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Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

„I Con – Ja konsument”, czyli era nowego, inteligentnego, 
wielokanałowego konsumenta w handlu detalicznym

Streszczenie

Celem rozważań jest rozpoznanie nowych trendów w zachowaniach polskich 
konsumentów w handlu detalicznym oraz wskazanie implikacji dla przedsiębiorstw 
handlowych wynikających ze zmieniających się postaw i zachowań konsumentów. 
Trendy, te w przekonaniu autorki opracowania, są ważnym czynnikiem wpływają-
cym na sposób funkcjonowania współczesnych podmiotów działających w sektorze 
handlu detalicznego, które to wyznaczają nowe reguły funkcjonowania placówek 
detalicznych w warunkach rozwijającej się w Polsce gospodarki opartej na wiedzy.

W powyższym kontekście rysuje się ważna kwestia wpływu zachowań kon-
sumentów na rozwój handlu detalicznego. Stąd też rozpoznanie wyżej wspomnia-
nych trendów niesie ze sobą ważne implikacje praktyczne i społeczne. Pierwsze 
‒ oznaczają wykorzystanie istotnej wiedzy o współczesnym konsumencie, którą 
potrzebują firmy detaliczne do budowy innowacyjnych ofert i modeli biznesu. Dru-
gie ‒ przekładają się na dyfuzję wiedzy o zachowaniach rynkowych konsumentów, 
uwzględniającej rzeczywiste (a więc faktyczne) potrzeby polskiego społeczeństwa. 
Pozwala to z jednej strony podnieść świadomość podmiotów handlowych działa-
jących w sferze handlu detalicznego, a z drugiej wzbogaca dotychczasową wiedzę 
o handlu i jego wyzwaniach. Dzięki temu artykuł ma szansę przyczynić się do roz-
woju społeczeństwa opartego na wiedzy, a to stanowi obecnie jedną z głównych 
polityk kierunkowych Unii Europejskiej. Artykuł ma charakter badawczy.

Słowa kluczowe: konsument, zachowania konsumenckie, era I Con, handel deta-
liczny.

Kody JEL: D1, D12, M31

Nowe zjawiska rynkowe w sektorze handlu detalicznego

Rozwój gospodarki rynkowej w Polsce powoduje istotne przeobrażenia w otoczeniu, 
w którym funkcjonują między innymi podmioty handlu detalicznego. Ich sposób działania 
i rozwój wyznacza rynek, który jest w stosunku do nich coraz bardziej wymagający, zwłasz-
cza jeśli chodzi o jakość oferowanych produktów, ich nowoczesność i niezawodność, a także 
stopień dostosowania do stale zmieniających się potrzeb i zachowań konsumentów. Dlatego 
też przed przedsiębiorstwami handlu detalicznego pojawiają się coraz trudniejsze problemy 
do rozwiązania, które ograniczają w jakimś stopniu rozwój tych podmiotów w otoczeniu. 

Pod wpływem gospodarki rynkowej w Polsce rozwija się obserwowany w ostatnich la-
tach wzrost znaczenia gospodarki opartej na wiedzy. Pojęcie to zostało wprowadzone na 
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początku lat 90. XX wieku, w odniesieniu do ówczesnej gospodarki Stanów Zjednoczonych 
(Ito 2001; Toffler 2006) . W krajach wysoko rozwiniętych koncepcja ta dawno już znalazła 
swe zastosowanie praktyczne, podczas gdy w Polsce przechodzi dopiero etap tworzenia się 
(Kleer 2009). 

