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Satysfakcja i lojalność klientów jako determinanta zachowań 
konsumentów na rynku telefonii mobilnej

Streszczenie

Celem rozważań jest przedstawienie czynników wpływających na decyzje 
konsumenckie związane z satysfakcją z usług mobilnych oraz lojalnością klientów 
wobec usługodawców. W tym celu autorka dokonała analizy wyników badań wła-
snych, przeprowadzonych metodą ankietową. Z przeprowadzonych badań wynika, 
że zachowania konsumenckie w dużej mierze nadal podyktowane są czynnikami 
ekonomicznymi, jednak zauważa się, że czynniki psychologiczne mają równie 
duży wpływ na zachowania klientów na rynku. Artykuł ma charakter badawczy.

Słowa kluczowe: satysfakcja i lojalność klientów, zachowanie konsumentów, ry-
nek telefonii mobilnej.

Kody JEL: M31

Wstęp

W miarę rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przemian cywilizacyjno-kulturowych 
systematycznie zmieniały się wzorce postępowania konsumenta na rynku. Zachowania kon-
sumenta zaczęły mieć charakter racjonalny, czyli można było je przewidzieć oraz na nie 
wpływać. Nie zależały już wyłącznie od cen produktów oraz usług czy dochodów klientów, 
ale również od postrzegania rzeczywistości ekonomicznej, oczekiwań i postaw konsumen-
tów.

Od zachowań konsumentów bardzo często zależy powodzenie rynkowe wielu przedsię-
biorstw. Dlatego zachowania konsumentów stanowią ogromny obszar badań marketingo-
wych. Przyczyną tego zjawiska jest między innymi szybkie tempo wprowadzania nowych 
produktów na rynek, skrócenie cyklu życia produktów czy dbałość przedsiębiorstw o satys-
fakcję konsumentów oraz budowanie trwałych relacji z klientami. 

Satysfakcja klientów a zachowania konsumentów

Teoria zachowania konsumenta zakłada jego racjonalne działanie, czyli takie zachowa-
nie, które jest wewnętrznie spójne oraz logiczne, zmierzające do maksymalizacji satysfakcji 
jednostki. Mówimy o racjonalnym zachowaniu konsumenta w sytuacji, gdy spełnione są 
trzy podstawowe założenia. Po pierwsze, konsument przejawia pewne potrzeby oraz potrafi 
je dokładnie określić. Po drugie, konsument jest w stanie dokonać wartościowania swoich 
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potrzeb od najbardziej do najmniej intensywnie odczuwalnych. Po trzecie, konsument do-
konuje takiego wyboru, który pozwoli mu zmaksymalizować własną satysfakcję (zadowo-
lenie, użyteczność). 

Wszystkie decyzje konsumentów są zależne od wielu czynników. Przede wszystkim od 
czynników ekonomicznych, ale także pozaekonomicznych. W literaturze przedmiotu na te-
mat zachowań konsumentów można znaleźć różne kryteria racjonalności, takie jak: eko-
nomiczne, psychologiczne, społeczno-organizacyjne, biologiczne (Kieżel 2003, s. 41). Dla 
każdego z kryteriów racjonalności zachowań konsumpcyjnych zaproponowano mierniki 
oceny racjonalności. Należy mieć na uwadze, że wszystkie mierniki są względem siebie 
komplementarne i dopiero ich holistyczne uwzględnienie daje możliwość oceny racjonalno-
ści zachowań konsumpcyjnych na rynku. 

Stopień satysfakcji konsumenta w sferze konsumpcji jest miernikiem zaliczanym do kry-
terium psychologicznego (Kieżel 2003, s. 41). Obecnie przedsiębiorstwa kładą duży nacisk 
na wysoki poziom satysfakcji klientów, który powinien przekładać się na zwiększenie stop-
nia lojalności klientów wobec firmy. 

W literaturze przedmiotu jest wiele publikacji na temat satysfakcji i lojalności klientów. 
Wielu autorów opisywało problematykę w Polsce i na świecie. Wiadomo, że lojalność klien-
tów jest jedną z najbardziej pożądanych wartości na rynku. Każdy obserwuje z uwagą dobre 
praktyki i chce adaptować mechanizmy pomagające odnieść sukces w realiach, w których 
przyszło działać przedsiębiorcom. 

