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Komunikacja marketingowa z młodymi konsumentami  
na rynku żywności

Streszczenie

Skuteczne konkurowanie na rynku żywności wymaga od przedsiębiorstwa 
właściwego stosowania instrumentów marketingowych, wśród których istotną 
rolę odgrywa komunikacja marketingowa. Jest to forma komunikacji społecz-
nej, która powinna być rozważana przez pryzmat procesu budowania relacji pro-
ducentów i dystrybutorów żywności z konsumentami. Celem opracowania jest 
identyfikacja form komunikacji marketingowej najbardziej preferowanych przez 
młodych konsumentów na rynku żywności. Ich znajomość może być wykorzy-
stana przez producentów żywności w projektowaniu marketingowej strategii ko-
munikacji. Prezentowane rozważania mają nie tylko implikacje praktyczne, ale 
również społeczne ‒ współczesne środki komunikacji zmieniły bowiem sposób 
komunikacji międzyludzkiej, która obecnie wśród młodych konsumentów prze-
sunęła się ze świata realnego do wirtualnego. W postępowaniu badawczym au-
torka wykorzystała analizę literatury oraz wyniki własnych badań ankietowych 
przeprowadzonych wśród 341 konsumentów w wieku 18-29 lat. Z przeprowadzo-
nych badań wynika, że młodzi konsumenci za najskuteczniejszą formę promocji 
produktów żywnościowych uznali dobrą lokalizację w miejscu sprzedaży. Bardzo 
istotnym kanałem komunikacji z konsumentami stał się również Internet, który 
może zostać wykorzystany zarówno w komunikacji nieformalnej, jak i formalnej. 
Artykuł ma charakter badawczy.

Słowa kluczowe: komunikacja marketingowa, młody konsument, rynek żywności, 
Internet.
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Istota komunikacji marketingowej 

W literaturze odnajdziemy wiele definicji komunikacji marketingowej. Ich analiza 
pozwala zauważyć kierunki zmian w pojmowaniu jej istoty. Tradycyjne podejście do ko-
munikacji to traktowanie jej jako promocji, czyli wysyłanie do wybranych grup komu-
nikatu o firmie lub jej produkcie. Jej zadaniem jest kształtowanie potrzeb i preferencji 
nabywców, pobudzenie i ukierunkowanie popytu oraz zmniejszenie jego elastyczności 
cenowej (Wiktor 2013). W tym ujęciu promocja sprowadza się do jednokierunkowego 
oddziaływania przedsiębiorstwa na rynek, ale takie podejście dzisiaj jest niewystarczają-
ce. Dynamika przeobrażeń współczesnego świata, postępujące procesy globalizacji ryn-
ków oraz zaostrzanie walki konkurencyjnej sprawiają, iż przedsiębiorstwa stają w obliczu 
konieczności zastąpienia dotychczasowych „strategii promocji” kształtowanych przez 
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oddziaływanie jednokierunkowe na rzecz komunikacji marketingowej, stanowiącej swo-
istego rodzaju proces interakcji i „dialogu” pomiędzy przedsiębiorstwem a jego rynkiem 
docelowym. Wyjaśniając etymologię terminu „komunikacja” należy zauważyć, że istnieją 
dwa sposoby rozumienia tego terminu: rzeczowy (przedmiotowy) i czynnościowy. W uję-
ciu przedmiotowym communicato oznacza komunikat, doniesienie, natomiast w ujęciu 
czynnościowym communicare − robić coś, dzielić się między sobą, natomiast communi-
co − mieć coś wspólnego z kimś. Przedrostek com - oznacza nawzajem, communis to 
wspólnota. Komunikowanie zakłada myślenie, odczuwanie kategoriami drugiej stro-
ny a wspólnotowość oznacza, że istotne jest również sprężenie zwrotne (Wojcik 2009). 
Komunikacja marketingowa może być zatem definiowana jako zespół sygnałów emitowa-
nych z różnych źródeł do otoczenia marketingowego i zespół sygnałów zbieranych przez 
firmę z tego otoczenia (Mruk 2004). Powinna być traktowana jako działania, za pomocą 
których przedsiębiorstwo przekazuje różnym grupom adresatów informacje o zróżnico-
wanej formie i treści, o sobie i swojej ofercie rynkowej oraz jako działania mające na celu 
zarejestrowanie i przekazanie informacji zwrotnej, będącej wyrazem reakcji odbiorców na 
podjęte działania (Pilarczyk, Waśkowski 2010). Współcześnie komunikacja marketingo-
wa zakłada zatem potrzebę dwustronnej wymiany informacji, tzn. odbierania i przetwa-
rzania sygnałów płynących z rynku. 

