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Streszczenie
W artykule autorzy pokazują aktualną sytuacjĊ wĞród polskich przedsiĊbiorstw
w zakresie zagospodarowania przez nie dwóch kluczowych trendów rynkowych: technologii mobilnych oraz mediów spoáecznych. Przeprowadzone badania stają siĊ pretekstem do podjĊcia dyskusji na temat przesáanek, którymi kierowali siĊ specjaliĞci ds.
marketingu, decydując siĊ na wykorzystanie tych rozwiązaĔ. Artykuá powstaá w ramach
projektu finansowanego ze Ğrodków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/B/HS4/04291.
Sáowa kluczowe: media spoáeczne, media mobilne, aktywnoĞü marketingowa polskich
przedsiĊbiorstw.

Wprowadzenie
Wspóáczesna organizacja egzystuje w bardzo turbulentnym otoczeniu i jest
naraĪona na wiele czynników dziaáających niekorzystnie na jej pozycjĊ rynkową.
Bardzo szybki rozwój nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT),
szczególnie w obszarze technologii mobilnych oraz spoáecznych, wpáywa na sposób
jej dziaáania. W otoczeniu mikro- i makroekonomicznym obserwuje siĊ takie trendy, jak m.in.: miniaturyzacja sprzĊtu przy zwiĊkszonej funkcjonalnoĞci, swobodna moĪliwoĞü wyraĪania myĞli, indywidualne relacje i spersonalizowany dialog
z klientem, nawiązywanie relacji miĊdzyludzkich ad hoc, gromadzenie siĊ klientów w grupy spoáeczne wzajemnie siĊ wspierające, powstanie mobilnych spoáecz1
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noĞci konsumenckich. DąĪy siĊ do przeniesienia dziaáaĔ gospodarczych w przestrzeĔ wirtualną. Istotne przeobraĪenia zachodzą takĪe w samej organizacji, w tym
w marketingu, a ich opis stanowi jeden z gáównych wątków niniejszego artykuáu.
Konsumenci nie są juĪ wielką zbiorowoĞcią, która zaakceptuje kaĪdy produkt.
ĝrodek ciĊĪkoĞci w relacjach sprzedawca – klient zostaá znacząco przesuniĊty na
korzyĞü klienta. Obecnie to on mówi, czego potrzebuje i ile jest w stanie zapáaciü,
sprzedawca zaĞ jest nastawiony na sáuchanie, wyciąganie wniosków i dostosowywanie oferty do potrzeb klienta. PrzedsiĊbiorstwa, które nie są wyczulone na klienta
i jego potrzeby, tracą racjĊ bytu, a w konsekwencji znikają z rynku. W wyniku rewolucji informacyjnej i technologicznej powstaáo zdefiniowane przez amerykaĔskiego futurologa A. Tofflera (Toffler 1997) „spoáeczeĔstwo tymczasowoĞci
i zmiennoĞci”,
Celem artykuáu jest ukazanie aktualnego zakresu i stopnia aktywnoĞci polskich podmiotów gospodarczych w Ğrodowisku mediów spoáecznych oraz w kanale
mobilnym. Autorzy próbują takĪe wskazaü cechy tych mediów, które w najwiĊkszym stopniu decydują o ich znacznym marketingowym potencjale, oraz okreĞliü
wpáyw czynników determinujących przydatnoĞü takich rozwiązaĔ dla strategii marketingowych.

