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Lokowanie marek w wydawnictwach drukowanych

Streszczenie

Postępująca globalizacja oraz powszechna dostępność dóbr i usług na rynku 
przyczyniły się do procesu nieustannych zmian, w tym także w sferze działań mar-
ketingowych. Zaistniała potrzeba poszukiwania nowych rozwiązań, aby szybciej, 
sprawniej i skuteczniej dotrzeć do konsumenta. Jednym z takich sposobów promo-
cji produktów i marek stał się product placement, tłumaczony w literaturze polskiej 
jako lokowanie produktu. Zasięg oddziaływania tej formy promocji obejmuje nie 
tylko media telewizyjne i internetowe, ale także media drukowane. Niniejsze opra-
cowanie jest kwerendą literatury i przeglądem case study w zakresie lokowania ma-
rek w książkach z różnych kategorii tematycznych i kierowanych do odmiennych 
segmentów odbiorcy docelowego. 
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Wstęp

Działania promocyjne występują dzisiaj pod wieloma postaciami. Coraz bardziej powszech-
ną formą przekazu promocyjnego staje się lokowanie produktu, w tym także lokowanie marki 
produktu. Postęp technologiczny dał współczesnemu konsumentowi możliwość kontrolowania 
liczby i częstotliwości reklam komercyjnych, jednak lokowanie produktu pozwala marketerom 
na pominięcie tej kontroli. W odróżnieniu od tradycyjnego przekazu reklamowego, w którym 
produkt, marka czy przekaz są przedstawiane odrębnie w oddzielnym formacie (na przykład 
podczas bloku reklamowego), lokowanie produktu osadza produkt bądź przekaz w trakcie roz-
rywki (w filmie, serialu, książce, programie kulinarnym i innych). Ze względu na rosnącą kon-
kurencję na rynku i potrzebę wyróżniania się wśród chaosu komunikacyjnego marketerzy są 
przekonani, że lokowanie produktu ma duży potencjał jako strategia marketingowa. 

Celem opracowania jest wskazanie obecności lokowania produktów, także marek, w dru-
kowanych mediach rozrywkowych. 

Artykuł stanowi przegląd prac związanych z tematyką lokowania produktów i marek, 
szczególnie w drukowanych mediach rozrywkowych. W kwerendzie literatury przedstawio-
no najważniejsze informacje dotyczące lokowania produktu jako prężnie rozwijającego się 
zjawiska na rynku światowym i w Polsce w dobie integracji i globalizacji. Wskazano na 
wnioski z badań dotyczących badanego zagadnienia. Badania empiryczne przeprowadzo-
no na podstawie przeglądu książek drukowanych z rynku zagranicznego o dużym zasięgu 
dostępności dla konsumentów. Podano także liczne przykłady lokowania z rynku zagranicz-
nego i polskiego m.in. w książkach akademickich, literaturze dziecięcej i komiksach. 
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Lokowanie produktu – kwerenda literatury 

Lokowanie produktu, w tym także marki produktu, nie jest praktyką nową. Taką formę 
przekazu reklamowego stosuje się od ponad 70 lat, jednak dotąd nie badano w sposób szcze-
gółowy efektywności lokowania produktu, ani skali występowania tego zjawiska. W ostat-
nich kilku latach, badania z obszaru marketingu wskazują, że umieszczanie marki ma co-
raz większe znaczenie i częściej znajduje zastosowanie w praktyce, przynosząc implikacje 
w obszarze społecznym i prawnym (Karrh 1998).

Lokowanie marki, często określane jako lokowanie produktu, jest praktyką coraz po-
wszechniej stosowaną w mediach. Przez lokowanie, markę umieszcza się jako część progra-
mu medialnego w zamian za pewne korzyści od reklamodawcy. Jedną z korzyści lokowania 
marki jest nadawanie jej tożsamości przez łączenie marki danego produktu z charakterem, 
który dany produkt promuje (prezentuje). Pod pojęciem „marki” można ująć kilka elemen-
tów. Jedna z klasyfikacji obejmuje trzy elementy:
 - elementy symboliczne, odwołujące się do reprezentowanych przez przedsiębiorstwo 

wartości, kultury organizacyjnej, przyjętej i realizowanej strategii, działań społecznych, 
tradycji, wizji i misji przedsiębiorstwa;

