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Orientacja na przyjemność w zachowaniach konsumentów

Wprowadzenie

W społeczeństwach wysoko rozwiniętych występują istotne zmiany w sferze 
konsumpcji. Dotychczasowe postrzeganie konsumpcji jako obszaru służącego do 
zaspokajania potrzeb życiowych ulega zmianie. Ludzie szukają innych możliwości 
realizacji swoich celów. Jednym z celów jest dążenie do przeżywania przyjemności 
i przygody w konsumpcji. Dobra konsumpcyjne nie służą jedynie zaspokojeniu po-
trzeb, ale są źródłem doznawania przyjemności. Od zawartości przyjemności zależy 
wysokość sprzedaży produktu. Jest to wynik zmiany w podejściu do sensu życia. 
Konsument nie stawia już więcej pytania, jak osiągnąć coś w życiu, lecz pytanie, cze-
go oczekuje od życia? Odpowiedzią jest przyjemne, pełne przygód i niespodzianek 
życie. G. Schulze, szukając odpowiedzi na pytanie o kulturowe uwarunkowania życia 
człowieka w społeczeństwie dobrobytu, w swoim dziele pt. „Erlebnisgesellschaft” 
wskazuje, że sens życia współczesnego konsumenta warunkuje dążenie do przeży-
wania przyjemności i przygody1. Dobra konsumpcyjne z zawartością przyjemności 
są środkiem realizacji celów życiowych, dzięki nim życie konsumenta nabiera sen-
su. Funkcje użytkowe jako obiektywne cechy produktów i usług będą znaczyć co-
raz mniej, ważniejsza natomiast będzie subiektywna zawartość2. Odpowiedzią na te 
zmiany są określone działania marketingowe, w których główny nacisk będzie poło-
żony nie na cechy produktu, lecz na funkcje znaczeniowe, w szczególności na poten-
cjał marzeń i przyjemności. 

Orientacja na przyjemność jako kierunek zmian w systemie 
wartości

W rozważaniach nad konsumpcją koncepcja wartości odgrywa ważną rolę. 
Wartości są wewnętrznym drogowskazem ludzkiego działania, stanowią cel, do któ-
rego jednostka dąży. Wartości występują zazwyczaj nie pojedynczo, ale w ramach 
określonego systemu. Kontekst, w jakim używa się pojęcia system wartości, suge-
ruje, że przez „system” rozumie się w tym sformułowaniu określony układ elemen-

1  G. Schulze, Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart, Verlag Campus, Frankfurt /M. 1992.
2  G. Schulze, Erlebnisse am laufenden Band, „Absatzwirtschaft” 1996, nr 6, s. 38.
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tów powiązanych ze sobą w sposób hierarchiczny. System wartości odgrywa ważną 
rolę w aktywności konsumenckiej jednostki, bowiem dzięki dobrom konsumpcyjnym 
konsument może zrealizować cel, który wyznaczony jest przez wartości. Wartość wy-
stępuje zazwyczaj jako „długookresowa prognoza” dla wzorca zachowania, a więc 
ma relatywnie duży zasięg. Dzięki znajomości wartości można wyjaśnić aspiracje 
konsumpcyjne jednostki i jej rzeczywiste zachowania w sferze konsumpcji. Poznanie 
systemu wartości jednostek jest kluczem do zrozumienia zachowań konsumpcyjnych. 

W społeczeństwach wysoko rozwiniętych obserwujemy zmiany w systemie war-
tości. Priorytety ekonomiczne związane z dążeniem do dobrobytu uległy zmianie na 
rzecz aspiracji niematerialnych powiązanych z jakością życia, co skutkuje stopniową 
utratą znaczenia tradycyjnych wartości, np.: własność, finansowa stabilizacja, kariera 
i rodzina. Jak pisał R. Inglehart, „wartości zachodnich społeczeństw ulegają przemia-
nom w kierunku od zdecydowanego nacisku na kwestie materialne i bezpieczeństwo 
fizyczne do coraz większej istotności jakości życia”3. Konsekwencją tych zmian jest 
wzrost znaczenia wartości postmaterialnych związanych z samoekspresją i rozwojem 
indywidualnym, w szczególności dotyczy to pojawienia się tendencji samorozwoju 
przez „zabawę i przyjemność z nabywania i posiadania dóbr” jako podstawowych 
osobowych wartości w społeczeństwie. R. Ingelhart widzi konsumpcję jako jeden 
z ważniejszych sposobów indywidualnej samoekspresji i wyróżnik stylu życia4. 
Również M. Górnik-Durose wskazuje na podstawie badań, że konsumpcja, a szcze-
gólnie proces nabywania dóbr i usług, pozwala na swobodną ekspresję i gratyfikację 
potrzeb związanych ze wzmacnianiem własnego „Ja”5. Samoekspresja w konsump-
cji związana jest ze stylem życia nastawionym na poszukiwanie doznań związanych 
z przyjemnością. W. Kroeber-Riel dostrzega w konsumpcji rozwój orientacji na przy-
jemność, jako ważny trend zmian w społeczeństwie niemieckim6.

