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Postawy konsumenckie wobec promocji on-line

Streszczenie

Celem opracowania jest zaprezentowanie najczęściej stosowanych narzędzi 
promocji internetowej w kontekście krytycznego ich osądu dokonanego z perspek-
tywy klienta. W szczególności zwrócono uwagę na emocje, które towarzyszą od-
biorcom przekazów reklamowych oraz ich oddziaływanie na dokonywane przez 
klienta decyzje zakupowe. Opracowanie oparto na analizie najnowszej literatury 
przedmiotu, raportach ICAN Research Harvard Business Review oraz własnych 
badaniach ankietowych, przeprowadzonych w 2013 roku wśród 319 użytkowników 
Internetu. Wynika z nich, iż znaczna część działań promocyjnych prowadzonych 
przez Internet ma agresywny charakter, powodujący irytację klientów, co przekłada 
się na ich małą skuteczność. Reklama on-line jest rozpoznawalna, ale jej wpływ na 
decyzje zakupowe jest dyskusyjny. Zawarte w opracowaniu wnioski mogą stano-
wić inspirację do doboru właściwych narzędzi promocyjnych. Artykuł ma charakter 
badawczy.

Słowa kluczowe: promocja on-line, reklama, decyzje zakupowe.

Kody JEL: M31, M37

Wstęp

Wirtualizacja życia w następstwie dynamicznego rozwoju technologii informatycznych 
zmieniła diametralnie sposoby funkcjonowania biznesu. Zmiany objęły między innymi 
działania marketingowe w zakresie wykorzystywanych instrumentów marketingowych. 
W szczególności pojawiło się wiele innowacyjnych pomysłów na prowadzenie polityki ko-
munikacyjnej firmy z otoczeniem, a zwłaszcza z klientami. Interaktywny charakter pro-
mocji, a w jej ramach reklamy, stał się standardem w firmach chcących odnieść sukces 
rynkowy. Wynika to z faktu, iż wzrasta liczba użytkowników Internetu będących odbiorcami 
komunikatów reklamowych. Klient nie jest biernym obserwatorem, ale aktywnym uczest-
nikiem rynku. Jest świadomy własnych potrzeb i poszukuje rozwiązań ułatwiających mu 
dokonanie właściwych wyborów. Konsumenci w coraz większym zakresie rezygnują z me-
diów tradycyjnych na rzecz Internetu, co w naturalny sposób powoduje przepływ znacz-
nej części budżetów reklamowych z dotychczasowych kanałów komunikacji na promocję 
w sieci (Kaznowski 2007). Zatem zadaniem firmy jest dostarczenie im informacji oraz na-
wiązanie z nimi relacji. Funkcje te mogą być wypełnione przez promocję on-line, która 
wprawdzie aktualnie nadal odgrywa rolę uzupełniającą w stosunku do tradycyjnych instru-
mentów promocji, ale dynamizm jej rozwoju oraz rozszerzanie spektrum narzędzi wskazuje, 
że ignorowanie przez firmy tych tendencji narazi je w przyszłości na straty i anonimowość 
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na rynku. Znane jest już stwierdzenie, że „bez strategii marketingu w wyszukiwarkach co 
prawda istniejesz, ale jesteś niewidzialny” (Reed 2012, s. 63).

Dynamika rynku reklamy on-line jest bardzo duża, chociaż w ostatnich latach zaobser-
wowano nieznaczne jej spowolnienie. Świadczy o tym np. fakt, że w 2011 roku Polska 
znalazła się pod względem powierzchni reklamowej on-line na 11. miejscu wśród 26 krajów 
objętych paneuropejskim badaniem IAB AdTEX. W Europie Środkowo-Wschodniej plasuje 
się na miejscu drugim po Rosji, z udziałem 17,8% i ma na rynku niezagrożoną pozycję1. 
Jest to efektem coraz większego zaangażowania w promocję internetową ze względu na: 
globalny zasięg, niski koszt, bezpośredni charakter komunikacji, interaktywność, szybkość. 
Badania przeprowadzone przez J. Petrykowską w 2010 roku na próbie 156 przedsiębiorstw 
produkcyjnych wykazały, że przedsiębiorstwa w swoich działaniach promocyjnych naj-
częściej wykorzystywały reklamę internetową (72,7%), w dalszej zaś kolejności reklamę 
w miejscu sprzedaży (68,2%), prasową (59,7%), zewnętrzną (41,6%), radiową (26,6%), 
pocztową (22,7%), i na końcu telewizyjną (16,2%) (Petrykowska 2012). Niebagatelną rolę 
odgrywa budżet reklamowy, ale też zmiany w zachowaniach konsumentów, którzy preferują 
pozyskiwanie informacji z Internetu. Zwrócić trzeba jednak uwagę, że olbrzymia ilość in-
formacji może powodować szum informacyjny, a ich inwazyjny charakter wywołać zdener-
wowanie i tym samym odrzucanie marki czy firmy.

