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Żywność jako element komunikacji sieci sklepów  
w mediach społecznościowych

Streszczenie

Celem opracowania jest porównanie sposobu komunikacji dwóch sieci handlo-
wych (Carrefour i Lidl). Na podstawie badań ilościowych dokonano porównania 
treści i zakresu komunikatów umieszczanych na fanpage’ach wspomnianych sieci 
sklepów. Przeważająca część dotyczyła żywności nie tylko w zakresie promocji 
sprzedaży, ale także zachęcała do samodzielnego przygotowania posiłków, wybie-
rania produktów o wyższej wartości zdrowotnej. Komunikaty dotyczące żywności 
charakteryzowały się najwyższą responsywnością ze strony użytkowników portalu 
społecznościowego, co przejawiło się w liczbie polubień, udostępnień i komenta-
rzy. Wśród analizowanych sieci większym zainteresowaniem cieszyły się komu-
nikaty Lidla. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, iż sieci sklepów oferujące 
szeroki asortyment produktów powinny wykorzystywać w komunikacji treści 
związane z żywnością w celu rozwijania swojej interakcji z klientami w mediach 
społecznościowych. 

Słowa kluczowe: komunikacja marketingowa, media społecznościowe, sieci han-
dlowe, tożsamość przedsiębiorstwa, żywność.

Kody JEL: M31, M37

Wstęp

Jeszcze do niedawna wydawało się, że media społecznościowe (social media), podobnie 
jak komunikatory internetowe, będą stanowiły kolejne narzędzie wykorzystywane w komu-
nikacji ze znajomymi, a ich tematyka będzie związana głównie z rozrywką i chęcią podtrzy-
mania więzi społecznych. Jednak z obserwacji wielu autorów wynika, iż obecnie można już 
mówić o trendzie social media lub też Web 2.0, a z roku na rok internetowe witryny o cha-
rakterze społecznościowym, podobnie jak komunikacja mobilna, stają się coraz bardziej 
popularne. Media społecznościowe przekształciły się w bazy informacji, z których można 
czerpać wiedzę i w których ludzie mogą wymieniać się opiniami dotyczącymi różnorodnej 
tematyki (Brzozowska-Woś 2013). 

Sukces na rynku żywności zależy nie tylko od znajomości potrzeb nabywców, wytwa-
rzania i oferowania produktów najwyższej jakości po korzystnej cenie. Niezbędne jest stałe 
komunikowanie się przedsiębiorstw z nabywcami produktów. Nowoczesne instrumenty pro-
mocyjne tworzą pewien system i dlatego muszą być wspólnie analizowane, projektowane 
i stosowane − tylko wtedy możliwe będzie osiągnięcie efektu synergii. Współcześni kon-
sumenci cenią sobie szczególnie dobrą ekspozycję w miejscu sprzedaży. W ich przypadku 
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użyteczne mogą być również wszelkie formy komunikacji z wykorzystaniem mediów spo-
łecznościowych. Są one również cenione przez konsumentów, a co istotne – są pod kontrolą 
nadawcy.

W związku z powyższym celem artykułu oraz przedstawionego badania jest porównanie 
sposobu komunikacji dwóch sieci handlowych (Carrefour i Lidl) ze szczególnym uwzględ-
nieniem znaczenia tematyki związanej z żywnością.

Potrzeby, zachowania zakupowe, komunikacja międzyludzka

Zachowania zakupowe stanowią specyficzny obszar na styku rynku żywnościowego 
i szeroko pojętej sztuki kulinarnej oraz potrzeb żywieniowych konsumentów. W kształ-
towaniu komunikacji marketingowej i doboru instrumentów marketingowych wymaga to 
uwzględnienia specyfiki wymienionych obszarów oraz wyzwań, które pojawiają się przed 
sektorem handlowym, w świetle coraz większego znaczenia potrzeb wyższego rzędu wśród 
klientów placówek handlowych (Stangierska, Krajewski 2016).

