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Wpływ mediów społecznościowych na zachowania 
konsumentów

Streszczenie

Celem opracowania jest przedstawienie wpływu mediów społecznościowych 
na zachowania konsumentów. Podstawową techniką badawczą była ankieta skiero-
wana do osób regularnie korzystających z Internetu i mediów społecznościowych. 
Korzystanie z portali społecznościowych deklaruje 98% badanych. Zdecydowana 
większość (74%) szuka w mediach społecznościowych informacji na temat pro-
duktów. Dla prawie co drugiej osoby ważne są opinie znajomych, a ponad jed-
na czwarta pyta wprost znajomych o rekomendacje. Co trzecia osoba twierdzi, że 
dzięki mediom społecznościowym jest w stanie szybciej podejmować decyzje za-
kupowe. 16% ankietowanych aktywnie poleca produkty innym. Na podstawie tych 
informacji można wnioskować, iż media społecznościowe są istotnym medium 
opiniotwórczym. Wyniki badań mogą posłużyć kadrze menadżerskiej zajmującej 
się promocją, interaktywną obsługą klienta, osobom pracującym lub związanym 
z szeroko pojętą komunikacją, marketingiem, PR lub reklamą. Artykuł ma charak-
ter badawczy.

Słowa kluczowe: zachowania konsumenckie, e-marketing, media społecznościo-
we.

Kody JEL: M31

Wstęp 

Liczba osób korzystających z Internetu stale wzrasta. Zwiększa się też liczba porta-
li, na których Internauci mogą nawiązywać kontakty, dzielić się opiniami i wrażeniami. 
Popularność mediów społecznościowych w Polsce i na świecie stale rośnie. W bardzo krót-
kim czasie stały się one nieodłącznym elementem naszego życia. Jeszcze dziesięć lat temu 
nikt nie słyszał o Facebooku czy YouTube, a dziś trudno znaleźć osobę, która by z nich 
w ogóle nie korzystała. 

W dzisiejszej dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości media te są już raczej firmom 
niezbędne. Ich rozwój stwarza nieograniczone możliwości promocji, kreowania wizerunku 
marki, zdobywania nowych klientów oraz bezpośredniego kontaktu z nimi. Rośnie także 
ich wpływ na decyzje zakupowe konsumentów, bowiem kluczową rolę zaczynają odgrywać 
opinie innych konsumentów znalezione właśnie w Sieci. 

Media społecznościowe dają nowe, szerokie możliwości komunikacji, o których dotąd 
każdy mógł tylko pomarzyć. Komunikowanie nie jest już procesem jednostronnym jak to 
jest w starych mediach, pojawiła się dwukierunkowość, a nawet wielokierunkowość, inte-
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rakcja, dialog. Służą jako narzędzie marketingowe, umożliwiające organizacjom i firmom 
kreowanie oraz umacnianie wizerunku, a także nawiązywanie bezpośrednich relacji ze spo-
łecznościami potencjalnych i obecnych klientów.

Do niedawna e-marketing postrzegano wyłącznie jako ograniczone spektrum działań 
skierowanych głównie na zaistnienie przedsiębiorstwa w Internecie, prezentację usług, pro-
duktów lub profilu firmy. Efektywność wykorzystania tego medium jako platformy komuni-
kacyjnej wzrasta dzięki łatwości dostępu, a także globalności sieci. Wirtualne społeczności 
stały się najszybciej rozwijającą się formą komunikacji. Wykorzystanie potencjału 
tkwiącego w e-społecznościach stanowi nieodzowny element biznesu (Werenowska, Jaska 
2013, s. 169). Dzisiejsi konsumenci sami szukają danych na temat produktów i dyskutują 
na ich temat w sieci. Rozmowy trwają cały czas. Warto się w nie włączyć. odpowiadać na 
pytania i udzielać profesjonalnych porad, a klienci na pewno to docenią. Należy postawić się 
w miejscu klienta i zaproponować konkretne benefity wynikające z korzystania z produktu 
czy śledzenia fanpejdża. Warto docenić najbardziej zaangażowane osoby oferując im np. 
specjalne zniżki, upominki, gadżety, wejściówki. 

