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Gamifikacja jako nowe narzędzie marketingu relacji – próba 
klasyfikacji odbiorców komunikatu 

Streszczenie

W artykule autorzy zwrócili uwagę na gamifikację jako ciekawą formę komu-
nikacji marketingowej, zwłaszcza w kontekście relacji z młodym konsumentem. 
Głównym celem była prezentacja gamifikacji jako narzędzia przeciwdziałającego 
zjawisku osłabienia przywiązania do firmy i marki. Za cel szczegółowy przyję-
to próbę klasyfikacji młodego pokolenia Polaków pod kątem możliwości two-
rzenia dla nich zgamifikowanych systemów komunikacyjnych. Wykazano dużą 
zbieżność pomiędzy rolami preferowanymi przez osoby badane w grach realizo-
wanych w świecie wirtualnym i świecie realnym, co pozwala przypuszczać, że 
doświadczenia zdobyte przez przemysł gier wideo można będzie, przy pewnej mo-
dyfikacji, wykorzystać przy budowie systemów zgamifikowanych. 

Słowa kluczowe: marketing relacji, gamifikacja, typologia graczy, segmentacja, 
analiza skupień. 

Kody JEL: M31

Wstęp 

Krytyka klasycznej koncepcji marketingu, skoncentrowanego na modelu 4P, dopro-
wadziła do rozwoju nowej filozofii nazywanej marketingiem relacji (relationship marke-
ting). Chociaż pojęcie to jest różnie definiowane (Berry 1983, s. 26; Grӧnroos 1990, s. 54; 
Rogoziński 1998, s. 40; Fonfara 1999, s. 59), badacze są zgodni, że marketing relacji wymaga 
długofalowych więzi nie tylko z ostatecznymi odbiorcami wyrobów/usług, ale i podmiotami 
otoczenia. Koncentruje się na identyfikacji, tworzeniu i utrzymywaniu relacji z klientami 
i innymi zainteresowanymi stronami w celu osiągnięcia celów ekonomicznych, społecznych 
i środowiskowych. W tego typu kontaktach bardzo ważne jest wzajemne zaufanie, lojalność 
i wiarygodność. 

Aby zaspokoić różnorodne potrzeby i oczekiwania konsumentów, niezbędne jest nie tyl-
ko ich rozpoznanie, ale także ustalenie grup podobnie reagujących na ofertę marketingową. 
Grupowania można dokonać na podstawie różnych kryteriów: charakterystyk osobowościo-
wych konsumenta (czynniki demograficzne i psychograficzne), poszukiwanych korzyści 
czy stałych elementów zachowań. Jak podkreślają Falkowski i Tyszka (2001, s. 97-98), sku-
tecznym sposobem dotarcia do wybranych segmentów rynku jest wykreowanie wizerunku 
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marki produktu najbardziej zbliżonego do charakterystyki osobowościowej konsumenta. 
Proces budowania wizerunku marki wymienieni autorzy nazywają zasadą „dotrzymywania 
kroku”. Zabiegom marketingowym skierowanym na wytworzenie przywiązania do marki 
przeciwdziała z kolei potrzeba różnorodności. Konsumenci nie zawsze poszukują tego, co 
najlepsze. Mogą się znudzić nawet ulubionym dobrem. Konorski określa ten stan potrzebą 
stymulacji (Falkowski, Tyszka 2001, s. 64 za Konorski 1969), a Berlyne (Falkowski, Tyszka 
2001, s. 64 za Berlyne 1969) potrzebą eksploracji rozrywkowej. 

