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Zmiana w podejściu do konsumenta w marketingu 3.0

Streszczenie

Celem rozważań jest prezentacja zmian w podejściu do konsumenta w ramach 
marketingu 3.0. W artykule wykorzystano studia literaturowe oraz prowadzono 
badania metodą desk research na źródłach wtórnych. W artykule wykorzystano 
raporty z 2013 roku oraz opracowania własne poczynione na potrzeby publikacji 
pt. Zarządzanie niematerialnymi wartościami przedsiębiorstw (Rzemieniak 2013). 
Marketing przeszedł ze stadium koncentracji na produkcie (marketing 1.0) do sta-
dium koncentracji na konsumencie (marketing 2.0). Aktualnie firmy poszerzają 
swoje pole działania i nie skupiają się tylko na produktach i konsumentach, ale 
również na sprawach ogólnospołecznych.

Marketing 3.0 to etap, w którym przedsiębiorstwa nie stawiają w centrum zain-
teresowania konsumenta, lecz człowieka oraz reprezentowane przez niego warto-
ści. Marketing jest bardzo silnie powiązany ze zjawiskami makroekonomicznymi. 
Gdy zmianie podlega element makrootoczenia, zmieniają się zachowania konsu-
menckie, co z kolei prowadzi do zmian w działaniach marketingowych. Przedsię-
biorstwo to podmiot współdziałający z siecią partnerów – pracowników, dystrybu-
torów, sprzedawców i dostawców, których świadomy dobór daje silną przewagę 
konkurencyjną. Zatem przedsiębiorstwo musi się dzielić swoją misją, wizją i war-
tościami z członkami zespołów. Przedsiębiorstwo generuje zyski, kreując wysoką 
wartość dla swoich konsumentów i reszty otoczenia. W marketingu 3.0 przedsię-
biorstwa traktują konsumenta jako strategiczny punkt wyjścia i gotowe są patrzeć 
na niego przez pryzmat pełnego człowieczeństwa, gdzie rentowność równoważona 
jest korporacyjną odpowiedzialnością. Artykuł ma charakter teoretyczny.

Słowa kluczowe: konsument, marketing 3.0, zachowania konsumenckie.

Kody JEL: M31

Wstęp

Współcześnie przedsiębiorstwo nie jest postrzegane jako samotny, samowystarczalny 
gracz w konkurencyjnym otoczeniu, ale jako podmiot współdziałający z siecią lojalnych 
partnerów – pracowników, dystrybutorów, sprzedawców i dostawców. W marketingu 3.0 
przedsiębiorstwa traktują konsumenta jako strategiczny punkt wyjścia i gotowe są patrzeć 
na niego przez pryzmat pełnego człowieczeństwa, gdzie rentowność równoważona jest kor-
poracyjną odpowiedzialnością (Kotler, Kartajaya, Setiawan 2010, s. 12). Jeżeli przedsiębior-
stwo dobierze partnerów, wedle ich celów pokrywających się z jej dążeniami, to ma szansę 
uzyskać przewagę konkurencyjną i stać się silnym konkurentem (Matysewicz 2014, s. 45). 

handel_wew_6-2015.indd   152 2016-02-03   10:33:43



MAGDALENA RZEMIENIAK 153

Jednak, aby to osiągnąć przedsiębiorstwo musi się dzielić swoją misją, wizją i wartościami 
z członkami zespołów w ramach tworzonej sieci powiązań.

Otoczenie społeczne w marketingu 3.0

W obecnym świecie coraz większą rolę odgrywa społeczeństwo twórcze. Dla tego spo-
łeczeństwa charakterystyczny jest znacznie większy stopień wykorzystania prawej półkuli 
mózgowej w porównaniu z tym, co obserwowano wcześniej. Ma to istotne znaczenie dla 
kierunku, w jakim rozwija się współczesny marketing. Obecnie większą rolę w życiu co-
dziennym odgrywają dziedziny wymagające ciągłych zmian, a co za tym idzie kreatywnego 
myślenia. Coraz bliżej codziennego życia są sfery nauki i sztuki, a sektorem najszybciej 
rozwijającym się jest sektor usług profesjonalnych. Kraje najbardziej rozwinięte i odnoto-
wujące najszybszy wzrost gospodarczy, opierają obecnie swój sukces na ludziach twór-
czych. Ma to związek z wnioskami A. Maslowa, które formułował pod koniec życia na 
temat zbudowanej przez siebie hierarchii potrzeb. Twierdził wówczas, że piramida powinna 
zostać odwrócona, gdyż podstawową potrzebą człowieka jest samorealizacja oraz potrzeby 
duchowe (Romański 2014).