Celem opracowania jest przedstawienie wpływu mediów społecznościowych na za-
chowania konsumentów. Ze względu na specyfikę podejmowanego problemu badawczego 
przeprowadzono badania internetowe za pomocą ankiety. Pozwoliło to na szybsze dotarcie 
do tych osób, które korzystają z Internetu i mediów społecznościowych. Zastosowano jedną 
z najpopularniejszych metod internetowego doboru próby badawczej – doboru losowego. 
Badanie zostało zrealizowane w grudniu 2013 roku. Objęto nim 110 osób, regularnie korzy-
stających z mediów społecznościowych1.

Wyniki badań mogą posłużyć kadrze menadżerskiej zajmującej się promocją, interak-
tywną obsługą klienta, osobom pracującym lub związanym z szeroko pojętą komunikacją, 
marketingiem, PR lub reklamą. Z badań mogą skorzystać nowo powstałe firmy nieposia-
dające jeszcze dużego doświadczenia w promowaniu własnych usług. Badania mogą też 
przydać się osobom prywatnym, absolwentom szukającym pożytecznych i cenionych na 
rynku informacji, umiejętności, zwiększających ich siłę na rynku pracy, w celu zdobycia 
kompetencji specjalisty w zakresie mediów społecznościowych.

Istota procesu zakupowego z uwzględnieniem Internetu i mediów 
społecznościowych

„Zachowania konsumenckie” to pojęcie wywodzące się z języka angielskiego od terminu 
„consumer behaviour”. W literaturze przedmiotu znaleźć można wiele różnych definicji zacho-
wania konsumenta akcentujących jego różne aspekty. J.F. Engel, R.D. Blackwell i P.W. Mirand 
(1993, s. 4) określają zachowanie konsumenta jako ogół działań związanych z uzyskiwaniem, 
użytkowaniem i dysponowaniem produktami wraz z decyzjami poprzedzającymi i warunku-

1  Badania przeprowadzone zostały w Katedrze Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa przez panią Olgę 
Cebertowicz pod kierunkiem dr Anny J. Parzonko.
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jącymi te działania. Podobnie F. Hansen (1972, s. 15) zachowania konsumenta definiuje jako 
ogół działań i percepcji składających się na przygotowanie decyzji wyboru produktu, doko-
nanie wyboru oraz konsumowanie. Sztucki (1998, s. 342) natomiast twierdzi, iż zachowania 
konsumentów dotyczą działań zmierzających do kupowania i korzystania z zakupionych pro-
duktów, łącznie z mechanizmami psychologicznymi i socjologicznymi poprzedzającymi te 
działania oraz następujące po nich. Współczesnego konsumenta, korzystającego z Internetu, 
w tym z mediów społecznościowych w celu ułatwienia sobie procesu podejmowania decyzji 
zakupowych nazywa się często e-konsumentem (Bartosik-Purgat 2011). 