Należy podkreślić, iż rozwój gospodarki opartej na wiedzy w sektorze handlu detaliczne-
go powoduje istotne zmiany zachodzące w otoczeniu, które stawiają przed polskimi firmami 
handlowymi nowe wymagania, m.in. wytwarzanie na światowym poziomie, maksymalizację 
satysfakcji nabywcy i zdolność do wysokiej akumulacji finansowej. Aby mogły one sprostać 
tym wymogom muszą być innowacyjne i efektywne. Dlatego też rośnie znaczenie innowa-
cji technologicznych, jakości i racjonalizacji kosztów (Christensen, Raynor 2008). Zmianie 
ulega także tworzenie wartości rynkowej, która w nowych warunkach gospodarczych zależy 
w dużej mierze od wiedzy (kapitału intelektualnego), który z kolei powinien być umiejętnie 
wykorzystywany (Sławińska 2011; Skrzypek 2009). Fakty te powodują zmiany zachowań 
wielu podmiotów rynkowych, w tym i detalicznych firm handlowych w zakresie działań 
innowacyjnych, a także globalnego spojrzenia na działania rynkowe. Stąd też analizując 
zjawiska zachodzące obecnie w sektorze handlu detalicznego w Polsce zauważamy, iż staje 
się on coraz bardziej innowacyjny. 

Ramka 1
Główne założenia i przykłady sklepów concept store w Polsce   

Wg założenia concept store (sklep koncepcyjny) to sklep z ideologią i pomysłem, stanowiący alternatywę 
dla popularnych butików w centrach handlowych. Typowy sklep koncepcyjny adresowany jest do wąskiej 
grupy niszowych klientów i skupia w sobie luksus i stylowy, oryginalny design, charakterystyczny dla 
danej marki. Ortodoksyjna definicja concept store zakłada, że sklep tego typu musi ciągle zaskakiwać. 
Przykłady występowania w polskim handlu detalicznym: 
1) Nowy Adidas Concept Store w Galerii Mokotów w Warszawie − znajdują się w nim elementy sporto-

wej i streetowej oferty firmy Adidas i rzeczy z nowej kolekcji zaprojektowanej specjalnie dla piłkar-
skiego klubu Legia Warszawa;

2) LIKUS CONCEPT STORE w Krakowie − to nowa formuła robienia zakupów, w jednej przestrze-
ni historycznych krakowskich piwnic, które pozostają wierne najlepszym tradycjom kupieckim 
Krakowa. W tym celu zaaranżowano kilka miejsc, np.: 
a) Butik LFC oferujacy takie marki odzieży, jak: Dsquared2, Lanvin, Balmain, Viktor&Rolf, Joh 

Galliano, Martin Margiela, D&G oraz Ann Demeulemeester;
b) Bar 13, w którym skosztować można pysznych włoskich antipasti: włoskich i polskich wędlin, 

serów, najlepszego w Krakowie cappuccino, smacznych panini, sałat, tortów i ciast;
c) Vinotekę 13, oferującą wina z całego świata z których większa cześć wyróżniona została przez 

Gambero Rosso czy Wine spactator (Włochy, Francja, Hiszpania i Austria);
d) Delikatesy 13, w których nabyć można produkty prosto ze słonecznej Italii i nie tylko. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.likusconceptstore.pl/krakow/pl/2.html [dostęp: 02.02.2014]. 

Rozwój innowacyjności w sektorze firm detalicznych powoduje między innymi dyna-
miczny rozwój sklepów internetowych, wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych 
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w zakresie form obsługi przez operatorów (sieci handlowych) prowadzących sklepy stacjo-
narne. Działaniom tym, towarzyszy jednocześnie wprowadzanie innowacyjnych formatów 
sklepów w odpowiedzi na obserwowane potrzeby konsumentów, w tym rozwój nowych 
formatów punktów sprzedaży określanych mianem: „concept store” oraz „pop-up store” 
(Borusiak 2012). Ich przykłady zaprezentowano w ramkach 1 i 2. 

