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Możliwości badania satysfakcji klientów na przykładzie portali 
internetowych gromadzących opinie 

Streszczenie

W artykule przybliżono stan i trendy procesu rozwoju digitalizacji rynku oraz 
scharakteryzowano istotę i cechy digitalnego klienta. Następnie przedstawiono 
wpływ i skutki digitalizacji na prowadzenie współczesnych badań marketingowych 
oraz skalę badań digitalnych konsumentów i zasygnalizowano wiążące się z tym 
problemy, takie jak: wartość, wiarygodność informacji oraz reprezentatywność wy-
ników badań w kontekście rewolucji big data. W końcowym fragmencie artykułu 
przedstawiono możliwości badania satysfakcji klientów w sieci internetowej wyko-
rzystujące własny oraz cudzy potencjał do akumulacji opinii. Artykuł ma charakter 
koncepcyjny.

Słowa kluczowe: indeks satysfakcji, poziom satysfakcji, klient digitalny.

Kody JEL: M31

Wstęp 

Możliwości dostępu do informacji umieszczanych na serwerach przez miliony internau-
tów dają niespotykane przed erą sieci internetowej możliwości badań opinii konsumentów, 
które sukcesywnie zwiększa rosnąca liczba użytkowników telefonów komórkowych typu 
smartfon będącym de facto zminiaturyzowanym komputerem osobistym. Kolejną, wyjąt-
kową cechą telefonu komórkowego jest to, że jest on jednym z nielicznych urządzeń, które 
większość ludzi nosi prawie cały czas przy sobie w zasadzie dobrowolnie.

Autorzy pragną zatem zwrócić uwagę na coraz większe możliwości stojące przed bada-
czami rynku, wynikające z jego digitalizacji oraz rozwoju usług internetowych.

Głównym celem artykułu jest ukazanie możliwości badań satysfakcji klientów w cza-
sach postępującej digitalizacji rynku na przykładzie możliwości pomiaru poziomu satysfak-
cji opartego na cudzym potencjale do akumulowania opinii.

Pojęcie digitalizacji i rozwój digitalizacji rynku 

Współczesny świat w szybkim tempie zmierza w kierunku transformacji cyfrowej. 
Jednym z najbardziej charakterystycznych trendów tej rewolucji jest cyfryzacja relacji mię-
dzyludzkich. Podobną drogą podąża cała gospodarka, która przenosi swoje procesy do świa-
ta on-line.
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W ostatnich latach pojawiły się w powszechnym użyciu takie określenia, jak: digitaliza-
cja, cyfryzacja, digitalizacja rynku, digitalny klient, e-konsument. Digitalizacja (jako czyn-
ność) oznacza nadawanie postaci cyfrowej danym pisanym i drukowanym, zawartym na 
nośnikach magnetycznych lub innych. Digitalizację można także określić jako przekształca-
nie obiektu analogowego na obiekt cyfrowy (www1). Natomiast wyrazami pokrewnymi są: 
„digitalizować” (czasownik) oraz „digitalny” (przymiotnik). Powszechnie przyjęło się, że 
synonimem wyrazu „digitalizacja” jest wyraz „cyfryzacja”. 

Z raportu Aloe i Deloitte (2017) wynika, że światowy rynek e-commerce B2B rozwija się 
dynamicznie. Szacuje się, że wartość całego rynku B2B e-commerce w roku 2020 wyniesie 
6,7 biliona dolarów (Frost & Sullivan 2015). 

W Polsce od początku funkcjonowania handlu elektronicznego silną pozycję zajmuje 
sektor B2B. Klienci tego sektora wydają na zakupy w sieci prawie dziesięć razy więcej niż 
klienci indywidualni. W 2014 roku wartość transakcji on-line w sektorze B2B, oszacowana 
przez Polską Izbę Gospodarki Elektronicznej wyniosła 215 miliardów złotych, wobec od 23 
do 27 miliardów złotych w sektorze B2C (www2). Polski rynek B2B e-commerce w latach 
2011–2014 wzrastał w średniorocznym tempie 21,5%. Obecnie szacuje się, że jego dynami-
ka zrównała się z rynkiem amerykańskim i wynosi nieco powyżej 8%.