Sytuacja na polskim rynku spowodowała, że lojalność klientów stała się poszukiwanym 
dobrem. Powszechnie akceptowane jest twierdzenie o istnieniu związku między satysfak-
cją klienta, jego utrzymaniem i zyskownością. Należy podkreślić, iż budowanie lojalności 
klientów nie jest możliwe bez jego usatysfakcjonowania. Ponadto oczywiste jest, iż dużo 
mniej kosztuje utrzymanie pozyskanych klientów firmy niż ciągłe zdobywanie nowych. 
Klient powinien być traktowany jak inwestycja, która jest źródłem długofalowych korzyści 
dla przedsiębiorstwa. Należy podkreślić, że przeciętne koszty pozyskania przez podmiot 
gospodarczy nowego klienta mogą być nawet pięciokrotnie wyższe niż koszty zadowolenia 
klienta obecnego. Natomiast w czasie kryzysu posiadanie stałych klientów, którzy regular-
nie dokonują zakupów wydaje się ważniejsze niż kiedykolwiek.

Współczesne warunki działania przedsiębiorstw wymagają głębszego poznania klien-
tów, ponieważ dzięki tej wiedzy można w sposób świadomy podejmować działania decy-
dujące o ich lojalności. Wiedza ta stanowi ważny element decydujący o konkurencyjności 
przedsiębiorstwa. Dla przedsiębiorstwa kluczowe jest, by klienci kupowali oferowane przez 
firmę produkty. Dlatego dla zapewnienia popytu niezbędni są lojalni konsumenci, których 
potrzeby i oczekiwania są zaspokojone przez produkty lub usługi firmy, a ponadto klient jest 
w pełni zadowolony i usatysfakcjonowany.

Jednak istotne jest, by pobudzić u klientów tylko takie oczekiwania, jakie pracownicy 
przedsiębiorstwa są w stanie każdorazowo zaspokoić. Innymi słowy, należy budować lojal-
ność klientów za pomocą wzbudzania oczekiwań, które firma potrafi zaspokoić. 
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Reasumując, dokonujące się zmiany w marketingu pokazują, że lojalność klientów ma 
fundamentalne znaczenie, ponieważ w warunkach intensywnej konkurencji pozyskanie no-
wego klienta jest coraz droższe. 

Do niedawna przedsiębiorstwa funkcjonujące na polskim rynku usług telekomunikacyj-
nych kładły nacisk na element sprzedaży jako główny klucz do sukcesu rynkowego firmy. 
Tym samym taki rodzaj orientacji marketingowej nie tylko na rynkach zagranicznych, ale 
także na rynku polskim zmienił kierunek, podkreślając element satysfakcji klienta oraz bu-
dowy z nim długotrwałych relacji. Z roku na rok coraz więcej przedsiębiorstw rozumie, jak 
wielkie znaczenie ma usatysfakcjonowanie klienta, a także budowanie trwałych z nim więzi, 
które to gwarantują stały zysk dla firm.

Sytuacja rynkowa telefonii mobilnej w Polsce 

O satysfakcję oraz lojalność klientów zabiegają operatorzy telefonii mobilnej – podob-
nie jak przedsiębiorstwa innych branż. Rynek telefonii mobilnej jest o tyle interesujący, iż 
bardzo często firmy telekomunikacyjne wykorzystywane są w działaniach marketingowych 
zmierzających do budowania relacji z klientami przez przedsiębiorstwa działające w innych 
sektorach. W praktyce pozostałe branże posługują się narzędziami i technologiami, które 
operatorzy dostarczają swoim klientom. 

Rynek usług telekomunikacyjnych, a w szczególności telefonia komórkowa, nasyca się 
coraz nowszymi produktami i ofertami. Należy podkreślić, że coraz częściej zauważa się, że 
firmy telekomunikacyjne zmieniają środek ciężkości realizowanych celów, z pozyskiwania 
nowych klientów na cel utrzymania klientów dotychczasowych. W związku z tym, z roku na 
rok relacje firmy z klientem stają się coraz ważniejsze i coraz większego znaczenia nabiera 
koncepcja marketingu relacji, której zasadniczym celem jest przekształcenie jednorazowego 
nabywcy w stałego i lojalnego klienta. Ten fakt stał się inspiracją do podjęcia badań nad 
lojalnością klientów na rynku usług telefonii mobilnej.

Telefonia komórkowa jest największym segmentem polskiego rynku telekomunikacyj-
nego. Na rynku usług telefonii komórkowej nadal zauważalny jest trend wzrostu. W 2012 r. 
przychody operatorów mobilnych stanowiły prawie 45% wartości całego rynku telekomu-
nikacyjnego. 