Zachowania konsumenta na rynku, w tym na rynku internetowym, stanowią przedmiot 
wielu badań w aspekcie nie tylko ekonomicznym, ale też psychologicznym, ergonomicz-
nym, socjologicznym czy biologicznym. W najprostszym podziale wyróżnia się zachowania 
konsumenckie racjonalne i irracjonalne. Przyjmuje się, że konsument zachowuje się racjo-
nalnie wtedy, gdy przy danym dochodzie stara się kupić takie ilości dóbr, które sprawią 
mu największe zadowolenie. Konsekwentnie, konsument zachowujący się irracjonalnie, 
charakteryzuje się postępowaniem wewnętrznie niespójnym, sprzecznym z jego najlepiej 
pojętym interesem (Raczyńska, Wiśniewski 2014; Rudnicki, 2004).

Życie ludzkie wiąże się z zaspokajaniem określonych potrzeb, które definiowane są jako 
stan braku czegoś i jednocześnie czynnik uruchamiający funkcję motywu do działania zmie-
rzającego do zmiany tego stanu. Coraz bardziej istotny jest wpływ ocen społecznych na 
człowieka, wynikający z jego uczestnictwa w grupach społecznych oceniających zachowa-
nia oraz ustalających normy i nakazy. Potrzeby powstają również w wyniku naśladownictwa 
innych ludzi, pod wpływem autorytetu i jako efekt chęci wyróżnienia się spośród innych 
(Górska-Warsewicz, Świątkowska, Krajewski 2013; Rudnicki 2012). 

Istnieje wiele klasyfikacji potrzeb, jednak najbardziej rozpowszechniona jest ta sformu-
łowana przez Abrahama Maslowa (2009), która ujmuje je w postaci piramidy. Spośród wy-
różnionych kategorii potrzeb najbardziej związane z komunikacją międzyludzką są zdecy-
dowanie potrzeby szacunku oraz przynależności i miłości. Odpowiednikiem tego poziomu 
potrzeb są potrzeby integrujące w modelu sformułowanym przez Alderfera (Griffin 1998), 
znanym jako teoria ERG, w którym na poziomie potrzeb integrujących znalazły się kontakty 
międzyludzkie i związki z innymi osobami. Charakteryzowane są jako dążenie do nawią-
zywania oraz utrzymywania relacji międzyludzkich, chęć bycia docenianym i pozytywnie 
odbieranym przez innych ludzi. 
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Komunikowanie to świadomy i intencjonalny proces kreowany przez nadawcę, dokona-
ny z zamiarem wywarcia wpływu na odbiorcę, co ma doprowadzić do zmiany jego myślenia 
lub zachowania. Jest ona ważnym instrumentem budowania relacji z konsumentami i służy 
budowaniu długotrwałej obecności w świadomości otoczenia (Barska 2015; Wiktor 2013). 

Komunikacja marketingowa w mediach społecznościowych

Komunikacja marketingowa, podobnie jak wszystkie rodzaje komunikacji, ma dwukie-
runkowy charakter. Promocja, jako główny składnik komunikacji, polega na przekazie infor-
macji od przedsiębiorstwa do otoczenia, a badania mają odwrotny kierunek (Kaczmarczyk 
2015).

Promocja handlowa i konsumencka, zwłaszcza z wykorzystaniem mediów społeczno-
ściowych stanowi element promocji formalnej. Promocja formalna (Rydel 2001), jako część 
komunikacji, składa się z uprzednio zaplanowanych, standardowych działań (wraz z meto-
dami, instrumentami i środkami) w celu wywołania pożądanych reakcji aktualnych i (lub) 
potencjalnych klientów. Promocja nieformalna składa się natomiast z działań (zwykle nie-
planowanych) realizowanych przez każdego pracownika, niosących różne komunikaty do 
otoczenia „niejako przy okazji” lub „na co dzień”. Działania nieformalne mają często więk-
szy skutek wizerunkowy dzięki różnym kontaktom, nawet pozazawodowym (Kaczmarczyk 
2015; Rydel 2001). 

