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Zachowania konsumentów a nowoczesny marketing  
na rynku usług transportowych

Streszczenie

W artykule omówiono zachowania konsumentów usług transportowych w XXI 
wieku. Celem rozważań jest wykazanie specyfiki zachowań usługobiorców usług 
transportowych w kontekście kształtowania działań i narzędzi nowoczesnego 
marketingu usług transportowych. Realizując tak sformułowany cel, wykorzysta-
no metody badawcze analizy i syntezy połączonej z logicznym wnioskowaniem. 
Z przeprowadzonych badań wynika, że analizowane zachowania konsumentów 
wywierają wpływ na koncepcję marketingu usług transportowych. Artykuł ma cha-
rakter teoretyczny.

Słowa kluczowe: zachowania konsumentów, usługi transportowe, marketing usług 
transportowych.

Kody JEL: L91, M31

Wstęp

Wraz ze zmianami zachodzącymi w otoczeniu, zmieniają się wymagania konsumentów 
i ich wrażliwość na bodźce marketingowe. Następstwem tych przemian i wzrostu świa-
domości nabywczej konsumentów są zmiany w ich zachowaniach oraz wykorzystywaniu 
instrumentów marketingowych. 

O istocie zmian w sektorze usług, w tym również transportowych, w drugiej dekadzie 
XXI wieku decydują różnorodne zjawiska, określane jako globalne, do których między in-
nymi należą (Pluta-Olearnik 2013, s. 17):
 - rozwój nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych i rozwiązań informatycz-

nych zmieniających tradycyjne procesy usługowe;
 - silny wzrost konkurencji w sektorze usług transportowych;
 - rosnące oczekiwania konsumentów usług co do obsługi i jakości oferty usług;
 - powstanie multiproduktów, zwanych też produktami systemowymi, które zaspokajają 

nie konkretne potrzeby konsumentów usług, ale całe kompleksy (wiązki) potrzeb kon-
sumenta, np. kompleks potrzeb wypoczynkowych lub turystycznych, w który „wpisane” 
są usługi transportowe. 
Celem rozważań jest wykazanie specyfiki zachowań konsumentów (usługobiorców) 

usług transportowych, w kontekście kształtowania działań i narzędzi nowoczesnego marke-
tingu usług transportowych. Do analizy przyjęto cały rynek usług transportowych, obejmu-
jący zarówno przewozy osób, jak i ładunków, próbując wskazać ogólną filozofię marketingu 
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usług transportowych. Realizując tak sformułowany cel, wykorzystano następujące metody 
badawcze: analizy i syntezy połączonej z logicznym wnioskowaniem.

Zachowania nabywcze konsumentów XXI wieku

Rola konsumenta we współczesnym społeczeństwie konsumpcyjnym i gospodarce opartej 
na wiedzy podlega wyraźnym przemianom, a źródłem wartości mogą być sami konsumenci 
(usług). Zjawisko aktywizmu konsumentów, którzy coraz częściej z własnej inicjatywy dostar-
czają informacje zwrotne firmom i sobie nawzajem jest określane (za A. Tofflerem) prosump-
cją, a konsumenci – prosumentami (Pluta-Olearnik 2013, s. 60). 

Homo consumens początku XXI wieku poddawany jest ustawicznej presji dynamiczne-
go otoczenia gospodarczego, społecznego, politycznego i kulturowego, czego efektem jest 
wykształcenie się nowych trendów konsumenckich. Ważnym wymogiem stawianym przed 
marketingiem jest ciągłe badanie i analizowanie trendów gospodarczych i konsumenckich 
w otoczeniu oraz zmian w zachowaniach nabywczych konsumentów. B. Mróz (2013, s. 133-142) 
zalicza do nich między innymi: 
 - „mieszanie się płci” (gender blending), polegający na zacieraniu się granic między tra-

dycyjnymi rolami i zachowaniami przypisywanymi kiedyś kobietom i mężczyznom. 
Mężczyźni podejmują się zadań zarezerwowanych tradycyjnie dla kobiet (opieka nad 
dziećmi, gotowanie, interesują się modą, wyglądem, pracują w zawodach zdominowa-
nych przez kobiety), kobiety natomiast są bardziej nastawione na rywalizację, samoreali-
zację w pracy. Mutacją tego trendu jest „trans płciowość” (transgenderism), odnosząca 
się do osób, których biologiczna płeć nie pasuje do ich tożsamości płciowej;

 - LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability), polegający na odejściu od zachłannej 
konsumpcji, promuje zdrowy styl życia, ekologiczne odżywianie, zrównoważony rozwój 
i poszanowanie środowiska. Zachęca do szukania równowagi pomiędzy tym, co zdrowe 
i przyjemne; 

 - samoleczenie (Do-It-Yourself Doctors), wzmożone zainteresowanie konsumentów wła-
snym zdrowiem, swoją kondycją fizyczną i psychiczną, którzy sami próbują kontrolować 
funkcjonowanie swojego organizmu, samodzielnie diagnozują choroby i wybierają spo-
soby leczenia;

 - konsument poszukujący (trysumer – konsument chętnie testujący nowości rynkowe, 
poszukujący nowych doznań i doświadczeń), polegający na samodzielnym weryfiko-
waniu wiarygodności przekazów promocyjnych, otwarciu i odwadze w poszukiwaniu 
nowych wariantów zaspokojenia potrzeb, testowaniu nowych produktów, sprawdzaniu 
opinii o produkcie, korzystaniu z różnego rodzaju poradników, uczeniu się od bardziej 
doświadczonych użytkowników;

 - współpraca konsumencka (sharing economy), polegająca na poszukiwaniu alternatyw-
nych sposobów korzystania z dóbr i usług konsumpcyjnych w stosunku do ich zakupu 
(na przykład wypożyczenie, najem, zakupy grupowe, korzystanie z produktów używa-
nych). Często działania te mają charakter idei barteru lub daru. „Ekonomia wspólnego 
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użytkowania” dotyczy odpłatnej wymiany dóbr konsumpcyjnych między konsumenta-
mi, którzy są ich właścicielami, ale ich nie używają lub wykorzystują w ograniczonym 
stopniu (np. samochody, mieszkania, sprzęt sportowy). 
Świadomość nabywcza konsumentów jest coraz większa, a w związku z tym oczekiwa-

nia w stosunku do oferowanych produktów również rosną. Wielu z nich staje się ekspertami, 
których oczekiwania są coraz wyższe. Problem ten znajduje odzwierciedlenie w publika-
cjach wielu autorów, według których, do nowych kierunków w zachowaniach i oczekiwa-
niach konsumentów należą między innymi homogenizacja, heterogenizacja, globalizacja, 
etnocentryzm, detradycjonalizacja, urbanizacja, wirtualizacja, serwicyzacja, prosumpcja, 
nadkonsumpcja, dekonsumpcja, konsumpcja suwerenna, kastomeryzacja, domocentryzm, 
prywatyzacja, komercjalizacja, kokonizacja, dematerializacja  (Janoś-Kresło, Mróz 2006,  
s. 220-221; Kieżel 2010, s. 180-181; Rosa 2012b, s. 202-204;  2012c, s. 249-250; Dąbrowska 
i in. 2013, s. 12-20; Bywalec, Rudnicki  2002, s. 138-139; Wolanin-Jarosz  2015, s. 17),

Wśród współczesnych konsumentów zauważalna jest zarówno postępująca homogeni-
zacja stylów życia, jak również narastanie zjawisk heterogenizacji konsumpcji. Te przeciw-
stawne tendencje na swój sposób uzupełniają się, a ich relacje w zależności od okoliczności 
mogą mieć charakter substytucyjny lub komplementarny. 