Celem opracowania jest wskazanie na znaczenie internetowych form promocji w umac-
nianiu pozycji firmy i produktu na rynku, a także spojrzenie na ich oddziaływanie przez 
pryzmat ocen konsumentów. Szczególną uwagę zwrócono na reklamę, zdając sobie sprawę 
z konieczności ujmowania jej w kontekście pozostałych form promocji on-line.

Podstawę źródłową stanowi dostępna literatura przedmiotu, źródła wtórne oraz własne 
badania ankietowe zrealizowane wśród użytkowników Internetu. Wykorzystano technikę 
ankiety internetowej udostępnionej na Facebooku oraz portalu Ankieta.pl. Ogółem do próby 
zakwalifikowano 319 respondentów, z których ponad 90% korzystało z tego medium dłu-
żej niż 5 lat, przy czym aż 64% spośród nich miało staż ponad 8-letni. Badana populacja 
to w znacznej większości osoby z wyższym i średnim wykształceniem (odpowiednio 41% 
i 43%). Zdajemy sobie sprawę, ze wyniki badań nie mają charakteru uogólniającego, ale 
stanowią ilustrację omawianego problemu oraz przyczynek do dalszych badań.

Internet jako medium komunikacyjne

Jak już wspomniano, funkcjonowanie biznesu związane jest z pozyskiwaniem informa-
cji. Zalicza się ona do niematerialnych aktywów przedsiębiorstwa, których znaczenie jest 
nie do przecenienia. Przetworzona na wiedzę informacja pozwala na większą adaptacyjność 
i elastyczność w zaspokajaniu potrzeb i wychodzeniu naprzeciw oczekiwaniom klientów. 
Ci ostatni, nazywani nowymi konsumentami, są bardziej świadomi swoich wyborów, zaan-
gażowani i niezależni, nie poddający się manipulacji, wymagający indywidualnego trakto-

1  http://pic.media. com.pl [dostęp: 09.03.2014].
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wania, a dzięki dostępowi do informacji dążący do natychmiastowego zaspokojenia swoich 
potrzeb. Poszukując maksimum satysfakcji, patrzą na transakcję nie tylko przez pryzmat 
ceny, ale również komunikacji i relacji, które zachodzą między nimi a sprzedawcą. Internet 
sprzyja wirtualizacji konsumpcji. Będąc źródłem wiedzy o produktach sprawia, że podej-
mowanie decyzji zakupowych staje się szybsze i łatwiejsze. Świadczy o tym dynamiczny 
wzrost zarówno liczby osób regularnie korzystających z Internetu, jak i skala dokonywanych 
zakupów, choć stopień jego wykorzystania w Polsce jest nadal mniejszy niż na Zachodzie 
Europy. Ciągle jeszcze odnotowuje się dużą grupę osób „cyfrowo wykluczonych”, rekrutu-
jącą się spośród osób starszych, biernych zawodowo, o najmniejszych dochodach, głównie 
mieszkańców wsi (Tarabasz 2012), chociaż i tu zauważa się tendencję wzrostową. Osoby 
pochodzące ze wsi stanowiły w 2013 roku 35% populacji internautów, co jest zrozumia-
łe z powodu ciągle jeszcze ograniczonego dostępu do korzystania z szerokiej infrastruktu-
ry handlowej i usługowej2. Użytkownikami Internetu są przede wszystkim ludzie młodzi 
w wieku 15-34 lata, uczący się i wykształceni oraz osoby prowadzące własną działalność 
gospodarczą (Surmacz 2013). Warto jednak odnotować wzrost liczby internautów powyżej 
60. roku życia w ostatnich latach.