Potrzeba różnorodności jest szczególnie silna u młodych konsumentów, dla których po-
szukiwanie innowacji i odmienności jest atrakcyjne. W niniejszym artykule autorzy zwrócili 
uwagę na gamifikację jako ciekawą formę komunikacji marketingowej, zwłaszcza w kon-
tekście relacji z młodym konsumentem. Ich głównym celem jest prezentacja gamifikacji 
jako narzędzia przeciwdziałającego zjawisku osłabienia przywiązania do marki (brand 
switching), które jest powodem nieustannego napływu na rynek nowych produktów, braku 
zadowolenia z produktów markowych, rozszerzającego się zjawiska sprzedaży promocyj-
nych oraz wzrostu ilości tanich marek własnych (Falkowski, Tyszka 2001, s. 179). Celem 
szczegółowym była próba klasyfikacji przedstawicieli pokolenia 90PLUS (osób urodzonych 
po roku 1989, czyli znających już tylko realia gospodarki rynkowej) pod kątem możliwo-
ści tworzenia dla nich zgamifigowanych systemów komunikacyjnych, z wykorzystaniem 
połączonych typologii graczy gier wideo proponowanych w literaturze. Testowano hipote-
zę o braku różnic w preferowanych przez młodych konsumentów rolach przyjmowanych 
w wirtualnym świecie (gry wideo) oraz świecie rzeczywistym (systemy zgamifikowane).

Gamifikacja i jej podstawowe założenia

Angielskie słowo „gamification” nie ma jednoznacznego tłumaczenia na język polski. 
Określane jest jako gamifikacja, grywalizacja lub gryfikacja (Gamifikacja/grywalizacja/gry-
fikacja − gdy życie zmienia się w grę 2012; Starzyński 2012; Tkaczyk 2012). Autorzy niniej-
szego artykułu zdecydowali się na użycie terminu „gamifikacja”. W literaturze przedmiotu 
cytowane są trzy definicje tego pojęcia. Zgodnie z pierwszą z nich, gamifikacja to „zasto-
sowanie elementów gier i technik projektowania gier w kontekście niezwiązanym z grami” 
(Werbach, Hunter 2012, s. 26). Druga zwraca uwagę na „wykorzystanie myślenia charakte-
rystycznego dla gier i mechaniki gry do zaangażowania użytkowników oraz rozwiązywania 
problemów” (Zichermann, Cunningham 2011, s. IX). Trzecia, autorstwa Huotari i Hamari 
(2012, s. 3), wskazuje na „proces wzbogacania usługi o doświadczenia pochodzące z gier, 
aby wesprzeć tworzenie całkowitej wartości użytkownika” (dla firmy). Z punktu widzenia 
istoty gamifikacji w kontekście jej zastosowania w marketingu relacji, na uwagę zasługuje 
jedynie trzecia, wskazująca wyraźnie cel gamifikacji. 

Wprowadzanie elementów gier odbywa się na trzech poziomach tworzących pewnego 
rodzaju hierarchię (Werbach, Hunter 2012, s. 82). Najwyższy poziom stanowią dynami-
ki. Poziom środkowy obejmują mechaniki, zaś podstawę piramidy tworzą komponenty. 
Dynamiki są rodzajem „gramatyki”, na której gra się opiera i które utrzymują jej spój-
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ność, ale nigdy bezpośrednio do gry nie wchodzą. Stanowią jakby aspekty zarządzające 
grą (Werbach, Hunter 2012, s. 69-83; Zichermann, Cunningham 2011, s. 77-94). Mechaniki 
z kolei stanowią procesy, które przesuwają akcję do przodu. Są to swego rodzaju „czasowni-
ki” gry. Komponenty zaś to konkretne sposoby na realizację idei określonych w dynamikach 
i mechanikach – „rzeczowniki” gry. Trzy najpopularniejsze komponenty, zwane łącznie PBL, 
stanowią punkty, odznaki i tablice wyników (points, badges, leaderboards). Mimo istnienia 
wielu innych komponentów, implementacje gamifikacji sprowadzają się do wykorzystania 
tylko tych trzech elementów. O sukcesie projektu (gry) nie decydują poszczególne elementy, 
ale ich całość − zaprojektowana z myślą o graczach, o ich motywowaniu i dobrej zabawie. 
Zadaniem gamifikatora jest spowodowanie, aby gracz rozpoczął grę i przy niej pozostał, co 
w złożonym, a jednocześnie zmiennym środowisku nie jest zadaniem łatwym. Osiąga się to 
przez odpowiednio zaprojektowane pętle aktywności: zaangażowania (engagement loop) 
i postępu (progression loop) (Werbach, Hunter 2012, s. 95-97; Zichermann, Cunningham 
2011, s. 15-67). Pętla zaangażowania używana jest w małej skali (do pojedynczej interak-
cji z systemem) i służy do angażowania użytkownika w pożądane działanie. Pętla postępu 
działa w dużej skali i stanowi historię interakcji gracza z systemem. 