Penetracja Internetu przez polskie przedsiębiorstwa jest wyższa niż penetracja wśród 
rodzimych gospodarstw domowych i wynosi 93% (wśród gospodarstw domowych 76%) 
(www3). Przy czym penetracja wśród przedsiębiorstw dużych i średnich jest obecnie bliska 
100% (www3). Natomiast odsetek przedsiębiorstw, które dokonały zakupu za pomocą sieci 
komputerowej jest niższy i wynosi nieco ponad 34% firm składających zamówienia on-line. 
Trend jest jednak rosnący, bo rok wcześniej taką deklarację złożyło ok. 20% przedsiębiorstw 
(Digitalizacja... 2017).

Digitalny klient

Od przełomu XX i XXI wieku obserwuje się nasilenie zjawiska digitalizacji światowej 
gospodarki, dynamiczny rozwój technologii cyfrowej oraz wzrost zakupów w Internecie. 
Zmieniają się zachowania współczesnych przedsiębiorstw i ich klientów. Źródłem zmian 
zachowań współczesnych klientów są rozwijające się media, które umożliwiają nieznane do 
tej pory sposoby docierania do nich. Przez nowe media rozumie się wszystkie media oparte 
na multimedialnej i interaktywnej technice cyfrowej, które nie należą do mediów klasycz-
nych (Śliwińska 2007, s. 44). Nowe media, przy relatywnie niskich kosztach, umożliwiają 
docieranie do wybranych segmentów rynku i cechuje je wysoka skuteczność oddziaływa-
nia na zachowania klientów. Wykorzystuje się je do: prowadzenia kampanii reklamowych, 
sprawdzają się w działaniach z zakresu PR, mogą wspierać sprzedaż osobistą, a także znaj-
dują zastosowanie w zakresie promocji sprzedaży i marketingu bezpośredniego. 

Współczesne zakupy z użyciem komputera albo za pomocą innych urządzeń mobilnych 
przestały być nowością. Wraz z rozwojem tych urządzeń zaistniała możliwość zainstalo-
wania dodatkowego oprogramowania w postaci mobilnych aplikacji. Dzięki zwiększonym 
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w ten sposób możliwościom tych urządzeń zakupy stają się łatwiejsze i szybsze, poszerza się 
grono konsumentów, którzy do procesu zakupu włączają urządzenia mobilne.

Przejawami zmian w stylach życia polskich konsumentów, które zostały wywołane roz-
wojem i upowszechnieniem cyfrowych urządzeń mobilnych, są m.in. (Krzepicka 2016,  
s. 210):
 - wzrost liczby internautów, któremu towarzyszy zwiększający się wymiar czasu i często-

tliwość korzystania z Internetu,
 - rosnący odsetek internautów, którzy dokonują zakupów w Internecie,
 - wzrost obrotów polskiego e-commerce.

Współczesny konsument coraz chętniej sięga po innowacje, w których dostarcza rozwijają-
ca się technologia cyfrowa i bywa określany jako konsument digitalny. Cechą charakterystyczną 
takiego konsumenta jest coraz większa niezależność. Ponadto, konsument digitalny poszukuje 
informacji, podkreśla swoją indywidualność, a zarazem autentyczność, angażuje się w procesy 
rynkowe oraz zbiera, analizuje i selekcjonuje informacje. Jest jednocześnie świadomy swoich 
praw i cechuje go etyka w postępowaniu (Włodarczyk-Śpiewak 2011, s. 143).

Warto także wspomnieć o kwestii zaufania konsumenta do mediów w zależności od ich 
rodzajów. Międzynarodowe badania Edelman Trust Barometer (2017) wskazują na rosnącą 
rolę mediów internetowych (w tym wyszukiwarek, portali czy serwisów społecznościowych), 
którym badani ufają coraz bardziej a coraz mniejszym zaufaniem darzą media tradycyjne (jak 
telewizja, radio, prasa)1.