Rola Internetu jako medium komunikacyjnego wzrasta w Polsce ponadprzeciętnie, 
o czym świadczy chociażby intensywność jego wykorzystania, co plasuje nasz kraj w czo-
łówce europejskich liderów, zwłaszcza w odniesieniu do poczty e-mail (85% internautów) 
i portali społecznościowych (62% internautów ma konto przynajmniej w jednym portalu) 
(Surmacz 2013). Wg Eurostatu, w 2013 roku coraz więcej osób wykazuje skłonność do ro-
bienia zakupów przez Internet (prawie trzy czwarte internautów deklarowała doświadczenia 
zakupowe w sieci). O ile w 2002 roku z Internetu korzystała niespełna jedna piąta Polaków 
(17%), to w roku 2013 liczba użytkowników Internetu wzrosła do 61,4% całej populacji, co 
świadczy o bardzo dużej dynamice odnotowanej w ostatnich kilkunastu latach. W 2012 roku 
z dostępu do Internetu korzystało 72% gospodarstw domowych, przy średniej europejskiej 
79%. Codziennie z Internetem łączyło się w badanym okresie 42% Polaków, wobec 62% 
mieszkańców UE3. I choć telewizja, radio i prasa nadal pozostają najważniejszym źródłem 
informacji o produktach i firmach, to Internet, głównie poprzez e-maile i portale społeczno-
ściowe, stał się najbardziej powszechną metodą komunikacji.

Promocja on-line w świetle badań − perspektywa klienta

Komunikacyjny wymiar Internetu jest niekwestionowany, zwłaszcza w działalności biz-
nesowej. Mimo że nadal pełni on funkcje wspomagające dotychczasowe sposoby postępo-
wania, to w przyszłości należy się spodziewać dalszego wzrostu jego znaczenia. 

Dynamiczny rozwój działań prowadzonych w Internecie skłania do zastanowienia nad 
ich odbiorem przez klientów w kontekście skali ich skuteczności. Wiele z prowadzonych 
w Internecie aktywności, przez swoją agresywność, wywołuje bowiem negatywne emocje 

2  http:// www.e-gospodarka.pl[dostęp: 07.03.2014].
3  http//bi.gazeta.pl [dostęp: 07.03. 2014].
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adresatów, osłabiając tym samym oddziaływanie przekazów. Potwierdzenia swoich prze-
myśleń Autorki poszukiwały badając opinie internautów na ten temat. W tym celu w 2013 
roku zostało przeprowadzone badanie ankietowe wśród użytkowników Internetu. Ogółem 
do próby zakwalifikowano 319 respondentów, z których ponad 90% korzystało z tego me-
dium dłużej niż 5 lat, przy czym aż 64% spośród nich miało staż ponad 8-letni. Zatem można 
uznać, że badana populacja internautów, choć nie spełniała wymogu próby reprezentatyw-
nej, to jednak stanowiła grupę potencjalnych odbiorców komunikatów przekazywanych dro-
gą elektroniczną, w tym promocji on-line (por. tabela 1). Prezentowanych wyników badania 
nie można uogólniać, mają jednak charakter ilustracyjny i stanowią przyczynek do dalszych 
badań.

Wyniki badań wyraźnie wskazują, że ponad 98% ankietowanych najgorzej ocenia bane-
ry oraz reklamy graficzne wyskakujące bez zgody użytkownika, traktując je jako irytujące 
i raczej irytujące. Podobne negatywne oceny uzyskały mailingi i newslettery niezamawiane 
przez użytkownika. Uznało tak aż 47,5% respondentów, co tylko potwierdza przypuszcze-
nie, że agresywność działań reklamowych w Internecie może przynosić odwrotny skutek, 
niż spodziewają się tego nadawcy. Niemniej jednak, jak wynika z Raportu IAB Polska, 
największą popularnością cieszą się nadal narzędzia o charakterze display (43% udział 
w całości wydatków brutto), oparte na tekście i grafice, zawierające często elementy audio 
i video. Te ostatnie powodują, że pozycja tej formy jest w miarę stabilna, mimo gwałtow-
nego spadku jej udziału w latach 2008-2011 (odpowiednio 52% i 43%). Nieznaczne spadki 
odnotowują ogłoszenia (15%) i e-maile (6%). Wzrasta natomiast zainteresowanie reklamą 
SEM określaną jako pozycjonowanie dzięki płatnym narzędziom linków sponsorowanych 
i reklamie kontekstowej (Tarabasz 2013). Jej dynamika w roku 2012, w stosunku do roku 
poprzedniego, wynosiła ok. 20% a udział w ogóle wydatków brutto − 35%. Najbardziej 
zyskuje na znaczeniu reklama video (65% wzrostu) i mobilna (135%)4.