Termin orientacja na przyjemność oznacza, że konsument kupuje oferowane pro-
dukty nie ze względu na funkcjonalną użyteczność, lecz z uwagi na cechy niemate-
rialne, np. zawartość symboliczną. Przy czym nie jest możliwe całkowite oddzielenie 
funkcji użytkowych od funkcji symbolicznych7. Dominującym motywem nabywania 
dóbr konsumpcyjnych jest ich zawartość znaczeniowa, która jest składnikiem subiek-
tywnie odczuwanej jakości życia8. Wzrostowi znaczenia orientacji na przeżywanie 
przyjemności służą zmiany w obszarze miejsc konsumpcji. Powstanie parków roz-
rywki, mallów z restauracjami, barami, kinami, aquaparków wraz z gastronomią czy 

3  R. Ingelhart, The Silent Revolution Changing values and Political Styles among Western Publics, Princeton 
University Press, Princeton 1977, s. 3.
4  Cyt. za P. Zdziech, Ronalda Ingelharta teoria rozwoju ludzkiego, Wydawnictwo NOMOS, Kraków 2010, s.126.
5  M. Górnik-Durose, Ważność dóbr materialnych w kontekście indywidualnych wartości i orientacji społecznych, 
„Kolokwia Psychologiczne” 2007, nr 16, s.99.
6  W. Kroeber-Riel, Erlebnisbetontes Marketing, (w:) Realisierung des Marketing – Marketing in unterschidlichen 
Situationen von Markten und Unternehmen, red. Ch. Belz, Band 2, Savosa –st. Gallen 1986, s.1139.
7  A. Stihler, Die Entstehung des modernen Konsums. Darstellung und Erklärungsansätze, Verlag Duncker und 
Humbold, Berlin 1998, s. 106.
8  P. Weinberg, Erlebnisorienterte Einkaufsstattengestaltung im Einzelhandel, „Marketing ZFP” 1986, nr 8, s. 99. 
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statków wycieczkowych sprzyja rozwojowi orientacji na przyjemność. Na przykład 
konsumenci rezygnują z pójścia do kawiarni w centrum miasta na rzecz wyjazdu do 
centrum handlowo-rozrywkowego, gdzie w jednej z licznych kawiarni z atrakcjami 
w postaci muzyki na żywo mogą wypić filiżankę kawy w niezwykłym otoczeniu. Przy 
okazji mogą spotkać przyjaciół, odwiedzić pobliskie sklepy, licząc na okazję zakupu 
atrakcyjnego produktu. Według G. Schulze, orientacja przyjemnościowa w konsump-
cji uzewnętrznia się w postaci oferty dóbr zaspokajających przyjemność w obszarach 
ludzkiego życia dotychczas wolnych od wpływów tej tendencji. Może ona obejmo-
wać stosunki przyjacielskie, role rodzicielskie, zawód, życie polityczne, zachowania 
w stosunku do swojego ciała, stosunek do natury, a więc mniej lub bardziej całe na-
sze życie9. Dążenie do przeżywania przyjemności i przygody staje się imperatywem 
społecznego działania konsumenta. Oznacza to przesunięcie przyjemności z peryferii 
do centrum systemu wartości i pełnienie przez nią funkcji wartości wewnętrznej, ste-
rującej działaniem człowieka10. Konsekwencją tego jest sytuacja, w której koniecz-
ność doznawania przyjemności staje się społeczną normą, którą należy przestrzegać. 
Przyjemność w konsumpcji z jednej strony staje się osobistą korzyścią, a z drugiej 
strony jest społecznie uznana. Ludzie stopniowo podporządkowują się tej normie.

Przesłanki kształtowania się orientacji na przyjemność 
w konsumpcji

Wzrost znaczenia przyjemności w konsumpcji jest znakiem charakterystycznym 
dla współczesnego społeczeństwa dobrobytu, którego członkowie nie są już zajęci 
zdobywaniem dóbr służących do zaspokojenia potrzeb podstawowych, lecz poszuki-
waniem dóbr zaspokajających ich wysublimowane potrzeby konsumpcyjne. W spo-
łeczeństwie tym orientacja na przeżycie została zastąpiona orientacją na przyjem-
ność11. Orientacja na przyjemność jest wynikiem wielowymiarowych zmian w sferze 
konsumpcji i szerzej w społeczeństwie. Do najważniejszych z nich zaliczymy: 
 – rozwój społeczeństwa konsumpcyjnego, w którym konsumpcja jest główną siłą 