Zachowania konsumentów są procesem złożonym, składającym się z następujących eta-
pów: uświadomienie potrzeby, poszukiwanie informacji i ocena alternatyw, podjęcie decyzji 
o zakupie i zakup, odczucia pozakupowe oraz wymiana informacji związanych z zakupem 
(Kieżel 1999, s. 62). Wraz z upowszechnieniem się mediów społecznościowych na stałe 
zmienił się sposób kupowania. Nowe ujęcie zostało opisane przez pracownika Google – 
Jima Lecinskiego, w książce pt. ZMOT – Winning The Zero Moment of Truth udostępnionej 
w Internecie za darmo w czerwcu 2012 roku (Zastrożna 2012). W koncepcji ZMOT istnieją 
„momenty prawdy” czyli kluczowe momenty zetknięcia się konsumenta z marką, mające 
wpływ na jego dalsze zachowanie. Według tradycyjnego ujęcia, proces rozpoczyna się od 
bodźca (np. reklama w telewizji, opinia znajomego), po czym następuje zetknięcie się kon-
sumenta z produktem w sklepie (pierwszy moment prawdy) i podjęcie decyzji o zakupie. 
„Drugim momentem prawdy” jest doświadczenie pozakupowe czyli przekonanie się o real-
nej wartości produktu na drodze konsumpcji. Aktualne ujęcie procesu zawiera dodatkowy 
element. Otóż na drodze rozwoju Internetu i social media, między bodźcem a zakupem poja-
wił się „zerowy moment prawdy” czyli informacje na temat produktów pozyskiwane z sieci. 
Obecnie, decyzja (choćby wstępna) o zakupie zapada często podczas korzystania z mediów 
społecznościowych. Konsument przed zakupem sprawdza w Internecie wszelkie dostępne 
informacje niezbędne do podjęcia decyzji, tj. opisy produktu, następnie zapoznaje się z re-
cenzjami, opiniami, komentarzami innych osób. Wprost pyta swoich znajomych na porta-
lach społecznościowych, jaki konkretny model mogą polecić. To głównie w sieci podejmu-
je decyzje zakupowe. Gdy decyzja co do produktu jest już podjęta, z pomocą przychodzą 
porównywarki cen (np. Ceneo, Skąpiec), które pomagają znaleźć sklep, w którym można 
zrobić zakupy najtaniej. Konsument po dokonaniu zakupu ocenia otrzymany produkt, głów-
nie stosunek ceny do jakości oraz funkcjonalność. Ocenie podlega także firma obsługująca 
klienta. Pod uwagę brane są głównie zgodność produktu z ofertą, terminowość dostawy 
a także kontakt ze sprzedawcą. Jeśli produkt sprosta oczekiwaniom, konsument będzie za-
dowolony, jeśli nie – rozczarowany i zawiedziony. Odczucia pozakupowe mają ogromny 
wpływ na dalsze zachowania i decyzje podejmowane w przyszłości. Na tym etapie następuje 
także dzielenie się doświadczeniami zakupowymi. Zadowolony konsument najprawdopo-
dobniej ponowi zakup, gdy tylko pojawi się taka potrzeba. Będzie źródłem rekomendacji 
w kontaktach bezpośrednich, jak i w Internecie. Jeśli jednak konsument jest niezadowolo-
ny (choćby częściowo) zapewne produktu ponownie nie zakupi, zmieni swoje zachowanie 
i będzie szukał nowych sposobów zaspokojenia potrzeby. W przypadku braku satysfakcji 
następuje przekazywanie negatywnych opinii otoczeniu oraz ostrzeganie przed zakupem da-
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nego produktu, danej marki. W mediach społecznościowych istnieje wiele serwisów umożli-
wiających wypowiadanie się na temat produktów, marek, firm, takich jak opisane wcześniej 
serwisy opinii, porównywarki, fora, czy strony profilowe marek na Facebooku. Wszystkie 
one są ogólnodostępne, każdy może dodać swoją opinię, recenzję i tym samym wpływać na 
decyzje innych.

Wpływ mediów społecznościowych na decyzje zakupowe konsumenta objawia się na 
ogół w momencie, gdy wiedza na temat produktu jest mała, gdy w grę wchodzą duże sumy 
pieniędzy do wydania, a przede wszystkim gdy nie są to zakupy rutynowe, jak np. zakup 
chleba czy papieru toaletowego. Najprościej mówiąc, im konsument ma większą wiedzę 
na temat produktu, tym podejmuje szybsze decyzje, a jeśli takich informacji nie posiada, to 
szuka ich w różnych źródłach. W tym właśnie momencie pomocne mogą okazać się media 
społecznościowe.

Wpływ mediów społecznościowych na zachowania konsumentów 
w opinii respondentów

Obserwując intensywny rozwój mediów społecznościowych można założyć, że wywierają 
one bardzo duży wpływ na jakość i przede wszystkim styl życia współczesnego społeczeń-
stwa. Stają się nieodłącznym elementem sprawnego funkcjonowania jednostki w otaczającej 
ją rzeczywistości. To za pośrednictwem mediów społecznościowych nawiązujemy i podtrzy-
mujemy kontakty społeczne, komunikujemy się, poszukujemy informacji, porad, dokonujemy 
decyzji zakupowych itp. Mając to na uwadze podjęto próbę określenia, w jakim stopniu media 
społecznościowe wpływają na zachowania konsumentów. Aby odpowiedzieć na to pytanie 
warto na początek poznać, które z tych mediów są najlepiej rozpoznawalne przez konsumenta 
i z których najczęściej korzysta. Szczegółowe informacje dotyczące częstotliwości korzystania 
z serwisów społecznościowych przez respondentów przedstawiono w tabeli 1.