Odnotowanie takiego faktu, znajdującego zresztą odzwierciedlenie w malejącym zna-
czeniu reklam wchodzących w zakres display, powinno stać się wystarczającym powodem 
do zredefiniowania dotychczasowych sposobów wykorzystywania reklamy on-line. E-klient 
dzisiejszych czasów, nazywany jest często „wszechwiedzącym” (McKeown 2001, s. 41-42), 
gdyż stara się być gruntownie przygotowanym do podjęcia decyzji zakupu, co oznacza do-
konywanie porównań między produktami i zbieranie o nich opinii od innych użytkowników. 
Wymianę wzajemnych doświadczeń o produktach i usługach traktuje jako najlepszy, bo wia-
rygodny sposób pozyskiwania informacji. W tworzonej przez siebie sieci kontaktów w me-
diach społecznościowych jest bardziej podatny na oddziaływania innych internautów niż 
na agresywne przekazy marketingowe, do których podchodzi bardzo nieufnie (Mróz 2010). 
Pozytywnie też ocenia opinie ekspertów i specjalistów dostępne na forach internetowych 
i blogach a także zamówione newslettery i maile z reklamami, co wpisuje się w koncepcję 
marketingu szeptanego. 

Przyciągnięcie milionów internautów przez serwisy społecznościowe wzbudziło zaintere-
sowanie specjalistów od marketingu i sprzedaży. Ich wykorzystanie daje bowiem szansę na 

4  http://www.marketing-news.pl. [dostęp: 08.03.2014].
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obustronną komunikację. Wyzwala nowe potrzeby dzielenia się doświadczeniami i emocjami, 
a także kształtuje nowe nawyki wśród użytkowników, przejawiające się chociażby w prowa-
dzeniu na forach opiniotwórczych dyskusji. Panująca w sieci swoboda wypowiedzi stwarza 
firmom szansę na wychwycenie entuzjastów swoich produktów i zbudowanie z nimi relacji. 

Tabela 1
Ocena reklam on-line przez respondentów     

Wyszczególnienie Irytujące Raczej 
irytujące Obojętne Raczej 

przydatne Przydatne

Banery i inne reklamy graficzne 
„wyskakujące” bez Twojej zgody 87,46% (279) 10,66% (34) 1,57% (5) 0% (0) 0,31% (1)
Banery i inne reklamy graficzne 
stanowiące element witryny www, 
przez które można opcjonalnie 
połączyć się ze strona reklamodawcy 19,12% (61) 30,09% (96) 35,42% (113) 14,11% (45) 1,25% (4)
Reklama w wyszukiwarkach – linki 
do stron reklamodawcy pojawiające 
się na liście wyników wyszukiwania 
(np. w Google) po wpisaniu w okno 
wyszukiwarki zapytania o produkt/
usługę 14,73% (47) 16,93% (54) 42,95% (137) 15,99% (51) 9,40% (30)
Ogłoszenia drobne na portalach typu 
motoGratka, Gumtree, Panorama 
Firm, Yellowpage 4,70% (15) 7,84% (25) 42,32% (135) 26,96% (86) 18,18% (58)
Reklama social media – tworzone 
przez przedsiębiorstwa konta na 
portalach społecznościowych, 
funpage, blogi firmowe, np. 
Facebook, Nasza Klasa, Twitter, 
Google+ 15,36%(49) 15,99% (51) 43,26% (138) 16,61% (53) 8,78% (26)
Opinie ekspertów, specjalistów 
dostępne na forach, stronach 
internetowych, blogach, portalach 
społecznościowych 5,64% (18) 6,27% (20) 22,57% (72) 41,07% (131) 24,45% (78)
Newslettery, maile wysyłane 
z reklamami, których nie zamawiałaś/
zamawiałeś 68,65% (219) 20,06% (64) 9,09% (29) 1,88% (6) 0,31% (1)
Newslettery, maile z reklamami, 
które zamawiałaś/zamawiałeś 11,91% (38) 8,46% (27) 28,53% (91) 37,62% (120) 13,48% (43)

Źródło: badania własne.