Do czynników, które kształtują zachowania współczesnego konsumenta należą (Dąbrowska 
i in. 2013, s. 19; Kacprzak, Dziewanowska, Skorek 2015, s. 161-178):
 - swoboda wyboru i zakupu każdego produktu,
 - znaczne zróżnicowanie potrzeb konsumentów i możliwości ich zaspokojenia,
 - nastawienie na ochronę zdrowia, piękny wygląd i młodość, 
 - wyższy poziom wymagań w zakresie asortymentu i obsługi klienta,
 - duże zróżnicowanie dochodów,
 - gotowość akceptowania nowości produkcyjnych - atrakcyjnych, wyróżniających się ory-

ginalnością,
 - chęć nabywania markowych produktów ale masowej produkcji (tańsze),
 - krytycyzm wobec reklamy,
 - traktowanie zakupów jako przyjemności.

Niestandardowe zachowania konsumentów powodują w konsekwencji trudności w spo-
rządzeniu klasyfikacji kierunków ich zachowań – jedne powstają, inne przemijają, charakte-
rystyczne dla niektórych dóbr, branż czy dziedzin. 

Przedmiotem badań są przede wszystkim zachowania konsumentów, bardzo obszernie 
omówione w literaturze zarówno zagranicznej, jak i polskiej. Pojęcie „zachowania konsu-
menckie” wywodzi się ze znaczenia terminów „consum behavior” i „consumer behavior”, 
które oznaczają koncentrowanie się na badaniu postępowania człowieka. Zachowania na-
bywców (konsumentów) na rynku można zdefiniować jako każdą dająca się obserwować 
reakcję na bodźce z otoczenia lub ogół reakcji i ustosunkowań do nich. Są one skierowane 
na bezpośrednie zaspokajanie potrzeb konsumpcyjnych, wynikające z podejmowanych de-
cyzji nabywczych. „Zachowania konsumentów są efektem reakcji na uwarunkowania spo-
łeczne, psychologiczne i ekonomiczne i mogą być badane przez obserwacje faktycznych 
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wyborów (wskaźniki ilościowe) oraz deklarowanie sposobu zachowania, aspiracje, oceny, 
opinie, motywy (wskaźniki jakościowe)” (Kędzior, Karcz 2008, s. 12). W najnowszych pu-
blikacjach pojawiają się krytyczne oceny takiego podejścia, wykazujące, że model zwany 
EKB, od nazwisk autorów Engel – Kollat – Blackwell (1968), odnoszący się do etapów 
procesu zakupu, cytowany w większości podręczników marketingu i zachowań konsumenc-
kich, zarówno w świetle wiedzy praktycznej, jak i odkryć współczesnej psychologii jest już 
nieaktualny. Założenie, że konsument podejmuje decyzje racjonalnie, na podstawie rzetelnej 
analizy, często nie jest prawdziwe – wiele wyborów nie jest najlepszych z obiektywnego 
punktu widzenia (Maison 2015, s. 10).

Istotne staje się zaspokojenie pragnień i życzeń nabywcy przy maksymalizacji jego sa-
tysfakcji. Satysfakcja nabywcy (Rosa 2012a, s. 45-46) jest to subiektywne odczucie zadowo-
lenia, odniesionych korzyści i spełnionych oczekiwań z nabycia, konsumpcji i użytkowania 
produktu, wynikające z zaspokojenia potrzeby lub rozwiązania występującego problemu. 
Do podstawowych czynników satysfakcji nabywców zalicza się: stałość utrzymywania wy-
sokiej jakości produktu, atrakcyjność ceny i dogodność zapłaty, dostępność produktu we 
właściwym miejscu i czasie, kompleksową i życzliwą obsługę, uzyskanie porady dla doko-
nania właściwego wyboru, możliwość wypróbowania produktu, szybkie i pełne wykonanie 
umowy, natychmiastową pozytywną reakcję na zgłoszoną reklamację, rzetelną informację 
i promocję wzbogacającą wiedzę o produkcie i jego zastosowaniach. 