W społecznościach twórczych spełnienie materialne jest ostatnim elementem, będącym 
wynikiem samorealizacji, a nie celem samym w sobie. Potrzeby psycho-duchowe są najbar-
dziej istotnymi potrzebami, których zaspokojenie może stać się najważniejszym elementem 
wyróżniającym marki na rynku. Konsument jest człowiekiem wyznającym konkretne war-
tości, którego można traktować jako rzeczywistego partnera. Już od dłuższego czasu wiele 
przedsiębiorstw opiera swoje strategie PR na wartościach i działaniach prospołecznych, jed-
nak w przypadku świadomych działań marketingu 3.0, wartości muszą leżeć u podstaw całej 
organizacji. Zdefiniowane wartości powinny zostać nie tylko wyartykułowane, ale również 
powinny przenikać całe przedsiębiorstwo oraz jego kulturę.

Kluczowe trendy makrooczenia w marketingu 3.0

Trendem, który sprzyja podejściu przedsiębiorstwa zmierzającego do „czynienia świata 
lepszym” jest masowy rozwój czynników technologicznych. Trend ten opiera się na dostępie 
do tanich komputerów i telefonów komórkowych, malejących cenach połączeń interneto-
wych i mobilnej transmisji danych oraz łatwym dostępie do oprogramowania. Rozwiązania 
te pozwalają na szybkie łączenie się osób i grup na całym globie.

Współcześnie konsumenci mają doskonałe możliwości weryfikowania deklaracji ujętych 
w misji i wizji oraz tych pojawiających się na poziomie PR, z rzeczywistymi działaniami 
przedsiębiorstw. Dzieje się tak za sprawą możliwości technologicznych w zakresie komu-
nikacji społecznej. Tak duża świadomość uczestników rynku wymaga położenia nacisku na 
duchowość i kulturę oraz bardziej intensywną współpracę z konsumentami (Sznajder 2014, 
s. 23-30).
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Czynniki powyższe są zdeterminowane przez dwa rodzaje mediów społecznościowych. 
Ekspresywne media społecznościowe, takie jak blogi, YouTube, Facebook, Twitter i inne 
portale, dają możliwość wyrażania ekspresji i dzielenia się emocjami z innymi uczestnika-
mi. Natomiast kooperatywne media społecznościowe, przykładowo − Wikipedia, nastawio-
ne są na współpracę uczestników.

Wpływ ekspresywnych mediów społecznościowych jest odczuwalny na całym świe-
cie. Osoby korzystające z Twittera biją rekordy popularności przewyższające CNN. Aktor 
Ashton Kutcher zdobył na Twitterze rekordowe jednomilionowe grono czytelników, prze-
wyższając tym samym popularność stacji CNN (Kotler, Kartajaya, Setiawan 2010, s. 22). 
Poza tym ekspresywne media społecznościowe najczęściej mają charakter osobisty, gdzie 
autorzy dzielą się opiniami i pomysłami z wybranym gronem czytelników. Inni komentują 
wydarzenia ze świata, dzielą się poglądami i prezentują krótkie wypowiedzi na dowolne 
tematy. Pozostali użytkownicy mediów społecznościowych prezentują opinie na temat wy-
branych firm i recenzują ich produkty. Przykładowo, rozczarowany autor bloga, posiadają-
cy szerokie grono czytelników, może zniechęcić do współpracy z przedsiębiorstwem wielu 
konsumentów. Dużą popularnością cieszą się też materiały filmowe tworzone przez prywat-
ne osoby celem dzielenia się przeżyciami z innymi osobami.

Wraz ze wzrostem komunikatywności mediów społecznościowych konsumenci mają co-
raz większy wpływ na innych konsumentów. Dzielenie się opiniami, doznaniami, przypusz-
czeniami czy doświadczeniami jest dla innych konsumentów dużo cenniejsze niż reklama 
korporacyjna danego przedsiębiorstwa. Dodatkowo, coraz mniejsza liczba konsumentów 
ogląda komunikaty reklamowe (i trend ten się utrzymuje), ponieważ w tym czasie jest za-
absorbowana innymi czynnościami, między innymi aktywizującymi aktywność w mediach 
społecznościowych.

