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Atrakcyjność modelki a percepcja i efektywność reklamy  
na przykładzie produktów do pielęgnacji ciała

Streszczenie

Wyniki badań dotyczących związku między atrakcyjnością modelki a efektyw-
nością reklamy są niejednoznaczne. Według najnowszych doniesień atrakcyjność 
modelki nie ma znaczenia przy reklamach produktów rozwiązujących pewien pro-
blem związany z atrakcyjnością. Nie wiadomo natomiast, jak wiąże się ona ze świa-
domością marki oraz sposobem spostrzegania reklamy. W niniejszym badaniu ana-
lizowana jest zarówno zależność między atrakcyjnością modelki a efektywnością 
reklamy i świadomością marki, jak i charakterystyka procesów percepcji reklamy 
w zależności od atrakcyjności modelki. Do analizy procesów percepcji wykorzysta-
no mobilny okulograf. Artykuł ma charakter badawczy.

Słowa kluczowe: neuromarketing, kosmetyki, zachowania nabywców.

Kody JEL: M31

Wstęp

Posługiwanie się wizerunkiem atrakcyjnych kobiet w reklamie jest zjawiskiem bardzo 
powszechnym. Zdjęcia uśmiechniętych modelek widnieją na reklamach produktów wszel-
kiego typu, od kosmetyków i ubrań, przez leki, żywność, aż po farbę do ścian i płytki ce-
ramiczne. O ile tego typu przekaz odbierany jest raczej jako przyjemny, powstaje pytanie: 
na ile jest on skuteczny? W niniejszym artykule omówiono między innymi kwestię tego, 
dla jakiego typu produktów atrakcyjność modelki ma znaczenie i w jaki sposób wpływa na 
efektywność przekazu reklamowego.

Przegląd literatury

Osoby atrakcyjne fizycznie wywołują pozytywne pierwsze wrażenie, są częściej oce-
niane jako osoby o dużym wpływie społecznym, odnoszące sukcesy, a także kierujące się 
w swym działaniu własnym zdaniem (Chaiken 1979; Miller 1970). Ludzie są też bardziej 
skłonni pożyczyć pieniądze osobie atrakcyjnej fizycznie, niż nieatrakcyjnej (Byrne, Baskett, 
Hodges 1971). Chętniej też naśladują ich zachowania (Baron 1970). Wydaje się więc, że 
wykorzystanie wizerunku osoby atrakcyjnej fizycznie sprawi, że przekaz reklamowy stanie 
się bardziej skuteczny. Dzięki automatycznie przypisywanym jej cechom, staje się ona au-
torytetem dla odbiorcy, a chęć naśladowania może motywować do zakupu reklamowanego 
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produktu. Łatwość pożyczania pieniędzy osobom atrakcyjnym może z kolei przerodzić się 
w łatwość ich wydawania w momencie zakupu.

Dobrym argumentem dla wykorzystania wizerunku atrakcyjnych osób w reklamie wyda-
je się być również teoria wzmocnienia sformułowana przez Byrne’a (1971). Zgodnie z nią, 
pozytywna ocena oraz reakcja emocjonalna wywołane nacechowanym afektywnie bodźcem 
bezwarunkowym (w tym wypadku wizerunkiem osoby atrakcyjnej fizycznie) mogą zostać 
przeniesione na bodziec neutralny (warunkowy) znajdujący się w pobliżu (w tym wypadku 
reklamowany produkt). 

Mimo obiecujących przesłanek teoretycznych, wyniki badań empirycznych są niejedno-
znaczne. Choć niektórym badaczom udało się potwierdzić hipotezę o pozytywnym związku 
atrakcyjności modela/modelki z efektywnością reklamy (np. Caballero, Pride 1984; Chaiken 
1979; Kahle, Homer 1985), to współcześnie badacze dalecy są od stwierdzenia jakoby atrak-
cyjność fizyczna mogła służyć jako uniwersalne narzędzie zwiększania efektywności mar-
ketingowej wszelkiego typu organizacji, jak początkowo sugerował Patzer (1985a). Wiele 
badań wskazuje na to, że atrakcyjność nie zawsze idzie w parze z efektywnością reklamy 
(np. Baker, Churchill 1977; Cooper, Darley, Henderson 1974; Maddux, Rogers 1980). 