dynamizującą życie społeczne, przy czym nie chodzi o konsumpcję dóbr, które za-
spokajają potrzeby egzystencjalne, lecz o konsumpcję tzw. dóbr zaspokajających 
potrzeby konsumpcyjne. P. Ekins wskazuje, że społeczeństwo konsumpcyjne to 
takie, w którym posiadanie i konsumpcja dóbr i usług mają tendencję wzrostową, 
co jest konsekwencją różnorodności dóbr i usług odtwarzających w pierwszym 
rzędzie kulturę i zapewniających bezpieczną drogę do osobistego szczęścia, spo-
łecznego statusu i narodowego sukcesu12. Można postawić tezę, że w społeczeń-

9  G. Schulze, Die Erlebnisgeselchaft...,  op. cit., s. 42.
10  Tamże, s. 59.
11  Tamże, s. 55.
12  P. Etkins, A Sustainable Consumer Society. A Contradiction in Terms, „International Environment Affairs” 1991, 
nr 4, s. 244.
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stwie konsumpcyjnym konsumpcja w porównaniu z innymi sektorami życia spo-
łecznego odgrywa dominującą rolę13;

 – duże nasycenie większości rynków produktami charakteryzującymi się krótkim 
czasem życia. Producenci muszą stosować różne metody, aby utrzymać się na 
rynku. Nie wystarczy zastosowanie klasycznych metod ekonomicznych, takich 
jak: obniżenie ceny dzięki obniżeniu kosztów produkcji, podwyższenie jakości 
produktów czy też zastosowanie techniki marketingowej, np. promocji, odpo-
wiedniego rozmieszczenia produktów w sklepach itd. Aby zachęcić konsumentów 
do nabycia dóbr i usług producenci zmuszeni są budować strategie marketingowe 
oparte na wartościach związanych z doznawaniem przyjemność14;

 – spadek znaczenia etosu pracy i jednoczesne zwiększenie się roli konsumpcji, któ-
rą ujmuje się jako wartość. Konsumpcja stała się sposobem konstruowania przez 
jednostkę swojej tożsamości za pomocą dóbr konsumpcyjnych obudowanych 
symbolami. Wyznaczyło to nowe perspektywy roli, jaką odgrywa konsumpcja 
w życiu społeczno-gospodarczym. Konsumpcja powiązana z orientacją hedo-
nistyczną i orientacją indywidualistyczną stała się centralną sferą życia społecz-
nego;

 – ciągły wzrost oferty informacyjnej dla konsumenta poprzez nowe środki infor-
mowania. Łatwy dostęp do informacji i częstsze podróże zaktywizowały współ-
czesnego konsumenta. Zadaniem informacji jest m.in. kształtowanie uczucia po-
zytywnego stosunku do przedmiotu informacji. Informacja staje się czynnikiem 
wzmacniającym orientację na przyjemność u konsumenta. Tę rolę ma do spełnie-
nia świat reklamy, gdzie informacje są silnym wzmocnieniem orientacji na przy-
jemność wśród konsumentów15;

 – wzrost potrzeby manifestowania emocjonalnych uczuć poprzez konsumpcję, jako 
wynik racjonalizacji miejsca pracy i wyobcowania człowieka z natury. Jest to kon-
sekwencja rozwoju międzynarodowych korporacji, które ujednolicają zachowania 
ludzi w organizacjach. Coraz mniej miejsca jest na zachowania spontaniczne, po-
dejmowane pod wpływem emocji. Dominuje sformalizowany model zachowań 
ludzi w organizacji16. Wiele osób pracuje w standardowo wyposażonych biurach, 
w oderwaniu od natury i innych ludzi, co wywołuje naturalne dążenie do sty-
mulacji zmysłowej i emocjonalnej poza miejscem pracy. Te warunki wpływają 
na postrzeganie konsumpcji jako sposobności do wyrażania emocji i doznawania 
przyjemności17;