Jako reakcję na nowe trendy konsumenckie, uwzględniającą zmiany zachodzące w oto-
czeniu firm, Ph. Kotler, I. Setiawan (2010, s. 44) przedstawiają zakres działań nowoczesnego 
marketingu. Określając warunki działania firm jako „czasy presji finansowej”, wyróżniają 
oni następujące elementy koncepcji nowoczesnego marketingu: 
 - marketing skupiający się na zwrocie z inwestycji (ROI), 
 - marketing bazujący na wartości marki, 
 - marketing bazujący na wartości klienta, 
 - marketing odpowiedzialny społecznie, 
 - marketing uwzględniający większą władzę i wpływ klienta, 
 - marketing wykorzystujący media społecznościowe, 
 - marketing autentyczności, 
 - marketing nastawiony na współtworzenie. 

Wyzwania dla marketingu usług transportowych

Analizując zmiany zachodzące w poszczególnych sektorach rynku usług transportowych 
w Polsce w latach 2000-2015, można zauważyć, że tendencje są podobne do tendencji całej 
Unii Europejskiej. Dominują przewozy transportem samochodowym, zarówno pod wzglę-
dem ilości przewiezionych pasażerów i ładunków, jak i wykonanej pracy przewozowej 
(w przewozach osób - przy stałej tendencji spadkowej spowodowanej szybkim rozwojem 
motoryzacji indywidualnej). Jako drugi plasuje się transport kolejowy, rośnie też znaczenie 
transportu lotniczego. Należy też dostrzec, że przewoźnicy konkurują ze sobą o pasażerów 
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i ładunki zarówno w ujęciu wewnątrzgałęziowym, jak też międzygałęziowym, wykorzystu-
jąc różnorodne działania marketingowe.

Biorąc pod uwagę ewolucję zachowań konsumentów na tle rozwoju omówionych tren-
dów gospodarczych i konsumenckich w otoczeniu, można dostrzec ją również w odniesie-
niu do usług transportowych. Jednocześnie można zaobserwować czynniki wpływające na 
decyzje nabywców usług transportowych (związane głównie ze wzrostem popytu na prze-
wozy, szczególnie komunikacją indywidualną) na skutek:
 - światowej integracji społecznej, kulturowej i zawodowej (McLuhanowska tendencja 

„świat – wspólna wioska”,
 - wzrostu stopy życiowej społeczeństwa i związanej z tym skłonności do podróżowania,
 - rozwoju turystyki,
 - likwidacji ograniczeń w ruchu ludności,
 - rozbudowy osiedli mieszkaniowych na obrzeżach dużych aglomeracji,
 - rozwoju szkolnictwa i potrzeby uzyskania wykształcenia,
 - rosnącej liczby podróży służbowych (do central firm, w celu utrzymywania kontaktów 

z klientami i kooperantami, w celu podnoszenia kwalifikacji przez pracowników za po-
mocą kursów, szkoleń, zdobywania certyfikatów). 
Można więc zauważyć, że na zachowania i decyzje nabywcze konsumentów usług 

transportowych wpływa bardzo dużo czynników, będących sekwencją wielu uwarunkowań 
(szczególnie rodzaju i celu ich nabywania), do których należą zarówno demograficzne, oso-
biste (głównie potrzeba dojazdu do pracy i miejsca nauki), jak i ekonomiczne (Plan zrów-
noważonego… 2014). 

Ich analiza prowadzi do wniosku, że docelowa koncepcja stale ewoluującego marketingu 
na rynku usług transportowych powinna obejmować działania (Rosa 2015, s. 273-278): 
 - bazujące na wartości klienta, uwzględniające większą władzę i wpływ klienta, 
 - skupiające się na zwrocie z inwestycji, 
 - bazujące na wartości marki, 
 - wykorzystujące media elektroniczne 
 - nastawione na autentyczność i współtworzenie, 
 - odpowiedzialne społecznie.