Caballero, Lumpkin i Madden (1989) podkreślają, iż sam fakt wywoływania pozytyw-
nych uczuć przez atrakcyjnych fizycznie sprzedawców niekoniecznie przekłada się na za-
chowania czy nawet intencje zakupowe. W jednym z badań zaszła nawet zależność odwrot-
na − nieatrakcyjni fizycznie sprzedawcy osiągali większy obrót ze sprzedaży (Caballero, 
Solomon, 1984). Dotychczasowa zgodność co do efektywności reklam z osobami ocenia-
nymi jako atrakcyjne mogła być spowodowana doborem narzędzi badawczych. Większość 
z nich odwoływała się raczej do reakcji emocjonalnych bądź oceny produktu niż zmiennych 
związanych bezpośrednio z działaniem, jak intencja zakupu i sam zakup. Dodatkowo, w ba-
daniach, w których wykazano istotną korelację między atrakcyjnością modela a efektywno-
ścią reklamy często jako warunku kontrolnego używano wizerunku nieatrakcyjnych modeli. 
Biorąc jednak pod uwagę stosunkowo rzadkie wykorzystanie zdjęć nieatrakcyjnych osób 
w reklamie, bardziej odpowiednie wydaje się użycie w warunku kontrolnym wizerunków 
osób przeciętnie atrakcyjnych.

Bower (2001) dodatkowo podkreśla, że bardzo atrakcyjne modelki często wywołują 
u odbiorcy negatywny afekt będący skutkiem dokonywanych porównań. Ten z kolei po-
wodować może niechęć do modelki oraz reklamowanego przez nią produktu. W istocie, 
badania Bower dowodzą, że w przypadku wywołania silnie negatywnego afektu, modelka 
oceniana jest jako osoba mniej kompetentna, co z kolei przekłada się na intencje zakupowe. 
Podobnie interpretują uzyskane dane Tsai i Chang (2007). W ich badaniu przeciętnie atrak-
cyjne modelki okazały się bardziej skuteczne niż bardzo atrakcyjne, jeśli chodzi o wywoła-
nie pozytywnego nastawienia do produktu oraz intencji zakupowych.

Bardziej wnikliwa analiza zależności między charakterystyką modela a efektywnością 
reklamy pozwoliła na sformułowanie wniosku, iż istotnym czynnikiem pośrednim jest do-
pasowanie typu produktu do typu modela (model-product type match-up). Zgodnie z tym 
podejściem, atrakcyjność fizyczna modela koreluje się pozytywnie z efektywnością rekla-

handel_wew_2-2017.indd   46 2017-05-10   12:25:27



ANETA DISTERHEFT 47

my (mierzoną przez wskaźnik nastawienia wobec marki oraz intencji zakupowych), jeśli 
dotyczy ona produktu związanego z atrakcyjnością (np. Kamins 1990). Według Caballero 
i Pride (1984), do takich produktów należą między innymi środki do pielęgnacji ciała. Kahle 
i Homer (1985) dowiodły, że atrakcyjność modela dodatkowo przyczynia się do lepszego 
zapamiętania marki. Jako możliwe wytłumaczenie tego zjawiska podają katalityczny efekt 
pobudzenia wywołanego przez zdjęcie atrakcyjnej osoby na przetwarzanie informacji. 
Z ewolucyjnego punktu widzenia wizerunek atrakcyjnej osoby ma duże znaczenie 
adaptacyjne, stąd wywołuje większe zaangażowanie zasobów uwagi.

Jak zauważyli Bloch i Richins (1992), produkty związane z atrakcyjnością można po-
dzielić na dwie podgrupy: produkty rozwiązujące problem dotyczący atrakcyjności oraz 
produkty uwydatniające atrakcyjność. Do pierwszej grupy należą między innymi kremy 
na trądzik czy szampony przeciwłupieżowe, do drugiej zaś pomadki do ust czy perfumy. 
Użycie drugiego typu produktów nie wynika więc z potrzeby rozwiązania problemu zwią-
zanego z urodą, lecz z chęci jej podkreślenia. Istnieją dowody na to, że wysoce atrakcyjne 
modelki przyczyniają się do zwiększonej efektywności reklamy dla produktów uwydat-
niających atrakcyjność (w porównaniu z modelkami przeciętnie atrakcyjnymi), natomiast 
dla produktów rozwiązujących problem poziom atrakcyjności modelki nie ma znaczenia 
(Bower, Landreth 2001). Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że osoby bardzo atrakcyjne 
postrzegane są jako nie borykające się z problemami przeciętnych ludzi (Dion, Berscheid, 
Walster 1972). Ich wiarygodność była oceniana jako równa wiarygodności modelek prze-
ciętnie atrakcyjnych.