Ramka 2
Główne założenia i przykłady sklepów pop-up store w Polsce

Idea sklepów pop-up store (pojawiający się sklep) narodziła się na początku XXI w. w USA i Wielkiej 
Brytanii. Sklepy, te bardzo często zmieniają swoją lokalizację, najczęściej nie istnieją w jednym miejscu 
dłużej niż rok (czasem 1 dzień lub wieczór). Z reguły pojawiają się nagle, wyprzedają co mają i równie 
szybko znikają z rynku. 
Przykłady występowania w polskim handlu detalicznym:
1) W Polsce znikające sklepy pop-up store otworzyły dwie lubiane przez młodych konsumentów sieci 

(H&M i New Look). Okazały się one wielkim sukcesem. W kontenerze ustawionym na warszawskim 
Cyplu Czerniakowskim klienci przez trzy tygodnie mogli kupić wybrane produkty z kolekcji letniej 
i plażowej oraz pachnące owocowe kosmetyki obu tych sieci. Fani z Facebooka mogli liczyć na 
dodatkową zniżkę. Ogłoszono konkurs na najlepsze zdjęcie ze sklepu. A z okazji zamknięcia zorga-
nizowano imprezę z koncertami;

2) W centrum Warszawy tuż obok Złotych Tarasów w kawiarni przy Muzeum Sztuki Nowoczesnej, 
w dniach 8-15 grudnia 2013 roku po raz drugi otwarto CLOUDMINE POP UP SHOP, czyli tygodnio-
wy butik z kolekcjami polskich projektantów, poszerzony o prace młodych polskich artystów − gra-
fików i ilustratorów. Oprócz kolekcji projektantów, grafik i plakatów artystów, ofertę zasilały książki 
i albumy z księgarni Bookoff. Zakupy pakowano na prezenty, a w kawiarnianym barze czekały na 
klientów napoje i przekąski. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://lamode.info/newsy-90/articles/pierwszy_w_polsce_outleto-
wy_pop_up_store.html, [dostęp: 02.02.2014].

Przykładowe formaty stacjonarnych sklepów detalicznych mają niewątpliwie innowa-
cyjny charakter, który proponuje konsumentom inny niż tradycyjny sposób dokonywania 
zakupów. Cechy nowych formatów sprzedaży detalicznej stanowią szczególny wyróżnik 
nowych form sprzedaży stacjonarnej, które dla klientów stanowią istotną wartość (Borusiak 
2012; Sławińska 2011). 

Opisywane procesy zachodzące w sektorze handlu detalicznego, dodatkowo dynamizu-
je rozwijający się rynek e-commerce (handel elektroniczny), który działa dzięki nowemu 
kanałowi internetowemu m-commerce (handel przy użyciu urządzeń mobilnych). Według 
Raportu opublikowanego w 2012 roku przez MasterCard, ponad jedna trzecia detalistów 
(35%) zamierza w najbliższym czasie ponieść nakłady na inwestycje w nowe technologie, 
by rozwinąć i wzmocnić e-commerce i m-commerce (Raport The I Factor: how consumer 
demand is driving retail innovation 2012). Kluczowe prognozy w zakresie handlu detalicz-
nego z wykorzystaniem urządzeń mobilnych przedstawiono w ramce 3.
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Ramka 3
Prognozy w zakresie handlu detalicznego z wykorzystaniem urządzeń mobilnych

Prognozuje się, że handel detaliczny z wykorzystaniem urządzeń mobilnych będzie dominował dzięki:
a) oferowaniu komunikacji bliskiego zasięgu (Near Field Communications − NFC) lub też dzięki wy-

korzystywaniu możliwości pozycjonowania geograficznego. Telefon komórkowy stanie się witryną 
sklepową jutra. Obecnie telefony komórkowe wykorzystywane są do komunikacji z konsumentami 
przez 32% detalistów, w opinii 43% − telefon komórkowy, do roku 2020, stanie się najważniejszym 
kanałem sprzedaży − wyprzedając sklep, kontakty za pośrednictwem komputera, centra telefonicznej 
obsługi klienta oraz bezpośredni kontakt za pomocą poczty;

b) gwałtownemu wzrostowi globalnej populacji konsumentów wykorzystujących sprzedaż wielokana-
łową (tzw. „omnishoperów”), aż 36% badanych uważa, że   będzie to motorem zmian przez pozostałą 
część dekady, stając się największym czynnikiem wpływającym na zmiany oczekiwań konsumentów 
w nadchodzących latach (Raport… 2012).