Internet, jako nowoczesne medium komunikacji społecznej, odgrywa w dzisiejszych 
czasach niezwykle istotną rolę, między innymi ze względu na stale rosnącą liczbę użytkow-
ników oraz szeroki wachlarz możliwości komunikowania się z otoczeniem. W dobie szyb-
kiego postępu technicznego, towarzyszącego wielu dziedzinom życia, medium interneto-
we oferuje pożądane przez użytkowników nowe funkcjonalności (Kuczamer-Kłopotowska 
2016). Możliwości techniczne, specyfika Internetu, a także jego dostępność, pozwalają na 
przekazanie czytelnego i spójnego przekazu maksymalnie szerokiemu gronu odbiorców. 
Internet jest również medium interaktywnym, pozwalającym jego użytkownikowi na ko-
munikację zwrotną z nadawcą lub innymi odbiorcami, która to cecha jest jego głównym 
wyróżnikiem na tle innych mediów komunikacyjnych. W obszarze narzędzi komunikacji 
internetowej niewątpliwie istotną rolę odgrywają obecnie media społecznościowe, które 
z racji dynamiki rozwoju, charakteru i zakresu funkcjonalności poszczególnych usług oraz 
systematycznego wzrostu liczby użytkowników stanowią ważny kanał komunikacji z oto-
czeniem. Jednym z największych i odgrywających najistotniejszą rolę w świecie mediów 
społecznościowych jest portal Facebook (Czechowicz 2015).

Pojawienie się mediów społecznościowych, zwłaszcza Facebooka, i ich rosnąca po-
pularność datowana na początek obecnej dekady, wyraźnie zmieniła podejście praktyków 
i teoretyków zarządzania do public relations. W literaturze przedmiotu przesunięto akcent 
podkreślania roli jednostronnej asymetrycznej strategii budowania relacji z otoczeniem 
w stronę form dwustronnych określanych mianem two-way communication (Rawlins 2009). 
Pojawienie się Internetu nowej generacji, określanego często mianem „Web 2.0”, stanowi-
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ło podwalinę pod dynamiczny rozwój mediów społecznościowych i postrzeganie go jako 
platformy łączącej nie tylko strony internetowe czy serwery, ale przede wszystkim ludzi 
(Królewski, Sala 2014). Przedsiębiorstwa zaczęły dostrzegać szansę, jaką dają media spo-
łecznościowe w angażowaniu potencjalnych klientów w dwustronne interakcje, stanowiąc 
opozycję do dotychczasowego modelu opartego na jednostronnym przekazie informacji 
wykorzystywanym przez pracowników odpowiedzialnych za public relations i marketing. 
Najważniejszą korzyścią z wykorzystania mediów społecznościowych jest łatwość, z jaką 
umożliwiają one interakcję z nieograniczoną wręcz grupą odbiorców w ten sposób budu-
jąc właściwe z nimi relacje (Etter 2013). Rozpowszechnianie informacji z wykorzystaniem 
mediów społecznościowych może być łatwiejsze, szybsze i skuteczniejsze niż możliwości 
tradycyjnych form przekazu (Lariscy i in. 2009). M. Kent i M. Taylor (2002) wskazują 
z kolei na rolę, jaką odgrywać mogą media społecznościowe w komunikacji z potencjal-
nym klientem opartej na dialogu. Zidentyfikowali oni pięć zasad, których przestrzeganie 
umożliwia budowę relacji z odbiorcą opartą na dialogu, tj. prostota interfejsu rozumiana 
jako łatwość w poruszaniu się na witrynie internetowej, utrzymanie odwiedzających na stro-
nie, dostarczanie użytecznych informacji dla odbiorcy witryny dopasowanych do jego po-
trzeb, tworzenie zachęt do jej ponownego odwiedzenia oraz umożliwienie użytkownikowi 
zadawania pytań i otrzymywania odpowiedzi. C. Li, J. Bernoff i B. Solis (2011) wskazują 
na fakt, iż przedsiębiorstwa muszą być obecne w przestrzeni mediów społecznościowych, 
aby możliwe było wsłuchiwanie się w opinie ich potencjalnych klientów. Jednak wskazują 
również na pewne niebezpieczeństwo związane z użytkowaniem tej przestrzeni, dotyczącej 
bardzo wrażliwej sfery, jaką stanowią negatywne reakcje ze strony użytkowników mediów 
społecznościowych. Coraz liczniej prowadzone praktyczne badania również wskazują na 
powszechne wykorzystanie narzędzi social media (Szamrowski, Pawlewicz 2015)