Digitalizacja badań marketingowych 

Przemiany w kierunku zastosowania technologii cyfrowych nie ominęły także badań 
marketingowych. Już od ponad 20 lat obserwuje się zastosowanie do badań technik on-line. 
Z dostępnych danych wynika, że już w 2013 roku ogół wydatków związanych z tą kate-
gorią badań przekroczył 11 mld dolarów. Stanowi to 29% całkowitej wartości wydatków 
ponoszonych na badania marketingowe w tym roku (Esomar 2014, s. 17). Zwiększająca 
się liczba internautów oraz dostępność do innych mobilnych urządzeń cyfrowych pozwala 
prognozować, że ilościowe, a także w dużym stopniu jakościowe badania on-line będą sys-
tematycznie wypierały tradycyjne badania ankietowe czy wywiady. Rozwój i doskonalenie 
tych metod pozwala bowiem usprawniać proces realizacji badań terenowych, a także w du-
żym stopniu upraszcza i przyspiesza często długotrwałą fazę analizy danych. Kluczowym 
argumentem przemawiającym za poszukiwaniem rozwiązań metodycznych angażujących 
nowoczesne technologie cyfrowe do gromadzenia i analizy danych pierwotnych jest ich po-
zyskanie w stosunkowo krótszym czasie i relatywnie niskie nakłady finansowe (Marciniak 
2016, s. 313).

1  Inną kwestią jest fakt, że poszukując informacji w sieci internetowej trafiamy często przez rezultaty wyszukiwania na strony 
WWW tworzone przez media tradycyjne albo tworzone na podstawie wiadomości kreowanych przez nie.
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Zastosowanie w badaniach marketingowych technik on-line pozwala (Marciniak 2016, 
s. 315-319): 
 - Usprawnić i przyspieszyć proces rekrutacji respondentów, a zwłaszcza ograniczyć na 

tym etapie nakłady finansowe związane z rekrutacją respondentów i realizacją wywia-
dów.

 - Przystąpić do analizy zgromadzonych danych bezpośrednio po otrzymaniu ostatniego 
kwestionariusza lub treści ostatniego wywiadu.
Badania marketingowe on-line z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń mobilnych, 

w porównaniu z formami tradycyjnymi, charakteryzują się odmiennością ich przebiegu 
i większą dynamiką praktycznie na każdym etapie procesu badawczego. Zalety takiego po-
dejścia badawczego odnoszą się głównie do usprawnienia strony organizacyjnej badania. 
Natomiast podstawową ich wadą jest, zwłaszcza przy metodach badań jakościowych, utrata 
możliwości pozyskania wieloźródłowych danych pierwotnych, w tym pochodzących z bez-
pośredniej obserwacji respondentów. Wobec plusów i minusów wyboru badań on-line ta de-
cyzja wymaga doświadczenia i świadomości badaczy, w jakich sytuacjach wybór Internetu 
jako miejsca realizacji badania jest wyborem bardziej racjonalnym. 

Skala badań konsumentów w dobie digitalizacji rynku i wybrane 
problemy z nią związane

Digitalizacja badań jest zjawiskiem naturalnym i konsekwencją przemian w gospodarce 
związanych między innymi z poruszonymi kwestiami.

Problemem obecnie nie jest dostęp do informacji, ale ich nadmiar, z którym związany jest 
chyba najważniejszy problem ich wartości (bardziej rozumianej jako jakości a nie wartości 
w sensie księgowym) i wiarygodności.

Kotler (1999, s. 131) sygnalizował problem wartości informacji pozyskanej w badaniach już 
w ubiegłym wieku, Kaczmarczyk (2003, s. 92-96; 2011, s. 127-134) zwrócił uwagę na zbyt czę-
sto lekceważony w badaniach marketingowych problem wiarygodności pomiaru (jego rzetelno-
ści i trafności). Można zaryzykować twierdzenie, że większość autorów poruszających problem 
oceny jakości pozyskiwanych danych podziela pogląd, iż im mniejsza próba respondentów i im 
rzetelniej przeprowadzone badanie, tym więcej wartościowych informacji.

Z kolei pojawia się odwieczny problem związany z reprezentatywnością ich wyników 
i w związku z tym możliwościami generalizowania na całą populację, której przecież tylko 
część przebadano (jako tzw. minimalną wielkość próby zazwyczaj liczbowo przekraczaną). 
Szacowanie minimalnej wielkości próby przy dominującym w praktyce badań nielosowym do-
borze2 respondentów i przyjmowanie wymienionych wyżej założeń nie daje pewności co do 
trafności wyniku z powodu przyjętego sposobu doboru respondentów. 