Z kolei kooperacyjne media społecznościowe, wykorzystując oprogramowanie otwarte, 
dają możliwość współpracy przy jego doskonaleniu. Przykładowo, zawartość Wikipedii to 
praca ogromnej liczby ludzi, którzy poświęcają swój czas, by opracowywać hasła na róż-
norodne tematy. Podobnie, portale z różnego rodzaju ogłoszeniami kupna i sprzedaży sta-
nowią poważne zagrożenie dla gazet i czasopism oferujących powierzchnię ogłoszeniową 
(Tapscot, Wiliams 2008).

Tendencja współpracy między konsumentami jest odczuwalna w biznesie, przez utratę 
pełnej kontroli nad oferowanymi markami. Współcześnie przedsiębiorstwa muszą współ-
pracować ze swoimi klientami.

Globalizacja a marketing zorientowany kulturowo

Globalizacja jest kolejną siłą napędową kształtującą nowego konsumenta. Jest ona nie-
rozłącznie związana z technologią, a współczesna technologia pozwala na wymianę infor-
macji między krajami, firmami czy podmiotami na całym świecie. Technologia transpor-
towa ułatwia handel i fizyczną dystrybucję w globalnych łańcuchach wartości. Podobnie 
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jak technologia, globalizacja dociera praktycznie wszędzie, tworząc gospodarkę powiązań 
i współzależności na wielu poziomach (Kotler, Kartajaya, Setiawan 2010, s. 28).

Jednak współcześnie polaryzują dwa przeciwstawne poglądy − globalizacji oraz nacjo-
nalizacji. Z jednej strony autorzy twierdzą, że świat nie ma granic, a przepływ dóbr, usług 
oraz ludzi odbywa się bezproblemowo i sprawnie dzięki taniemu transportowi i technologii 
informacyjnej (Friedman 2006, s. 25). Z drugiej strony inni autorzy zauważają, że nigdy nie 
znikają granice między krajami czy wspólnotami (przykładowo Unii Europejskiej), ponie-
waż są one wypadkową działania polityki i psychologii. Procesy globalizacyjne wyrównu-
ją szanse krajom na całym świecie, ale jednocześnie stanowią dla nich zagrożenie. Wiele 
państw stara się chronić swoje lokalne rynki przed wpływem globalizacji, co w pewien spo-
sób prowokuje do stwierdzenia, że globalizacja wywołuje nacjonalizm. Sama globalizacja 
jest pełna paradoksów. Chiny, w których nie ma miejsca na demokrację rosną w niepokojącą 
siłę. Z drugiej strony, globalizacja wymaga integracji, ale nie tworzy „równych” gospoda-
rek (Stiglizt 2004). Poza tym procesy globalizacyjne współtworzą zróżnicowaną kulturę, 
wzmacniającą jednocześnie kulturę lokalną. Z jednej strony nasilają się procesy integracyj-
ne, a z drugiej pojawia się silny trend plemienności. Ch. Handy (1995) twierdzi, iż nie należy 
koncentrować się na rozwiązywaniu tych paradoksów, lecz należy uczyć się odnajdywać 
w otoczeniu pełnym takich „niekonsekwencji”. Umiejętność poradzenia sobie w takich sy-
tuacjach to zadanie dla współczesnych marketerów.

Głównym efektem rynkowym opisywanych paradoksów jest konkurowanie przedsię-
biorstw o postrzegalność jako podmiot oferujący ciągłość współpracy oraz poczucie wspól-
noty. Wspomniana tendencja sprawia, że marketerzy nie mają już pełnej kontroli nad marką. 
Aby kształtować ją w wybrany przez siebie sposób, muszą z jednej strony współpracować 
z zaangażowanymi grupami, wspierającymi, a z drugiej strony konkurować z innymi gru-
pami, zainteresowanymi w różnym stopniu marką, jednak utrwalającymi inny obraz marki 
od zamierzonego. Receptą mają być marki kulturowe, stawiające sobie za cel rozwiązanie 
paradoksów w społeczeństwie (Kotler, Kartajaya, Setiawan 2010, s. 31). Mogą sobie radzić 
z problemami społecznymi, gospodarczymi, środowiskowymi i wszelkimi innymi trapiący-
mi społeczeństwo. Marki kulturowe musza wykazywać się dużą dynamicznością, dlatego 
zarządzanie nimi wymaga bieżącego monitorowania trendów pojawiających się w makro-
otoczeniu (por. schemat 1).