W badaniu Bower i Landreth (2001) efektywność reklamy mierzona była przez oce-
nę produktu oraz intencje zakupowe. Świadomość marki nie była brana pod uwagę. Choć 
zgodnie z doniesieniami Kahle i Homer (1985) jest ona zależna od poziomu atrakcyjności 
modelki, to w badaniu wykorzystany został produkt uwydatniający atrakcyjność, a nie roz-
wiązujący problem. Zgodnie z doniesieniami Bower i Landreth (2001), należałoby się zatem 
spodziewać, że atrakcyjność modelki nie będzie związana ze świadomością marki. Jak do 
tej pory nie ma też danych, które pozwoliłyby określić, czy istnieją różnice na poziomie 
percepcji reklamy w zależności od atrakcyjności modelki oraz czy sposób percepcji wiąże 
się ze wskaźnikami efektywności reklamy i ze świadomością marki. 

Niniejsze badanie ma na celu przetestowanie hipotez postawionych przez Bower 
i Landreth (2001) o braku zależności między atrakcyjnością modelki a efektywnością re-
klamy mierzoną przez ocenę produktu i intencji zakupowych, a także analizę ewentualnych 
różnic w procesie percepcji reklamy w zależności od atrakcyjności modelki. Dodatkowo 
w badaniu uwzględniono warunek, w którym modelka jest nieobecna, aby wychwycić 
ewentualne różnice w efektywności reklamy będące skutkiem samej obecności modelki. 
Jako reklamowany produkt wybrane zostały żele do mycia twarzy jako przykład produktu 
rozwiązującego problem z atrakcyjnością (np. zatkane pory, sucha skóra) i jednocześnie czę-
sto występującego w reklamie obok twarzy modelki. 

Można zatem wyodrębnić następujące hipotezy badawcze:
H1: Atrakcyjność modelki nie ma związku z oceną jakości reklamowanego przez nią produktu.
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H2: Atrakcyjność modelki nie ma związku z oceną intencji zakupowych odnośnie reklamo-
wanego przez nią produktu.

H3: Atrakcyjność modelki nie ma związku ze świadomością marki reklamowanego przez 
nią produktu.

Metoda

W celu doboru odpowiednich zdjęć modelek do badania, wykonano pretesty. Modelki, 
które otrzymały odpowiednio najniższą i najwyższą ocenę zostały przypisane do warun-
ków z przeciętnie atrakcyjną oraz bardzo atrakcyjną modelką. Najniższy wynik plasował się 
mniej więcej w połowie skali, stąd nie można uznać, iż modelka była nieatrakcyjna. 

Zdjęcia produktów dobrano tak, aby były do siebie możliwie podobne. Każde opakowa-
nie ma taki sam kształt, wielkość i podobną kolorystykę. Użyte marki są stosunkowo mało 
znane na polskim rynku, dzięki czemu zminimalizowany jest wpływ znajomości marki na 
wynik testu pamięciowego. Nazwy marek są podobnej długości oraz równie łatwe do wy-
mówienia, co również minimalizuje ewentualny wpływ czynników zakłócających.

Badanie zostało wykonane w programie Open Sesame. Każdemu z uczestników wyświe-
tlone zostały trzy reklamy żeli do mycia twarzy w następujących warunkach: z twarzą bardzo 
atrakcyjnej modelki, z twarzą przeciętnie atrakcyjnej modelki oraz bez twarzy. Każda rekla-
ma wyświetlana była przez 5 sekund, po czym uczestnika badania proszono o udzielenie 
odpowiedzi dotyczących oceny produktu, intencji zakupowych oraz atrakcyjności modelki. 
Kolejność wyświetlania reklam była losowa. Na koniec należało odpowiedzieć, które marki 
pojawiły się w badaniu, zaznaczając odpowiednie odpowiedzi spośród sześciu do wyboru.