Typologia graczy 

Jednym z fundamentalnych czynników warunkujących powodzenie działań marketin-
gowych jest właściwe określenie segmentów klientów. Aby odpowiednio zaprojektować 
zgamifikowany system, konieczne jest także poznanie i zrozumienie sposobu motywowania 
się użytkowników. Skuteczna strategia gamifikacyjna musi uwzględniać fakt, że operuje na 
różnych typach graczy, aby nie pominąć (nie zniechęcić) żadnej grupy klientów.

Przydatnym narzędziem wspomagającym projektantów są różne próby klasyfikacji gra-
czy podejmowane przez badaczy. Każda tego typu klasyfikacja jest tylko przybliżeniem, 
zależy od przedmiotu gamifikacji oraz celu jej zastosowania i jako taka stanowi raczej punkt 
wyjścia do rozważań w konkretnym przypadku niż jedyne słuszne rozwiązanie. W arty-
kule autorzy przedstawili trzy klasyfikacje, które stanowiły dla nich inspirację do podję-
cia badań własnych. Są to klasyfikacje zaproponowane przez R. Bartle’a, A.J. Kim oraz  
A. Marczewskiego (Hamari, Tuunanen 2013).

Bartle stworzył klasyfikację na podstawie obserwacji i analizy zachowania graczy we 
współtworzonej przez siebie tekstowej grze MMO (Massively Multiplayer Online), MUD1 
(Multi-User Dungeon − wieloosobowy loch). Klasyfikacja wyodrębniająca cztery typy gra-
czy powstała stosunkowo dawno i dla specyficznego typu gier, a mimo to jest wciąż uważa-
na za klasyczną i stanowi punkt odniesienia dla innych typologii (znane są również propozy-
cje tego autora o innej liczbie grup, ale klasyczne ujęcie stanowią cztery typy) (Bartle 1996). 
Twórca wyróżnił dwa wymiary (por. schemat 1). Pierwszy z nich (oś X) stanowi źródło 
zainteresowania uczestników gry: inni gracze (strona lewa) i środowisko gry (strona prawa). 
Drugi wymiar (oś Y) biegnie od akcji (u góry) do interakcji (na dole). Cztery ćwiartki ry-
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sunku pokazują cztery typy graczy (nazewnictwo przyjęto za: Bartle 1996). Charakterystyka 
poszczególnych stylów gry pozwala lepiej zrozumieć ideę prezentowanej systematyki.

Gracz określany jako Zdobywca (Achiever) – stawia sobie cele związane z grą i dąży 
do ich realizacji. Motywują go osiągnięcia, poziomy i punkty. Czuje się dumny ze swojego 
formalnego statusu w grze oraz krótkiego czasu, w jakim go osiągnął.

Odkrywca (Explorer) – stara się dowiedzieć jak najwięcej zarówno o świecie, jak i o me-
chanice gry. Motywuje go wielki świat i duże możliwości w grze (brak granic). Jest dumny 
ze swojej wiedzy na temat „kruczków” gry, szczególnie gdy może opowiedzieć o nich mniej 
doświadczonym graczom. 

Dla Społecznika (Socializer) gra jest kontekstem do konwersacji i innych interakcji ze 
współgraczami. Motywują go interakcje z ludźmi, pomaganie i wszelkie sposoby komuni-
kacji. Cieszą go nawiązane znajomości i kontakty.

Zabójca z kolei (Killer) używa mechanizmów gry do wyrządzania szkody (a w rzadkich 
przypadkach do pomocy) innym graczom. Jest to najbardziej kontrowersyjny i najrzadszy 
typ gracza. Motywuje go skruszenie przeciwnika „w drobny mak” i absolutna dominacja. 
Jest zadowolony z osiągniętej w ten sposób reputacji.