Według Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), operatorzy w 2012 roku posiadali 
w swoich bazach zarejestrowanych ponad 53,9 mln kart SIM (co dało penetrację rynku 
na poziomie 140%), natomiast wartość segmentu stanowiła 18,9 mld zł. Czterech głów-
nych operatorów – PTK Centertel, Polkomtel, T-Mobile Polska oraz P4 obsługiwało łącznie 
98,7% wszystkich użytkowników i generowało 99,7% całkowitych przychodów ze świad-
czenia usług telekomunikacyjnych.

Z raportu UKE wynika, że chociaż T-Mobile Polska miał największą liczbę użytkowni-
ków, to nie osiągał największych przychodów – a co więcej był to najgorszy wynik na tle 
dwóch głównych konkurentów funkcjonujących na rynku od wielu lat. 
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Tabela 1
Udział operatorów w rynku pod względem liczby użytkowników oraz uzyskanych 
przychodów (w %)   

Operator Udział w rynku pod względem 
liczby użytkowników

Udział w rynku pod względem 
uzyskanych przychodów

T-Mobile Polska 29,3 26,1
PTK Centertel (Orange) 27,6 30,7
Polkomtel (Plus) 25,6 30,4
P4 (Play) 16,1 12,5
pozostali 1,3 0,3

Źródło: Raport o stanie usług rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku (2013). 

W 2012 r. nastąpił wzrost liczby użytkowników (kart SIM) o 7,6% w porównaniu 
z rokiem poprzednim. Pod tym względem pozycję lidera objął T-Mobile Polska z 29,3% 
udziałem, co oznacza wzrost o 13,7% względem roku poprzedniego. Swoją pozycję umac-
niał nadal P4 (Play), który zanotował największy wzrost liczby użytkowników o 1,6 mln,  
tj. o 22,8%. Największy wzrost odnosił się jednak do kategorii „pozostali” ‒ liczba kart SIM 
w małych sieciach zwiększyła się o 37,5% w stosunku do roku poprzedniego. 

Poruszając tematykę satysfakcji i lojalności klientów na rynku, nie sposób pominąć 
analizy dotyczącej przejść klientów między konkurującymi graczami na rynku. Możliwość 
szybkiego i bezpłatnego przenoszenia numeru telefonu cieszyła się dużą popularnością. 
W 2012 r. około 1248 tys. użytkowników zdecydowało się na przeniesienie swojego nu-
meru do innego operatora. Od kilku lat liderem pozostaje spółka P4, do której w 2012 r. 
swój numer przeniosło 64% użytkowników spośród ogólnej liczby osób korzystających z ta-
kiej możliwości. Tak więc, największy wzrost bazy abonenckiej w 2012 r. zanotował P4 – 
o 1,6 mln klientów (22,8%), a największy spadek o 0,1 mln abonentów (-1,1%) odnotował 
Polkomtel. 

Stopień satysfakcji konsumenta na rynku usług mobilnych  
w świetle badań

W celu identyfikacji poziomu satysfakcji i lojalności klientów na rynku telefonii mobil-
nej przeprowadzono badania ankietowe na próbie 620 respondentów, na terenie wojewódz-
twa śląskiego, w połowie 2012 roku. 

W badaniu 23% stanowili użytkownicy sieci T-Mobile, 36% ‒ Orange, 17% ‒ Plus, 20% 
‒ Play oraz 4% użytkowników innych sieci. 

Większość, bo 48% respondentów korzystała z usług w formie abonamentu, mniej liczną 
grupę – 37% stanowili użytkownicy usług pre-paid oraz 15 % użytkowników korzystają-
cych z usługi mix. 
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Tabela 2
Odsetek osób korzystających z dostępnych form płatności za usługi mobilne (w %)

Forma płatności Procent Procent skumulowany

Abonament 48
Pre-paid 37 85
Mix 15 100

Źródło: jak w tabeli 1.

Respondenci biorący udział w badaniu deklarowali, że 16% z nich korzysta z usług ope-
ratora nie dłużej niż 5 lat, 48% ‒ od 6 do 10 lat, 29% ‒ od 11 do 15 lat, a 7% dłużej niż 15 lat. 
W związku z deklaracją respondentów można wnioskować, iż jest to doświadczona grupa 
klientów korzystających z usług sieci komórkowych, dobrze znająca rodzaj oferowanych 
produktów, a zarazem świadoma swych preferencji. 