Do pomiaru atrakcyjności modelki użyto pięcioelementowej, siedmiopunktowej skali 
opracowanej przez Ohanian (1990) i zawierającej takie określenia, jak nieelegancka/ele-
gancka czy niepociągająca/pociągająca. Kwestionariusz oceny produktu pokrywał się 
w dużej mierze z tym użytym przez Bower i Landreth (2001), składał się z pięciu pytań 
o charakterze dyferencjału semantycznego i zawierał takie określenia, jak nieskuteczny/
skuteczny czy niekorzystny/korzystny. Intencje zakupowe zmierzone zostały przy pomocy 
pięcioelementowej siedmiopunktowej skali Likerta odnoszącej się do sformułowań takich, 
jak „chciałabym wypróbować ten produkt” czy „zakup tego produktu wydaje się dobrym 
pomysłem”. W trzech omawianych skalach można było przyznać łącznie od 5 do 35 punk-
tów. W badaniu wzięło udział 30 kobiet, studentek poznańskich uczelni w wieku 19-25 lat. 

Wyniki

Średnia ocena atrakcyjności modelki przeciętnie atrakcyjnej wyniosła 18,80 z odchyleniem 
standardowym równym 4,72 (co plasowało ją mniej więcej pośrodku skali atrakcyjności), 
natomiast dla modelki bardzo atrakcyjnej ocena była równa 26,90 z odchyleniem standar-
dowym na poziomie 4,96 (co umiejscawiało ją powyżej średniej na skali atrakcyjności). 
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Różnica w ocenie atrakcyjności była istotna statystycznie [F(1, 58) = 41.925, p<0.05]. Można 
zatem przyjąć, iż zdjęcia modelek dobrane na podstawie pretestów były odpowiednie. Nie 
zaobserwowano związku między typem produktu i jego marką a oceną jego jakości oraz in-
tencji zakupowych. Dobór produktów był zatem właściwy, a poszczególne żele zbliżone do 
siebie pod względem atrakcyjności. Również łatwość zapamiętania poszczególnych marek 
produktów była na podobnym poziomie, a różnice w zapamiętaniu nieistotne statystycznie.

W celu przetestowania hipotez wykonano jednoczynnikową analizę wariancji. Jak się 
okazuje, poziom atrakcyjności modelki jest związany zarówno z oceną jakości reklamowa-
nego przez nią produktu [F(2, 87) = 5.341, p = 0.006], jak i intencjami zakupowymi [F(2, 87) 
= 5.728, p = 0.005]. Testy post-hoc (test Bonferroniego) wykazały istnienie różnic dla obu 
zmiennych między warunkiem z bardzo atrakcyjną modelką a pozostałymi dwoma, czyli 
z modelką przeciętnie atrakcyjną oraz bez modelki. Co ciekawe, zarówno ocena jakości pro-
duktu, jak i intencje zakupowe nie różniły się istotnie w warunkach z przeciętnie atrakcyjną 
modelką, jak i bez modelki. Zależności te przedstawiono na wykresach 1 i 2.

Wykres 1
Średnia ocena jakości reklamowanego produktu w zależności od obecności  
i atrakcyjności modelki

Źródło: opracowanie własne.
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Test Chi-kwadrat nie wykazał istnienia związku między atrakcyjnością modelki a świa-
domością reklamowanej przez niej marki. Choć poziom odpamiętania dla każdej z marek 
był podobny i nie występowały różnice istotne statystycznie, to dostrzec można delikatnie 
zarysowującą się zależność. Najwięcej osób (27) zapamiętało markę produktu prezentowa-
nego samodzielnie, nieco mniej zapamiętało markę produktu prezentowanego z przeciętnie 
atrakcyjną modelką (25), natomiast najmniej osób (24) zapamiętało markę produktu prezen-
towanego w obecności bardzo atrakcyjnej modelki. 