1. Marketingowe wykorzystanie
w przedsiĊbiorstwie

technologii

mobilnych

i

spoáecznych

PrzedsiĊbiorstwa zyskaáy szereg nowych narzĊdzi do prezentacji swoich ofert
(w tym ich personalizacji), sprzedaĪy, czy realizacji procesów obsáugi klienta, mając jednoczeĞnie do dyspozycji znacznie wiĊkszą niĪ wczeĞniej bazĊ informacji
o potencjalnych klientach oraz dalsze moĪliwoĞci ich pozyskiwania w przypadku
uzyskania zgody konsumenta (np. dane transmisyjne, dane geolokalizacyjne). Konsumenci zaĞ dziĊki technologii są w stanie dokonaü szybkiej analizy i oceny dostĊpnych ofert, dopasowywaü je samodzielnie do swoich oczekiwaĔ lub otrzymywaü oferty dopasowywane automatycznie, komunikowaü siĊ wielokanaáowo z wieloma oferentami jednoczeĞnie, nabywaü produkt lub usáugĊ online oraz dzieliü siĊ
doĞwiadczeniami z innymi konsumentami. Mogą takĪe poĞrednio uczestniczyü
w procesach produkcyjnych i badawczo-rozwojowych, mając wpáyw na ostateczny
ksztaát produktu/usáugi. Nowy ksztaát rynków konsumenckich wymusza znaczące
zmiany w stosowanych koncepcjach marketingowych, które muszą byü usprawniane lub zastĊpowane nowymi, biorącymi pod uwagĊ nowe okolicznoĞci. Znaczącej
zmianie ulegáy takie teorie, jak koncepcja lejka sprzedaĪowego, czy model zachowaĔ nabywczych, ewoluując w stronĊ koncepcji opartych na wspóádecydowaniu
i korzystaniu z doĞwiadczeĔ uĪytkowników takich jak The Consumer Decision
Journey, promowanej przez firmĊ McKinsey (àysik, Kutera, Machura 2014,
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s. 295). Wprowadzane są nowe techniki marketingowe, np.: marketing sieci spoáecznych, koncepcja COBRA (Consumer’s Online Brand Related Activities) (Muntinga, Moorman, Smit, s. 14), e-marketing szeptany eWOM (Electronic Wordof_Mouth) (Kietzmann, Canhoto 2013, s. 146), czy marketing sąsiedztwa (Proximity Marketing) (Szulc, Ciszewski 2013, s. 27). Wraz z ich rozwojem pojawiają siĊ
takĪe nowe metody pomiaru skutecznoĞci dziaáaĔ, w tym metody pomiaru zaangaĪowania uĪytkowników rozpatrywane na poziomie interakcji (polubieĔ, komentarzy, udostĊpnieĔ, odpowiedzi itp.), zasiĊgu (procentu fanów, którzy zapoznali siĊ
z przygotowaną treĞcią), wskaĨników zaangaĪowania (formuá matematycznych)
(Machura 2014).
Technologie spoáeczne zapewniáy ich uĪytkownikom szerokie spektrum moĪliwoĞci komunikacyjnych, odznaczając siĊ róĪnorodnym zestawem cech i mogąc
byü dobieranymi w zaleĪnoĞci od kontekstu sytuacyjnego. Sieci spoáeczne dają
szansĊ nawiązywania nowych znajomoĞci, pozwalają na komunikowanie siĊ poprzez publikowanie wpisów na profilach i stronach, jak równieĪ zapewniają wewnĊtrzne narzĊdzia komunikacyjne. UmoĪliwia to budowanie okreĞlonych grup
uĪytkowników komunikujących siĊ w okreĞlonym celu i w oparciu o okreĞlone
fundamenty, kreując tym samym wirtualne spoáecznoĞci konsumenckie.
Technologie mobilne spowodowaáy zaĞ, Īe dotychczasowa moĪliwoĞü bycia
online „zawsze” zostaáa uzupeániona o istotną cechĊ – „wszĊdzie”. WiąĪe siĊ to
z udoskonaleniem sposobów przesyáu danych oraz modernizacją koĔcowych urządzeĔ komunikacyjnych, a takĪe wprowadzeniem ich w przestrzeĔ komunikacji
mobilnej (àysik, Kutera 2011). Ich rozwój przyczyniá siĊ do dalszej ewolucji spoáecznoĞci wirtualnych w kierunku spoáecznoĞci mobilnych, róĪniących siĊ od spoáecznoĞci internetowych nastĊpującymi cechami (àysik, Kutera, Machura 2014):
– spontanicznoĞü, ciągáoĞü, reaktywnoĞü,
– wykorzystanie personalnie identyfikowalnych i uwierzytelnionych urządzeĔ oraz lokalizacji uĪytkownika,
– odrĊbnoĞü wzorów zachowaĔ w stosunku do spoáecznoĞci „tradycyjnych”
Warto tu przytoczyü nastĊpujące fakty Ğwiadczące o popularnoĞci mobilnego
komunikowania siĊ ze spoáecznoĞciami na Ğwiecie (Jones 2014, O’Dell 2010):
– 1,4 miliarda smartfonów byáo w aktywnym uĪyciu w 2013 r.,
– 2/3 uĪytkowników smartfonów korzysta z sieci spoáecznoĞciowych,
– czáonkowie mobilnych spoáecznoĞci są dwa razy bardziej aktywni od uĪytkowników desktopowych,
– 67% ludzi w Wielkiej Brytanii posiada telefony komórkowe z dostĊpem do
Internetu (dla porównania w Rosji – 63%, Brazylii 57%, a w USA 49%),
– 55% Brazylijczyków sprawdza swoje sieci spoáecznoĞciowe z poziomu
urządzenia mobilnego (Wielka Brytania – 46%, Rosja – 41%, USA –
34%).
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Integracja technologii spoáecznych i mobilnych ma szczególne znaczenie dla
tych obszarów biznesu, gdzie czynnikiem sukcesu jest szybka i efektywna komunikacja z konsumentami, czyli w sprzedaĪy, obsáudze klienta oraz marketingu.
W tym ostatnim obszarze technologie spoáeczne i mobilne mogą byü wykorzystywane m.in. w postaci: dostarczania komunikatów o personalizowanych promocjach dla konsumentów, dostosowanych pod kątem profilu spoáecznoĞciowego,
danych transmisyjnych bądĨ geolokalizacyjnych, angaĪowania konsumentów
w ramach interaktywnych gier i konkursów, realizujących cele wizerunkowe,
sprzedaĪowe, prowadzenia wielokanaáowej interakcji z konsumentami i pozyskiwania informacji zwrotnej od konsumentów na temat postrzegania marki, opinii na
temat uĪytkowanych produktów lub realizowanych usáug, wáączania konsumentów
w prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami/usáugami poprzez np. przeprowadzanie ankiet wĞród konsumentów czy testowanie produktów/usáug i ich
opisywanie na stronie internetowej marki.
Wykorzystanie w celach marketingowych zarówno technologii spoáecznych,
jak i mobilnych powinno byü poprzedzone okreĞleniem zaáoĪeĔ i celów oraz przemyĞlanym doborem odpowiednich narzĊdzi. Wynika to z bardzo zróĪnicowanych
charakterystyk spoáecznoĞci gromadzonych wokóá danego medium spoáecznego
(liczebnoĞü, struktura wieku i páci, status spoáeczny, otwartoĞü, tematyka, mechanizmy interakcji itp.), czy grup uĪytkowników róĪnych urządzeĔ mobilnych i mobilnych systemów operacyjnych (liczebnoĞü, struktura wieku i páci, status spoáeczny,
poziom wiedzy technologicznej, aktywnoĞü, siáa nabywcza itp.).
Biorąc powyĪsze pod uwagĊ autorzy podjĊli próbĊ identyfikacji i analizy stanu aktualnego polskiego rynku marketingu mediów spoáecznych i mobilnych
w badaniu ankietowym, scharakteryzowanym w kolejnej czĊĞci artykuáu.