Korzystanie z portali społecznościowych deklaruje 98% badanych, ale co najciekaw-
sze, aż 87% zagląda na nie raz dziennie lub częściej. Jest to spektakularny wynik, który 
tylko potwierdza, jak bardzo ten typ serwisów społecznościowych zakorzenił się w życiu 
Internautów. Jest to na pewno bardzo dobra wiadomość dla osób zajmujących się marke-
tingiem w mediach społecznościowych, które swe działania adresują ku osobom młodym 
i w średnim wieku. Jak wiadomo, firmy powinny kierować swoje działania tam, gdzie są ich 
docelowi klienci – a jak dowodzą przedstawione wyniki – na portalach społecznościowych 
jest większość Internautów. Do niekorzystania z tego typu serwisów przyznały się zaledwie 
2 na 110 osób. Na drugim miejscu znalazły się serwisy wideo, które minimum raz dziennie 
odwiedza ponad połowa badanych (56%), a przynajmniej raz w tygodniu 29%. W sumie 
korzysta z nich 100% badanych. Trzecie miejsce zajęły serwisy treściowe, które regularnie 
odwiedza 59% badanych. Często odwiedzane są też serwisy opinii, z których codzienne ko-
rzystanie deklaruje co dziesiąty badany, a w sumie raz w tygodniu odwiedza je ponad 40%. 
Z porównywarek cen użytkownicy korzystają rzadziej − głównie wtedy, gdy mają zamiar 
dokonać wartościowego zakupu. Są one istotne dla 3/4 badanych. Nieco słabiej wypadły 
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blogi, które na bieżąco czyta 1/3 badanych, a ponad połowa nie robi tego wcale. Fora sys-
tematycznie przegląda 19%, a portale ze zdjęciami 16% badanych. Na końcu znalazły się 
mikroblogi, z których nie korzysta aż 80% respondentów. 

Tabela 1
Najchętniej odwiedzane przez respondentów typy serwisów społecznościowych (w %)  

Wyszczególnienie Min. raz 
dziennie

Min. raz  
w tygodniu

Min. raz 
w miesiącu

Rzadziej niż 
raz w miesiącu Nie korzystam

Portale społecznościowe 87,3 8.2 2,7 0,0 1,8
Blogi 10,0 19,1 9,1 10,0 51,8
Mikroblogi 0,9 6,4 6,4 6,4 80,0
Fora 7.3 11,8 18,2 14,5 48,2
Porównywarki cenowe 0,9 11.8 20,9 40,0 26,4
Serwisy opinii 11,8 29,1 24,5 17,3 17,3
Serwisy wideo 56,4 31,8 8,2 3,6 0,0
Serwisy treściowe 29,1 30,0 16,4 15,5 9,1
Serwisy ze zdjęciami 8,2 8.2 11,8 12,7 59,1

Źródło: opracowanie badań własnych.

O tym, jaki wpływ na zachowania konsumentów mają media społecznościowe można 
dowiedzieć się z wykresu 1. Respondenci mieli za zadanie wskazać wszystkie stwierdzenia, 
z którymi się identyfikują. Można było wybrać więcej niż jedną odpowiedź.

Analizując informacje dotyczące celów podejmowania aktywności respondentów w me-
diach społecznościowych przedstawione na wykresie 1, można stwierdzić, że zdecydowana 
większość (74%) szuka w mediach społecznościowych informacji na temat produktów. Dla 
prawie co drugiej osoby ważne są opinie znajomych, a ponad jedna czwarta pyta wprost zna-
jomych o rekomendacje. Co trzecia osoba twierdzi, że dzięki mediom społecznościowym 
jest w stanie szybciej podejmować decyzje zakupowe. 16% ankietowanych aktywnie poleca 
produkty innym. Na podstawie tych informacji można wnioskować, iż media społecznościo-
we są istotnym medium opiniotwórczym. 