Źródło: Nowy Konsument w sektorze handlu detalicznego, 
http://biznes.onet.pl/nowy-konsument-w-sektorze-handlu-detalicznego,18574,5249502,news-detal [dostęp: 15.02.2014].

Inwestowanie w nowe rozwiązania technologiczne w handlu detalicznym należy postrze-
gać jako niezwykle opłacalne dla firm działanie, gdyż dzięki dostępowi do danych detaliści 
będą w stanie zidentyfikować pojedynczego konsumenta. Stąd też zauważamy zjawisko po-
legające na działaniach coraz większej grupy firm detalicznych (zwłaszcza dużych) bazują-
cych na spersonalizowanych usługach (Pilarczyk, Stefańska 2010) . Ich rozwój powoduje, 
że stają się obecnie kluczowym czynnikiem sukcesu dla innowacyjnych firm detalicznych, 
co znajduje potwierdzenie w opinii wyrażanej przez wielu detalistów, że dostęp do danych 
to drugi najważniejszy obszar inwestycji krótkoterminowych, których celem jest utrzymanie 
lojalności konsumentów i zwiększenie udziału w rynku (Wizja roku 2020… 2013). Stąd też 
dostrzega się obecnie ogromny nacisk na branżę detaliczną, która musi nadążyć za konsu-
mentem, a przy szybkości zmian technologicznych nie jest to zadanie łatwe. Pozyskanie 
pozytywnego doświadczenia klienta związanego z zakupem ma więc kluczowe znaczenie, 
gdyż na jego bazie detaliści muszą zapewnić bezproblemową obsługę klienta od pierwsze-
go z nim kontaktu aż do momentu zapłaty za zakup produktu. Detaliści muszą zrozumieć 
więc swoich klientów, poznać historię ich zakupów, aby móc spersonalizować swoje usługi 
i nawiązać z konsumentami łatwy i właściwy kontakt, z wykorzystaniem takiego kanału 
komunikacji, jaki im w danej chwili odpowiada. Na tej podstawie zauważamy, iż zmiany 
zachowań współczesnych konsumentów wymuszają na firmach detalicznych konieczność 
inwestycji w nowe rozwiązania technologiczne, np. wprowadzanie w punktach sprzedaży 
detalicznej technologii płatności zbliżeniowych, co sprawia, że obszar ten staje się najważ-
niejszym obszarem inwestycji krótkoterminowych.

Zasygnalizowane pokrótce zjawiska stanowią istotne wyzwanie dla polskich przedsię-
biorstw handlu detalicznego, które podobnie jak te międzynarodowe, funkcjonują w bar-
dzo zmiennych i niepewnych warunkach współczesnego otoczenia. Stwarza to odpowiednie 
podstawy dla efektywnego rozwoju innowacyjności w handlu detalicznym, której głównym 
źródłem wiedzy są konsumenci i ich zachowania rynkowe. 
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Era „I Con” czyli nowy trend w zachowaniach konsumentów

Według specjalistów badających sektor handlu detalicznego obecnie w Polsce mamy 
do czynienia z rozwojem nowego zjawiska nazwanego erą „I Con” ( „Ja konsument”). Jest 
to era inteligentnego, wielokanałowego i wszechmocnego konsumenta, którego potrzeby 
i zachowania wymuszają na firmach detalicznych wprowadzanie kolejnych innowacji, aby 
utrzymać przewagę konkurencyjną na rynku, który szybko reaguje na zmiany w otoczeniu 
(Śmigielska 2007). Wskutek powyższego obserwujemy w sektorze handlu detalicznego coraz 
silniejszą pozycję konsumentów oraz większy i szerszy wybór produktów konsumpcyjnych 
oferowanych przez liczną konkurencję ze strony innych detalistów. To najważniejsze powo-
dy, dla których w analizowanym sektorze następuje obecnie rozwój innowacyjności i wielu 
zmian. 