13  N. F. Schneider, Konsum und Gesselschaft, (w:) Konsum: soziologische, ökonomische und psychologische 
Perspektiven, red. D. Rosenkranz, Verlag Leske+Budrich, Opladen 2000, s.11.
14  W. Kroeber-Riel, Erlebnisbetontes Marketing..., op. cit, s. 1137-1151.
15  A. Stihler, Die Entstehung des modernen Konsum, Verlag Duncker und Humboldt, Berlin 1998, s. 109.
16  Szerzej zachowanie ludzi w korporacji opisuje M. Biernacka, Człowiek korporacji. Od normatywizmu do afirmacji 
własnego Ja, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009, s. 209-268.
17  W. Kroeber- Riel, Konsumentenverhalten, 4 Auflage, Verlag Vahlen, München 1990, s. 119-120.
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 – wzrost orientacji na przyjemność, będący skutkiem przyrostu wolnego czasu. 
Z uwagi na zwiększanie się czasu wolnego w stosunku do czasu pracy ludzie 
przesuwają punkt ciężkości swojego życia na czas wolny. Czas wolny stał się 
drugą autonomiczną warstwą życiową i wykorzystywany jest jako czas przezna-
czony na konsumpcję18. Możemy mówić o dobrach czasu wolnego, np. o produk-
tach i usługach związanych z czasem wolnym. W czasie wolnym jednostka gra 
role konsumenta. W porównaniu z rolami związanymi z pracą, zachowanie się 
człowieka w czasie wolnym jest silnie personalizowane i role te są spontanicznie 
pełnione. W czasie wolnym człowiek poszukuje zaspokojenia potrzeby przyjem-
ności. Potwierdzają to badania C. Campbella, który uważa, że w konsumpcji wy-
stępuje trend związany z coraz większym naciskiem na konsumpcję rekreacyjną 
i spędzanie czasu wolnego na zakupach19;

 – tendencję do rozwoju miejsc konsumpcji, tzw. centrów handlowo-rozrywkowych. 
Centra te cechuje luksus, ekskluzywność, bogactwo, które dla konsumenta są na 
wyciągnięcie ręki i mogą spełnić marzenia. W mallach oferuje się konsumentom 
więcej możliwości doznania przyjemności niż w dotychczasowych dużych do-
mach towarowych. R. Haubl przewiduje, że będą się one rozwijać na podobień-
stwo „Mall of America”, w którym m.in. można wziąć „ślub marzeń”, skorzystać 
z oferty luksusowej limuzyny, która zawiezie nas wraz zakupami do wcześniej 
wynajętego hotelu, spotkać gwiazdę mass mediów, przymierzającą parę butów. 
Jest to konsumpcyjny świat, którego nikt i nic nie zakłóca i w którym konsument 
może zaspokoić wszelkie zachcianki i znaleźć szczęście 20. 
Analiza powyższych czynników determinujących konsumpcję pozwala wskazać 

kierunki zmian w jej obszarze. Jedną z nich jest proces kształtowania się konsumpcji 
przyjemności, realizowanej przez część konsumentów określaną mianem konsumen-
ci przyjemności.

Charakterystyka konsumenta przyjemności

Z uwagi na wzrost znaczenia orientacji na przyjemność w konsumpcji warto się 
zastanowić nad jej konsekwencjami dla funkcjonowania rynku. Do najważniejszych 
zaliczymy pojawienie się tzw. konsumentów przyjemności, którzy chcą zaspokoić 
potrzebę przyjemności. Na podstawie badań konsumentów na rynku niemieckim  

18  H. W. Opaschowski, Freizeit, Konsum und Lebensstil, (w:) Wertwandel und Konsum, red. R. Szallies, G. Wiswede, 
Verlag Moderne Industrie, Landsberg/Lech 1990, s. 111- 133.
19  C. Cambell, Zakupy, spędzanie czasu wolnego i wojna płci, (w:) Socjologia codzienności, red. P. Sztomka,  
M. Bogunia-Borowska, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2008, s. 368.
20  R. Haubl, Welcome to the pleasure dome. Einkaufen als Zeitvertrieb, (w:) Freizeit in der Erlebnisgesellschaft. 
Armüsement zwischen Selbstverwirklichung und Komerz, red. H. Hartmann, R. Haubl, Verlag Leske+Budrich, 
Opladen 1999, s. 224.
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H. W. Opaschowski scharakteryzował konsumenta przyjemności21. Jest to najczę-
ściej mężczyzna około 40-letni, stanu wolnego lub rozwiedziony. Żyje według de-
wizy – nowość jest najlepsza, w związku z tym pożądane dobra muszą być najlep-
sze, najmodniejsze. Konsumenci z tej grupy są materialistycznymi egocentrykami. 
Najważniejszym motywem zakupów dla nabywców w czasie wolnym jest dążenie do 
przeżywania przyjemności i zmysłowe stymulowanie. Swój czas wolny poświęcają 
na spotkania towarzyskie, uprawianie sportów, hobby i podróże. Uprawiają sporty, 
bowiem chcą mieć super figurę, w tym przypadku możemy mówić o przymusie po-
siadania określonej, szczupłej, wysportowanej sylwetki. Innymi atrybutami zachowań 
konsumpcyjnych są urządzenia związane z nowoczesną techniką, najlepsze na rynku 
i zarazem najdroższe. Dobra te są pomocne w budowie tożsamości jednostkowej.