Działania marketingowe, bazujące na wartości klienta, uwzględniające większą władzę 
i wpływ klienta, powodują stopniowe przesunięcie punktu ciężkości w funkcjonowaniu 
przedsiębiorstw transportowych z transakcji jednostkowych w kierunku budowy długookre-
sowych i trwałych relacji z nabywcami. Polegają one na budowaniu trwałych związków 
partnerskich przede wszystkim z konsumentami usług transportowych, a także z dostawca-
mi środków transportu, spedytorami, jak również z bankami, agencjami reklamowymi itp.1 

1  W Europie dobrym przykładem są koleje niemieckie, które przez alians z firmą Schenker stworzyły dużego operatora logi-
stycznego, wykorzystującego w przemieszczaniu potoków ładunków transport kolejowy. Pion transportu i logistyki stanowią 
firmy przewozowo-spedycyjne, które od 2003 roku przechodziły różne przeobrażenia własnościowe. Należą do nich: Railion 
Deutschland AG, Moguncja (reklamująca się jako pierwsza europejska kolej przewozów towarowych), Schenker AG, Spedpol 
Sp. z o.o. i DB Intermodal. Całość grupy uzupełniają spółki, w których koleje niemieckie mają znaczące udziały kapitałowe 
(na przykład Kombiverkehr). 
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(Górnikiewicz 2008, s. 61). Na rynku usług transportowych działania partnerskie przejawia-
ją się przede wszystkim w:
1. umożliwieniu klientom składania zamówień i dokonywania rezerwacji za pośrednic-

twem Internetu, co jest szczególnie realizowane w przewozach lotniczych,
2. wprowadzeniu skomputeryzowanego procesu zakupu usług, 
3. bieżącej aktualizacji informacji w Internecie, rozkładach jazdy, dostępności informacji 

telefonicznej,
4. wzbogacaniu oferty przez wprowadzenie nowych usług towarzyszących usłudze trans-

portowej, np. doradztwo, rezerwacja parkingu, miejsc w hotelu itp.,
5. współpracy między przedsiębiorstwami w „łańcuchu wartości”, w celu lepszego zaspo-

kojenia potrzeb klientów, zawieraniu sojuszy, nawiązywaniu współpracy z konkurenta-
mi, co jest charakterystyczne dla przewozów kolejowych, lotniczych.

6. utworzeniu „łańcucha partnerstwa”, który będzie się składał z ogniw: usługodawców, 
pracowników, dostawców, instytucji finansowych itp.

Dużą rolę w kształtowaniu relacji odgrywa obsługa klienta. Można ją zdefiniować jako 
zdolność systemu logistycznego przedsiębiorstwa do zadowolenia klientów pod względem 
czasu, niezawodności, komunikacji i wygody. Szybkość, niezawodność, punktualność reali-
zacja just in time − to cechy i właściwości dobrze zorganizowanych procesów transporto-
wych. Nabywcy oceniają usługi transportowe nie tylko z punktu widzenia ich właściwości, 
ale także za pomocą wymienionych kryteriów.

Nowe technologie kształtowania usługi przewozu osób lub ładunków oraz organizacji 
relacji z klientami są podstawą wyodrębnienia działań marketingowych skupiających się 
na zwrocie z inwestycji, bazujących na wartości marki. Istotnym czynnikiem kształtowania 
wartości w obrocie międzynarodowym jest upraszczanie procedur w zakresie odprawy cel-
nej, weterynaryjnej i fitosanitarnej ładunków, terminu zapłaty oraz podatku VAT. Dobrym 
przykładem może być sprawność tych procedur w portach niemieckich, które trwają znacznie 
krócej niż w innych krajach.

Wartość dostarczana klientowi jest różnicą między sumą korzyści, jakich oczekuje on 
od nabytej usługi, a kosztem, jaki musi ponieść w związku z jej pozyskaniem. Poszukuje 
on wartości i zadowolenia oraz materialnego potwierdzenia ich jakości w znamionach ze-
wnętrznych, takich jak: jakość i marka środków transportowych, kompetencje pracowni-
ków, wygląd punktów obsługi, dostępność usług. Dlatego też przedsiębiorstwa transpor-
towe (logistyczne), tworzące najczęściej holding, zaczynają współpracę w ramach danego 
kontraktu już na etapie negocjacji handlowych z przyszłym klientem. Przykładem mogą 
być ekspansywne działania PKP Cargo, największego krajowego przewoźnika kolejowego, 
który w ramach Grupy PKP współpracuje z Cargosped, Cargo Service, Trade Trans i innymi 
i z powodzeniem konkuruje o klientów. 