W celu analizy danych okulograficznych z prezentowanych reklam wyodrębniono dwa 
obszary zainteresowań − twarz modelki oraz produkt. Jak się okazuje, atrakcyjność modelki 
miała związek z określonymi wzorcami eksploracji wzrokowej. Całkowity znormalizowa-
ny czas patrzenia (uwzględniający powierzchnię zajmowaną przez dany obraz) na obszar 
produktu był dłuższy w przypadku modelki bardzo atrakcyjnej i wyniósł średnio 2112 ms, 
podczas gdy dla modelki przeciętnie atrakcyjnej wynosił on 1637 ms. W warunku bez mo-
delki czas ten był naturalnie najdłuższy i wyniósł 2983 ms. Jednocześnie czas przyglądania się 

Wykres 2
Średni wskaźnik intencji zakupowych reklamowanego produktu w zależności  
od obecności i atrakcyjności modelki

Źródło: jak w wykresie 1.

handel_wew_2-2017.indd   50 2017-05-10   12:25:27



ANETA DISTERHEFT 51

modelce był dłuższy dla przeciętnie atrakcyjnej (4355 ms) niż bardzo atrakcyjnej (3126 ms). 
Również dla liczby fiksacji (pojedynczych spojrzeń) zarysowuje się podobna zależność. 
Dane dotyczące łącznego czasu eksploracji poszczególnych obszarów przez badanych na 
przykładzie jednego z produktów przedstawione są na rysunkach 1, 2 i 3.

Rysunek 1
Mapa cieplna dla reklamy z bardzo atrakcyjną modelką

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 2
Mapa cieplna dla reklamy z przeciętnie atrakcyjną modelką

Źródło: jak w rysunku 1.
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Dyskusja

Wyniki badania w pewnym stopniu przeczą doniesieniom Bower i Landreth (2001). 
Atrakcyjność modelki okazała się mieć znaczenie dla oceny reklamowanych produktów 
rozwiązujących problem dotyczący atrakcyjności oraz przy podejmowaniu decyzji zaku-
powych. Możliwe jednak, że żele do mycia twarzy stanowią swoistą kategorię produktów 
związanych z atrakcyjnością, których nie można zakwalifikować ani do kategorii uwydat-
niających atrakcyjność, ani do kategorii rozwiązujących problem związany z atrakcyjno-
ścią. Można założyć, że stanowią one grupę produktów co prawda związanych z atrakcyjno-
ścią, lecz będących produktami codziennego użytku. Przy takim założeniu zasadne byłoby 
stwierdzenie, iż zaangażowanie w sam proces zakupowy jest stosunkowo niskie, a co za tym 
idzie, zgodnie z metaanalizą Kahle i Homer (1985), decydujący wpływ na ocenę produktu 
i intencje zakupowe mogą mieć bodźce peryferyczne, czyli w tym wypadku zdjęcie mo-
delki. Osoby nie przykładające dużej wagi do danej kategorii produktów raczej „omiatają 
wzrokiem” reklamę i dokonują oceny na podstawie danych dostępnych na stosunkowo po-
wierzchniowym poziomie analizy. Możliwe również, że uczestnicy badania rzadko dokonu-
ją zakupu produktów użytych w badaniu i stąd ich stosunkowo niski poziom zaangażowania 
w proces podejmowania decyzji. Zasadne zatem byłoby kontrolowanie zmiennej, jaką jest 
poziom zaangażowania w proces zakupowy przy okazji kolejnych badań. Jeśli chodzi o za-
pamiętanie poszczególnych marek, wyniki nie potwierdziły doniesień Kahle i Homer (1985) 
o katalitycznym efekcie obecności atrakcyjnej modelki na przetwarzanie informacji, a co 
za tym idzie, na lepsze zapamiętanie marki. Zaobserwowano raczej zależność odwrotną - 
produkty prezentowane wraz z bardzo atrakcyjną modelką były najrzadziej odpamiętywane 
(choć zależność ta nie była statystycznie istotna). Możliwe, iż brak istotnych różnic wynikał 