Nieco inną propozycję cech konsumenta przyjemności przedstawili D. Bellenger 
i P. Korgaonkar, którzy opracowali profil rekreacyjnego nabywcy (recreational 
shopper). Ten typ konsumenta charakteryzuje się tym, że czas wolny w dużej części 
przeznacza na robienie zakupów. Motywy, którymi się kieruje, to: demonstrowanie 
własnej tożsamości, chęć zabawy, doznawanie przyjemności i zadowolenia podczas 
zakupów. Konsument przyjemności w dużych domach towarowych może demonstro-
wać swoją indywidualność poprzez nabywanie luksusowych dóbr i uczestniczenie 
w zabawie, którą oferują centra handlowe. Konsument ten jest otwarty na nowości 
i niespodzianki podczas zakupów. Doznaje uczucia przyjemności jedynie w oto-
czeniu przepychu i elegancji, które oferują duże malle, dlatego chętnie spaceruje 
i dokonuje zakupów w tych centrach handlowych. Konsument przyjemności przy 
podejmowaniu decyzji o zakupie danego produktu zwraca uwagę na cenę (preferuje 
drogie produkty), wysoką jakość, prestiż marki i przyjemną atmosferę podczas zaku-
pów, którą stwarza obsługa sklepowa22. Niekiedy dokonuje spontanicznych zakupów 
pod wpływem impulsów zewnętrznych, płynących z otoczenia sklepowego. Robienie 
zakupów daje mu dużo zadowolenia, w związku z tym więcej czasu poświęca na 
zakupy niż konsument nastawiony na zaspokojenie potrzeb podstawowych. Poza 
tym dużo czasu poświęca na zdobywanie informacji o nowych produktach na rynku 
i o nowych trendach mody. Ogląda programy telewizyjne poświęcone stylom życia 
i aktywnie poszukuje informacji w czasopismach i w Internecie. Za A. Stihler można 
by go nazwać „information seekers” 23. 

W Polsce również podjęto próbę określenia cech konsumenta przyjemności. W wy-
niku badań nad przemianami konsumpcji w Polsce24 wyodrębniono typ konsumenta 
nastawionego na osiąganie przyjemności. Jest nim nabywca, który podczas zakupów 

21  H. W. Opaschowski, Konsum 2000 – Szenarien über die Zukunft von Konsum und Freizeit, (w:) Konsum 2000. 
Veränderung im Verbraucheralltag, red. G. Rosenberger, Verlag Campus, Frankfurt /M. 1992,  s. 211-213.
22  D. Bellenger, P. Korgaonkar, Profiling the recreational shopper, „Journal of Retailing“ 1980, nr 53, s.29-39, cyt. za 
A. Stihler, Die Entstehung des modernen Konsum, op. cit., s. 112.
23  A. Stihler, Die Entstehung des modernen Konsum, op. cit., s. 112.
24  F. Bylok,  Konsumpcja w Polsce i jej przemiany w okresie transformacji, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 
Częstochowa 2005, s. 376-378.
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kieruje się motywem nowości („lubię kupować nowe produkty, żeby je wypróbować”). 
Wpływ na jego decyzje nabywcze ma reklama („lubię czytać reklamy i informacje 
o produktach”). Konsumenta przyjemności charakteryzuje spacerowanie po dużych 
sklepach („lubię oglądać wystawy sklepowe i dotykać towary bez chęci ich kupienia”) 
i przyjemność osiągana przez sam akt zakupu („lubię kupować, bo sprawia mi to przy-
jemność”). Na podstawie przeprowadzonej analizy zależności między zachowaniem 
konsumenta nastawionego na osiąganie przyjemności a wybranymi zmiennymi spo-
łeczno-demograficznymi zbudowano wzorzec konsumenta przyjemności. Są to czę-
ściej kobiety niż mężczyźni, zazwyczaj ludzie młodzi w wieku 18-24 lata, mieszkający 
w dużym mieście powyżej 500 tys. mieszkańców. Konsumenci nastawieni na osią-
ganie przyjemności są bardzo dobrze wykształceni (wykształcenie wyższe i średnie) 
i w większości należą do klasy średniej i wyższej. Są to osoby w miarę zamożne, oce-
niające swoje warunki materialne jako dobre. Konsumenta nastawionego na osiąganie 
przyjemności cechuje przede wszystkim zachowanie, w którym dominuje nastawienie 
na nowości w ofercie rynkowej, osiąganie przyjemności przez oglądanie reklamy, wy-
staw sklepowych i spacerowanie po dużych sklepach oraz przez sam akt kupna. Do 
grupy konsumentów nastawionych na osiąganie przyjemności należą osoby, które 
chcą w czasie wolnym robić wszystko to, czego nie mogą zrobić w czasie pracy. Żyją 
według dewizy „nowość jest najlepsza,” tj. najlepsze, najbardziej modne wyposaże-
nie jest dobrem najbardziej pożądanym przez tę grupę konsumentów. Konsumpcja 
i uprawianie sportów są wykorzystywane do tworzenia własnej tożsamości. Ten typ 
konsumenta jest charakterystyczny dla społeczeństwa konsumpcyjnego. 