 - elementy materialne, dające możliwość powstania symbolicznych skojarzeń, tj. grafika 
opakowania, nazwa i logo marki, określone wartości produktu odwołujące się do inno-
wacyjności i oryginalności produktu, także miejsce marki w architekturze marek przed-
siębiorstwa;

 - elementy materialne, bezpośrednio związane z produktem i technologią produkcji, tj. 
właściwości fizyczne i organoleptyczne, dobór surowców, dodatków i substancji kon-
serwujących, konsystencja, rodzaj opakowania i jego cechy funkcjonalne (Górska-
Warsewicz 2011).
Naukowcy i praktycy zgadzają się z korzyściami, jakie lokowanie może dać marce 

(Karrh 1998). Publiczność (widzowie) postrzegają lokowanie jako mniej inwazyjną metodę 
marketingową niż tradycyjny przekaz reklamowy. Co więcej, niektórzy konsumenci twier-
dzą, iż lokowanie wnosi pewnego rodzaju realizm do przekazywanych w mediach treści 
(Balasubramanian, Karrh, Patwardhan 2006).

Głównymi nośnikami dla lokowania produktu są media rozrywkowe, takie jak filmy, se-
riale, programy telewizyjne, także gry wideo, książki, a nawet teatr (Gunawardena, Waiguny 
2014). Nowoczesny konsument w życiu codziennym rzadko skupia uwagę na treściach 
przekazywanych w mediach. Uważny i wnikliwy konsument jest wyjątkiem we współcze-
snej kulturze (Jayasinghe, Ritson 2013). Niektóre badania sugerują, że ponad 50% konsu-
mentów podczas oglądania telewizji wykonuje także inne czynności (Brasel, Gips 2011). 
Źródłem rozproszenia może być gotowanie, opieka nad dziećmi, rozmowa telefoniczna oraz 
wielozadaniowość, co obserwować można w przypadku mediów takich jak ebook czy urzą-
dzenia typu smart. Dlatego wyzwaniem jest zwrócenie uwagi konsumenta na przekazywane 
treści w mediach (Gunawardena, Waiguny 2014).
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Jednym z głównych zagadnień dotyczących lokowania produktu jest badanie skuteczno-
ści tego zjawiska. Russel i Belch (2005) stworzyli model oceny wpływu lokowania produktu 
(por. schemat 1). Oceniając wartość lokowania produktu należy uwzględnić trzy zmien-
ne − charakterystykę lokowania, charakterystykę kontekstu i charakterystykę odbiorcy. 
Dodatkowo wyróżnia się dwa typu lokowania − pojedyncze i zintegrowane. Typy lokowania 
mogą łączyć się między sobą.

Dotychczasowe badania dotyczące lokowania produktu i marki wykazały pozytywną 
zależność między lokowanym wyeksponowaniem a zmiennymi pamięciowymi, takimi jak 
przypomnienie i rozpoznanie (Gunawardena, Waiguny 2014). Stwierdzono także różnice 
między lokowaniem jawnym a ukrytym (d’Astous, Chartier 2000). W lokowaniu ukrytym 
wykorzystuje się tylko taki atrybut, jak wygląd produktu bez większej integracji czy wyso-
kiej zbieżności z fabułą lub treścią (Russell 2002).

Przykładem typowego zastosowania lokowania ukrytego jest użycie logo marki produk-
tu w interakcji z głównym aktorem (np. kawiarnia Starbucks albo stacja benzynowa Shell). 
Z kolei lokowanie jawne marki zazwyczaj eksponowane jest w centralnym obszarze fabu-
ły bądź treści i często nawiązuje do danej marki za pomocą przekazu werbalnego. W celu 
zwiększenia realizmu wybranego fragmentu przekazu i późniejszego przywołania w pamię-
ci czy rozpoznania, lokowana marka może stać się jednym z ważniejszych elementów fa-
buły (Gunawardena, Waiguny 2014). Dla marketingowca, najważniejszym zadaniem będzie 
wybór odpowiedniej strategii, aby produkt został zauważony. Podzielna uwaga konsumenta 
pozwala na skupieniu się tylko na treściach, które go bardziej zainteresowały. Konsument 
poświęca znacznie mniej uwagi pozostałym treściom medialnym. W sytuacji, kiedy jest za-
angażowany w więcej niż jedną czynność, możliwości jego przetwarzania stają się ogra-
niczone, w pełni skupia swoją uwagę tylko na czynnościach i treściach najważniejszych. 
Odbiór innych komunikatów będzie zmniejszony bądź zerowy(Lang 2000). 