Potwierdzeniem dużej roli mediów społecznościowych w podejmowaniu decyzji zaku-
powych są wyniki badań wskazujące, iż zdecydowana większość respondentów (78%) zre-
zygnowała (przynajmniej raz) z zakupu produktu widząc w mediach społecznościowych 
negatywne opinie na jego temat. Ponad 2/3 badanych przyznało, że negatywne opinie doty-
czące produktu skutecznie zniechęciły ich do zakupu. Zaledwie 4% podjęło ryzyko i doko-
nało kupna, mimo niepochlebnych recenzji. Dane te potwierdzają, jak opiniotwórcze stają 
się media społecznościowe, jak istotną rolę pełnią w procesie zakupowym konsumentów. 
Stąd wniosek dla firm, iż należy dbać o zadowolenie klientów z zakupionych towarów 
i usług, o dobrą jakość i obsługę, by uchronić się przez szkodliwymi skutkami nieprzychyl-
nych recenzji w Internecie.
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Wykres 1
Aktywność w mediach społecznościowych w opinii respondentów (w %)

Źródło: opracowanie badań własnych.

Prawie 80% badanych uważa, że media społecznościowe są dobrym miejscem dialogu 
między firmami a konsumentami. Potwierdzeniem tego jest fakt, iż wśród osób posiada-
jących konto na portalu społecznościowym ponad 60% dodaje do polubień profile ulubio-
nych marek. Ponad 80% konsumentów przed kupnem produktu zapoznaje się z opiniami 
na jego temat właśnie w mediach społecznościowych i twierdzi, że pomaga im to w po-
dejmowaniu decyzji zakupowych. Przeszło 85% jest zdania, że negatywne opinie na te-
mat produktów mogą efektywnie zniechęcić do dokonania zakupu. Ponad 60% osób chęt-
nie dzieli się swoimi zakupowymi wrażeniami ze znajomymi, niechętnie robi to jedynie  
około 15%. 

Choć marki nie są najbardziej pożądanymi uczestnikami mediów społecznościowych, 
ankietowani raczej chętnie akceptują je w swoim gronie. 62% ankietowanych przyznało, że 
na portalach społecznościowych dodaje profile marek do polubień. Osoby te wchodzą w in-
terakcje z markami z różnych powodów, które przedstawiono na wykresie 2.

Jak wynika z danych przedstawionych na wykresie 2, zdecydowana większość obserwu-
je marki, które lubi (73%). Równie ważnym motywem jest dostęp do najświeższych infor-
macji o nowych produktach, promocjach i specjalnych ofertach (67,1%), a także rabaty dla 
fanów (60%). Prawie 40% osób obserwuje marki ze względu na ciekawą zawartość. Dla co 
trzeciej osoby ważna jest możliwość wzięcia udziału w konkursie i zdobycia atrakcyjnych 
nagród. Wśród innych istotnych argumentów ankietowani wskazali także obsługę klienta 
(23,5%) oraz możliwość wchodzenia w dyskusję i dodawania komentarzy.
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Jak więc obserwowanie marki przekłada się na decyzje zakupowe konsumentów? Otóż 
wśród osób obserwujących marki ponad połowa odpowiedziała, że częściej zdarza jej się 
myśleć o zakupie produktu marki, którą obserwuje niż innych produktów tego samego 
typu. Dla 15% osób nie ma to większego znaczenia. Czy zatem 50% osób dokonało za-
kupu pod wpływem obserwowania marki? Połowa badanych przyznała, że w ostatnich  
3 miesiącach dokonała zakupu zachęcona profilem obserwowanej marki, a dokładnie in-
formacjami, które tam znalazła. Działania marketingowe na portalach społecznościowych 
(głównie na Facebooku) oddziałują na połowę osób obserwujących. Jest to bardzo wysoki 
wynik biorąc pod uwagę, że użytkownicy często śledzą nie jeden, lecz wiele profili marek. 
Wśród osób, które dokonały zakupu aż 49 na 55 skorzystało z kodu rabatowego lub innej 
specjalnej oferty oferowanej na profilu marki. Świadczy to o wysokiej skuteczności tej 
formy promocji sprzedaży. Dlatego też tak wiele firm ją stosuje, jak widać – z dobrym 
skutkiem.