2  Niektórzy autorzy twierdzą wprost, iż szacowanie liczebności próby możliwe jest tylko przy doborze losowym. (Mynarski 
2000, s. 22; Hague, Jackson 1992, s. 76).

handel_wew_5-2017.indd   8 2017-11-13   12:13:09



KRZYSZTOF ANDRUSZKIEWICZ, KRZYSZTOF ŚMIATACZ 9

Dobór pełny, czyli przebadanie wszystkich osób spełniających kryteria badacza (np. wszyst-
kich kierowców jeżdżących samochodem danej marki) było do okresu przed funkcjonowaniem 
sieci internetowej i sieci komórkowych niemożliwe. Rewolucja informacyjna, którą przechodzi 
nasza cywilizacja, pozwala sądzić, że w przyszłości będzie można badać całe populacje (dzię-
ki np. możliwości przetwarzania dużych zbiorów danych – big data). Przykładem są badania 
przeprowadzone w Danii w latach 1987-1995 wśród użytkowników telefonów komórkowych. 
Celem badań było stwierdzenie, czy użytkownicy telefonów komórkowych częściej chorowali 
na raka niż osoby z nich niekorzystające. Sprawdzono prawie każdy przypadek raka i prawie 
każdego duńskiego użytkownika telefonu komórkowego (w sumie 3,8 mln osób) i stwierdzono 
brak związku między użytkowaniem telefonów komórkowych a zwiększeniem ryzyka zacho-
rowania na raka (Frei i in. 2011)3. Zatem w medycynie duża skala badań pozwala ograniczyć 
wątpliwości związane z prowadzeniem badań tylko w jednym szpitalu4. 

Analizując treści Internetu można spotkać także kłamstwa. To problem powszechny w sieci 
internetowej i może on wystąpić wszędzie, gdzie internauta może się wypowiadać lub oceniać. 
Najczęściej mamy do czynienia z mistyfikacjami, czyli celowym wprowadzeniem internauty 
w błąd przez nadanie informacji w sieci pozorów prawdy (Bednarek-Michalska, 2007).

Możliwości badania satysfakcji klientów na przykładzie portali 
internetowych zbierających opinie swoich użytkowników5

Satysfakcja klienta wiąże się ze sferą emocjonalną jednostki, ewoluuje6 i jest odczuciem 
subiektywnym. Mimo różnego rozumienia terminu i traktowania go czasami przez prakty-
ków biznesu jako synonimu jakości (Strychalska-Rudzewicz, Rudzewicz, Andrzejewski 2013,  
s. 16.), satysfakcję możną rozumieć jako „pozytywne lub negatywne odczucie klienta w związ-
ku z wartością, którą otrzymał jako rezultat skorzystania z określonej oferty produktowej w spe-
cyficznej sytuacji. Odczucie to może być bezpośrednią reakcją na korzystanie z produktu lub 
całkowitą reakcją na serię doświadczonych sytuacji” (Haffer 2000, s. 289).

Producenci i handlowcy dostrzegają zalety badania satysfakcji głównie dzięki powszech-
nej kalkulacji wartości poziomów satysfakcji klientów przy pomocy takich wskaźników, 
jak TNS Consumer Index (www 5) czy The American Customer Satisfaction Index (ACSI) 
(www 6). Wskaźnik ACSI jest ważny dla monitoringu rozwoju gospodarki USA. Kiedy po-
ziom satysfakcji rośnie, to zazwyczaj związane jest to z późniejszym wzrostem wskaźników 
makroekonomicznych takich jak Produkt Krajowy Brutto (PKB). Z kolei zmiany wartości 
PKB są dla niektórych interesariuszy motywatorami do podejmowania decyzji, takich jak 
np. zwiększenia wartości inwestycji. Z kolei wartość ACSI może być uwzględniana z roz-
biciem na pojedyncze firmy i wtedy można szukać np. zależności między poziomem satys-

3  Więcej przykładów wykorzystania wielkich liczb w badaniach i biznesie (w:) Mayer-Schonberger, Cukier (2014).
4  W USA coraz większy rynek konsultacji medycznych zdobywa, bazujący na „big data” superkomputer firmy IBM Watson 
(www 4).
5  Użytkownik, gość portalu nie musi być zaliczany do grona klientów ale takie rozważania nie są przedmiotem opracowania.
6  Niektórzy badacze wskazują taką ewolucję, (Fournier, Mick 1999, s. 5-23).
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fakcji klientów a wynikami finansowymi firmy. Nie zawsze są one wprost proporcjonalne, 
co może oznaczać np. że firma ma zadowolonych klientów, którzy mogliby płacić więcej za 
jej towar (bo zyski nie wzrastają).