Percepcja i zapamiętywanie lokowanych produktów w dużej mierze zależą także od kon-
tekstu, w którym użyto lokowania – im bardziej widoczne lokowanie, tym większy wpływ 
na zapamiętanie i rozpoznanie produktu, w tym także marki, przez konsumenta. Oczywiście, 
celem lokowania jest nie tylko wpływ na pamięć konsumenta, ale także na takie elementy, 
jak opinia na temat lokowanego produktu, a następnie wybieralność (Storm, Stoller 2015). 
Z marketingowego punktu widzenia, można wskazać co najmniej kilkanaście celów stoso-
wania lokowania produktu. Od najprostszych – dotyczących promocji nowego produktu, 
bądź przypomnienia konsumentom o produkcie istniejącym, do bardziej skomplikowanych 
– zmiany oceny i postaw konsumenta względem lokowanego produktu lub marki oraz wpły-
wu na nawyki zakupowe konsumentów (Williams i in. 2011).

Zdaniem niektórych badaczy lokowanie produktu jest jedną z form marketingu, stoso-
waną, aby wyłączyć reakcję sceptyczną i obronną konsumenta przed wpływem perswazji 
(Eisenberg i in. 2002). Law i Braun (2000) stwierdzili, że wizualne lokowanie (np. opa-
kowanie produktu pojawiające się w tle) ma mniejszy wpływ na pamięć konsumenta niż 
bardziej widoczne lokowanie pierwszoplanowe (np. lokowania elementów wizualnych i au-
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diowizualnych kluczowych dla danej fabuły). Lokowanie pierwszoplanowe i w tle miało 
równie silny wpływ na wybór lokowanej marki przez konsumenta.

Badania w zakresie lokowania produktów i marek w materiałach 
drukowanych

Większość badań skupia się głównie na wpływie lokowania produktu w mediach telewi-
zyjnych, natomiast niewiele badań dotyczy lokowania w materiałach drukowanych. Jest to 

Schemat 1
Model oceny wpływu lokowania produktu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Zmienne dla oceny wartości 
lokowania 

Charakterystyka lokowania: 

− Czas edycji na ekranie 
− Rozmiar i widoczność 

(pierwszoplanowe vs. w tle)  
− Tryb prezentacji (wizualny vs. audio) 
− Poziom połączeń: 
� Interakcja między produktem  

a aktorem 
� Wykorzystanie produktu przez 

aktora/gwiazdę 
� Pośrednie bądź bezpośrednie poparcie 
� Jakość kreatywności 

Charakterystyka kontekstu: 

− Konkurencyjność obrazu na ekranie 
− Rozproszenie/brack elementów 

rozpraszających 
− Dopasowanie do wizerunku rozrywki 

Charakterystyka odbiorcy: 

− Profil demograficzny widzów 
− Liczba odbiorców (potencjalnych 

odbiorców) 
− Ocena dokładnego czasu pojawienia 

się i trwania lokowania 
− Liczba odbiorców na podstawie 

danych syndykacyjnych i z powtórki 
− Równoważność medialna 
− Sponsoring 

Lokowanie pojedyncze: 

− Lokowanie marki 

− Wskazanie źródła 

− Branding/wizerunek marki 

− Omijanie przepisów 

− Stymulowanie zainteresowania 

 

 

 

Lokowanie zintegrowane: 

− Reklama 

− PR (wewnętrzny lub 
zewnętrzny) 

− Priomocja krzyżowa 

− Promocja sprzedaży 

− Telewizja interaktywna 

� Wprowadzenie nowego 
produktu 

Rola  

w marketingu/Mix 

Pomiar skuteczności 

Lokowanie pojedyncze: 