Istotnym czynnikiem nowoczesnego podejścia w działaniach marketingowych na ryn-
ku usług transportowych jest wykorzystanie telematyki. Narzędzie to stwarza transportowi 
możliwość wykorzystania technologii i metod zdalnego dostępu oraz kontroli pojazdów lub 
ładunku za pośrednictwem bezprzewodowej sieci teleinformatycznej. Nabywca usług ocze-
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kuje, że uzyska informacje dotyczące danej usługi w Internecie, porówna szczegóły ceny 
i warunki sprzedaży pomiędzy różnymi dostawcami w trybie on-line, dokona zamówie-
nia i zapłaty. Sygnały wysyłane przez satelity i odbierane za pośrednictwem odpowiednich 
urządzeń zainstalowanych w pojazdach lub kontenerach (GPS) pozwalają na określenie i re-
jestrację ich pozycji, prędkości jazdy, kierunku przemieszczania. Przedsiębiorstwa trans-
portowe powinny dysponować bazami danych konsumentów, informacji na temat ich indy-
widualnych potrzeb i preferencji, dzięki czemu będą mogły lepiej dostosować swą ofertę do 
konkretnych odbiorców. Coraz więcej transakcji jest i będzie zawieranych przy wykorzy-
staniu mediów elektronicznych. Efektywne zarządzanie programami kontaktów z klientami 
staje się podstawowym elementem rozwoju współczesnych firm transportowych. Pomocną 
rolę w tym procesie spełnia system CRM (Customer Relationship Management), stanowiący 
naturalne rozszerzenie systemów informatycznych. Istotą tego systemu jest gromadzenie 
i analizowanie informacji tak, aby pełny profil i historia klienta były w dowolnej chwili 
dostępne zainteresowanym działom firmy. Pozwala to w sposób jak najpełniejszy wyjść 
naprzeciw jego wymaganiom (Kos, Mutwil 2009, s. 321-322).

Dalszym rozwinięciem koncepcji marketingowej są działania ukierunkowane na odpo-
wiedzialność społeczną, służącą kształtowaniu nowych postaw i sposobów zachowań na 
rynku usług transportowych. Pogarszający się stan środowiska naturalnego to jeden z naj-
ważniejszych problemów społeczeństw początku XXI wieku. Rosnące natężenie ruchu oraz 
pojawiające się dysproporcje w rozwoju poszczególnych gałęzi transportu powodują, że 
system transportowy zarówno Polski, jak i całej Unii Europejskiej staje się przeciążony. 
Istotną więc przesłanką rozwoju transportu są wymagania ochrony środowiska naturalnego, 
które wpływają na preferowanie gałęzi transportu i technologii przyjaznych środowisku. 
Powyższe przesłanki wpłynęły na wypracowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju trans-
portu (sustainable transport development). Zrównoważony rozwój polega na rozwoju trans-
portu odpowiadającym na zmiany popytu, zharmonizowanym z potrzebami społeczeństwa 
i racjonalnie wykorzystującym zasoby naturalne. Efektem oddziaływania odpowiedzialno-
ści społecznej są przeobrażenia na rynku usług transportowych w zakresie np. doboru gałęzi 
transportu, preferowanie transportu intermodalnego, konkretnego środka transportu lub 
z możliwością załadunku produktów w konkretnych opakowaniach, nowoczesność środków 
transportu itp. Podstawą jego kształtowania są zapisy w Białej Księdze z 2001 roku (White 
Paper… 2001) dotyczące polityki zrównoważonego rozwoju oraz w Białej Księdze z 2011 
roku (White Paper… 2011), dotyczące ograniczenia emisji CO2. Nowe europejskie normy 
dotyczące emisji spalin stawiają trudne wyzwania przed producentami pojazdów (o czym 
świadczą problemy na przykład koncernu Volkswagen z zachowaniem norm emisji przez 
silniki samochodowe). Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw transportowych, 
spedycyjnych i logistycznych charakteryzuje się przeobrażeniami we wszystkich aspektach 
prowadzonej działalności. Wynika to z procesów transformacji otoczenia gospodarczego 
i społecznego, które wpływają na hierarchię zasobów decydujących o efektywności dzia-
łania i konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz na zmianę zachowań usługobiorców tych 
przedsiębiorstw. W tym zakresie powstają nowatorskie projekty i usługi w ramach tzw. „zie-
lonej logistyki” realizowane przez przedsiębiorstwa sektora TSL. W działaniach marketin-
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gowych o charakterze odpowiedzialnym społecznie istotne jest zachowanie równowagi mię-
dzy interesami usługodawcy, konsumenta usług transportowych (pasażera lub usługobiorcy 
na rynku przewozów ładunków) oraz środowiska, w którym przedsiębiorstwo działa. 