Przed badaczami doby digitalizacji stoją nowe możliwości pomiaru satysfakcji klientów ca-
łego kraju bez pomocy operatorów dwóch wskazanych uprzednio wskaźników. Można wyróż-
nić metody takiego pomiaru oparte na:
 - budowaniu własnego potencjału do akumulacji opinii na temat poziomu satysfakcji,
 - wykorzystaniu cudzego potencjału do akumulacji opinii na temat poziomu satysfakcji.

Pierwszą metodę można zauważyć w przypadku cennej inicjatywy twórców Polskiego 
Programu Jakości Obsługi (PPJO) (www 7). Wymaga to w przypadku PPJO dla efektywne-
go funkcjonowania i rozwoju dużych nakładów finansowych na utrzymanie i reklamę portalu  
„jakoscobslugi.pl” oraz aplikacji Premia3607.

Druga metoda oparta jest na wykorzystaniu ocen jakości lub satysfakcji dokonanych przez 
klientów aplikacji i portali już istniejących, na przykład aplikacji Google Maps8. Każdy użyt-
kownik portalu: maps.google.com albo korzystającej z jego bazy aplikacji na smarfony o zbli-
żonej nazwie może ocenić w pięciostopniowej skali każde miejsce oznaczone jako punkt na 
mapie. 

Zebranie tych ocen i właściwa analiza może dać inny obraz na zagadnienie pomiaru po-
ziomu satysfakcji albo potwierdzić zmiany trendu wartości wskaźnika danego kraju, branży 
itd. Najważniejsze, że pojawiły się dodatkowe możliwości weryfikacji wyników znanych firm 
badawczych. Zalety i potencjał drugiej metody wykorzystującej potencjał usług już istniejących 
mogą napotkać pewne trudności z uwagi na regulaminy świadczenia takich usług ale nie wyklu-
cza to możliwości zawarcia umowy z daną firmą, umożliwiającą współpracę.

Podsumowanie 

Przedstawione wskaźniki cechuje jedna główna zaleta czyniąca je użytecznymi – zmien-
ność wartości objawiająca się konkretnym liczbowym trendem. Zatem mimo że bardzo trud-
no znaleźć argumenty przemawiające za porównywaniem wyników badań prowadzonych 
różnymi metodykami, jeśli badania są prowadzone stałą metodyką, to zmieniające się war-
tości wyników takich pomiarów mogą być cenną wskazówką dla podmiotów zainteresowa-
nych kontrolą takich trendów.

Kluczowym narzędziem pozwalającym na pozyskiwanie opinii klientów będzie smart-
fon, który młodszym pokoleniom zastępuje stopniowo komputer, a ponieważ jego główną 
cechą jest ciągła łączność z siecią to badacze klientów będą mogli mieć potencjalnie coraz 
lepszy dostęp do swoich respondentów.

7  Darmową aplikację Premia360 od początku jej umieszczenia w sklepie Google Play pobrało tysiąc osób.
8  Darmową aplikację Google Maps od początku jej umieszczenia w sklepie Google Play pobrało ponad miliard osób (głównie 
zapewne z powodu jej instalowania w sprzedawanych telefonach z systemem Android).

handel_wew_5-2017.indd   10 2017-11-13   12:13:10



KRZYSZTOF ANDRUSZKIEWICZ, KRZYSZTOF ŚMIATACZ 11

Bibliografia

Aleo, Deloitte (2017), Digitalizacja rynku B2B. Cyfrowe platformy zakupowe – raport Aleo i Deloitte, 
Warszawa. 

Bednarek-Michalska (2007), Ocena jakości informacji elektronicznej. Pułapki sieci, „Biuletyn EBIB”, 
nr 5(86), http://www.ebib.pl [dostęp: 14.03.2017].

Edelman (2017), Edelman Trust Barometer 2017, http://www.edelman.com [dostęp: 14.03.2017].
Esomar (2014), Global Market Research 2014, An Esomar Industry Report.
Frei P., Poulsen A.H., Johansen Ch., Schüz J. (2011), Use of mobile phones and risk of brain tumours: 

update of Danish cohort study, “BMJ”, No. 343, DOI: https://doi.org/10.1136/bmj.d6387 [dostęp: 
14.03.2017]. 

Frost & Sullivan (2015), The Global B2B E-commerce Market Will Reach 6.7 Trillion USD by 2020, 
Frost & Sullivan, https://ww2.frost.com [dostęp: 20.03.2017].