− Pamięć (bezpośrednia lub 
pośrednia) 

− Percepcja dopasowania 
− Postawa wobec marki 

Lokowanie zintegrowane: 

− Reklama generowana 
− Standardowe miary PR 

(wewnętrzne i zewnętrzne) 
− Badania pozycjonowania 
− Sprzedaż 
− Wykup promocji 
− Próba pomiaru 
− Liczba konsumentów, którzy 

kupili produkt, bądź byli 
zainteresowani kupnem  
(w internecie albo w punkcie 
sprzedaży 

− Śledzenie (wewnętrzne  
i zewnętrzne)  

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Russell, Belch (2005).

handel_wew_4-2016.indd   125 2016-08-18   13:59:58



LOKOWANIE MAREK W WYDAWNICTWACH DRUKOWANYCH126

zaskakujące, ze względu na wzrost znaczenia druku cyfrowego. Wydawcy i autorzy szukają 
nowych sposobów generowania przychodów, a lokowanie produktu stanowi potencjalnie 
opłacalną strategię. Wplecenie nazwy produktu bądź marki w tekst jest stosunkowo łatwe 
i nie wymaga dużego nakładu finansowego. Jeżeli książki bądź inne materiały drukowane 
są dystrybuowane w wersji cyfrowej, wydawca ma możliwość selektywnie dodawać bądź 
usuwać lokowane elementy dopasowując je do wybranych grup zróżnicowanych, np. pod 
względem demograficznym. Taki sposób dynamicznej strategii marketingowej wykorzy-
stującej lokowanie produktu byłby trudniejszy i droższy do zastosowania w innych typach 
mediów (Storm, Stoller 2015).

Istnieje wiele sposobów, w których lokowanie marki w tekście może wpłynąć na póź-
niejsze opinie i preferencje. Nawet te elementy, do których tekst nie odwołuje się wyraźnie, 
mogą mieć znaczący wpływ na zachowania i myśli konsumentów (Richardson-Klavehn, 
Bjork 1988).

Obecnie, konsument widząc trampki bądź samochód określonej marki w programie te-
lewizyjnym czy serialu nie jest zaskoczony, często jest przekonany, że dana forma reklamy 
została opłacona przez korporację, promującą daną markę. Ale lokowanie produktu w prasie 
drukowanej, szczególnie w książkach jest relatywnie nowym i stosunkowo rzadkim sposobem 
promocji produktu. Szczególnie kontrowersyjne jest lokowanie w książkach kierowanych do 
młodych czytelników. Dla małych dzieci, książka ilustrowana jest mentorem. We wczesnych 
latach nauki szkolnej, ilustrowane książki stanowią kluczowy element nauki czytania, pisania 
i rysowania (Dyson 2002). Co więcej, Zajonc (1980) udowodnił, że ekspozycja wybranego 
bodźca, a następne jego kilkakrotne powtórzenie, zwiększa preferencje osoby badanej wzglę-
dem wyeksponowanego elementu (bodźca). Wielokrotne umieszczanie marki w tekście może 
być skuteczną techniką marketingową pozwalającą zapoznać konsumenta z lokowaną marką, 
a następnie stać się marką preferowaną przez konsumenta spośród innych marek wybranej ka-
tegorii produktu. Zmiana preferencji może być zjawiskiem świadomym, dokonywanym przez 
konsumenta, bądź konsument może sobie wcale nie zdawać sprawy, że doszło do zmiany pre-
ferencji i podświadomie wybierać markę lokowaną (Storm, Stoller 2015).

Badania opinii na poziomie metakognitywnym sugerują, że konsument może nie łączyć 
zmiany preferencji względem lokowanej marki z lokowaniem produktu. Tym samym będzie 
przekonany o słuszności dokonanego przez siebie wyboru zakupowego. Opinie na temat 
tego, co konsument wie, myśli lub w co wierzy mogą być kreowane pod wpływem sze-
rokiego zakresu sygnałów, z których wiele dochodzi kanałem pośrednim i inferencyjnym 
(Schwartz, Benjamin, Bjork 1977).