Klient, który do tej pory mógł według marketerów kierować się rozumem lub ulegać 
emocjonalnym bodźcom, w koncepcji marketingu 3.0 posiada potrzeby na poziomie indywi-
dualnym, duchowym, także kieruje się w życiu określonymi wartościami. Zatem te wartości 
są kluczem do przygotowania strategii marketingowej. Punktem wyjściowym wszelkich pla-
nów powinna być misja i wizja danego przedsiębiorstwa. Przygotowanie dla klienta oferty 
produktowej na poziomie funkcjonalnym, emocjonalnym i duchowym staje się kluczowym 
elementem kształtującym przewagę konkurencyjną.

Koncepcja marketingu 3.0 opiera się na współtworzeniu, budowie społeczności oraz 
budowie osobowości marki. Pomocne w realizacji zadań nowego marketingu są wszel-
kiego rodzaju media społecznościowe, które zmieniają specyfikę prowadzenia marketingu 
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(Sadowski 2013). Społeczności odgrywają coraz większą rolę już na etapie badań i konstru-
owania produktu. Budowa społeczności, związana jest z koncepcją plemienności i zakłada, 
że konsumenci spontanicznie łączą się w społeczności wokół określonych marek lub pro-
duktów, wymieniają informacje oraz opinie. Firmy świadomie pomagają w organizacji tych 
społeczności i służą jej uczestnikom.

Schemat 1
Główne zmiany w makrotoczeniu prowadzące do powstania marketingu 3.0

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Kotler, Kartajaya, Setiawan (2010, s. 39).

Społeczeństwo twórcze w marketingu 3.0

Obywatele społeczeństwa twórczego to ludzie posługujący się w dużej mierze prawą 
półkulą mózgową, funkcjonujący zawodowo w sferze nauki, sztuki i profesjonalnych usług. 
Według D. Pinka, jest to efekt ewolucji człowieka na przestrzeni wieków, której główną siłą 
napędową jest obecnie technologia (Pink 2005). Badania jednoznacznie wykazują, iż nie-
zależnie od faktu, że liczba osób twórczych jest znacznie mniejsza niż liczba osób z klasy 
pracującej, to ich rola staje się coraz ważniejsza (Robbins 2008). Ich społeczno-twórczy 
wkład to często role innowatorów, odkrywców, tworzących technologie i nowe rozwiązania, 
jak również intensywnie korzystających z tychże rozwiązań.
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W wyniku powyższych procesów narastających w społeczeństwie, konsumenci nie szu-
kają jedynie produktów i usług zaspokajających ich potrzeby, lecz oceniają na podstawie 
doświadczeń i modeli biznesowych satysfakcjonujących ich duchowo. Model biznesowy 
oparty na dostarczaniu oprócz oferty podstawowej szeroko rozumianego „sensu” w postaci 
wartości stanowi istotę marketingu 3.0 (por. tabela 1).

Tabela 1
Podstawowe różnice pomiędzy poszczególnymi etapami w działalności marketingowej   

Wyszczególnienie
Marketing 1.0

Koncentracja na 
produkcie

Marketing 2.0
Marketing zorientowany 

na klienta

Marketing 3.0
Marketing skupiający się 

na wartościach
Cel Sprzedaż oferty rynkowej Spełnić oczekiwania kon-

sumenta oraz zatrzymać go 
w gronie stałych klientów

Uczynić świat lepszym

Sprzyjające trendy Rewolucja przemysłowa Technologia informacyjna Technologia nowej fali
Postrzeganie rynku Masowi klienci z maso-

wymi potrzebami doty-
czącymi fizycznej natury 
produktu

Inteligentni konsumenci 
kierujący się rozumem 
i sercem

Człowiek posiadający 
umysł, serce i ducha

Wiodąca koncepcja 
marketingowa

Opracowanie produktu Wyróżnienie się na rynku Wartości

Cele marketingowe Specyfika produktowa Pozycjonowanie produktu 
i firmy

Misja, wizja i wartości 
korporacyjne

Oferowane 
wartości

Funkcjonalna Funkcjonalna i emocjo-
nalna

Funkcjonalna, emocjonal-
na i duchowa

Interakcja 
z konsumentem

Transakcja (jeden – z –  
wieloma)

Relacja (jeden – z – jed-
nym)

Współpraca (wielu– z –  
wieloma)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Kotler, Kartajaya, Setiawan (2010, s. 21); Szromnik (2013, s. 2-13).