Haffer R. (2000), Satysfakcja klientów i jej pomiar, (w:) Sudoł S., Szymczak J., Haffer M. (red.), 
Marketingowe testowanie produktów, PWE, Warszawa.

Hague P.N., Jackson P. (1992), Badania rynku. Zrób to sam, Signum Kraków.
Kaczmarczyk S. (2003), Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa.
Kaczmarczyk S. (2011), Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, PWE, Warszawa.
Kotler Ph. (1999), Marketing: analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Felberg SJA, Warszawa.
Marciniak B. (2016), Digitalizacja procesu realizacji jakościowych badań marketingowych – szanse 

i zagrożenia, (w:) „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, nr 45.
Mayer-Schonberger V., Cukier K. (2014), Big Data. Rewolucja, która zmieni nasze myślenie, MT 

Biznes, Warszawa.
Krzepicka A. (2016), Współczesny konsument - konsument digitalny, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 255.
Mynarski S. (2000), Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych, Kantor Wy-

dawniczy Zakamycze, Kraków.
Fournier S., Mick D.G. (1999), Rediscovering Satisfaction, “Journal of Marketing”, Vol. 63.
Śliwińska K. (2007), Rola marketingu w tworzeniu przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwo Akade-

mii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
Strychalska-Rudzewicz A., Rudzewicz A., Andrzejewski D. (2013), Postrzeganie jakości w teorii 

i praktyce biznesowej, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 1.
Włodarczyk-Śpiewak K. (2011), Nowoczesne technologie – wyzwanie dla współczesnych konsumentów, 

(w:) Burlita A. (red.), „Studia i materiały. Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą”, nr 51.
(www1) Wikisłownik, wolny słownik wielojęzyczny. https://pl.wiktionary.org [dostęp: 20.03.2017].
(www2) e-Commerce Polska – Polska Izba Gospodarki Elektronicznej (2015). Trendy w sprzedaży 

B2B w Polsce 2015, http://www.ecommercepolska.pl [dostęp: 20.03.2017].
(www3) GUS (2017), http://stat.gov.pl [dostęp: 16.03.2017].
(www4) IBM Watson (2017), https://www.ibm.com/watson/health [dostęp: 23.03.2017].
(www5) TNS Consumer Index (2017), http://www.tnsconsumerindex.pl [dostęp: 16.03.2017].
(www6) The American Customer Satisfaction Index (2017), http://www.theacsi.org [dostęp: 

16.03.2017].

handel_wew_5-2017.indd   11 2017-11-13   12:13:10



12 MOŻLIWOŚCI BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW NA PRZYKŁADZIE PORTALI...

(www 7) Marketing news (2017), Rośnie zadowolenie z poziomu obsługi klienta w Polsce, wyniki 
badań (2014), http://www.marketing-news.pl [dostęp: 16.03.2017].

Capabilities of Customer Satisfaction Survey on the Examples  
of the Internet Portals Collecting Opinions

Summary

The paper presents the status and trends of the market digitisation development 
process and describes the nature and characteristics of the digital customer. Then it pre-
sents the influence and consequences of digitisation upon conducting contemporary 
marketing surveys and the scale of digital consumer survey; it also mentions the related 
problems such as value, information reliability and the survey results representative 
character in the big data revolution context. The final piece of the article presents the 
capabilities of customer satisfaction survey on the Internet, using one’s own and a third 
party’s potential to accumulate opinions. The paper is conceptual by nature.

Key words: satisfaction index, satisfaction level, digital customer.

JEL codes: M31

Возможности изучения удовлетворенности клиентов  
веб-порталов, собирающих мнения 

Резюме

В статье приблизили состояние и тенденции процесса развития оцифров-
ки рынка, а также дали характеристику сути и свойств цифрового клиента. 
Затем представили влияние и последствия оцифровки на осуществление сов-
ременных маркетинговых исследований и масштаб обследования цифровых 
потребителей, а также указали связанные с этим проблемы, такие как цен-
ность и достоверность информации и представительность результатов изуче-
ния в контексте революции больших данных. В последней части статьи пред-
ставили возможности изучения удовлетворенности клиентов в интернете, 
используя собственный и чужой потенциал для накопления мнений. Статья 
имеет концептуальный характер.

Ключевые слова: индекс удовлетворенности, уровень удовлетворенности, 
цифровой клиент.

Коды JEL: M31
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