W kontekście wyrażania opinii na temat produktów, wskazówki oparte na wiedzy mogą 
odzwierciedlać własne doświadczenie związane z tymi produktami. Opinie w dużej mie-
rze wynikają z przekonań popartych zdobytymi informacjami i własnym doświadczeniem. 
Badania wykazały, że przy wyrażaniu opinii, wskazówki oparte na wiedzy często bazują na 
wskazówkach opartych na doświadczeniu (Kornell i in. 2011).

Wysoce prawdopodobny pozostaje fakt, że konsument może mieć zdolność lekceważenia 
i odpierania wpływu lokowania produktów (Schwarz, Clore 1983). Oznacza to, że taki kon-
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sument jest narażony na wpływ lokowania produktu, jednak traktuje go bardziej jako reklamę 
marki bądź produktu za pomocą lokowania. Lokowanie bardziej inwazyjne i nachalne, albo 
informacja ostrzegająca o lokowaniu, rekomendowana do umieszczania przez organizacje zaj-
mujące się prawami konsumentów, mogą wzmocnić czujność konsumenta i zachęcić go do 
stosowania strategii obronnej przeciwko praktykom marketingowym. Nie ma dowodów, jaki 
wpływ ma zamieszczanie informacji ostrzegawczych o lokowaniu na efekt zapamiętywania 
lokowanych produktów i marek, czy wpływa na fakt, że konsumenci bardziej zwracają uwagę 
na lokowane elementy i informacje ostrzegawcze (van Reijmersdal, Neijens, Smit 2009).

Badania przeprowadzone w 2015 roku wykazały, że preferencje konsumentów mogą być 
kreowane pod wpływem marek lokowanych w tekście. Marki, umieszczone w fikcyjnych 
opowiadaniach, były oceniane jako bardziej wiarygodne i konsument skłonny był je kupić. 
Lokowane marki były postrzegane jako bardziej pożądane, także po upływie pewnego czasu 
(1 tygodnia), efekt lokowania był wciąż zauważalny w zachowaniach konsumentów, tzn. kon-
sumenci nadal mieli w pamięci produkty lokowane wybranej kategorii (Storm, Stoller 2015).

Na półkach księgarń pojawiają się nowe powieści. Zachęcają barwną i wymyślną okład-
ką, także ciekawą fabułą. Każda z publikacji opowiada inną historię, ale wspólnym ele-
mentem staje się lokowanie produktu. Tekst drukowany, począwszy od powieści i poezji, 
przez komiksy, książki akademickie i literaturę faktu może być potencjalnym nośnikiem 
lokowania marek i produktów. W tabeli 1 podano wybrane przykłady lokowania w tekście 
wraz z tytułem książki i wybranym fragmentem tekstu.

Lokowanie aktualnie obejmuje nie tylko beletrystykę dla dzieci i dorosłych, ale również 
podręczniki szkolne. We Francji dzieci mogły nauczyć się techniki mycia zębów z obraz-
ków przedstawiających materiały firmy Colgate. Materiały szkolne sponsorowane przez fir-
mę Revlon uczą dzieci o „dobrych i złych dniach włosów”. Firma Nike sponsoruje szkolne 
zestawy, pokazujące, że buty tej marki są produkowane odpowiedzialnie zgodnie z ochroną 
środowiska. Z kolei KFC wspólnie z marką Hasbro wyprodukowali materiały edukacyjne 
na temat „Jak działa ciało”. Zestaw obejmował plakaty i przewodnik dla nauczyciela. Celem 
kampanii była promocja KFC’s November – nowych ulepszonych posiłków na wynos, a tak-
że zwiększenie świadomości marki za pomocą gry „Operacja” sponsorowanej przez Hasbro. 
Wydawnictwo Oxford University Press w publikacji New Headway English zamieściło teksty 
zawierające odniesienia do konkretnych marek, np. Starbucks, Apple Macintosh, The Body 
Shop czy Walt Disney (Beder 2016). Innym przykładem lokowania dodającego realizmu 
w publikacji jest Hotel Ritz w Paryżu i Bernini Bristol w Rzymie, w których główny bohater 
powieści pt. Kod Da Vinci (autor Dan Brown) Robert Langdon wynajmował pokoje. Efektem 
lokowania był wzrost zainteresowania amerykańskich turystów pobytem w tych hotelach pod-
czas zwiedzania Europy. Innym powodem stosowania lokowania marek w tekście jest fakt, że 
marki mogą pomóc wykreować bohaterów powieści. Trudno wyobrazić sobie głównego boha-
tera Patricka Batemana z powieści American Psycho (autor Bret Easton Ellis) bez demonstra-
cyjnego konsumowania luksusowych marek. Czasem lokowane marki służy jako wskazówka 
do kreowania i zrozumienia sposobów bycia i postępowania książkowego bohatera (Olsen 
i in. 2015). Przykładem lokowania marki w tekście na rynku polskim może być umieszczenie 
marki Mercedes w tytule powieści Pawła Huelle pt. Mercedes-Benz. Drugim przykładem jest 
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marka wina El Sol w powieści Agnieszki Fibich pt. Dopóki widzę Twój cień. Warto pamiętać, 
że pojawienie się marki w książkach naukowych czy dokumentalnych nie można nazwać czy-
stym product placement, gdyż zawierają tylko opis realnych sytuacji. 