Cechami wyróżniającymi nowego konsumenta są przede wszystkim: indywidualność, 
zaangażowanie, niezależność, edukacja rynkowa (informacje), poszukiwanie autentyczno-
ści oraz duża świadomość konsumencka (Małysa-Kaleta 2009, s. 290). Cechy te wskazują, 
że konsumenci nie ograniczają się obecnie tylko do łatwego (najprostszego i szybkiego) 
zaspokojenia swych potrzeb związanych z konkretnym zakupem. Dzięki posiadanej wiedzy 
i dostępności do źródeł informacji (Internet, telefon komórkowy, materiały promocyjne, do-
radcy klienta) współcześni konsumenci potrafią dokonać wyboru alternatywnych rozwiązań 
zakupowych. Według cytowanego już wcześniej Raportu 26% Polaków korzysta już z kart 
zbliżeniowych, 25% ze smartfonów, a 5% z płatności zbliżeniowych przy użyciu telefonu. 
Osoby te, są bardziej otwarte na nowości technologiczne .

Efektem opisywanych zachowań jest jednak niski stopień lojalności oraz sceptyczna 
postawa wobec marek produktów. Wywołują je takie czynniki, jak nieustanny brak czasu 
wynikający z nadmiaru obowiązków zawodowych, rodzinnych, czy indywidualnych (zwią-
zanych z rozwojem osobistym, aktywnym spędzaniem czasu wolnego). Powoduje to wzrost 
popytu na dobra i usługi „oszczędzające czas”, a także łączące realizację kilku potrzeb 
jednocześnie (np. komputery jako narzędzie pracy, nauki i rozrywki). Dostęp do szerokiej 
oferty produktowo-usługowej daje konsumentom poczucie własnej siły przetargowej ujaw-
nianej przy decyzji wyboru, jak i później, gdy swoje odczucia pozakupowe przedstawiają 
poprzez publiczne opinie, czy komentarze (Tkaczyk, Awdziej 2009, s. 57-58). 

Na bazie wymienionych zachowań konsumentów rozwinęła się potrzeba poszukiwania 
najtańszego miejsca zakupu, której przejawem jest rozwój zjawiska określanego jako smart 
shopping. W dosłownym tłumaczeniu termin ten oznacza tzw. „sprytne zakupy”, czyli umie-
jętność kupowania dobrej jakości produktów w niskiej cenie (Härmä 2010). Dzięki rozwo-
jowi opisywanej idei, konsument inwestuje swój czas w analizę cech różnych produktów 
i usług, poszukując informacji o ich promocji, porównując ceny, jakość itp. Zamierzeniem 
jest głównie mądre oszczędzanie. Oznacza to, że najważniejsze jest nie to, aby kupić tanio, 
ale by kupić dobrze (z zachowaniem najlepszego stosunku jakości produktu do jego ceny). 
Profil osoby określanej jako smart shopper, wyznaczają określone cechy, które tworzą nowy 
trend konsumencki. Ich zestawienie zaprezentowano w  tabeli 1. 
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Tabela 1
Zestawienie głównych cech nowego typu konsumenta 

Wyszczególnienie Znaczenie cechy dla handlu detalicznego

Spryt Bazuje na wiedzy dotyczącej reguł i zasad rządzących handlem, jak i rynkiem wy-
branych produktów czy usług. Dzięki niemu smart shopper zawsze kupuje to, co 
sam chce kupić, a nie to, co w danej chwili jest tanie. Źródłem jego wiedzy jest 
w największym stopniu Internet, który dostarcza niezbędnych informacji o tym, 
gdzie i jak można kupić taniej.