Analiza literatury pozwala na wyodrębnienie komunikacji w marketingu jako:
 - transmisji informacji (np.: przekazanie w prasie informacji o akcji otwartych drzwi);
 - percepcji przekazu (rozumienie przez adresata treści i intencji przekazu w postaci np. 

finansowania przez przedsiębiorstwo akcji charytatywnej);
 - oddziaływania (ludzi i instytucji na siebie – kształtowania potrzeb i ukierunkowania po-

pytu poprzez kampanię reklamową);
 - łączenia (tworzenia wspólnoty – np. portale społecznościowe);
 - interakcji (np. składanie zamówień za pomocą Internetu, prowadzenie for tematycznych);
 - wymiany (przekazanie przez klienta swojej opinii sprzedawcy na temat produktu czy 

oferty firmy, czy też prosumpcja);
 - składnika procesu społecznego (np. kształtowanie przez promocję zachowań społecz-

nych, formowanie wizerunku firmy w opinii społecznej) (Goban-Klas 1999).
Komunikowanie to świadomy i intencjonalny proces kreowany przez nadawcę, dokona-

ny z zamiarem wywarcia wpływu na odbiorcę, co ma doprowadzić do zmiany jego myślenia 
lub zachowania. Jest ona ważnym instrumentem budowania relacji z konsumentami i służy 
budowaniu długotrwałej obecności w świadomości otoczenia. Obecnie u podstaw systemu 
komunikacji marketingowej znajdujemy koncepcje oparte na trzech modelach: 
 - komunikacji interpersonalnej (odbywająca się przy wykorzystaniu kanału zwolenników, 

ekspertów oraz społecznych); 
 - komunikacji masowej, wykorzystujące przede wszystkim takie media jak prasa, radio 

i telewizja;
 - komunikacji w hipermedialnym środowisku komputerowym (Wiktor 2001). 

Kwerenda literatury pozwala również zauważyć, że coraz częściej mówi się o koncepcji 
zintegrowanej komunikacji marketingowej, która oznacza integrację i koordynację licznych 
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narzędzi oraz kanałów komunikacyjnych tak, aby dostarczyć jasne i spójne oraz przekony-
wujące przesłanie dotyczące produktów i usług przedsiębiorstwa (Górska-Warsewicz i in. 
2008). Na rynku żywności komunikacja marketingowa ma również istotne znaczenia i słu-
żyć ma:
 - udzielaniu informacji,
 - stymulowaniu zapotrzebowania,
 - różnicowaniu produktu lub usługi,
 - podkreśleniu wartości produktu,
 - regulowaniu sprzedaży (Crawford 1997). 

Głównymi czynnikami wpływającymi na dobór form komunikacji na rynku żywności są: 
charakterystyka rynku docelowego, stan wiedzy klienta oraz jego preferencje w odniesieniu 
do produktu żywnościowego i jego wytwórcy, cechy charakterystyczne produktu i etap jego 
życia, cena produktu oraz możliwości finansowe nadawcy. 

