%20po%20polsku_02.pdf 
[dostęp: 01.02.2014].
8  Badanie zrealizowano przy pomocy dwóch metod badawczych. Pierwszą część badania zrealizowano poprzez mix technik 
CAWI oraz CAPI na reprezentatywnej miejskiej próbie 831 osób w wieku 16-49 lat (osoby najczęściej uczestniczące 
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typami promocji, z których korzystają konsumenci są: obniżki ceny produktu lub usługi 
(77%), większa ilość produktów/usług za tą samą cenę (60%), degustacje lub testowanie 
produktów/ usług (50%). Wybierając produkt w sklepie 88% konsumentów zwraca uwagę 
na promocje, jednak większość badanych kupuje promowany produkt wyłącznie wtedy, gdy 
jest przekonana do danej marki (59%). Najpopularniejszym źródłem informacji na temat 
promocji jest Internet. 

Bazując na badaniach GfK Polonia realizowanego na zlecenie portalu zafinansowani.pl 
należącego do ING Bank Śląski9 do dokonywania „sprytnych zakupów” przyznaje się 48%. 
badanych Polaków. Stwierdzeniami najlepiej oddającymi idee „oszczędnych zakupów” są 
„szukanie okazji lub czekanie na wyprzedaże” (39%) oraz „odmawianie sobie zakupu produk-
tu, które nie są niezbędne” (34%). 29% badanych konsumentów uważa, że szkoda czasu na 
porównywanie ofert i decydują się na zakupy w sprawdzonych sklepach i w dobrych cenach. 
Z badań SMG/KRC Millward Brown10 dla Silesia City Center w Katowicach wynika, że bez 
sprecyzowanego celu do sklepu wybiera się 21% badanych Polaków. Zaledwie 42% konsu-
mentów podczas zakupów kieruje się ceną, a 42% – zdarza się kupować rzeczy, których tak 
naprawdę nie potrzebują. „Sprytne zakupy” najczęściej wiążą się z nabywaniem droższych 
produktów, np. elektroniki lub biżuterii, rzadziej ubrań czy jedzenia. Z badań ośrodka GfK 
Polonia wynika, że sprytni konsumenci to już ok. 17%. Polaków robiących zakupy11. I nie są to 
osoby, które znalazły się w niedostatku np. z powodu utraty pracy, co zmusza ich do drastycz-
nego ograniczenia wydatków. Zazwyczaj są to mieszkańcy dużych miast, o średnich docho-
dach, mający ulubione marki, nie kupujący najtańszych produktów. Raport innego ośrodka ba-
dań rynkowych Pentor Research International potwierdza, że smart shopping jest najbardziej 
popularny wśród ludzi wykształconych i dobrze sytuowanych. To oni najskuteczniej potrafią 
zorganizować plan zakupów, mając wiedzę o produktach i o tym, jak oszczędzać. 

Według GfK Polonia Shopping Monitor 201212, wśród 44% konsumentów świadomie 
poszukujących oszczędności podczas zakupów, co jest charakterystyczne dla smart shop-
ping, można wyodrębnić trzy ich kategorie: klientów racjonalnych, rutyniarzy oraz klientów 
towarzyskich. Około 17% Polaków zaliczyć można to klientów typu „racjonalnego”, którzy 
wybierając się na zakupy przygotowują mapy dojazdu i listy zakupów, wcześniej czyniąc 
rozeznanie cenowe, na podstawie np. gazetek detalistów. Zdaniem autorów raportu grupa ta 
będzie rosnąć. Również 17% stanowią „rutyniarze”, czyli klienci traktujący zakupy jako zło 
konieczne, bardziej przywiązani do konkretnych sklepów, ale planujący zakupy i interesują-
cy się promocjami. Dla nich najważniejsza jest cena. Co dziesiąty ankietowany to tzw. klient 

w promocjach w populacji ogólnopolskiej, które skorzystały z przynajmniej jednej promocji w ciągu ostatnich 12 miesięcy). 
Drugą część badania zrealizowano techniką Online Buzz Research, opierającą się na analizie treści dyskusji online na polskich 
forach, blogach i portalach społecznościowych (analiza ponad 1 tys. opinii na temat promocji). 
Por.: http://www.arc.com.pl/ promocje_w_rozkwicie-41999454-pl.html [dostęp: 05.07.2013].
9  Postawy Polaków wobec oszczędzania. Smart shopping, czyli jak oszczędzać, dzięki sprytnym zakupom. Raport Badanie, 
przeprowadzone w maju 2013 roku metodą CAWI na grupie 1004 respondentów. 
http://www.zafinansowani.pl/oszczedzanie/smart-shopping-raport [dostęp: 07.09.2013].
10  Badania ankietowe przeprowadzono na grupie 400 osób w wieku od 18 do 55 lat w dniach 20-27.03.2013. 
Por.: http://www.silesiacitycenter.com.pl/assets/files/pressroom/2013/kwiecien/2ZakupyPolaka.pdf [dostęp: 07.09.2013].
11  http://www.polityka.pl/rynek/1534497,1,smartshoping-czyli-jak-madrze-kupowac.read [dostęp: 03.07.2013].
12  http://www.kolportaz-rzetelny.pl/blog/smart-shopping-wiemy-jak-oszczedzac-na-zakupach [dostęp: 03.07.2013].
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„towarzyski”, dla którego zakupy do przyjemność. Ta grupa klientów szuka najlepszych 
ofert i największe znaczenie ma dla nich relacja jakości do ceny.