Charakterystycznym zachowaniem konsumenta przyjemności jest spontanicz-
ne (impulsywne) nabywanie atrakcyjnych dóbr. Impulsywne zakupy różnią się od 
normalnych zakupów tym, że decyzje o nabyciu danego produktu podejmowane są 
szybko, bez głębszej refleksji. Według R. Haubla duża część konsumentów dokonuje 
zakupów pod wpływem impulsu, przy czym paradoksalnie „zakupy impulsywne” są 
zaplanowane25, jednak nie chodzi tu o planowanie podejmowane przez konsumen-
ta, lecz o planowanie sprzedawcy. Właściciele sklepów aranżują sytuacje, w których 
konsumenci tracą kontrolę nad swoimi decyzjami. Stosują w tym celu różne techniki 
marketingowe, np. gratyfikacje, podarunki, oferty rabatowe itd. Poza tym wykorzy-
stują wystrój sklepu i atrakcyjną muzykę, które mają wytworzyć przyjazną atmosfe-
rę, sprzyjającą spontanicznym zakupom. M. Prisching uważa, że celem producenta 
i jego oferty jest wytworzenie u potencjalnego nabywcy stanu transu konsumpcyj-
nego, polegającego na tym, że dla konsumenta świat dóbr konsumpcyjnych staje się 
najważniejszy26. Sam akt zakupu jest dla niego przyjemnością, rozwiązaniem psycho-
logicznego napięcia, spełnieniem marzeń.

25  R. Haubl, Welcome to the pleasure dome..., op. cit., s. 218.
26  M. Prisching, Die zweidimensionale Gesellschaft. Ein Essay zur neokonsumistischen Geisteshaltung, VS Verlag für 
Sozialwisenschaft, Wiesbaden 2009, s.122.
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Innym typowym wzorem zachowań konsumenta przyjemności jest spacerowa-
nie po sklepach bez motywu zakupu określonego dobra. Konsument doznaje uczucie 
przyjemności podczas spaceru po galeriach handlowych czy też pasażach handlo-
wych, oglądając wystawy sklepowe, dotykając luksusowych produktów bez ich zaku-
pu. Głównym źródłem przyjemności jest wyobrażenie odczuwania satysfakcji z uży-
cia dóbr, które znajdują się w galeriach, wystawach lub, które prezentowane są na 
pokazach mody. Funkcja użyteczna tych produktów jest drugorzędna, liczy się tylko 
ich „potencjał marzeń”. Można się zatem zgodzić ze stwierdzeniem Z. Baumana, że 
„Konsumenci są przede wszystkim zbieraczami wrażeń, kolekcjonują rzeczy jedynie 
wtórnie, jako pochodne doznań”27. Reakcją na te zachowania jest specyficzny układ 
prezentowanych produktów w sklepie, przyciągający wzrok potencjalnego nabyw-
cy. Badania nad organizacją centrów handlowych wskazują, iż duże sklepy stosują 
techniki sytuowania produktów tak, aby konsument nie widział oferty towarów jako 
konfrontacyjnej, ale jako umożliwiającą zaspokojenie potrzeby przeżywania przy-
jemności. Przy projektowaniu dużych sklepów wykorzystywana jest semiotyka28.

Konsekwencje rozwoju orientacji na przyjemność w konsumpcji 
dla marketingu 

Współczesny rynek konsumencki ulega istotnym przemianom. Jest to wynik 
m.in. zmiany postrzegania funkcji produktu. Stopniowo obniża się znaczenie funk-
cjonalności i użyteczności produktów na rzecz funkcji symbolicznych. Obserwujemy 
przeniesienie symboli społecznych i kulturowych na dobra konsumpcyjne, co umoż-
liwia zaspokojenie potrzeb społecznych i emocjonalnych. W. Kroeber-Riel uważa, 
że coraz więcej konsumentów na rynku poszukuje dóbr i sytuacji, dzięki którym za-
spokoją swoje emocjonalne potrzeby manifestowane przez styl życia29. W związku 
z tym producenci w swoich strategiach rynkowych powinni uwzględniać orientacje 
na przyjemność i przeżywanie przygody wśród konsumentów. Funkcjonalność i rze-
czowa jakość z tego punktu widzenia jest ważna, ale niezbędny jest ukryty potencjał 
zaspokajania potrzeby przyjemności i przygody. Produkty z ukrytą zawartością przy-
jemności są czynnikiem podwyższającym jakość życia konsumenta, tj. jego subiek-
tywne zadowolenie. Zawartość przyjemności w produkcie może obejmować wygląd  
(design), opakowanie, materiał, z którego jest wykonany, kolor, zapach itd. W ostat-
nich latach widoczne są zmiany w produkcji dóbr. Pod wpływem nacisku specjalistów 
marketingu zmienił się design dóbr, niektóre produkty stały się małymi dziełami sztu-
ki. M. Feathersone uważa, że jest to wynik procesu estetyzacji produkcji i nasycenia 