Choć media społecznościowe nie stanowiły przedmiotu obserwacji w przeprowadzo-
nych badaniach, to warto odnotować, że ciągle jeszcze nie są one w wystarczającym stopniu 
połączone z procesami biznesowymi, choć przedsiębiorstwa działające w Polsce dostrzegają 
ich potencjał. Jak wynika z Raportu Badania Polskich Firm w Mediach Społecznościowych5 

5  http://www.hbrp.pl/9raportow/upload/marketing/Polskie_firmy_w_mediach_spolecznosciowych.pdf [dostęp: 09.03.2014].
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z 2013 roku, większość badanych przedsiębiorstw koncentruje swoją aktywność w Internecie 
na promowaniu produktów i usług oraz na działaniach wizerunkowych przez agencje, które 
wprawdzie wiedzą, jak prowadzić działania marketingowe, ale nie znają dostatecznie pro-
duktu i potrzeb klientów. Tymczasem e-klienci pragną czegoś więcej − chcą dzielić się wła-
snymi doświadczeniami, pomagać sobie wzajemnie rozwiązywać problemy, wymieniać się 
pomysłami, nie tylko między społecznością internautów, ale również z producentami oraz 
dostarczycielami dóbr i usług. Oczekują też szybkiej reakcji pracownika firmy na zażalenia 
opublikowane przez klientów w sieci. Trudno zatem dziwić się, że opóźnianie odpowiedzi 
lub zupełny brak reakcji powodują pojawienie się negatywnych komentarzy, co w konse-
kwencji może doprowadzić do spadku zaufania do firmy. Według A. Tofflera, pojawia się 
nowa kategoria e-konsumenta, którą nazywa prosumentem (Toffler 1997) współpracującym 
z firmami przez dialog i w konsekwencji współtworzącym produkt, jednocześnie oddzia-
łującym na decyzje zakupowe innych klientów poprzez zamieszczanie w sieci informacji 
o dobrych albo złych doświadczeniach związanych z produktem (Feldy 2012). 

Jak wynika z cytowanego Raportu, niektóre firmy monitorują media społecznościowe 
stosując takie narzędzia, jak Brand24 czy Fanpage Trender, które pozwalają śledzić pozycję 
własnej marki i jej postrzeganie w sieci, a tym samym diagnozować potencjalne zagrożenia. 
Zebrane tą drogą informacje nie są jednak w dostatecznym stopniu przekładane na procesy 
biznesowe i nie stanowią podstawy do podejmowania adekwatnych do oczekiwań klientów 
decyzji.

Istnieją pozytywne przykłady firm, które podejmują współpracę z profesjonalnymi blo-
gerami, będącymi autorytetami w swojej dziedzinie. Aktywizują środowisko i promują mar-
kę przez liderów opinii, opisując własne doświadczenia. Przykładów takiego działania moż-
na szukać w praktykach wielu firm drogeryjnych (np. Rossman zamieszcza na swojej stronie 
internetowej przykłady opinii swoich klientów na wybrane produkty), działających na rynku 
usług turystycznym, samochodowym czy telefonii komórkowej. 

Z badań Autorek wynika jednak, że rozpoznawalność marek w sieci jest bardzo duża, co 
nie zawsze idzie w parze z pozytywnym jej odbiorem. Świadczy o tym fakt, że respondenci 
potrafili wymienić 222 nazwy marek reklamowanych w sieci. Jako najbardziej rozpozna-
walny przez respondentów był operator sieci komórkowej Play, następnie Media Markt, 
dalej Orange, Plus i Bon Prix. Jednocześnie z Raportu pt. Polskie firmy w mediach społecz-
nościowych wynika, że w roku 2013 Play plasował się na pierwszych miejscach w rankingu 
marek unikanych przez klientów, z uwagi na zły wizerunek, wynikający z agresywności sto-
sowanych reklam. Prawdopodobnie głównym powodem „unikania” marki była kontrower-
syjna jej reklama. Operator zachęcając do kupna karty Play twierdził, że można w każdym 
momencie ją wyrzucić, jak „psa oddawanego do schroniska”. Internauci zareagowali na-
tychmiast tysiącami negatywnych wpisów. Przestraszony widmem bojkotu konsumenckie-
go operator podjął szybkie działania naprawienia niefortunnej wpadki, przekazując karmę 
dla psów znajdujących się w schroniskach na terenie całej Polski. Tym samym przekształcił 
niefortunny komunikat w sukces wizerunkowy. Przykład ten jest dowodem na siłę mediów 
społecznościowych, które ułatwiają szybką mobilizację internautów i zapewniają przepływ 
informacji.
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Powodem „unikania” marki może być również nachalność komunikatów reklamowych. 
Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że im więcej komunikatów kierowanych do klien-
tów, tym większy stopień reaktancji marki. Przykładem jest marka Media Markt, która jest 
unikana właśnie przez agresywne kierowanie dużej ilości reklam do adresatów. Istnieje jed-
nak wiele firm, które mimo dużego nasycenia działaniami promocyjnymi, potrafią dzięki 
brandingowi emocjonalnemu zdobyć i utrzymać akceptację klientów. Świadczą o tym rzesze 
zarejestrowanych na Facebooku fanów. Do takich firm należą Lidl, Orange, Plus.