Naukowcy uważają, że ludzkie motywacje życiowe mogą zostać uwzględnione w kor-
poracyjnych misjach, wizjach i wyznawanych wartościach (Barrett 2011). Oczywiście nie 
chodzi o takie podmioty, które wplatają te przesłania z wyrachowania, nie przestrzegając 
zadeklarowanych wartości. Dla takich przedsiębiorstw wartości obywatelskie zadeklarowa-
nych wartości są jedynie kwestią komunikacyjnego „przypodobania się” społecznościom 
konsumentów. W marketingu 3.0 nie chodzi o sztuczne budowanie fałszywego wizerunku 
(Berżer 2013). Kluczowa jest w nim kwestia rzeczywistego wplecenia istotnych wartości 
w kulturę korporacyjną, a zyski będą wynikiem doceniania przez konsumenta.

Rodzaje podejść do konsumenta w działaniach marketingowych

Współczesne praktyki marketingowe są w dużym stopniu kształtowane przez zmiany 
w zachowaniach oraz podejściu konsumentów. Konieczność skupienia się na konsumen-
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cie wymaga obecnie bardziej wyrafinowanych form działalności opartych na współpracy 
i nacisku położonego na kulturę oraz duchowość. Konsumenci mogą współpracować dzięki 
możliwościom technologicznym − mogą oni wymieniać się informacjami, dzielić pomysła-
mi czy opiniami (por. tabela 2).

Tabela 2
Składowe elementy marketingu 3.0 

Składowe
(czyli co oferować?)

Zawartość Marketing zorientowany kooperacyjnie BODZIEC – era współuczestnictwa
Kontekst Marketing zorientowany kulturowo PROBLEM – era paradoksu globalizacji
Jak oferować? Marketing zorientowany duchowo ROZWIĄZANIE – era kreatywności

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Kotler, Kartajaya, Setiawan (2010, s. 39).

Technologia jest motorem napędzającym procesy globalizacyjne w różnych obszarach 
(politycznym, prawnym, gospodarczym, społecznym) oraz wspiera i aktywizuje twórcze 
społeczeństwo.

Przyszłość marketingu będzie zapewne kształtowana głównie przez zdarzenia bieżące, 
a w znacznie mniejszym stopniu przez wpływy dalekosiężne. Zaufanie przejawia się głów-
nie w relacjach poziomych. Konsumenci bardziej wierzą sobie nawzajem niż przedsiębior-
stwom. Rozwój mediów społecznościowych jest w pewien sposób odzwierciedleniem mi-
gracji zaufania konsumenckiego – por. tabela 3 (Kotler, Kartajaya, Setiawan 2010, s. 47).

Tabela 3
Przyszłość marketingu  

Dyscypliny marketingu Współczesna koncepcja 
marketingowa Przyszła koncepcja marketingowa

Zarządzanie produktem Produkt, cena, dystrybucja, promocja Współtworzenie
Zarządzanie klientem Segmentacja, targeting, pozycjonowanie Budowanie społeczności
Zarządzanie marką Budowanie marki Budowanie osobowości marki

Źródło: jak w tabeli 2.

Odejście od relacji pionowych zdeterminuje przyszłość marketingu. Przedsiębiorstwa, 
aby odzyskać zaufanie klientów, muszą zaakceptować zmiany w „systemie zaufania konsu-
menckiego”. Kolejnym krokiem jest budowa działań marketingowych wokół współtworze-
nia, budowania społeczności oraz osobowości marki. Współtworzenie odnosi się do nowych 
sposobów tworzenia produktu i generowania przeżyć z nim związanych, bazując na współ-
pracy przedsiębiorstw, konsumentów, dostawców partnerów z kanałów dystrybucji połączo-
nych ze sobą w sieci innowacyjności (Prahaland, Krishnan 2008).
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Aby marka miała możliwość prawdziwego dotarcia do konsumentów musi wytworzyć 
autentyczne DNA (Distinciveness, Novelty i Attributes) czyli opierać się na unikatowości, 
nowatorstwie i cechach szczególnych. Składowe te powinny być wyróżnikiem osobowości 
marki na rynku (Borland, Lindgreen 2012). Słowo „osobowość” ma za zadanie podkreślać, 
że marka, podobnie jak człowiek, będzie rozwijać się nieustannie przez cały okres swojego 
istnienia, kształtując swój niepowtarzalny (osobisty) charakter. Podobnie jak ma to miejsce 
w postrzeganiu ludzi, również w przypadku marki − im jej osobowość będzie bardziej au-
tentyczna, tym lepiej będzie ona postrzegana na rynku.