Tabela 1
Przykłady lokowania produktu i marki w tekście (książce)  

Tytuł Autor Rok 
wydania Cytat zawierający lokowanie produktu/marki

American 
psycho

Bret Easton Ellis 1991 „...jego krawat od Versace jest gotów na spotkanie z kim-
kolwiek...Cortney otworzyła drzwi, była ubrana w kre-
mową jedwabną bluzkę od Krizia, czerwoną spódnicę od 
Krizia i satynowe lakierki d’Orsay od Manolo Blahnik”.

Mathematics: 
Applications 

and 
Connections

McGraw-Hill Inc. 1995 „Will oszczędza kieszonkowe, aby kupić parę butów 
firmy Nike, które kosztują 68,25$. Jeśli Will odkłada 
tygodniowo 3,25$, ile tygodni będzie musiał odkładać 
Will aby kupić wymarzone buty?”
„Najlepiej sprzedającymi się pakowanymi ciastkami 
na świecie są ciastka Oreo. Średnica ciasteczka Oreo 
wynosi 1,75 cala. Znajdź średnicę ciasteczka Oreo jako 
ułamek w najprostszej postaci”.

99 francs Frederic Beigbeder 2000 „...Mam na imię Octave i jestem ubrany od czubka gło-
wy po same palce u stóp w Tom Ford. Jestem marke-
tingowcem”.

The Oreo 
Cookie 

Counting Book

Catherine Lukas 2000 “Dzieci pokochają liczenie jak dziesięć małych OREO 
są zatapiane w mleko, gryzione i układane jeden na dru-
gim…dopóki nie zostanie żadnego”.

The Nanny 
Diaries

Emma McLaughlin 2003 “Max wyciągnęła Estee Lauder Brazen Berry błysz-
czyk ze swojej torby i podała go Bridget. Złota nakrętka 
wręcz krzyczała glamour i wyrafinowanie”.

Cathy’s Book: 
If Found Call 

(650) 266-8233

Sean Stewart, 
Jordan Weisman

2006 “..uwielbiam zabójczy połysk Lipslicks ‘Daring’”. 
(błyszczyk firmy P&G)

Love Life Ray Kluun 2007 „... jej jasno błękitna sukienka Replay, i narzucona na to 
czadowa Dieselowa marynarka bardzo jej pasowały”.
„...siedzę przy stoliku kawowym i widzę parę białych 
tenisówek z zielonymi i czerwonymi paskami w rogu 
pokoju. Śmieję się i potrząsam głową. Jednak Guccis, 
których nigdy nie była pewna”.

50 Shades of 
Grey

E.L. James 2011 „Na szczęście Kate zostawiła mi swój sportowy Mer-
cedes CLK. Nie jestem pewna, czy Wanda, mój stary 
VW Beetle dałby radę dotrzeć na czas. Podróż Mercem 
jest raczej zabawą, a km szybko lecą jak tylko mocniej 
przycisnę pedał gazu...”.