Niewątpliwie, celem interkomunikacji jest wpływanie na decyzje zakupowe klientów. 
Okazuje się jednak, co potwierdziły nasze badania (por. tabela 2), że ponad 40% responden-
tów nie podejmuje decyzji w oparciu o promocję on-line. 

Tabela 2
Wpływ reklam on-line na decyzje zakupowe nabywców    

Wyszczególnienie 

Taka reklama 
w ogóle nie 
wpływa na 

moją decyzję 
o zakupie 

reklamowanej 
marki

Taka reklama 
raczej nie 

wpływa na 
moją decyzję 

o zakupie 
reklamowanej 

marki

Taka reklama 
ma niewielki 

wpływ na 
moją decyzję 

o zakupie 
reklamowanej 

marki

Taka reklama 
ma duży 
wpływ na 

moją decyzję 
o zakupie 

reklamowanej 
marki

Taka reklama 
ma bardzo 

duży wpływ 
na moją 
decyzję 

o zakupie 
reklamowanej 

marki

Banery i inne reklamy graficzne 
„wyskakujące” bez Twojej zgody 78,68% (251) 12,23% (39) 7,52% (24) 0% (0) 1,57% (5)
Banery i inne reklamy graficzne 
stanowiące element witryny www, 
przez które można opcjonalnie 
połączyć się ze strona reklamodawcy 42,32% (135) 29,78% (95) 24,14% (77) 2,82% (9) 0,94% 93)
Reklama w wyszukiwarkach – linki 
do stron reklamodawcy pojawiające 
się na liście wyników wyszukiwania 
(np. w Google) po wpisaniu w okno 
wyszukiwarki zapytania o produkt/
usługę 35,74% (114) 23,20% (74) 29,47% (94) 9,40% (30) 2,19% (7)
Ogłoszenia drobne na portalach typu 
motoGratka, Gumtree, Panorama 
Firm, Yellowpage 25,08% (80) 20,06% (64) 33,54% (107) 17,55% (56) 3,76% (12)
Reklama social media – tworzone 
przez przedsiębiorstwa konta na 
portalach społecznościowych, 
funpage, blogi firmowe, np. Facebook, 
Nasza Klasa, Twitter, Google+ 32,60% (104) 24,45% (78) 28,53% (91) 10,34% (33) 4,08% (13)
Opinie ekspertów, specjalistów 
dostępne na forach, stronach 
internetowych, blogach, portalach 
społecznościowych 16,61% (53) 10,03% (32) 28,84% (92) 32,92% (105) 11,60% (37)
Newslettery, maile wysyłane 
z reklamami, których nie zamawiałaś/
zamawiałeś 64,58% (206) 20,69% (66) 10,97% (35) 1,25% (4) 2,51% (8)
Newslettery, maile z reklamami, 
które zamawiałaś/zamawiałeś 20,38% (65) 19,75% (63) 30,41% (97) 21,32% (68) 8,15% (26)

Źródło: jak w tabeli 1.
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Głównej tego przyczyny respondenci upatrują właśnie w złych doświadczeniach z po-
kazywanymi im wcześniej irytującymi przekazami typu display. 16% badanych przyzna-
ło jednak, że reklama w sieci ma duży (12%) i bardzo duży (4%) wpływ na ich proce-
sy podejmowania decyzji o zakupie produktu. Respondenci największym zaufaniem przy 
podejmowaniu decyzji zakupowych obdarzają działania WoMM, czyli opinie ekspertów 
i specjalistów dostępne na stronach internetowych i blogach, forach oraz portalach spo-
łecznościowych. Interaktywny marketing szeptany jest postrzegany jako bardziej wiarygod-
ny i wzbudzający emocje, w przeciwieństwie do tradycyjnej komunikacji marketingowej. 
Prawie 68% respondentów uznało, że ta forma ma duży i bardzo duży wpływ, zwłaszcza na 
wybór marki. Wg 46% ankietowanych duże znaczenie w procesie decyzyjnym mają maile 
otrzymywane od reklamodawców pod warunkiem, że są przez nich zamawiane. Dla 29% 
respondentów najważniejszy kanałem komunikacji pozostają social media.