Dzielenie 
się swymi 
doświadczeniami 
zakupowymi 

Osoby o tych cechach dzielą się często swymi doświadczeniami zakupowymi na 
stronach popularnych serwisów społecznościowych, podpowiadając, w jaki sposób 
można skutecznie obniżać koszty zakupów. Dzięki temu karierę robią porównywar-
ki cenowe (np. ceneo.pl, nokaut.pl, okazje.info.pl), sklepy internetowe (np. Merlin.
pl), platformy handlowe (np. Allegro), serwisy zakupów grupowych (np. Groupon) 
czy coraz popularniejsze kluby zakupowe (np. fashiondays.pl, zlotewyprzedaze.pl).

Używanie 
smarfona 
z dostępem 
do Internetu, 
geolokalizacją 
i serwisami 
mapowymi

Stanowią istotne narzędzie poza Internetem w ręku sprytnego konsumenta, dzięki 
czemu może on sprawnie poruszać się nie tylko w handlu sieciowym, ale także w re-
alnym. Wyjątkowo rewolucyjnym rozwiązaniem okazały się smartfonowe aplikacje 
służące do skanowania kodów kreskowych towarów stojących na półkach. Dzięki 
temu klient natychmiast może dowiedzieć się, co o danym produkcie sądzą inni.

Pragmatyzm 
i umiejętność 
kalkulacji 

Cechy te, są najbardziej popularne wśród ludzi wykształconych i dobrze sytuowa-
nych, którzy w pełni świadomie podejmują decyzje o dokonywanym zakupie. Ozna-
cza to, że osoby te, nie kierują się przy zakupach emocjami podsycanymi przez 
reklamy, marketingiem samego produktu, promocjami czy też miejscem jego sprze-
daży. W działaniach tych pomaga im plan zakupów. Korzystając z wiedzy o pro-
duktach i o tym, jak oszczędzać, starają się nie zwracać uwagi na promocje kuszące 
z półki sklepowej, ale na takie, które świadomie wybierają jeszcze przed wyjściem 
z domu. 

Racjonalizm 
w decyzjach 
zakupowych

Dokonując codziennych zakupów konsumenci radzą sobie doskonale w porów-
nywaniu produktów, próbowaniu ich nowych wersji, jak również w samokontroli 
zachowań zakupowych. Robią listy zakupów, a podstawowe produkty kupują na 
zapas. 

Kalkulacja czasu 
przeznaczonego 
na zakup danego 
produktu 

Czynnik czasu ma znaczenie w kontekście pojawiających się promocji i obniżek. 
„Sprytny konsument” nie jest bowiem łowcą promocji. Przelicza czas i koszt do-
jazdu do danego sklepu, by ocenić faktyczną wartość i opłacalność danej promocji.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Reformat (2013, s. 166-173).

Posiadając pełną i prawdziwą informacje o produktach oraz wymienione w tabeli 1 ce-
chy, konsument sam potrafi najlepiej ocenić, na czym polegają jego korzyści zakupowe, 
samodzielnie decydując o wyborze struktury własnej konsumpcji zgodnie ze swoimi prefe-
rencjami, dochodami oraz cenami dóbr obowiązującymi na rynku.

Należy zaznaczyć, iż smart shopping, czyli idea tzw. „sprytnych zakupów” znana jest od 
lat na całym świecie. W Polsce już czterech na dziesięciu Polaków stosuje wybrane sposoby 
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na oszczędzanie podczas zakupów. Idea ta propaguje racjonalne planowanie budżetu przez 
poszukiwanie i porównywanie atrakcyjnych ofert produktów, które są potrzebne w danej 
chwili konsumentom. Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie portalu interneto-
wego Zafinansowani.pl, prawie 50% polskich konsumentów uważa, że dokonuje zakupów 
w sprytny sposób. Postawa ta jest szczególnie bliska osobom młodym, gdyż aż 60% dwu-
dziestolatków twierdzi, że dokonuje takich zakupów. Mądre zakupy to także specjalność 
osób mieszkających w gospodarstwach domowych liczących powyżej 4 osób. Opisywane 
wyniki wskazują, iż najmniej przekonane o swoim sprycie zakupowym są osoby w wieku 
55-64 lat oraz mieszkające samotnie1. Potwierdza to słuszność tezy, że rozwój tego zacho-
wania zakupowego jest charakterystyczny głównie dla osób młodych, które cechuje spryt, 
umiejętne wyszukiwanie prawdziwych promocji i łapanie okazji czy też „nieprzepłacanie”.