Z badań ankietowych wynika, że aż 58% respondentów zmieniła operatora sieci komór-
kowej choć raz. Pozostałe 42% ankietowanych od początku zakupionej usługi telefonicznej 
nieustannie korzysta z obsługi jednego dostawcy. 

Wśród respondentów deklarujących zmianę dostawcy usług mobilnych, 52% zmieniło 
operatora wyłącznie jeden raz, 30% dokonało zmiany dwa razy, a 18% ankietowanych trzy 
razy lub więcej. 

Wykres 1
Odsetek respondentów wg dostawcy usług mobilnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Wykres 2
Odsetek respondentów wg na stażu klienckiego

Źródło: jak w wykresie 1.

Wykres 3
Liczba zmian operatora usług mobilnych 

Źródło: jak w wykresie 1. 
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Należy podkreślić, że spośród osób, które dokonały zmiany operatora, aż 24% respon-
dentów zdecydowało się powrócić do dawnego dostawcy usług mobilnych. 

Badaniu poddano również przyczyny lub ewentualne motywy, które skłoniłyby klientów 
do zmiany operatora. W sumie uwzględniono w badaniu ankietowym dwanaście źródeł mi-
gracji klientów. 

Zasadniczym czynnikiem decydującym o satysfakcji klienta z usług i tym samym kształ-
tującym jego zachowanie na rynku jest aspekt ekonomiczny – konkurencyjne ceny. Aż 88% 
respondentów zadeklarowało, że z powodu wysokich cen w porównaniu z firmami konku-
rencyjnymi, była lub jest skłonna zmienić dostawcę usług mobilnych. Obecnie zmiana ta 
nie wymaga od klienta zmiany numeru telefonu, dlatego też klient nie odczuwa dodatkowej 
utraty korzyści. Zaledwie 6% ankietowanych nadal pozostałoby klientem firmy, mimo po-
noszenia wyższych kosztów. 

Problemy techniczne sieci są kolejnym elementem wpływającym na satysfakcję klienta 
z usług, a tym samym są czynnikiem, który spowoduje zmianę dostawcy, a przez to zmianę 
zachowania klientów. Aż 78% klientów nie akceptuje częstego braku zasięgu czy przery-
wania połączeń. W przypadku częstych problemów technicznych ze strony dostawcy usług, 
przedsiębiorstwo musi liczyć się z odejściem zdecydowanej większości klientów. 

Innym elementem wpływającym na poziom satysfakcji klientów i powiązanym z aspek-
tem materialnym jest oferta dedykowana stałym klientom. W dzisiejszych czasach konsu-
menci posiadają dużą wiedzę i doświadczenie marketingowe, są świadomi, że to przed-
siębiorstwa zabiegają o dobre relacje i lojalność klienta wobec marki. Dlatego klient jest 
wymagający i oczekuje za swoją lojalność wobec firmy dodatkowych korzyści. Dla 69% re-
spondentów brak dedykowanej i konkurencyjnej oferty będzie przyczyną rezygnacji z usług 
przedsiębiorstwa. Zaledwie 15% respondentów deklaruje, że nie będzie to miało wpływu na 
ewentualne zaprzestanie z korzystania usług firmy. Podobna liczba ankietowanych (16%) 
nie ma ostatecznej opinii o swoim ewentualnym kierunku działania w podobnej sytuacji. 

Oferowanie nowym klientom korzystniejszych warunków cenowych niż stałym klien-
tom było nagminnym zjawiskiem w Polsce, w szczególności na rynku usług mobilnych. 
Klienci często migrowali między operatorami. Sytuacja uległa zmianie, gdy klienci mogli 
przejść do innego operatora utrzymując wcześniej nadany numer telefonu. Od tego czasu, 
otrzymywali korzystniejsze warunki umowy, nie tracąc przy tym numeru telefonu, stąd nie 
odczuwali negatywnych skutków podjętych kroków, a wręcz przeciwnie. Mimo że sytu-
acja uległa znaczącym zmianom na rynku ‒ operatorzy doceniają swoich stałych i lojalnych 
klientów, oferując korzystniejsze cenowo oferty dostosowane do potrzeb klienta ‒ to aż 
68% respondentów deklaruje, że w przypadku zaistnienia takiej sytuacji, podejmie decyzję 
o zmianie dostawcy usług. Zaledwie 14% respondentów stanowczo pozostałoby klientem 
przedsiębiorstwa, a 17% respondentów zastanawiałoby się nad ostateczną decyzją. 