Schemat 1
Klasyfikacja graczy wg R. Bartle’a

 

Odkrywcy 
(Explorers) 

Zabójcy 
(Killers) 

Zdobywcy 
(Achievers) 

 
Społecznicy 
(Socialisers) 

Działanie (Acting) 

Interakcja 
(Interacting) 

Świat gry  
(World) 

Inni gracze  
(Players) 

Źródło: Bartle (1996, Vol. 1, No. 1). 

Amerykańska badaczka społeczności i projektantka gier, A.J. Kim, wskazując na ogra-
niczenia klasyfikacji Bartle’a i fakt opracowania jej na bazie tylko jednego, szczególnego 
typu gier, zaproponowała podział graczy społecznościowych traktując ich „czynnościo-
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wo” (Kim 2012). Uwzględniła dwa wymiary, z których pierwszy jest identyczny z jednym 
z zaproponowanych przez Bartle’a (działanie − interakcja), a drugi jest zbieżny tylko po-
łowicznie (treść − gracz). Wyróżniła ona cztery kategorie uczestników, którzy podejmują 
grę aby:
 - Rywalizować (Compete) – kategoria podobna jak Zdobywcy w klasyfikacji Bartle’a; 
 - Odkrywać (Explore) – kategoria identyczna jak Odkrywcy z klasyfikacji Bartle’a; 
 - Współpracować (Collaborate) – kategoria podobna jak Społecznicy; 
 - Wyrażać (siebie, Express) – przez dostosowywanie własnego profilu, awatary i tworze-

nie własnej treści (kategoria ta zastąpiła Zabójców z klasyfikacji omówionej powyżej).
Gry społeczne są bardziej zbliżone do kontekstów, w jakich stosuje się gamifikację niż 

gry MMO. Z tego też powodu klasyfikacja Kim wydaje się bardziej przydatna do bezpośred-
niego zastosowania w gamifikacji niż klasyfikacja Bartle’a, szczególnie w przypadkach, gdy 
planowane jest wykorzystanie siły społeczności.

Trzeci i ostatni z prezentowanych modeli został opracowany z myślą o gamifikacji. 
A. Marczewski przy pracach nad swoją klasyfikacją przeanalizował rezultaty badań 
Bartle’a i zauważył, że w przypadku systemów zgamifikowanych nie wszyscy gracze 
są zainteresowani grą – niektórzy motywują się tylko zewnętrznie. W rezultacie powstał 
model obejmujący 8 typów użytkowników systemów zgamifikowanych, który do kry-
teriów Bartle’a (sposobu oraz przedmiotu działania) dodaje trzeci wymiar: motywację 
wewnętrzną w opozycji do pogoni za nagrodami. Zaproponowanymi typami graczy w wy-
miarach analogicznych jak w klasyfikacji Bartle›a są: Zdobywcy (Achievers), Wolne du-
chy (Free spiritus) Społecznicy (Socialisers) i Filantropowie (Philanthropists). Ich od-
powiednikami zmotywowanymi zewnętrznie są odpowiednio: Konsumenci (Consumers), 
Wyzyskiwacze (Exploiters), Networkerzy (Networkers) oraz Poszukiwacze siebie (Self 
Seekers). 

Powyższe mechanizmy mają wspomóc projektanta gamifikacji we wstępnym okre-
śleniu typów graczy, z jakimi będzie miał do czynienia. Należy jednak pamiętać, że cel 
i grupa docelowa każdego zgamifikowanego systemu są inne, a co za tym idzie, nieznacz-
nie inne będą również motywacje poszczególnych grup. Istniejące schematy nie są w sta-
nie zastąpić segmentacji grupy docelowej, którą wykonuje się dla każdego zastosowania 
osobno.