Podsumowanie

Marketing 3.0 jest oparty na wartościach, które są jednocześnie elementem wewnętrznej 
kultury organizacyjnej firmy oraz stanowią podstawę działań realizowanych na zewnątrz. 
Takie narzędzia, jak wizja firmy, jej misja oraz zestaw podstawowych wartości również od-
wołują się do umysłu, emocji oraz ducha. Marketing w tym rozumieniu nie stanowi jedynie 
narzędzia do generowania popytu i wsparcia sprzedaży, ale determinuje przyszłość firmy 
w zakresie strategicznym, zapewniając jej jednocześnie zaufanie klientów pozostałych in-
teresariuszy.

Chcąc odnieść sukces, przedsiębiorstwa powinny zrozumieć, że współcześni konsumen-
ci coraz bardziej cenią współtworzenie, społeczność i bohaterów społecznych. Ta świado-
mość powinna przyświecać zarządzającym marką.
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Change in the Approach to the Consumer in Marketing 3.0

Summary

An aim of considerations is to present changes in the approach to the consumer 
within the framework of marketing 3.0. In her article, the author used literature 
studies and carried out research by the desk research method on secondary sources. 
In the article, she made use of reports of 2013 as well as her own studies carried out 
for the purpose of publication entitled Zarządzanie niematerialnymi wartościami 
przedsiębiorstw [Managing enterprises’ intangible assets] (Rzemieniak 2013). Mar-
keting has moved from the stage of focusing on the product (marketing 1.0) to the 
stage of focusing on the consumer (marketing 2.0). At present, firms have been 
widening their fields of activities and do not focus only on products and consumers 
but also on social matters at large.

Marketing 3.0 is a stage where enterprises do not focus on the consumer but the 
human being and values represented thereby. Marketing is very strongly combined 
with macroeconomic phenomena. When there changes an element of the macroen-
vironment, then also change consumer behaviours what, in turn, leads to changes in 
marketing activities. The enterprise is an entity collaborating with a network of part-
ners: employees, distributors, sellers, and suppliers whose conscious choice provides 
a strong competitive advantage. Therefore, the enterprise must share its mission, vi-
sion, and values with team members. The enterprise generates profits creating high 
value for their consumers and the remaining part of the environment. In marketing 
3.0, enterprises treat the consumer as a strategic departure point and they are ready to 
look at them through the prism of complete humanity where profitability is balanced 
by corporate responsibility. The article is of the theoretical nature.

Key words: consumer, marketing 3.0, consumer behaviours.

JEL codes: M31

Изменение в подходе к потребителю в маркетинге 3.0

Резюме

Цель рассуждений – представить изменения в подходе к потребителю  
в рамках маркетинга 3.0. В статье использовали изучение литературы и про-
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вели обследования по методу desk research на вторичных источниках. В статье 
использовали отчеты за 2013 г. и собственные разработки, проведенные для 
публикации Zarządzanie niematerialnymi wartościami przedsiębiorstw (Управ-
ление нематериальными активами предприятий) (Rzemieniak 2013). Марке-
тинг перешел из стадии концентрации на продукте (маркетинг 1.0) в стадию 
концентрации на потребителе (маркетинг 2.0). В настоящее время фирмы 
расширяют свое поле действия и не сосредоточиваются только на продуктах  
и потребителях, но и на общесоциальных вопросах.

Маркетинг 3.0 – этап, в котором предприятия не ставят в центре внимания 
потребителя, а человека и представляемые им ценности. Маркетинг сильно 
связан с макроэкономическими явлениями. Когда изменяется элемент ма-
кросреды, изменяются потребительские поведения, что, в свою очередь, ведет 
к изменениям в  маркетинговых действиях. Предприятие – субъект, взаимо-
действующий с сетью партнеров: сотрудников, дистрибьюторов, продавцов 
и поставщиков, сознательный подбор которых сулит сильное конкурентное 
преимущество. Следовательно, предприятие должно разделять свою мис-
сию, взгляды и ценности с членами коллективов. Предприятие генерирует 
прибыль, созидая высокую ценность для своих потребителей и остальной 
части среды. В маркетинге 3.0 предприятия считают потребителя в качестве 
стратегической исходной точки и они готовы смотреть на него сквозь призму 
полного человечества, где рентабельность балансируется корпоративной от-
ветственностью. Статья имеет теоретический характер.

Ключевые слова: потребитель, маркетинг 3.0, потребительское поведение.
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