Zdarza się, że dostawcy usług mobilnych aktywują na koncie klienta dodatkowe usługi, 
które przez krótki okres są bezpłatne, a następnie klient jest zobligowany do poniesienia co-
miesięcznej opłaty. Z reguły są to usługi nie zamawiane i nie chciane przez użytkowników. 
Taka forma działalności operatorów ma na celu zachęcić klientów do korzystania z dodat-
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kowych usług. Tym samym, aby zrezygnować z włączonej opcji, należy wysłać wiadomość 
tekstową o konkretnej treści lub skontaktować się z biurem obsługi klienta. Należy mieć na 
uwadze, że wielu klientów wiadomości tekstowych od operatorów nie czyta, automatycznie 
je kasując z pamięci telefonu. W takiej sytuacji użytkownik numeru nie wie, że dana oferta 
została uruchomiona oraz nie jest świadomy konieczności złożenia rezygnacji. Takie postę-
powanie operatorów przyczyniłoby się do odejścia 66% ankietowanych, 19% respondentów 
pozostałaby nadal klientem firmy, a 16% dokonałoby analizy sytuacji i podjęło dalsze kroki 
działania, choć na dzień badania nie były te osoby zdecydowane co do ostatecznej decyzji. 

Obecnie operatorzy komórkowi oferują klientom szeroki wachlarz ofert tak, aby każdy 
mógł dopasować usługę do swoich potrzeb i preferencji. Wyniki badań pokazują, że jest to 
bardzo ważny element, który może zadecydować o zmianie operatora w przypadku 63% 
klientów. Zaledwie 17% respondentów zaprzecza, aby to był powód odejścia, a 20% ba-
danych nie wie, jaką decyzję podjęłoby w takiej sytuacji. Zapewne w przypadku tych osób 
jeszcze inne czynniki zadecydowałyby o pozostaniu lub odejściu od operatora. 

Klienci operatorów komórkowych baczną uwagę zwracają na dostępność, a przede 
wszystkim na cenę telefonów komórkowych. Aż 61% respondentów byłoby gotowych do 
zmiany dostawcy usług mobilnych, jeżeli znalazłoby wybrany przez siebie model telefonu 
w niższej cenie u innego operatora. Natomiast 1/4 klientów kategorycznie nie dokonałaby 
zmiany dostawcy usług z tego powodu. Zapewne wpływ na taką sytuację mają po pierwsze 
oferty usług bez zakupu telefonu, które są korzystne cenowo, a po drugie klient ma moż-
liwość zakupu aparatu w sklepie (tradycyjnym bądź internetowym) po równie korzystnej 
cenie. 

Wśród wielu ofert, operatorzy proponują swoim klientom bezpłatne połączenia telefo-
niczne w ramach macierzystej sieci. Nie bez znaczenia dla klientów jest posiadanie usługi 
u tego samego operatora, co rodzina i znajomi. Z badań wynika, że 60% respondentów 
dokonałaby zmiany dostawcy usług mobilnych, gdyby najbliższe ich otoczenie posiadało 
usługi u innego dostawcy. Cena usług odgrywa pierwszorzędne znaczenie w zachowaniu 
konsumentów na rynku usług telekomunikacyjnych, stąd czynnik ten pozwala znacząco 
zredukować wysokość ponoszonych kosztów. Zaskakujące jest, że 23% ankietowanych de-
finitywnie zadeklarowała, że takiej zmiany nie dokonałaby. Może to wynikać z faktu, że 
obecnie najbliższe osoby dla respondenta posiadają usługi w ramach jednego operatora lub 
jest to czynnik niewystarczający do dokonania zmiany. 