Podsumowanie

W początku XXI wieku zmienia się struktura wykorzystania poszczególnych gałęzi 
transportu. Zwiększa się liczba przewozów transportem lotniczym, spada − transportem sa-
mochodowym zbiorowym, można dostrzec tendencje stabilizacji przewozów transportem 
kolejowym. Jednocześnie nadal można zaobserwować rozwój motoryzacji indywidualnej. 
W takich warunkach coraz trudniej oddziaływać na konsumentów usług transportowych, 
zmieniając ich preferencje. 

Podmioty świadczące usługi transportowe w XXI wieku powinny w swoich strategiach 
uwzględniać wpływ trendów globalnych na zachowania konsumentów, w tym szczególnie 
w odniesieniu do ich usług, a mianowicie: rozwój nowych technologii informacyjno-ko-
munikacyjnych i rozwiązań informatycznych, rosnące oczekiwania konsumentów usług 
w zakresie obsługi i jakości oferty usług, potrzebę współpracy z innymi podmiotami rynku 
w celu zaproponowania konsumentom produktów systemowych, zaspokajających nie kon-
kretne potrzeby, ale całe kompleksy (wiązki) potrzeb, których częścią są usługi transporto-
we. Istotne jest uwzględnianie w ich koncepcjach marketingowych, działań bazujących na 
wartości klienta, skupiających się na zwrocie z inwestycji, wartości marki, wykorzystują-
cych media elektroniczne, nastawionych na partnerstwo i współtworzenie, odpowiedzial-
nych społecznie.
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Consumer Behaviour and Modern Marketing in the Transport 
Services Market 

Summary

The paper discusses the behaviour of twenty-first century consumers, which 
is related to the transport services market. The objective of the article is to dem-
onstrate the specificity of consumer behaviour in the twenty-first century, includ-
ing recipients of transport services in the context of shaping actions and tools of 
transport services marketing. The objective is realised with the use of the following 
research methods: analysis and synthesis combined with the logical inference. The 
conducted research shows that the analysed behaviour of twenty-first century con-
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sumers influences the concept of transport services marketing. The paper is of the 
theoretical and conceptual character.

Key words: consumer behaviour, transport services, transport services marketing.

JEL codes: L91, M31

Поведение потребителей и современный маркетинг на рынке 
транспортных услуг

Резюме

В статье обсудили поведение потребителей транспортных услуг в XXI в. 
Цель рассуждений – указать специфику поведения пользователей транспор-
тными услугами в контексте формирования действий и инструментов сов-
ременного маркетинга транспортных услуг. Осуществляя так поставленную 
цель, использовали исследовательские методы анализа и синтеза вместе  
с логичным умозаключением. Из проведенных исследований вытекает, что 
анализаруемое поведение потребителей оказывает влияние на концепцию 
маркетинга транспортных услуг. Статья имеет теоретический характер.

Ключевые слова: поведение потребителей, транспортные услуги, маркетинг 
транспортных услуг.
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