Przyjęte założenia i wyniki badań własnych

Aby zrealizować cel szczegółowy zaprezentowany we wstępie oraz zweryfikować posta-
wioną hipotezę przeprowadzono badania ankietowe wśród 316 studentów UEK w Krakowie, 
w których uczestniczyło 12 grup studenckich z sześciu kierunków (ankietowano całe grupy 
dziekańskie). Kwestionariusz ankiety obejmował dwa zadania. W pierwszym z nich osoby 
badane osoby miały się wypowiedzieć na temat preferowanych ról, jakie chciałyby pełnić 
w grach wideo, zaś w drugim – preferowanych ról, jakie chciałyby przyjąć w grach, które 
odbywałyby się w świecie rzeczywistym (np. grach miejskich). Poza nazwą typu gracza 
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(jak w klasyfikacjach Bartle›a i Malczewskiego) podawano również krótką charakterystykę 
z wyjaśnieniem roli (podobnie jak to zasugerowała Kim). Różnica polegała na tym, że w od-
niesieniu do świata wirtualnego prezentowano najpierw typ gracza, a potem (w nawiasach) 
wyjaśnienie, zaś w przypadku świata rzeczywistego w pierwszej kolejności wyjaśniano 
rolę, a w nawiasie zamieszczano nazwę typu gracza - identyczną jak w zadaniu pierwszym. 
W obu przypadkach należało podzielić 100 punktów (skala stałej sumy) pomiędzy sześć 
typów graczy, którymi byli: 
 - Zdobywca − gra, w której można pokazać swoje osiągnięcia na tle innych graczy;
 - Odkrywca − gra, w której są duże możliwości poznania czegoś nowego;
 - Społecznik − gra, w której można poznać innych ludzi, współpracować przy rozwiązy-

waniu problemów;
 - Zabójca − gra, w której los wszystkich innych będzie zależał tylko od nas (nazwę pozo-

stawiono ze względu na jej wyraźnie negatywne zabarwienie);
 - Wolny duch − gra w której można wyrazić siebie, wyróżnić się;
 - Filantrop − gra w której można wykazać swoją wiedzę/umiejętności i bezinteresownie 

pomóc.
Tym samym uwzględniono jedynie typy graczy motywowanych wewnętrznie.
Uzyskane wyniki zanalizowano z wykorzystaniem modułu analizy skupień (grupowanie 

metodą k-średnich) dostępnego w programie STATISTICA 10. Grupowano przypadki ko-
rzystając z opcji „sortuj odległości i weź obserwacje przy stałym interwale”. Wersje odpo-
wiedzi dla świata wirtualnego i rzeczywistego analizowano oddzielnie. Dla obu wersji zadań 
analizę przeprowadzano pięciokrotnie ustalając arbitralnie liczbę skupień w zakresie od 2 
do 6. W każdym z przypadków wyniki analizy wariancji wskazały, że wszystkie zmienne 
różnicują uzyskane skupienia. Po zapisaniu klasyfikacji i odległości dla każdej liczby sku-
pień utworzono tabele dwudzielcze. Wykorzystując test niezależności Chi2 weryfikowano 
hipotezy zerowe o braku zależności pomiędzy przynależnością do homogenicznej grupy ze 
względu na preferowana rolę w grach wideo oraz w grach rozgrywanych w świecie rzeczy-
wistym. W każdym przypadku wynik świadczył o istnieniu podstaw do odrzucenia hipotez 
zerowych o treści wskazanej powyżej. Za każdym razem uzyskiwano prawdopodobieństwo 
testowe p=0,00000, przy czym siła związku mierzona współczynnikiem kontyngencji suk-
cesywnie rosła od 0,3692 dla dwóch skupień do 0,6317 dla czterech. W tabelach 5x5 i 6x6, 
ze względu na znaczną liczbę pól o małej liczbie obserwacji, założenia testu Chi2 nie były 
już spełnione. Z powodów podanych powyżej w dalszej części artykułu omówiono rezultaty 
uwzględniające cztery grupy homogeniczne. 

Wyniki zamieszczone w tabelach 1 i 2 pokazują, że najwyższą siłę preferencji, liczoną 
średnią liczbą przyznawanych punktów, przejawiają gracze określani jako Zabójcy. W świe-
cie wirtualnym niemal taka samą siłę wykazują Zdobywcy. Badani są skłonni wyróżniać się 
bardziej w świecie wirtualnym, natomiast podejmować role społeczne w świecie rzeczywi-
stym. Najliczniejsze grupy stanowią: w świecie wirtualnym Odkrywcy (zaliczono tu 32,3% 
ogółu badanych), a w świecie rzeczywistym − Społecznicy (39,2% wszystkich responden-
tów).