Dzięki nowym technologiom konsumenci stają się prosumentami, aktywnymi uczest-
nikami rynku, którzy nie są odizolowanymi jednostkami, ale angażują się w społeczności, 
stające się silnym elementem dialogu marketingowego (Czubała, Wiktor, Niestrój 2010). 
Współczesny rynek zmienia się w otoczenie niskiego zaufania. W rezultacie konsumenci 
wierzą innym konsumentom należącym do sieci społecznościowej bardziej niż przedsiębior-
stwom i ekspertom (Kotler, Kartaya, Setiawa 2010).

Oznacza to wzrost znaczenia komunikacji poziomej, a dla przedsiębiorstw konieczność 
pomocy konsumentom w budowaniu społeczności i w ten sposób uzyskania jej poparcia. 
Właśnie w mediach społecznościowych, w których kluczową rolę odgrywa treść generowa-
na przez użytkowników, należy upatrywać przyszłości komunikacji marketingowej między 
przedsiębiorstwem a jego klientami. 

Metodyka badań

Dla realizacji celu badawczego odnoszącego się do przedstawienia sposobu wyko-
rzystania żywności w komunikacji w mediach społecznościowych sieci sklepów Lidl 
i Carrefour zaprojektowano badanie empiryczne, które zrealizowano w dniu 6 kwietnia 
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2017 roku (dane zostały pozyskane jednego dnia ze względu na dynamicznie zmieniają-
ce się liczby udostępnień i polubień). Badanie polegało na zebraniu danych ilościowych 
dotyczących aktywności marketingowej na profilach sieci Lidl i Carrefour na portalu spo-
łecznościowym Facebook.com z okresu dwóch miesięcy (luty i marzec 2017). Do wy-
boru wyżej wymienionych sieci przyczynił się fakt, iż mimo prowadzenia działalności 
w dwóch różnych formatach (Lidl – dyskonty i Carrefour – supermarkety) są one dla 
podobnej liczby klientów głównym miejscem zakupu produktów FMCG i mają zbliżoną 
liczbę regularnych klientów – odpowiednio Lidl – 30%, Carrefour – 16% (GFK 2017). 
Ponadto obie sieci w swoich przekazach marketingowych promują produkty żywnościo-
we. Porównanie komunikacji w mediach społecznościowych tych dwóch sieci handlu de-
talicznego z uwzględnieniem produktów i tematyki żywieniowej wydawało się ciekawym 
tematem do analizy.

Komunikaty (posty) zaklasyfikowano do dwóch kategorii − żywność i nieżywnościo-
we. W przypadku kategorii żywność treść komunikatu była przypisywana do dodatkowych 
podkategorii (możliwe było wybranie dwóch podkategorii dla jednego postu): promocja, 
promocja fit żywności, przepis, przepis fit żywności, styl życia, inne. 

W celu wyłonienia kategorii do klasyfikacji komunikatów dotyczących żywności doko-
nano wstępnej analizy jakościowej postów i na podstawie nadawanych etykiet opracowano 
kategorie komunikatów. Następujące postępowanie badawcze stanowiło element triangula-
cji metodologicznej, czyli wykorzystania metod analizy jakościowej do realizacji badania 
o charakterze jakościowym (Flick 2010; Stańczyk 2013). 