Rysunek 3
Mapa cieplna dla reklamy bez modelki

Źródło: jak w rysunku 1.
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z niewielkiej liczby prezentowanych podczas badania produktów. Każdy uczestnik zapozna-
wał się jedynie z trzema produktami, które miał później odpamiętać mając do wyboru sześć. 
Większość badanych zaznaczyła więc wszystkie odpowiedzi poprawnie. Interesujących 
danych dostarcza analiza okulograficzna. Badani dłużej przyglądali się modelce przecięt-
nie atrakcyjnej niż bardzo atrakcyjnej. Tym samym spędzali oni więcej czasu oglądając 
reklamowany produkt, kiedy modelka była bardzo atrakcyjna. Mogłoby się wydawać, że 
im dłuższy czas spędzony na oglądaniu produktu, tym lepsze zapamiętanie jego marki. 
Takiej zależności jednak nie wykazano, co więcej, tendencja jest odwrotna. Wyjaśnienia 
uzyskanych wyników można upatrywać w wynikach badań Bower (2001). Dokonywanie 
porównań w aspekcie atrakcyjności fizycznej między modelką a odbiorcą reklamy może 
wywoływać negatywny afekt i niechęć do modelki. W niniejszym badaniu niechęć ta mogła 
manifestować się przez rzadsze spoglądanie na modelkę bardzo atrakcyjną niż na przecięt-
nie atrakcyjną. Jednocześnie nie była ona na tyle silna, bądź też zaangażowanie badanych 
w proces decyzyjny nie było na tyle znaczące, aby spowodować obniżenie oceny produktu 
czy mniejszą skłonność do zakupu.

Wyniki niniejszego eksperymentu przemawiają za wykorzystaniem wizerunku kobiet 
bardzo atrakcyjnych do reklam produktów dla kobiet związanych z atrakcyjnością. Dalsze 
badania pomogą ustalić, czy ich efektywność związana jest z poziomem zaangażowania 
w proces zakupowy danej kategorii produktów. Najprawdopodobniej dla osób silnie zaan-
gażowanych w proces zakupowy istotne okażą się cechy samego produktu. Jednocześnie 
obawy, że wizerunek osoby bardzo atrakcyjnej może odciągać uwagę od reszty przekazu 
reklamowego okazują się nieuzasadnione. Respondenci oglądając reklamę z bardzo atrak-
cyjną modelką w rzeczywistości poświęcili jej samej najmniej czasu. Równocześnie na-
wet ta niewielka ilość czasu poświęconego na przypatrywanie się modelce wystarczyła, aby 
wpłynąć znacząco na ocenę produktu oraz intencje zakupowe. Dalsze badania wykorzy-
stujące większą liczbę różnych produktów pomogłyby ustalić, w jaki sposób atrakcyjność 
modelki i tym samym czas poświęcony na eksplorację poszczególnych obszarów reklamy 
determinuje późniejsze zapamiętanie przekazu. Jednocześnie należy sprawdzić, czy te same 
zależności zarysują się w przypadku reklam dla mężczyzn zawierających wizerunki kobiet, 
a także reklam dla kobiet i mężczyzn zawierających wizerunek mężczyzny.
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Attractiveness of a Fashion Model and Perception and Effectiveness  
of Advertising on the Example of Body-Care Products

Summary

The results of the research concerning the relationship between attractiveness 
of a fashion model and effectiveness of advertising are ambiguous. According to 
the recent news, attractiveness of a fashion model does not matter in case of adver-
tisements of the products resolving a certain problem related to attractiveness. On 
the other hand, one never can tell how it is related to awareness of the brand and 
the way of advertisement perception. In this study, there is analysed both the rela-
tionship between fashion model’s attractiveness, advertisement effectiveness, brand 
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awareness and the characteristics of the processes of advertising perception depend-
ing on model’s attractiveness. The mobile eye-tracking device was used for the 
purpose of analysis of the perception processes. The article is of the research nature.

Key words: neuromarketing, cosmetics, purchasers’ behaviour.

JEL codes: M31

Привлекательность женского моделя и эффективность рекламы 
на примере продуктов для ухода за телом

Резюме

Результаты исследований, касающихся связи между приклекательностью 
женского моделя и эффективностью рекламы, неоднозначны. По последним 
сообщениям привлекательность женского моделя не имеет значения в ре-
кламах продуктов, которые решают некоторую проблему, связанную с при-
влекательностью. Неизвестно же, как она связывается с осознанием бренда  
и способом восприятия рекламы. В этом исследовании проводится анализ как 
зависимости между привлекательностью женского моделя и эффективностью 
рекламы и осознанием бренда, так и характеристика процессов восприятия 
рекламы в зависимости от привлекательности моделя. Для анализа процес-
сов восприятия использовали мобильный окулограф. Статья имеет исследо-
вательский характер.

Ключевые слова: нейромаркетинг, косметика, поведение покупателей.

Коды JEL: M31
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