Podsumowanie

W kilku ostatnich latach media społecznościowe zyskały wśród konsumentów na znacze-
niu. Można powiedzieć, że dla wielu osób, szczególnie młodych stały się integralną częścią 
życia. Zdecydowana większość Internautów korzysta z mediów społecznościowych niemal 

Wykres 2
Powody dodawania do polubień marek na portalach społecznościowych  
w opinii respondentów (w %)

Źródło: jak w wykresie 1.
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codziennie. Ponad połowa konsumentów otwarcie przyznaje, że dodaje profile marek do 
polubień i obserwuje ich poczynania. Co ważniejsze, coraz większa liczba konsumentów 
przestaje być bierna i zaczyna aktywnie uczestniczyć w życiu firm, marek, czego najlep-
szym dowodem są społeczności crowdsourcingowe. Współczesny konsument ma głos, siłę, 
odwagę i przede wszystkim narzędzia, dzięki którym może decydować o losach produktów 
czy nawet samych firm.

Coraz większa liczba osób publikuje wpisy – opisy, opinie i recenzje dotyczące pro-
duktów i marek – czym może dotrzeć do milionów konsumentów na całym świecie. Z dru-
giej strony, coraz więcej osób czyta te informacje i sugeruje się nimi dokonując zakupów. 
Opinie publikowane w sieci mają ogromny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Dla 
firm jest to wielka szansa, gdyż mają na wyciągnięcie ręki opinie konsumentów, które są 
nieocenioną informacją, dzięki której mogą jak nigdy wcześniej dobrze ich poznać i zro-
zumieć. 

Media społecznościowe nie są chwilową modą, dlatego też badania nad zachowaniami 
konsumentów będą nadal prowadzone i rozwijane. Znajomość czynników determinujących 
zachowania konsumentów, a także środowiska społeczności internetowych, w których funk-
cjonują mogą stać się dla firm kluczem do sukcesu.
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Impact of Social Media on Consumer Behaviour

Summary

An aim of the study is to present the impact of social media on consumer be-
haviour. The basic research technique was a poll addressed to individuals regularly 
using the Internet and social media. The use of social portals is declared by 98% 
of respondents. The vast majority (74%) seeks in social media for information on 
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products. For almost every second person, important are opinions of acquaintances, 
while more than a quarter asks directly acquaintances for recommendations. Every 
third person alleges that owing to social media they are able to quickly make their 
purchasing decisions. 16% of the respondents actively recommend products to oth-
ers. Based on this information, one may conclude that social media are an impor-
tant opinion-forming medium. Research findings may serve for the managerial staff 
dealing with promotion, interactive customer attendance, individuals working or 
associated with communications in a broad sense, marketing, PR or advertising. 
The article is of the research nature.

Key words: consumer behaviour, e-marketing, social media.

JEL codes: M31

Влияние социальных медиа на поведение потребителей

Резюме

Цель разработки – представить влияние социальных медиа на поведе-
ние потребителей. Основным методом изучения была анкета, направленная 
лицам, регулярно пользующимся интернетом и социальными медиа. Поль-
зование социальными порталами заявляет 98% опрошенных. Подавляющее 
большинство (74%) ищет в социальных медиа информацию о продуктах. Для 
почти каждого второго лица важны мнения знакомых, а свыше четверти прямо 
запрашивает у знакомых рекомендации. Каждый третий заявляет, что благо-
даря социальным медиа он в состоянии быстрее принимать решения о покуп-
ке. 16% опрошенных активно рекомендует продукты другим. На основе этой 
информации можно сделать вывод, что социальные медиа – существенное 
средство формирования мнений. Результаты обследований могут послужить 
менеджерам, занимающимся поощрением, интерактивным обслуживанием 
клиента, лицам, занятым или связанным с коммуникацией в широком смысле, 
маркетингом, престижной деятельностью фирмы или рекламой. Статья имеет 
исследовательский характер.

Ключевые слова: потребительское поведение, э-маркетинг, социальные ме-
диа.
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