handel_wew_1-2015.indd   266 2015-03-26   09:48:15



267JADWIGA STOBIECKA, PAWEŁ STOBIECKI

Ujawniono istotną statystycznie, średniej mocy zależność pomiędzy preferowaną rolą 
w grach rozgrywanych w świecie wirtualnym i rzeczywistym (tabela 3), przy czym jeśli 
następuje przejście pomiędzy grupami homogenicznymi ze świata wirtualnego do rzeczy-
wistości realnej, to jest to przesunięcie w kierunku ról społecznych (por. schemat 2). Tym 
samym zweryfikowano pozytywnie hipotezę założoną we wprowadzeniu.

Tabela 1
Średnia liczba punktów uzyskana dla poszczególnych grup homogenicznych 
w odniesieniu do gier rozgrywanych w świecie wirtualnym  

Typ gracza w świecie
 wirtualnym

ODKRYWCY
Skupienie 1

SPOŁECZNICY
Skupienie 2

ZABÓJCY
Skupienie 3

ZDOBYWCY
Skupienie 4

Zdobywca 17,5 12,7 16,1 44,3

Odkrywca 37,4 16,4 10,8 17,9

Społecznik 14,7 18,7 8,7 12,9

Zabójca 9,0 9,6 47,1 9,0

Wolny duch 12,7 23,9 10,4 8,1

Filantrop 8,8 17,9 7,2 8,3

Liczba przypadków 102 83 55 76

Procent przypadków 32,3 26,3 17,4 24,0

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2
Średnia liczba punktów uzyskana dla poszczególnych grup homogenicznych 
w odniesieniu do gier rozgrywanych w świecie rzeczywistym    

Typ gracza w świecie
rzeczywistym

 ZDOBYWCY
Skupienie 1

 ODKRYWCY
Skupienie 2

 SPOŁECZNICY
Skupienie 3

ZABÓJCY
Skupienie 4

Zdobywca 37,8 12,9 13,8 15,6

Odkrywca 19,1 37,4 17,2 11,1

Społecznik 10,6 16,3 25,5 5,9

Zabójca 11,4 8,6 8,5 44,8

Wolny duch 11,1 14,0 18,2 15,1

Filantrop 10,4 10,8 16,3 7,2

Liczba przypadków 69 90 124 33

Procent przypadków 21,8 28,5 39,2 10,5

Źródło: jak w tabeli 1.
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Tabela 3
Przynależność do skupienia ze względu na preferowaną rolę w grach rozgrywanych 
w świecie wirtualnym a rzeczywistym    

ŚWIAT REALNY
Wiersz - Razem

ŚW
IA

T 
W

IR
TU

A
LN

Y

Grupa homogeniczna Odkrywcy Społecznicy Zabójcy Zdobywcy

Odkrywcy 60 27 4 11 102
%kolumny 66,7% 21,8% 12,1% 15,9%
%wiersza 58,8% 26,5% 3,9% 10,8%
Społecznicy 12 59 2 10 83
%kolumny 13,3% 47,6% 6,1% 14,5%
%wiersza 14,5% 71,1% 2,4% 12,1%
Zabójcy 9 12 26 8 55
%kolumny 10,0% 9,7% 78,8% 11,6%
%wiersza 16,4% 21,8% 47,3% 14,6%
Zdobywcy 9 26 1 40 76
%kolumny 10,0% 21,0% 3,0% 58,0%
%wiersza 11,8% 34,2% 1,3% 52,6%

Ogółem 90 124 33 69 316
Charakterystyka zależności statystycznych: Chi^2 Pearsona=209,8366; df=9; p=0,0000;
wsp. kontyngencji=0,6317; V Cramera=0,4705.

Źródło: jak w tabeli 1.