Do kategorii żywności klasyfikowano wszystkie posty, w których znajdowały się opis 
lub wizualizacja informacji dotyczących produktów żywnościowych, sposobu odżywiania 
lub przygotowywania żywności. Do kategorii postów nieżywnościowych zostały zaklasyfi-
kowane posty dotyczące odzieży, artykułów gospodarstwa domowego, czasu wolnego lub 
innych kwestii niezwiązanych z żywnością. Do podkategorii żywności do promocji zalicza-
no komunikaty o charakterze promocji sprzedaży (informacje o cenach, promocje cenowe 
itp.); do przepisów zaliczono wszelkie instrukcje dotyczące przygotowania posiłków, a także 
filmy instruktażowe i książki kucharskie; styl życia oznaczał wykorzystanie żywności jako 
elementu celebrowania ważnych wydarzeń lub elementu spędzania czasu wolnego; w ka-
tegorii inne znalazły się komunikaty dotyczące innych aspektów związanych z żywnością. 
Dodatkowo wyodrębniono promocje i przepisy fit żywności, do których zaliczano posty do-
tyczące warzyw, owoców, ryb, orzechów, nasion, zdrowych przekąsek, dań dietetycznych, 
produktów ekologicznych, bio, regionalnych i tradycyjnych. 

Ponadto, zostały zebrane informacje o aktywności internautów dotyczące poszczegól-
nych komunikatów, w tym liczba „polubień” (pięć rodzajów, w tym 3 pozytywne i 2 nega-
tywne), liczba negatywnych reakcji (2 rodzaje), liczba komentarzy oraz liczba udostępnień 
postu na własnym profilu internauty. Dla uzyskania lepszej porównywalności wyników ze 
względu na rodzaj komunikatu i sieć sklepów dla zebranych danych policzono wartość śred-
nią dotyczycącą różnych form reakcji oraz zestawiono częstości dla podkategorii komuni-
katów dotyczących żywności. 
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Wyniki badań i ich omówienie

W analizowanych dwóch miesiącach (luty, marzec 2017) sieć Lidl publikowała ponad 
dwa posty na dzień, podczas gdy Carrefour poniżej dwóch. Komunikaty publikowane przez 
Lidl uzyskały dwukrotnie więcej polubień, 2,5 raza częściej były udostępniane oraz ponad 
13 razy częściej internauci zostawiali pod nimi komentarze. W przeliczeniu na post dyspro-
porcje pomiędzy zainteresowaniem użytkowników Facebooka są mniejsze, ale nadal widać, 
iż w przypadku komunikatów Lidla internauci chętniej reagują. Jedynie w przypadku nega-
tywnych reakcji na post widać, iż porównanie wypada na korzyść sieci sklepów Carrefour 
– internauci 5 razy rzadziej reagowali negatywnie na posty sieci (por. tabela 1)

Tabela 1
Porównanie reakcji na komunikaty udostępniane na fanpage'ach sieci Lidl 
i Carrefour  

Wyszczególnienie Ogółem Lidl Carrefour

Liczba postów 244 141 103
Liczba postów na dzień 2,07 2,39 1,75
Liczba polubień ogółem 67 512 44 947 22 565
Liczba „polubień” negatywnych 175 152 23
Liczba udostępnień 6 427 4 611 1 816
Liczba komentarzy 9 116 8 497 619
Średnia liczba polubień ogółem 276,69 318,77 219,08
Średnia liczba „polubień” negatywnych 0,72 1,08 0,22
Średnia liczba udostępnień 26,34 32,70 17,63
Średnia liczba komentarzy 37,36 60,26 6,01

Źródło: badania własne, 2017.

Komunikaty żywnościowe w sieci Lidl stanowiły prawie 70% wszystkich postów, 
Carrefour opublikował o 15% mniej tego typu komunikatów. Liczba polubień ogółem dla 
postów żywnościowych Lidla jest prawie dwukrotnie większa niż uzyskana przez komuni-
katy sieci Carrefour, jednak w przeliczeniu na post większą średnią uzyskały posty żywno-
ściowe sieci Carrefour. Komunikaty żywnościowe publikowane przez sieć Carrefour uzy-
skały także bardziej korzystne wyniki ze względu na negatywne reakcje internautów (niższa 
wartość w przeliczeniu na post). Utrzymuje się tendencja, iż formy reakcji konsumentów 
o wyższym stopniu zaangażowania, czyli komentarze i udostępnienia pod postami żywno-
ściowymi są częściej wykorzystywane dla komunikatów sieci Lidl (więcej o 17 udostępnień 
i 39 komentarzy na post w porównaniu do Carrefoura). 