2. Opis procedury badawczej
We wczeĞniejszych czĊĞciach artykuáu autorzy zidentyfikowali najwaĪniejsze
problemy wiąĪące siĊ z szerokim wykorzystaniem przez polskie przedsiĊbiorstwa
kanaáów mobilnych oraz spoáecznych. Za cel czĊĞci empirycznej opracowania postawiono pokazanie, jak wygląda aktywnoĞü polskich podmiotów gospodarczych
z wykorzystaniem mediów spoáecznych oraz technologii mobilnych. Dla tak zakreĞlonego problemu autorzy stworzyli odpowiedni kwestionariusz ankiety, skonstruowany w oparciu o metodĊ CSAQ (computerized self-administrated questionnaire)
(Mardsen, Wright 2010, s. 13). W badaniu wyselekcjonowane przedsiĊbiorstwa
otrzymaáy zaproszenie do wypeániania ankiety online, skáadającej siĊ z czterech
gáównych czĊĞci: „Metryczka” (4 pytania), „AktywnoĞü w mediach spoáecznych”
(7 pytaĔ), „AktywnoĞü w kanaáach mobilnych” (7 pytaĔ) oraz „AktywnoĞü wĞród
mobilnych spoáecznoĞci konsumenckich” (7 pytaĔ). DziĊki takiej kompozycji ankieta byáa przejrzysta i pozwoliáa uzyskaü odpowiedzi na postawione w artykule
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najwaĪniejsze pytania. Pierwsza czĊĞü identyfikowaáa przedsiĊbiorstwo, druga ukazaáa aktywnoĞü w przestrzeni mediów spoáecznych, trzecia pozwoliáa zobrazowaü
aktualną sytuacjĊ polskich przedsiĊbiorstw i ich nastawienie wobec technologii
mobilnych, zaĞ ostatnia pokazaáa skumulowany efekt aktywnoĞci podmiotów gospodarczych w mobilnych spoáecznoĞciach.
Badanie zostaáo przeprowadzone od kwietnia do czerwca 2014 i uzyskanych
zostaáo 114 odpowiedzi. Dystrybucja ankiety poprzez specjalizowane sieci afiliacyjne pozwoliáa kierowaü ją do przedsiĊbiorstw, które aktywnie wykorzystują media spoáeczne oraz technologie mobilne – takie podejĞcie pozwoliáo nie tyle zbadaü
obiektywnie sytuacjĊ na rynku, ile przede wszystkim poznaü doĞwiadczenia przedsiĊbiorstw, problemy, jakie napotykają, oraz ich subiektywną ocenĊ wáasnych dziaáaĔ. Struktura badanych przedsiĊbiorstw ksztaátowaáa siĊ nastĊpująco: 60% badanych podmiotów to usáugodawcy, 22% to producenci, zaĞ 18% to przedsiĊbiorstwa
handlowe. NajwaĪniejsze branĪe, które wystĊpują w badanej próbce, to: 17% handel, 15% IT i telekomunikacja, 11% media, 9% finanse i konsulting oraz 8% budownictwo. Analizując wielkoĞü badanych podmiotów pod kątem wielkoĞci zatrudnienia, moĪna stwierdziü, iĪ 39% to przedsiĊbiorstwa zatrudniające 2–9 pracowników, 29% to przedsiĊbiorstwa jednoosobowe, 20% podmiotów zatrudnia miĊdzy 10
a 49 pracowników, zaĞ powyĪej 50 pracowników wskazuje 11% badanych przedsiĊbiorstw.