Metoda badań 

W artykule wykorzystano wyniki badań empirycznych, przeprowadzonych z wykorzy-
staniem wystandaryzowanego kwestionariusza ankiety. Głównym celem badań było zba-
danie postaw i zachowań młodych konsumentów wobec produktów żywnościowych w po-
łudniowo-zachodnim obszarze przygranicznym Polski. Respondentami byli ludzie młodzi 
w wieku 18-29 lat, którzy stanowią 17,3% polskiego społeczeństwa. Zainteresowanie 
młodymi konsumentami jako obiektem badań wynika z faktu, że w tym wieku ludzie 
usamodzielniają się i uniezależniają od rodziców, rozpoczynają tworzenie samodzielnych 
gospodarstw domowych i dokonują samodzielnie zakupów żywnościowych. Jest to grupa 
wiekowa zaliczana często do tzw. Pokolenia Y, charakteryzowanego jako optymistycz-
ne, tolerancyjne, otwarte na świat, ceniące sobie niezależność i indywidualność (Anders 
2014). Grupę tą najbardziej charakteryzuje digitalizacja życia. Internet to dla nich natu-
ralne środowisko. W sieci komunikują się ze znajomymi, zdobywają wiedzę, piszą blogi 
i coraz częściej robią zakupy. Młodzi konsumenci stanowią istotny segment dla produ-
centów żywności, bo to od ich decyzji zależeć będzie funkcjonowanie wielu podmio-
tów w przyszłości. Jest to również grupa wiekowa charakteryzująca się niskim poziomem 
neofobii (Babicz-Zielińska i in. 2013) i, jak wskazują badacze zachowań konsumenckich 
P. Underhill, E. Keller, M. Solomon, są coraz bardziej dojrzali w swoich wyborach, mą-
drzejsi i coraz mniej lojalni.

W postępowaniu badawczym ogółem zebrano 355 kwestionariuszy, po czym wyelimi-
nowano z nich niepełne i nieprawidłowo wypełnione. Pozostało 341 kwestionariuszy, które 
sklasyfikowano jako kompletne i nadające się do dalszej analizy. Zebrane dane zostały pod-
dane redukcji i redakcji, co pozwoliło na ich analizę i interpretację. W badanej zbiorowości 
kobiety stanowiły 55% badanych, natomiast co czwarty badany to mieszkaniec obszarów 
wiejskich. Zachowanie takiej struktury próby badawczej pozwoliło na odzwierciedlenie 
struktury zaludnienia badanego regionu.
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Preferowane formy komunikacji na rynku żywności

Konsument w procesie podejmowania decyzji o zakupie produktów żywnościowych 
może korzystać z licznych źródeł informacji:
 - nieformalnych (np. znajomi, rodzina, współpracownicy);
 - medialnych (np. prasa, radio, telewizja, Internet);
 - eksperckich (eksperci w sprawie żywienia, dietetycy);
 - analitycznych (statystyki, publikacje naukowe dotyczące żywienia).

W procesie budowania zintegrowanych systemów komunikacji dystrybutorzy i produ-
cenci żywności starają się kształtować każde z tych źródeł przez stosowanie różnych ka-
nałów komunikacji i narzędzi, takich jak: reklama, działania z zakresu promocji sprzedaży, 
public relations i publicity, marketing bezpośredni, sprzedaż osobista, czy też zyskujący na 
popularności marketing szeptany. W projektowaniu strategii komunikacji nadawcy muszą 
uwzględniać preferencje odbiorców oraz ich zaufanie do poszczególnych źródeł informacji, 
co uzasadnia podjęcie tej problematyki badawczej. Wynikające z badań wnioski mają walo-
ry aplikacyjne i mogą być wykorzystane przez producentów oraz dystrybutorów żywności.