W przypadku komunikatów nieżywnościowych Carrefour uzyskał trzykrotnie mniej-
szą średnią liczbę polubień w porównaniu z siecią Lidl. Sieć dyskontów posiadała zbliżone 
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wartości średnich liczb polubień dla postów żywnościowych i nieżywnościowych. Posty 
nieżywnościowe Carrefoura cieszyły się mniejszym zainteresowaniem internautów w po-
równaniu z postami żywnościowymi. Średnia liczba komentarzy i udostępnień pod postami 
nieżywnościowymi sieci Lidl jest mniejsza niż w postach żywnościowych tej sieci. Posty 
nieżywnościowe Carrefoura były częściej udostępniane niż żywnościowe, ale zostawiono 
pod nimi mniej komentarzy, tak samo jak przy komunikatach Lidla (por. tabela 2).

Tabela 2
Porównanie reakcji na komunikaty żywnościowe i nieżywnościowe  
udostępniane na fanpage'ach sieci Lidl i Carrefour  

Wyszczególnienie Ogółem Lidl Carrefour

Żywność (% wszystkich postów) 61,1% 68,1% 51,5%
Liczba polubień ogółem 48 050 30 918 17 132
Liczba „polubień” negatywnych 135 119 16
Liczba udostępnień 5 437 4 127 1 310
Liczba komentarzy 5 081 4 614 467
Średnia liczba polubień ogółem 324,66 322,06 329,46
Średnia liczba „polubień” negatywnych 0,91 1,24 0,31
Średnia liczba udostępnień 36,74 42,99 25,19
Średnia liczba komentarzy 34,33 48,06 8,98
Nieżywnościowe (% wszystkich postów) 38,9% 31,9% 48,5%
Liczba polubień ogółem 19 132 14 029 5 103
Liczba „polubień” negatywnych 38 33 5
Liczba udostępnień 976 484 492
Liczba komentarzy 4028 3883 145
Średnia liczba polubień ogółem 201,39 311,76 102,06
Średnia liczba „polubień” negatywnych 0,40 0,73 0,1
Średnia liczba udostępnień 10,27 10,76 9,84
Średnia liczba komentarzy 42,40 86,29 2,9

Źródło: jak w tabeli 1.

Największy udział w postach żywnościowych stanowiły komunikaty dotyczące przepi-
sów kulinarnych, prawie połowa wszystkich postów, a co trzeci post dotyczył żywności typu 
fit. W komunikatach żywnościowych Carrefour częściej wykorzystywał odwołania do żyw-
ności typu fit niż Lidl. Ze względu na podkategorię komunikatów żywnościowych najwięk-
sze różnice w treści postów sieci Lidl i Carrefour dotyczą promocji. Co trzeci komunikat 
żywnościowy publikowany przez sieć Carrefour ma charakter promocji sprzedaży, jednak 
warto zaznaczyć, że większość z nich dotyczy żywności fit. Na fanpage`u Lidla częściej 
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publikowane są komunikaty prezentujące przepisy kulinarne, jednak Carrefour częściej pro-
ponuje internautom przepisy na potrawy dietetyczne (por. tabela 3).

Tabela 3
Porównanie udziału komunikatów żywnościowych ze względu na podkategorię  
na udostępnianych na fanpage'ach sieci Lidl i Carrefour (w %)  

Wyszczególnienie Ogółem Lidl Carrefour

Promocja 19 12 35
w tym „fit” żywność 9 3 22

Przepisy 49 52 44 
w tym „fit” żywność 23 21 28

Styl życia 22 23 19
Inne 9 14 1

„Fit” żywność* 32 33 50

*Fit żywność stanowi sumę podkategorii Promocji fit żywności i przepisów fit żywności nie sumuje się do 100%.
Źródło: jak w tabeli 1.