 Przytoczone powyżej raporty krajowych ośrodków badań wskazują, że zachowania pol-
skich konsumentów deklarujących dokonywanie „sprytnych zakupów” nie zawsze korespon-
dują z zasadami smart shopping. Wydaje się, że bardziej adekwatne dla określenia zachowań 
części polskich konsumentów jest pojęcie „oszczędny nabywca” (savvy shopper). Zdaniem K. 
Atkinsa i Y.K. Kima, to właśnie określenie lepiej definiuje zjawisko smart shopping w Europie 
(Atkins, Kim 2012). O odmienności zachowań zakupowych konsumentów amerykańskich 
i europejskich, głównie z powodu kontekstu kulturowego, może świadczyć większe spopula-
ryzowanie w Stanach Zjednoczonych kuponów rabatowych dołączanych przez detalistów do 
gazet (obecnie coraz częściej zastępowanych przez kupony internetowe).

Podsumowanie 

Warunki niepewności gospodarczej zmieniły mentalność konsumentów i wzorce konsump-
cji, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i w Europie. W Polsce zjawisko smart shopping 
zyskuje na popularności i można prognozować jego dalszy rozwój. Wzrasta znaczenie wieloka-
nałowej strategii marketingowej detalistów, którzy w odpowiedzi na nowe zwyczaje zakupowe 
winni zintensyfikować i zróżnicować aktywność w kanałach e-commerce i m-comerce, a także 
rozszerzyć portfel marek o marki dyskontowe, w tym marki własne. Smart shopping oferuje wie-
le korzyści dla dostawców aplikacji zakupowych na urządzenia mobilne (np. z geolokalizacją), 
które winny optymalizować i wspomagać proces zakupowy na wszystkich jego etapach.
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Smart Shopping and Purchasing Behaviour of Polish Consumers

Summary

An aim of the article is to bring closer the term smart shopping and to character-
ise the components and factors affecting popularisation of this type of purchasing 
behaviour, more broadly referring to consumers’ behaviour in Poland. The author 
used a critical review of the literature in the area of the category in question and 
for a practical illustration of the described phenomenon she used the data origi-
nating from national and foreign reports of surveys carried out in 2012-2013 by 
market research agencies (inter alia, GfK Polonia, Pentor, SMG/KRC Millward 
Brown, ARC Rynek i Opinia, PMR Research). The research findings revealed that 
under the conditions of persisting economic uncertainty, Polish consumers, making 
purchasing decisions, more and more often are guided by the principles of smart 
shopping, being involved in an active search of economical shopping, inclusive of 
obtaining information on attractive sales promotions as well as comparing prices of 
different products in order to optimise purchasing decisions. 

Key words: smart shopping, purchasing behaviour, consumers’ behaviour.
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Smart shopping и закупочное поведение польских потребителей

Резюме

Цель статьи – приблизить понятие smart shopping, в том числе охарактери-
зовать компоненты и факторы, влияющие на распространение этого вида за-
купочного поведения, шире касаясь поведения потребителей в Польше. Автор 
использовала классический анализ литературы в области исследуемой кате-
гории, а для практической иллюстрации описываемого явления использовала 
данные из отчетов обследований, проведенных в 2012-2013 гг. национальны-
ми и зарубежными агентствами по изучению рынка (в частности, GfK Polonia, 
Pentor, SMG/KRC Millward Brown, ARC Rynek i Opinia, PMR Research). Ре-
зультаты обследований выявили, что в условиях сохраняющейся экономи-
ческой неуверенности польские потребители, принимая решения о покупке, 
чаще руководствуются принципами smart shopping, включаясь в активный по-
иск экономных закупок, в том числе в приобретение информации о привлека-
тельных мероприятиях по поощрению продажи, а также в сопоставление цен 
разных продуктов для оптимизации решений о покупке. 

Ключевые слова: smart shopping, умелые покупки, закупочное поведение, 
поведение потребителей.
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