Warto dodać, iż w ogólnoeuropejskim badaniu przeprowadzonym na zlecenie Visa UK 
przez ośrodek badań i prognozowania rozwoju The Future Foundation, polscy konsumenci 
uzyskali najlepszy wynik ogólny w testach „zakupowego IQ”, dzięki czemu zostali sklasy-
fikowani na czele europejskiego rankingu przed Francuzami, Czechami i Niemcami. Z ba-
dania wynika, że Polacy dokonujący codziennych zakupów radzą sobie doskonale w porów-
nywaniu produktów, próbowaniu nowych produktów, jak również w samokontroli swych 
zachowań zakupowych (Znaczenie miejsca… 2014). 

W strategię smart shoppingu, wpisuje się ponadto kupowanie produktów marek wła-
snych, co jest dla konsumenta częstym powodem do dumy (np. „kupuję marki własne”, 
„świadomie wybieram produkty”, „jestem smart, bo nie przepłacam”). Tendencja ta nie 
dotyczy wszystkich kategorii produktowych w równym stopniu. Wybór tańszego produktu 
musi jednak odwoływać się do zaufania. Zauważalne są dwa poziomy zaufania do marek 
własnych − oparte na zaufaniu do producenta (np. Biedronka) oraz do sieci (np. Lidl). Co 
ważne, wybór może być postracjonalizowany z perspektywy konsumenta, dla sprzedawcy 
postracjonalizacja oznacza istotny wzrost prawdopodobieństwa ponownego zakupu, innymi 
słowy pozytywna weryfikacja zaufania w stosunku do produktów marek własnych prowadzi 
do ich ponownego zakupu (Śmigielska, Stefańska 2013) .

Wobec powyższego nie ulega wątpliwości, iż tzw. „sprytni konsumenci” chcą robić za-
kupy wygodnie i szybko, czyli najczęściej w miejscu zlokalizowanym blisko domu/pracy 
i w komfortowo zaaranżowanej przestrzeni sklepowej (wygodne rozłożenie półek sklepo-
wych, intuicyjny rozkład produktów). Pozwala im to na oszczędność czasu przeznaczonego 
na robienie zakupów. Czas ten ma również znaczenie w kontekście promocji produktów 
i ich obniżek, „sprytny konsument” nie jest bowiem łowcą promocji.

Reasumując zauważmy, iż zmiany zachodzące w zachowaniach współczesnych konsu-
mentów są wyraźne, dynamiczne, rozległe geograficznie i głębokie społecznie. Sprawia to, 
że coraz powszechniej w polskim handlu detalicznym mówi się o zjawisku „nowego konsu-
menta” określanego jako era „ I Con − Ja konsument”. 

1  http://zafinansowani.pl/oszczedzanie/smart-shopping-raport [dostęp: 07.02.2014].
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Podsumowanie

Zamysłem autorki artykułu było rozpoznanie nowych trendów w zachowaniach pol-
skich konsumentów w handlu detalicznym oraz wskazanie implikacji dla przedsiębiorstw 
handlowych wynikających ze zmieniających się postaw i zachowań konsumentów. Z prze-
prowadzonej analizy rozpoznawczej wynika, że zachowania współczesnych konsumentów 
w handlu detalicznym zasadniczo różnią się od ich zachowań „z przeszłości”. Znajduje to 
odzwierciedlenie w obserwowanych trendach, jak i postawach zakupowych konsumentów. 
Cechuje je przede wszystkim aktywne podejście do rynku, przejawiające się w czynnym 
wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń mobilnych oraz Internetu do robienia zakupów. 
Dzięki wspomnianym zachowaniom zakupowym ujawniają się coraz powszechniej nowe 
typy konsumentów, którzy są coraz bardziej świadomi i wykształceni, a tym samym lepiej 
poinformowani o rozwijających się rynkach, produktach i globalnych trendach w konsump-
cji. 