Podsumowanie

Komunikacja marketingowa przedsiębiorstw uległa istotnym zmianom w związku z roz-
wojem nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Obecnie równie, jeśli nie bardziej, 
efektywnymi narzędziami marketingowymi są media społecznościowe, które pozwalają na 
szerszą interakcję klientów z przedsiębiorstwem, a co za tym idzie dają większe szanse na 
budowanie pozytywnego wizerunku i powstawania emocjonalnych więzi klientów z przed-
siębiorstwem, tym samym odpowiadając na ich wyższe potrzeby. 

Najpopularniejszym medium społecznościowym w Polsce ze względu na liczbę użyt-
kowników jest Facebook i właśnie tam firmy intensyfikują swoje działania komunikacyjne, 
które następnie mogą zostać ocenione przez internautów. Na tym portalu użytkownicy mają 
możliwość w różny sposób wyrażać swoje zainteresowanie treściami publikowanymi na 
Fanpage`ach marek. Najmniejszy stopień zaangażowania dotyczy polubień, wyższy stopień 
interakcji to komentarz, jednak o najwyższym poziomie zainteresowania i utożsamiania się 
z komunikatem świadczy udostępnienie na własnym profilu (Kępiński i in. 2015). 

W przypadku analizowanych sieci na posty Lidla internauci ponad 10-krotnie częściej 
reagowali komentarzem, co może świadczyć, iż są one konstruowane w sposób zachęcający 
do interakcji ze strony internauty. Jednocześnie komunikaty Lidla były średnio dwukrotnie 
częściej udostępniane przez użytkowników Facebooka, co wskazuje na atrakcyjność treści 
posta dla odbiorcy powodującą chęć podzielenia się tą informacją ze znajomymi. 

Posty dotyczące żywności w przypadku obu sieci sklepów charakteryzowały się więk-
szą responsywnością ze strony internautów, a w przypadku sieci Carrefour posty dotyczące 
żywności fit w znaczący sposób podnosiły atrakcyjność całego fanpage`u.
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Uzyskane wyniki pokazują, iż kwestie dotyczące żywności stanowiące tematykę postów 
poprzez swoją uniwersalność są wstanie zainteresować szeroką grupę odbiorców i zaanga-
żować ich do interakcji na profilu sieci handlowej.
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Food as the Element of Chain Stores Communication in Social Media 

Summary

The aim of this research article was to compare the way of communication of 
two brands in chain stores (Lidl and Carrefour). The quantitative study enabled 
the comparison of the content and the scope of communication placed on the fan 
pages of the chain stores mentioned above. The majority of the notes regarded not 
only food sales promotion, but also encouraged to self-preparation of the meal and 
choosing the products of higher health value. Communicates regarding food had the 
highest responsivity of social medium users, that resulted in the number of likes, 
shares and comments. Among the analysed brands, Lidl captured more interest. The 
results of the study enable concluding that chain stores that offer wide assortment of 
products should use food-related content in marketing communication to develop 
their interaction with consumers in social media. 

Key words: market communication, social media, chain stores, enterprise identity, 
food.

JEL codes: M31, M37

Продукты питания как элемент коммуникации сетей магазинов  
в социальных медиа

Резюме

Цель разработки – сравнить способ коммуникации двух торговых сетей 
(Carrefour и Lidl). На основе количественного изучения сопоставили содер-
жание и диапазон сообщений, помещаемых на фан-сайтах упомянутых се-
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тей магазинов. Преобладающая часть касалась продуктов питания не только  
в области поощрения продажи, но и побуждала к самостоятельному приго-
товлению пищи, выбора продуктов с самой высокой ценностью для здоровья. 
Сообщения, касающиеся пищи, характеризовались самым высоким откликом 
со стороны пользователей общественного портала, что отразилось в числе 
лайков, распространений и комментариев. Среди анализируемых сетей боль-
ший интерес вызвали сообщения Лидля. Полученные результаты позволяют 
констатировать, что сети магазинов, предлагающие широкий ассортимент 
продуктов, должны использовать в коммуникации содержание, связанное  
с продуктами питания для развития своей интеракции с клиентами в социаль-
ных медиа. 

Ключевые слова: маркетинговая коммуникация, социальные медиа, торго-
вые сети, тождество предприятия, пища.

Коды JEL: M31, M37
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