Za najbardziej skuteczną formę komunikacji marketingowej uznana została przez mło-
dych konsumentów dobra lokalizacja w miejscu sprzedaży, która uzyskała ocenę ważoną 
skuteczności 3,30 przy możliwej maksymalnej ocenie 4 (por. tabela 1). Ta forma promo-
cji została oceniona jako bardzo skuteczna przede wszystkim przez kobiety (56% respon-
dentek); opinię tą podzielała mniejsza grupa badanych mężczyzn − 42% (por. tabela 2). 
W dużym stopniu może się to wiązać z faktem, że artykuły żywnościowe zalicza się do 
dóbr wygodnego zakupu, jak również tym, że decyzje zakupu dotyczące tych produktów 
najczęściej podejmowane są w miejscu sprzedaży czyli w sklepie. Od właściwej i oryginal-
nej ekspozycji zależy zainteresowanie nabywcy produktem, a także szybkość i sprawność 
znalezienia poszukiwanego towaru. Warto zauważyć, że najistotniejszym zmysłem biorą-
cym udział w zakupie żywności jest wzrok (przez ten zmysł odbieramy 75% informacji), co 
wyjaśnia tak istotną rolę lokalizacji. Grupę młodych konsumentów charakteryzuje szybkie 
tempo życia, brak czasu i niechęć do przeznaczania go na zakupy, dlatego doceniają oni 
wszelkie działania ułatwiające zakupy (Anders 2014). To wskazanie powinno przekonywać 
producentów i dystrybutorów żywności do słuszności stosowania różnych działań z zakre-
su merchandisingu. Na drugim miejscu pod względem skuteczności – w opinii badanych 
konsumentów − są promocje w miejscu sprzedaży czyli wszelkiego rodzaju bodźce ekono-
miczne o charakterze krótkookresowym zachęcające nabywców do nabycia produktu (por. 
tabela 1). W przypadku produktów żywnościowych mogą one być powiązane z ceną produk-
tu (okresowe obniżek cen, bonifikaty cenowe, bony rabatowe), bezpośrednio z produktem 
(degustacje, pokazy) oraz wpływają na atrakcyjność produktu (upominki, czy też konkur-
sy). Promocja w miejscu sprzedaży uzyskała średnią ocenę skuteczności 3,17, natomiast 
degustacje – 3,10. Może to być spowodowane faktem, że młodzi konsumenci są wrażliwi 
na cenę i jako drugie co do ważności kryterium wyboru produktów żywnościowych wska-
zali właśnie na to kryterium (ocena ważności 3,72 przy ocenie maksymalnej 4,00) (Barska 
2013). Warto nadmienić, że korzystanie z różnych form obniżek oraz poszukiwanie tańszych 
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miejsc zakupu są przejawami zidentyfikowanych nowych trendów w zachowaniach gospo-
darstw domowych w obliczu kryzysu (Zalega 2013). Może to również wynikać z częste-
go braku samodzielności finansowej, charakterystycznej dla młodego konsumenta. Warto 
również zauważyć, że kobiety bardziej doceniają degustacje niż mężczyźni, odnotowuje się 
umiarkowany związek między oceną skuteczności tej formy promocji a płcią (współczynnik 
V-Cramera wynosi 0,3057). 

Tabela 1
Skuteczność poszczególnych form komunikacji marketingowej w opinii respondentów  

Formy komunikacji marketingowej Ocena skuteczności

Dobra lokalizacja w miejscu sprzedaży 3,30
Promocje w miejscu sprzedaży 3,17
Degustacje 3,10
Opinie innych zamieszczone w Internecie (artykuły, portale dotyczące żywienia, 
opinie ekspertów) 3,02
Reklamy w mass mediach (prasa, telewizja, Internet) 2,77
Informacje o charakterze niereklamowym podane w mass mediach 2,76
Fora i blogi internetowe 2,65
Informacje na stronach internetowych producentów 2,36

Uwaga: oceny skuteczności stanowią średnią ważoną ocen respondentów, maksymalna ocena 4.
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych (N=341).