Schemat 2
Przynależność do skupienia ze względu na preferowaną rolę w grach rozgrywanych 
w świecie wirtualnym a rola wybierana w świecie rzeczywistym

 

ŚWIAT 
WIRTUALNY 

Zdobywcy

Odkrywcy 

Zabójcy 

Społecznicy

ŚWIAT 
REALNY 

Zdobywcy 

Odkrywcy 

Zabójcy 

Społecznicy 

58,8% 

71,1% 

52,6% 52,6% 

47,3% 

Źródło: opracowanie własne.
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Podsumowanie

W ostatnich latach modyfikację charakteru relacji pomiędzy partnerami transakcji wy-
musiły zmiany zachodzące na rynku, między innymi globalizacja i rozwój technologii in-
formatycznych. Aby nadążyć za dynamiką zmian firmy zmuszone są stosować nowoczesne 
rozwiązania we wszystkich obszarach działalności. W prezentowanym artykule autorzy 
zwrócili uwagę na gamifikację jako nową, ciekawą formę komunikacji marketingowej, 
zwłaszcza w kontekście relacji z młodym konsumentem. Wykazana duża zbieżność w pre-
ferowanych przez pokolenie 90PLUS rolach przyjmowanych w wirtualnym świecie (gry wi-
deo) oraz świecie rzeczywistym (sytuacja zbliżona do systemów zgamifikowanych) pozwa-
la przypuszczać, że doświadczenia zdobyte przez przemysł gier wideo można będzie, przy 
pewnej modyfikacji, wykorzystać przy budowie systemów zgamifikowanych. 58,5% re-
spondentów zadeklarowało w odniesieniu do realnego świata te same preferencje, które 
wyrazili dla świata wirtualnego. Niezbędne modyfikacje wynikają z faktu, iż kolejnych 
20,6% osób zdecydowałoby się na zmianę roli w kierunku zachowań prospołecznych. 

W artykule zaprezentowano jeden z możliwych sposobów interpretacji uzyskanych 
danych. Nie wykorzystano możliwości, które stwarzają techniki wielowymiarowe takie jak 
skalowanie wielowymiarowe czy analiza czynnikowa. W kolejnej publikacji z tego zakre-
su autorzy zamierzają podjąć próbę potwierdzenia słuszności wymiarów przyjętych przez 
twórców zaprezentowanych klasyfikacji do uporządkowania wyróżnionych grup homoge-
nicznych w układzie współrzędnych.
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Gamification as a New Tool of Relation Marketing – an Attempt  
to Classify Message Recipients 

Summary

In their article, the authors paid attention to gamification as an interesting form 
of marketing communication, especially in the context of relationships with the 
young consumer. The main goal was to present gamification as the tool counteract-
ing the phenomenon of abatement of attachment to the firm and brand. As a particu-
lar objective there was adopted an attempt to classify the young generation of Poles 
from the point of view of opportunities to set up for them gamified communication 
systems. They demonstrated a high convergence between the roles preferred by the 
individuals surveyed in the games implemented in the virtual world and in the real 
world, what allows supposing that it will be possible to make use of the experience 
gained by the video games industry, with a certain modification, while building the 
gamified systems. 

Key words: relationship marketing, gamification, gamesters typology, segmenta-
tion, cluster analysis. 

JEL codes: M31

Игрофикация – новый инструмент маркетинга отношений; 
попытка провести классификацию получателей сообщения 

Резюме

В статье авторы обратили внимание на игрофикацию в качестве интерес-
ной формы маркетинговой коммуникации, особенно в контексте отношений  
с молодым потребителем. Основной целью было представление игрофикации 
в качестве инструмента, противодействующего явлению ослабления привя-
занности к фирме и марке. В качестве уточненной цели приняли попытку про-

handel_wew_1-2015.indd   270 2015-03-26   09:48:16



271JADWIGA STOBIECKA, PAWEŁ STOBIECKI

вести классификацию молодого поколения поляков с точки зрения возмож-
ности создавать для них игрофицированные коммуникационные системы. 
Указали на большое сходство между ролями, предпочитаемыми обследуемы-
ми лицами, в играх, проводимых в виртуальном мире и в мире реальном, что 
позволяет предполагать, что опыт, накопленный индустрией видеоигр, можно 
будет, при определенной модификации, использовать   при постройке игрофи-
цированных систем. 

Ключевые слова: маркетинг отношений, игрофикация, типология игроков, 
сегментация, анализ кластеров. 

Коды JEL: M31
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