Find Me I’m 
Yours

Hillary Carlip 2014 „...drugiego dnia przyjaciel dokuczał jej z powodu 
tego, że dodaje do kawy Sweet’N Low. „Czyż nie jest 
to niezdrowe dla Ciebie?”, zapytał się kolega. Mags 
odpowiedziała, że znalazła badania opublikowane 
w Internecie wskazujące, że produkt jest całkowicie 
bezpieczny i nie ma się czego obawiać”.

Źródło: opracowanie własne.
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Komiksy, jako media drukowane, są jednym z najlepszych form do lokowania produktów, 
bowiem oprócz tekstu pisanego istnieje możliwość wizualnej charakteryzacji marki. Dana for-
ma promocji charakteryzuje się oryginalnością i możliwością odniesienia się do określonego 
segmentu odbiorców (w Polsce są to najczęściej osoby młode, w Stanach Zjednoczonych – 
także osoby starsze). Przykładowo firma Marvel tworząca komiksy zawarła umowę z marką 
Dodge, aby przez product placement promować samochody danej marki (Choliński 2013).

Podsumowanie

Dopóki konsumenci będą próbować chronić się przed wpływem treści reklamowych, do-
póty marketingowcy będą szukać najlepszego sposobu, aby przekaz reklamowy dotarł do od-
biorców pod różną postacią i w różnej formie. Lokowanie produktu wydaje się być metodą 
dosyć innowacyjną i skuteczną, pozostaje tylko jedno pytanie – na czym polega jego skutecz-
ność? Lokowanie produktu w mediach audiowizualnych jest zjawiskiem dosyć powszechnym, 
znanym, często stosowanym i systematycznie badanym, natomiast lokowanie w nośnikach 
drukowanych jest metodą stosunkowo nową. Chociaż lokowanie produktu w książkach moż-
na zaobserwować już w latach 90., to wciąż niezbadany pozostaje fakt, w jakim stopniu dane 
zjawisko jest zauważalne przez konsumentów i czy rzeczywiście jest równie skuteczne co 
lokowanie np. w programach telewizyjnych czy serialach. Powstaje bardzo ważne pytanie: 
jeżeli lokowanie marki jest zauważalne, to jaka jest jego skuteczność, zasięg i efekt końcowy? 
Odpowiedź na te pytania będzie podmiotem dalszych dociekań autorów. 
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Brand Placement in Printed Publications

Summary

The increasing globalisation and the widespread availability of goods and ser-
vices in the market contributed to the ever-changing process, including the sphere 
of marketing. There appeared the need for searching new solutions for a faster, 
more efficiently and more effectively reach out to the consumer. One of such ways 
promoting products and brands is product placement. The reach of this promotion 

handel_wew_4-2016.indd   130 2016-08-18   13:59:58



OLENA KULYKOVETS, HANNA GÓRSKA-WARSEWICZ 131

form includes television media and the Internet, as well as print media. This study is 
a literature review and a review of case studies regarding brand placement in books 
of different thematic categories and different segments of the target audience. 

Key words: product placement, brand, consumer, text, promotion.

JEL codes: M31

Бренд-плейсмент в печатных изданиях

Резюме

Растущая глобализация и повсеместный доступ к товарам и услугам на 
рынке способствовали процессу постоянных изменений, в том числе в сфере 
маркетинговых действий. Имеет место потребность в поиске новых решений, 
чтобы быстрее, более четко и результативно дойти до потребителя. Одним из 
таких способов продвижения продуктов и марок стал продакт-плейсмент (англ. 
product placement), в польской литературе переводимый как «размещение про-
дукции»; в российской литературе такой перевод не принялся). Диапазон воз-
действия этой формы продвижения охватывает не только телевизионные СМИ 
и интернет-медиа, но и печатные средства. Настоящая разработка – поиск ли-
тературы и обзор case study о области бренд-плейсмент в книгах их разных те-
матических категорий и направляемых разным сегментам конечного адресата. 

Ключевые слова: продакт-плейсмент, марка/бренд, потребитель, текст, про-
движение.
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