Bardzo ważnym kanałem komunikacji młodego pokolenia stał się Internet. Jego po-
pularyzacja niesie za sobą zmiany w funkcjonowaniu całego rynku. Lepszy przepływ in-
formacji zwiększa konkurencyjność, na czym z pewnością korzystają konsumenci, którzy 
coraz częściej za jego pośrednictwem dzielą się swoim doświadczeniem z innymi oso-
bami, a ponadto dostarczają informacji przedsiębiorstwu o swoich potrzebach i oczeki-
waniach w stosunku do produktów. W 2013 roku w Polsce 72% gospodarstw domowych 
posiadało dostęp do Internetu, a największą aktywność w jego użytkowaniu przejawiają 
ludzie młodzi w wieku 16-24 lata − 91% ogółu. W badanej zbiorowości Internet został 
również uznany za skuteczny kanał komunikacji. Konsumenci cenią sobie opinie innych 
zamieszczone w Internecie zarówno w postaci opinii eksperckich, jak również użytkow-
ników – ocena skuteczności – 3,02, chętnie przeglądają fora i blogi internetowe – 2,65, 
czy też poszukują informacji na stronach internetowych producentów – 2,36 (por. tabela 
1). Warto również zauważyć, że kobiety bardziej niż mężczyźni doceniają fora i blogi 
internetowe oraz informacje na stronach internetowych producenta (por. tabela 2), odno-
towuje się umiarkowany związek między oceną skuteczności tych formy promocji a płcią 
(współczynnik V-Cramera wynosił odpowiednio 0,31730 oraz V-Cramera 0,30749). 
Zidentyfikowano również związek między miejscem zamieszkania a oceną skuteczności 
informacji na forach i blogach – mieszkańcy miast częściej oceniali tę formę komunikacji 
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jako bardzo skuteczną niż mieszkańcy wsi. Może to być konsekwencją faktu, że na ob-
szarach wiejskich dostęp do Internetu jest nieco słabszy. Co piąty badany mężczyzna oraz 
co dziesiąta badana kobieta określili informacje na stronach internetowych producentów 
jako nieskuteczną formę promocji (por. tabela 2 i 3). Producenci i dystrybutorzy żywności 
powinni zatem brać aktywny udział w budowaniu platform komunikacji on-line, koniecz-
na jest ich silna obecność w Internecie. Szczególnie użyteczne mogą być różne formy 
marketingu szeptanego - realizowanego zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym 
- a w jego ramach wykorzystywanie tzw. hubów sieciowych. E. Rosen (2003) wyróżnia 
cztery kategorie hubów sieciowych. Pierwszą z nich są huby zwykłe - zwyczajni ludzie, 
którzy jednak stanowią dla innych wiarygodne źródło informacji (np.: znajomi, członko-
wie rodziny) często są autorytetami w danej dziedzinie lub branży. Mogą być połączeni 
z kilkoma czy nawet kilkudziesięcioma innymi osobami. Z przeprowadzonych przez au-
torkę badań wnika, że drugim i trzecim co do ważności źródłami informacji o nowościach 
na rynku żywności są: rodzina (ocena ważności 3,59 przy maksymalnej ocenie 4) oraz 
znajomi i przyjaciele (ocena ważności 3,43) (Barska 2014). Kolejną kategorię stanowią 
megahuby czyli przedstawiciele prasy, mediów, eksperci do spraw żywienia, osoby życia 
publicznego itp. Mają oni, po dobnie jak huby zwykłe, znaczną liczbę dwustronnych re-
lacji z poszczególnymi ludźmi, odróżnia ich jednak fakt posiadania do datkowo ogromnej 
liczby kontaktów „w jedną stronę” z osobami, które ich słuchają i oglądają, np. w tele-
wizji. Są to często huby-eksperci, osoby cieszące się szczególnym uznaniem ze względu 
na dogłębną znajomość danego tematu, pozwalającą im zbudować w ramach grupy sil-
ną pozy cję i autorytet w określonej dziedzinie. W przypadku produktów żywnościowych 
mogą to być lekarze oraz eksperci ds. żywienia − w opinii badanych jest to czwarte co do 
ważności źródło informacji o nowych produktach (średnia ocena ważności – 3,02 przy 
maksymalnej ocenie 4,00) (Barska 2014). W przypadku producentów żywności użyteczne 
może być nawiązywanie pozytywnych relacji z autorami blogów, bowiem jako liderzy 
opinii mogą bardzo istotnie wpłynąć na akceptację produktów żywnościowych danego 
producenta przez innych. Ostatnią kategorią hubów sieciowych są huby społeczne, czyli 
wyróżniające się w każdej z grup osoby, obdarzone olbrzymią charyzmą i cieszące się 
dużym zaufaniem otoczenia. Huby te wykazują większą aktywność w życiu społeczności, 
dzięki czemu ich pozycja staje się bardziej zauważalna. To osoby, które dzięki określo-
nym cechom charakteru i własnej aktywności zdobywają szerokie grono przyjaciół, są 
lubiane i cenione (Rosen 2003). Wykorzystanie liderów opinii może być bardzo przydatne 
szczególnie w przypadku komunikacji z młodymi konsumentami. Warto nadmienić, że 
informacje uzyskane ze źródeł nieformalnych aktywizują konsumentów bardziej niż inne 
formy komunikacji, bowiem są to nie tylko informuje o produkcie, ale również opinie 
skłaniające lub zniechęcające do zakupu. Badania wskazują, iż to nieformalna wymiana 
informacji jest najczęściej ostatnią rzeczą, która zdarza się przed dokonaniem zakupu. 
Komunikacja nieformalna jest nieograniczona ani zakresem oddziaływania, ani wielko-
ścią nakładów; zdecydowanie łatwiej pokonuje wszelkie bariery i zakłócenia, które mogą 
zatrzymać formalne środki komunikacji i promocji, a czasem dotrzeć do większej liczby 
osób, szybciej niż np. reklama (Burgiel 2013). Prawie 37% Polaków przyznaje, że chętnie 
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lub bardzo chętnie korzysta z opinii innych osób przy zakupie produktów (Tkaczyk 2009). 
Internet może zostać również wykorzystany w komunikacji formalnej: banery reklamowe, 
strony WWW, e-mail i wiele innych (Śnihur 2005). Na kształtowanie opinii konsumentów 
istotny wpływ mają również wszelkie informacje o charakterze niereklamowym podane 
w mass mediach (ocena skuteczności – 2,76) − mogą to być audycje, artykuły o żywieniu, 
reportaże z targów dotyczących żywności i wiele innych, wchodzących w zakres działań 
szeroko pojmowanego public relations. 