W związku z powyższym podmioty działające w sektorze handlu detalicznego muszą 
dostosować się do nowych wyzwań związanych z charakterystyką nowych zachowań klien-
tów. Trendy, te w przekonaniu autorki, są ważnym czynnikiem wpływającym na sposób 
funkcjonowania współczesnych podmiotów handlowych, które to, wyznaczają nowe reguły 
funkcjonowania placówek detalicznych w warunkach rozwijającej się w Polsce gospodarki 
opartej na wiedzy. Analiza trendów w zachowaniach współczesnych konsumentów nasuwa 
spostrzeżenie o konieczności gromadzenia wiedzy na ich temat przez firmy handlu detalicz-
nego, a następnie jej implementacji do aktywnych działań rynkowych.
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“I Con – I Consumer”, or the Era of New, Intelligent, Multi-Channel 
Consumer in Retail Trade

Summary

An aim of considerations is to recognise the new trends in Polish consumers’ 
behaviour in retail trade and to indicate the implications for commercial enterprises 
issuing from consumers’ attitudes and behaviours. These trends, in the author’s be-
lief, are an important factor affecting the manner in which contemporary entities 
operating in the retailing sector are functioning, which set forth new rules of retail 
outlets functioning under the conditions of the knowledge-based economy develop-
ing in Poland.

In the above context, there is outlined an important issue of the impact of con-
sumers’ behaviours on retail trade development. Thus, the recognition of the above-
mentioned trends entails important practical and social implications. The first mean 
use of important knowledge on the contemporary consumer, which is needed by 
retail firms to build their innovative offers and business models. The second trans-
late into diffusion of knowledge on consumers’ market behaviours taking into ac-
count the real (hence, actual) needs of the Polish society. It allows, on the one hand, 
raising awareness of trade entities operating in the sphere of retail trade and, on the 
other hand, expands the hitherto knowledge on trade and its challenges. Owing to 
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this, the article can contribute to the knowledge-based society’s development and 
this is currently one of the main direction policies of the European Union. The arti-
cle is of the research nature.

Key words: consumer, consumer behaviours, the I Con era, retail trade.

JEL codes: D1, D12, M31

«I Con – я потребитель», или эпоха нового, интеллигентного, 
многоканального потребителя в розничной торговле

Резюме

Цель рассуждений – выявить новые тенденции в поведении польских 
потребителей в розничной торговле и указать импликации для торговых 
предприятий, вытекающие из изменяющегося отношения и поведения по-
требителей. Эти тенденции, по мнению автора разработки, являются важным 
фактором, влияющим на способ функционирования современных субъектов, 
действующих в секторе розничной торговли, которые определяют новые 
правила функционирования розничных объектов в условиях развивающейся  
в Польше экономики, основанной на знаниях.

В вышеприведенном контексте проявляет себя важный вопрос влияния 
поведения потребителей на развитие розничной торговли. И потому ознаком-
ление с вышеупомянутыми тенденциями несет с собой важные практические 
и социальные импликации. Первые обозначают использование существенных 
знаний о современном потребителе, которые нужны розничным фирмам для 
построения инновационных предложений и моделей бизнеса. Вторые прео-
бразуются в в распространение знаний о рыночном поведении потребителей, 
учитывающих действительные (следовательно, фактические) потребности 
польского общества. Это позволяет, с одной стороны, повысить сознание 
торговых субъектов, действующих в сфере розничной торговли, с другой же 
обогащает прежние знания о торговле и ее вызовах. Благодаря этому статья 
может способствовать развитию общества, основанного на знаниях, а это  
в настоящее время представляет одну из основных направляющих политик 
Европейского Союза. Статья имеет исследовательский характер.

Ключевые слова: потребитель, потребительское поведение, эпоха «я потре-
битель» (англ. I Con), розничная торговля.

Коды JEL: D1, D12, M31
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