Działania marketingowe operatorów mogą przyczynić się do budowania relacji i utrzy-
mania klienta, ale również do jego utraty. Obecnie operatorzy bazują na działaniach mar-
ketingowych opartych na kanale sms-owym stosowanym wobec swoich klientów. Zgodnie 
z ustawą, klient musi wyrazić zgodę na przesyłanie informacji marketingowych. Jednak 
zbyt częste informowanie klienta o usługach oraz promocjach może negatywnie wpłynąć 
na zachowanie klienta. Z badań wynika, że 51% dokonałaby zmiany dostawcy, w sytuacji 
gdyby przesyłana komunikacja marketingowa była zbyt uciążliwa dla użytkownika. Jednak 
dla 31% ankietowanych zjawisko to nie stanowiłoby podstawy do zmiany. 
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Firmy skupiają swoją uwagę na działaniach zgodnych z koncepcją marketingu rela-
cyjnego, a obsługa klienta jest bardzo ważnym elementem działalności przedsiębiorstwa. 
W badaniu ankietowym zapytano klientów operatorów komórkowych o ich negatywne do-
świadczenia z pracownikami biura obsługi klienta. Okazuje się, że aż 41% ankietowanych, 
byłaby skłonna zmienić firmę z powodu niskiego poziomu obsługi, a 35% osób nadal po-
zostałaby klientami. Zjawisko to może wynikać, z dobrej znajomości rynku przez klientów. 
Zdecydowana większość użytkowników to długoletni klienci, posiadający zarówno dobre, 
jak i złe doświadczenia w kontaktach z operatorem. 

Ponieważ nowe rozwiązania technologiczne pozwalają na implementację nowych usług 
na rynku telekomunikacyjnym, ich wdrażanie nie jest bez znaczenia dla 37% klientów. 
Oferowanie klientom nowych rozwiązań technicznych jest szczególnie ważne nie tylko dla 
klienta biznesowego wykorzystującego zawodowo nowe technologie, ale także dla znaczą-
cej grupy klientów indywidualnych korzystających z możliwości, które oferują nowe roz-
wiązania techniczne.

Mimo że na podstawie przeprowadzonych badań można wnioskować, że klienci usług 
mobilnych są wrażliwi na ceny, to zaledwie 23% respondentów zadeklarowało swoją zmia-
nę operatora argumentując decyzję promocją lub reklamą konkurenta. Natomiast aż 55% 
ankietowanych klientów uważa, że nie jest wrażliwa na działania marketingowe operatorów 
na tyle, by zmienić dostawcę usług pod wypływem impulsu. 

Podsumowanie

Zachowanie konsumentów na rynku usług mobilnych podyktowane jest wieloma czyn-
nikami. W dobie kryzysu ekonomicznego bardzo duże znaczenie ma czynnik ekonomiczny, 
jednak należy podkreślić, że oferty proponowane konsumentom przez głównych graczy ryn-
kowych w tym zakresie są bardzo zbliżone. Obecnie firmy mają możliwość wpływu na de-
cyzje konsumenckie za pomocą czynników pozaekonomicznych, które okazują się nie bez 
znaczenia dla użytkowników usług telekomunikacyjnych. Stopień satysfakcji konsumentów 
z usług w zdecydowanym stopniu determinuje zachowanie konsumentów, dlatego wiedza ta 
stanowi tak ważny element, który decyduje o konkurencyjności i przewadze przedsiębior-
stwa na rynku. 
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Customers’ Satisfaction and Loyalty as a Determinant of Consumers’ 
Behaviours in the Market for Mobile Telephony

Summary

An aim of considerations is to present the factor affecting consumers’ decisions 
related to satisfaction with mobile services and customers’ loyalty towards service 
providers. For this purpose, the author carried out an analysis of findings of her own 
research conducted by the method of questionnaire-based survey. The carried out 
surveys show that consumers’ behaviours are still to a great extent dictated by eco-
nomic factors; however, it can be seen that psychological factors have equally great 
impact on customers’ behaviours in the market. The article is of the research nature.

Key words: customers’ satisfaction and loyalty, consumers’ behaviour, mobile 
phone market.
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Удовлетворение и лояльность клиентов как детерминант 
поведения потребителей на рынке сотовых телефонов

Резюме

Цель рассуждений – представить факторы, влияющие на решения по-
требителей, связанные с удовлетворением услугами мобильной телефонной 
связи и с лояльностью клиентов по отношению к услугодателям. Для этого 
автор провела анализ результатов собственных обследований, проведенных 
по методу опроса. Из проведенных обследований вытекает, что поведение 
потребителей в большой степени по-прежнему продиктовано экономически-
ми факторами; однако отмечается, что психологические факторы оказывают 
столь же большое влияние на поведение клиентов на рынке. Статья имеет ис-
следовательский характер.

Ключевые слова: удовлетворение и лояльность клиентов, поведение потре-
бителей, рынок сотовых телефонов.
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