Tabela 2
Skuteczność poszczególnych form komunikacji marketingowej a płeć      

Płeć Formy komunikacji marketingowej

Ocena skuteczności

Bardzo 
skuteczne

Średnio 
skuteczne

Mało 
skuteczne Nieskuteczne

liczba % liczba % liczba % liczba %

K
ob

ie
ta

Promocje w miejscu sprzedaży 88 46 81 42 18 10 4 2
Informacje o charakterze niereklamowym 
podane w mass mediach 24 13 122 64 38 25 7 4
Dobra lokalizacja w miejscu sprzedaży 107 56 63 33 18 10 3 2
Degustacje 92 48 67 35 26 16 6 3
Fora i blogi internetowe 43 23 73 38 64 50 11 6
Reklamy w mass mediach (prasa, 
telewizja, Internet) 49 26 86 46 42 29 11 6
Opinie innych zamieszczone w Internecie 
(artykuły, portale dotyczące żywienia, 
opinie ekspertów) 78 41 76 40 31 19 5 3
Informacje na stronach internetowych 
producentów 26 14 75 39 69 56 21 11

M
ęż

cz
yz

na

Promocje w miejscu sprzedaży 55 40 53 38 25 22 5 4
Informacje o charakterze niereklamowym 
podane w mass mediach 27 20 68 49 33 31 10 7
Dobra lokalizacja w miejscu sprzedaży 59 42 66 47 11 9 3 2
Degustacje 50 36 58 42 20 17 10 7
Fora i blogi internetowe 28 20 50 36 41 42 20 14
Reklamy w mass mediach (prasa, 
telewizja, Internet) 38 28 46 33 42 44 12 9
Opinie innych klientów zamieszczone 
w Internecie (artykuły, portale 
dotyczące żywienia, opinie na forach 
internetowych) 50 34 62 42 23 18 13 9
Informacje na stronach internetowych 
producentów 11 8 43 31 53 62 31 22