27  Z. Bauman, Globalizacja, PIW, Warszawa 2000, s.99.
28  J. M. Floch, Rola semiotyki strukturalnej w projektowaniu hipermarketu (w): Zachowania konsumenta. Koncepcje 
i badania europejskie, red. M. Lambkin, G. Foxall, F. van Raaij, B. Heilbrunn, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2001, s. 476-502.
29  W. Kroeber-Riel, Erlebnisbetontes Marketing..., op. cit., s. 1143.
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symboliką dóbr konsumpcyjnych. Można w tym sensie mówić o podwójnym aspek-
cie symbolicznym dóbr materialnych, mianowicie o symbolice zawartej w kształcie 
i obrazie procesu wytwarzania i procesu marketingowego oraz o skojarzeniach sym-
bolicznych, jakie wywołują dobra materialne30. Innym obszarem działania marketin-
gu promującego dobra związane z przyjemnością i przygodą jest reklama, w której 
nacisk położony jest na pozycjonowanie przyjemności i przygody w reklamowanych 
dobrach. Produkty te są powiązane z pozytywnymi wartościami, takimi jak sukces 
i społeczne uznanie, zdrowie, przyjaciele, radość, wolność, przygoda, które mają 
wywołać pozytywne reakcje na promowane artykuły handlowe31. Konsument wiąże 
zatem reklamowane produkty z pozytywnymi emocjami lub z zawartymi w nich sym-
bolami. Dobra nasycone wartościami związanymi z przyjemnością i przygodą stają 
się konkurencyjne na rynku wobec innych produktów. Sukces na rynku nie zależy 
więc już tylko od ceny i jakości produktów, ponieważ różnice między produktami 
z tej samej półki są niewielkie, ale w dużej mierze zależy od niezwykłości, niespo-
dzianki, humoru i w szczególności od fantazyjnej idei reklamy danego produktu, któ-
ra wywoła pozytywne skojarzenia wśród potencjalnych nabywców.

Rozwój orientacji na przyjemność wśród konsumentów wywiera wpływ na spo-
sób sprzedaży dóbr konsumpcyjnych. Sklepy dostosowują swój wystrój do oczeki-
wań konsumentów, którzy chcą przeżyć coś nowego, ekscytującego podczas zaku-
pów. W tym celu wystrój ich nasycony jest emocjonalnymi elementami, które mają 
wywołać u nabywców pozytywne wrażenie. Pojawiają się tematyczne wystroje 
sklepów. Widoczne to jest w dużych galeriach handlowych, które w swoim wystro-
ju nawiązują do wydarzeń kojarzonych z przyjemnością i przygodą. Przykładem 
jest mall w „West Edmonton Mall” w Alberta w Kanadzie, w którym zbudowano 
atrapę morza z oryginalną zabytkową łodzią podwodną, którą można zwiedzać32. 
O sukcesie w sprzedaży dóbr nasyconych wartościami związanymi z przyjemnością 
i przygodą decyduje również atmosfera w sklepie. Jest ona wynikiem występowania 
kombinacji wielu czynników, m.in. pozytywnych relacji sprzedawców z klientami, 
kompetencji personelu sklepu, porządku w sklepie, efektów pokazowych, muzyki, 
wyposażenia sklepu. Na przykład przed świętami Bożego Narodzenia sklepy wyko-
rzystują pozytywne skojarzenia ze świętami jako czas przyjemnie spędzany. W tym 
celu budują dekoracje świąteczne w kolorze zielonym i czerwonym i wykorzystują 
muzykę świąteczną.