Podsumowanie 

Nie można podważyć roli Internetu jako medium komunikacyjnego. Badania wykazu-
ją jednak, że wykorzystywanie narzędzi bazujących głównie na tradycyjnie komponowa-
nych działaniach promocyjnych są nieskuteczne. Wynika to z faktu ich ogromnej ilości oraz 
agresywności. Zetknięcie klientów z tymi narzędziami kreuje negatywne doświadczenia. 
Dlatego też należy przede wszystkim wykorzystywać te narzędzia reklamy, które zaoferu-
ją klientowi pomoc oraz dostarczą oczekiwanych emocji. Funkcje te spełnia reklama typu 
SEM, social media, video oraz nieomówiona w artykule reklama w mediach mobilnych. 
Ta ostatnia stanowi potencjał dla kreacji przekazów reklamowych. Gwarantuje personaliza-
cję, jest nieinwazyjna i przyjazna, co biorąc pod uwagę rozwój rynku urządzeń mobilnych 
może stanowić źródło korzyści dla reklamodawców. Duże nadzieje pokłada się również 
w reklamie natywnej, która wpisuje się w modny trend komunikacji marketingowej Content 
Marketing. Reklama natywna to komunikat marketingowy, który nie ma znamion klasycznej 
reklamy. Jest zakamuflowaną formą artykułu sponsorowanego. Ma za zadanie dostarczać 
klientowi wartościowych treści, wpisując się specyfikę medium za pomocą którego firma 
komunikuje się z rynkiem. Tym samym minimalizuje negatywne odczucia wobec rekla-
my. Aktualnie jest wykorzystywana na serwisach społecznościowych, w których występują 
promowane posty w formie wiadomości prezentowanych między postami od znajomych. 
Wątpliwości budzi jednak niemożność odróżnienia tekstu promocyjnego od redakcyjnego, 
co może być postrzegane jako zakamuflowana manipulacja. Należy przypuszczać, że mimo 
wszystko reklama ta spełni pokładane w niej nadzieje.
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Consumer Attitudes towards On-line Promotions

Summary

An aim of the study is to present the most often applied tools of Internet promo-
tion in the context of critical judgement thereof made from the customer’s perspec-
tive. In particular, attention was paid to the emotions accompanying recipients of 
advertising messages as well as impact on the purchasing decisions being made 
by the customer. The study is based on a review of the recent subject literature, 
ICAN Research Harvard Business Review reports, and own surveys carried out in 
2013 among 319 Internet users. They show that a considerable part of promotional 
actions carried out via the Internet is of aggressive nature causing customers’ vexa-
tion, what translates to their low efficacy. The on-line advertising is recognisable 
but its impact on purchasing decisions is disputable. The contained in the study 
conclusions may be inspiration to make choice of proper promotional tools. The 
article is of the research nature.

Key words: on-line promotion, advertising, purchasing decisions.

JEL codes: M31, M37
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Отношение потребителей к мероприятиям по продвижению 
онлайн

Резюме

Цель разработки – представить чаще всего применяемые инструменты 
интернет-продвижения в контексте их критической оценки, проведенной из 
перспективы клиента. В особенности обратили внимание на эмоции, которые 
сопутствуют адресатам рекламных сообщений, а также их воздействие на 
принимаемые клиентом решения о покупке. Разработка основана на анали-
зе новейшей литературы предмета, отчетах ICAN Research Harvard Business 
Review, а также на собственных опросах, проведенных в 2013 году среди 319 
интернет-пользователей. Из них вытекает, что значительная часть меропри-
ятий по продвижению, осуществляемых по интернету, имеет агрессивный 
характер, вызывающий раздражение у клиентов, что ведет к низкой их резуль-
тативности. Рекламу онлайн замечают, но ее влияние на решения о покупке 
– спорный вопрос. Содержащиеся в разработке выводы могут быть инспи-
рацией к подборке соответствующих инструментов по продвижению. Статья 
имеет исследовательский характер.

Ключевые слова: продвижение онлайн, реклама, решения о покупке.
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