Źródło: jak w tabeli 1.
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Tabela 3
Skuteczność poszczególnych form komunikacji marketingowej w opinii respondentów 
a miejsce ich zamieszkania 

M
ie

js
ce

 z
am

ie
sz

ka
ni

a 

Formy komunikacji marketingowej

Ocena skuteczności

Bardzo 
skuteczne

Średnio 
skuteczne

Mało 
skuteczne Nieskuteczne

liczba % liczba % liczba % liczba %

W
ie

ś

Promocje w miejscu sprzedaży 35 39 40 44 13 17 2 2

Informacje o charakterze niereklamowym 
podane w mass mediach 17 19 46 51 19 26 9 10
Dobra lokalizacja w miejscu sprzedaży 47 52 31 34 11 14 1 1
Degustacje 36 40 39 43 13 17 2 2
Fora i blogi internetowe 43 23 73 38 64 50 11 6
Reklamy w mass mediach (prasa, 
telewizja, Internet) 19 21 36 40 24 36 11 12
Opinie innych zamieszczone w Internecie 
(artykuły, portale dotyczące żywienia, 
opinie ekspertów) 23 26 39 44 20 29 7 8
Informacje na stronach internetowych 
producentów 32 36 35 39 16 22 6 7

M
ia

st
o 

Promocje w miejscu sprzedaży 109 45 95 39 30 14 8 3
Informacje o charakterze niereklamowym 
podane w mass mediach 35 15 144 60 52 28 9 4
Dobra lokalizacja w miejscu sprzedaży 120 50 98 40 19 9 5 2
Degustacje 50 36 58 42 20 17 10 7
Fora i blogi internetowe 105 44 87 36 35 17 14 6
Reklamy w mass mediach (prasa, 
telewizja, Internet) 53 22 87 36 82 51 20 8
Opinie innych zamieszczone w Internecie 
(artykuły, portale dotyczące żywienia, 
opinie ekspertów) 66 28 94 39 63 36 16 7
Informacje na stronach internetowych 
producentów 97 40 93 39 38 19 13 5

Źródło: jak w tabeli 1.

Nie oznacza to jednak, że młodzi konsumenci nie doceniają reklamy w mass mediach 
jako źródła informacji o produktach żywnościowych. Ten tradycyjny kanał komunikacji 
uzyskał ocenę skuteczności 2,77, choć należy zwrócić uwagę, że wiarygodność tego kanału 
maleje. W literaturze przedmiotu wskazuje się na prawie siedmiokrotnie większą skutecz-
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ność opinii klientów przy przekazywaniu informacji na temat nowej usługi czy też produktu 
od tradycyjnych źródeł informacji, takich jak np. reklama (Tkaczyk 2009). Odnosząc się do 
wyników badań, za nieskuteczną reklamę w mass mediach uznał prawie co dziewiąty miesz-
kaniec obszarów wiejskich oraz co dziesiąty mężczyzna (por. tabela 2 i 3). Warto zauważyć, 
że wydatki na reklamę w sektorze żywnościowym należą do najwyższych w Polsce i mimo 
że konsumenci często krytycznie oceniają te działania, to jednak nadal mają one istotny 
wpływ na kształtowanie ich zachowań. Z badań przeprowadzonych przez K. Gutkowską  
i I. Ozimek wynika, że zakup żywności pod wpływem reklamy zadeklarowało 77% bada-
nych, skłonność taką deklarowały częściej kobiety, młodsi konsumenci do 34. roku życia 
oraz osoby uzyskujące niższe dochody miesięczne (Gutkowska, Ozimek 2005). 