Orientacja na przyjemność i przygodę zauważalna jest również w sposobie deko-
rowania wystaw sklepowych. Funkcją wystaw sklepowych jest zachęcanie klientów 
do wejścia do sklepu. W tym celu wykorzystuje się kombinację emocjonalnych po-

30  M. Featherstone, Koncepcje kultury konsumenckiej, (w): Zachowania konsumenta. Koncepcje i badania europej-
skie, red. M. Lambkin, G. Foxall, F. van Raaij, B. Heilbrunn, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 309.
31 A. Stihler, Die Entstehung des modernen Konsum..., op. cit., s. 118.
32  D. Schrage, M. R. Friederici (red.) Zwischen methodenpluralismus und Datenhandel. Zur Soziologie der  kommer-
ziellen Konsumforschung, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2008, s. 100.
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trzeb i produktów, które tworzą scenerię dla określonej animacji. Mottem mogą być: 
karnawał, święta Bożego Narodzenia, safari w Afryce, przechadzka po ulicach Paryża 
itd. Środkiem stymulującym zachowanie konsumenckie jest obraz stanu osiągniętej 
przyjemności. Wystawy sklepowe mają wytworzyć iluzję, że wystawione produkty 
zapewnią przyjemność z ich posiadania. Jest to obszar między realnością a fikcją. 
Tę iluzję Campbell nazywa „snem na jawie” i definiuje jako formę mentalnej ak-
tywności powstałą w wyniku napięcia między „nieokiełzanym wytworem wyobraźni 
a zewnętrznym oczekiwaniem” 33. Wystawa sklepowa ma pobudzić konsumenta do 
marzeń o wystawionych produktach. 

Zakończenie

Przedstawiona wizja „nowego” konsumenta na rynku, tzw. konsumenta przy-
jemności, jest coraz bardziej realna we współczesnym społeczeństwie. W związku 
z tym możemy mówić o korzyściach i zagrożeniach wynikających z tego stanu rze-
czy. Pozytywną stroną tworzenia się nowej orientacji konsumpcyjnej jest wzrost zna-
czenia wolności wyboru stylu konsumpcji. Różnorodność oferty na rynku zapewnia 
możliwość tworzenia indywidualnej tożsamości. Zagrożeniem jest natomiast tzw. 
„etyka hedonizmu”, w której dążenie do przeżywania rozkoszy, przyjemności i przy-
gody determinuje zachowanie konsumenta. Głównym deficytem zachowań konsu-
menckich pod wpływem tej etyki jest brak umiaru w zakupach, czyli konsumowanie 
„dla samej konsumpcji”. Skutkiem tego jest dążenie do posiadania coraz to nowych 
dóbr. Głównymi wyznacznikami ludzkiego szczęścia stają się zatem konsumpcja 
dóbr i przeżywanie przyjemności. Jednak posiadanie rzeczy samo przez się nie uczy-
ni człowieka szczęśliwym, niezbędne są również wartości etyczne. 

Odpowiedzią producentów na tworzenie się „nowego” konsumenta jest z jednej 
strony produkcja dóbr, które zawierają potencjał przyjemności, a z drugiej strony roz-
wój nowych technik marketingowych, np. reklamy z sugestywnymi obrazami zapew-
niającymi przyjemne sensoryczne doznania, czy kreowanie wydarzeń tzw. eventów 
w galeriach handlowych. 
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Streszczenie

Artykuł poświęcony jest prezentacji rozwoju orientacji na przyjemność w kon-
sumpcji i konsekwencjom tego rozwoju dla marketingu. Główny przedmiot rozważań 
stanowi konsumpcja przyjemności. W opracowaniu poddano analizie zmiany warto-
ści konsumpcyjnych w kierunku orientacji na przyjemność. Przedstawiono przesłanki 
kształtowania się tej orientacji w konsumpcji. Skupiono się na opisie cech charakte-
ryzujących konsumenta przyjemności i wzorów jego zachowań w sferze konsumpcji. 
W celu opisu specyfiki konsumenta przyjemności przedstawiono wyniki badań nad 
zachowaniami konsumpcyjnymi ukierunkowanymi na zaspokojenie potrzeby przy-
jemności. Wskazano na wyzwania stojące przed marketingiem w związku ze wzro-
stem trendu na poszukiwanie przyjemności i przygody w sferze konsumpcji. 

Słowa kluczowe: konsumpcja, zachowania konsumpcyjne, orientacja na przyjem-
ność, marketing

Kody JEL: D10, D12, D83, M31

Summary

The article is devoted to presentation of development of the orientation towards 
a pleasure in consumption and consequences for marketing. The main subject of de-
liberations is consumption of pleasure. In his study, the author analyses the changes 
in consumption values towards the orientation on a pleasure. He presents the prem-
ises of formation of that orientation in consumption, focusing on the description of 
features characterising the consumer of pleasure and patterns of their behaviour in 
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the sphere of consumption. In order to describe the specificity of the consumer of 
pleasure he presents the findings of surveys on consumer behaviour aimed at satis-
faction of the need for pleasure. He also points out to challenges faced by marketing 
due to the growth of the trend to seek after a pleasure and adventure in the sphere of 
consumption. 

Key words: consumption, consumer behaviour, orientation towards a pleasure, mar-
keting
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