Stosowanie różnych form komunikacji pozwala na dotarcie do różnych adresatów, jak 
również wzajemne wzmocnienie poszczególnych instrumentów promocji mix, przez wyko-
rzystanie efektu synergii. Respondenci doceniają różne formy komunikacji marketingowej, 
zarówno te, w których wyraźnie można zidentyfikować nadawcę (np. reklamę, degustację), 
jak również mniej bezpośrednie np. różne formy marketingu szeptanego, takie jak fora, blo-
gi (por. tabela 1).

Podsumowanie

Sukces na rynku żywności zależy nie tylko od znajomości potrzeb nabywców, wytwa-
rzania i oferowania produktów najwyższej jakości po korzystnej cenie. Niezbędne jest stałe 
komunikowanie się przedsiębiorstw z nabywcami produktów. Nowoczesne instrumenty pro-
mocyjne tworzą pewien system i dlatego muszą być wspólnie analizowane, projektowane 
i stosowane − tylko wtedy możliwe będzie osiągnięcie efektu synergii. Młodzi konsumenci 
cenią sobie szczególnie dobrą ekspozycję w miejscu sprzedaży. W ich przypadku użyteczne 
mogą być również wszelkie formy komunikacji z wykorzystaniem Internetu. Nie można 
jednak zapominać o tradycyjnych formach promocji nowych produktów żywnościowych, 
takich jak degustacje, działania merchandisingowe czy też różne formy reklamy. Są one 
również cenione przez konsumentów, a co istotne – są one pod kontrolą nadawcy. 
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Marketing Communication with Young Consumers in the Food Market

Summary

Efficient competing in the food market requires from an enterprise the proper 
application of marketing instruments among which an important role is played by 
marketing communication. This is a form of social communication which should 
be considered through the prism of building relationships between producers and 
distributors of food with consumers. An aim of the study is to identify forms of 
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marketing communication, mostly preferred by young consumers in the market for 
food. Awareness thereof may be used by food producers in designing their market-
ing strategy of communication. The presented considerations have not only practi-
cal implications but also social ones as the contemporary communication means 
have changed the way of interpersonal communication which at present has moved 
among young consumers from the real world to the virtual one. In her research 
approach the author used the literature review and findings of her own surveys 
carried out among 341 consumers aged 18-29. The carried out surveys show that 
young consumers considered as the most effective form of food products promotion 
a good location at the POS. The Internet has also become a very important channel 
of communication with consumers, which may be used both in informal and formal 
communication. The article is of the research nature.

Key words: marketing communication, young consumer, market for food, Internet.

JEL codes: D12

Маркетинговая коммуникация с молодыми потребителями  
на рынке продуктов питания

Резюме

Эффективное конкурирование на рынке продуктов питания требует от 
предприятия правильного применения маркетинговых инструментов, в числе 
которых существенную роль играет маркетинговая коммуникация. Это форма 
общественной коммуникации, которую следует рассматривать сквозь призму 
процесса формирования отношений производителей и дистрибьюторов про-
дуктов питания с потребителями. Цель разработки – выявить формы маркетин-
говой коммуникации, наиболее предпочитаемые молодыми потребителями на 
рынке продуктов питания. Знание их может использоваться производителями 
продуктов питания в проектировании маркетинговой стратегии коммуника-
ции. Представляемые рассуждения содержат в себе не только практические 
импликации, но и социальные, ибо современные средства общения изменили 
способ коммуникации между людьми, которая в настоящее время среди мо-
лодых потребителей передвинулась из реального мира в мир виртуальный.  
В своем обследовании автор использовала анализ литературы и результаты 
собственных опросов среди 341 потребителя в возрасте 18-29 лет. Прове-
денные обследования показывают, что молодые потребители самой резуль-
тативной формой продвижения продуктов питания признали хорошее их 
размещение в месте продажи. Весьма существенным каналом общения с по-
требителями стал также интернет, который может использоваться как в не-
формальной, так и формальной коммуникации. Статья имеет исследователь-
ский характер.

Ключевые слова: маркетинговая коммуникация, молодой потребитель, ры-
нок продуктов питания, интернет.

Коды JEL: D12
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