3. AktywnoĞü przedsiĊbiorstw w kanale mobilnym
Zdecydowana wiĊkszoĞü badanych przedsiĊbiorstw prowadzi swoje dziaáania
marketingowe z wykorzystaniem kanaáów mobilnych. WĞród najbardziej popularnych form komunikacji dominuje wáasna strona mobilna oraz komunikacja via
SMS (17%), kolejne miejsca zajmują narzĊdzia geolokalizacyjne oraz reklama kontekstowa (14%). Z kolei 12% badanych wykorzystuje wáasne aplikacje mobilne do
komunikacji z klientami, a 10% korzysta z miejsc reklamowych w popularnych
aplikacjach mobilnych. Uzyskane wyniki wskazują na doĞü wysoki poziom edukacji polskich przedsiĊbiorstw w kwestii technologii mobilnych, a róĪnorodnoĞü wykorzystywanych narzĊdzi równieĪ potwierdza ten fakt.
W badaniu analizowano takĪe przesáanki, jakie decydowaáy o wyborze kanaáu
mobilnego do dziaáaĔ marketingowych. WĞród badanych przewaĪaáa odpowiedĨ, iĪ
moĪliwoĞü precyzyjnego okreĞlenia grupy docelowej, bazując na „wszĊdzie”
i „zawsze”, zadecydowaáa o wyborze kanaáu mobilnego (34%). MenedĪerowie
w polskich przedsiĊbiorstwach Ğledzą obowiązujące trendy i obserwują zachowania
swoich klientów, dziĊki takiej postawie są w stanie proaktywnie reagowaü na wystĊpujące na rynku trendy. Na drugim miejscu wĞród przesáanek decydujących
o wyborze kanaáów mobilnych badani wskazali na przenoszenie siĊ aktywnoĞci
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uĪytkowników z tradycyjnego Internetu do Ğrodowiska mobilnego (31%). RównieĪ
geolokalizacja, która jest immanentną cechą technologii mobilnych, stanowi waĪną
przesáankĊ zaprzĊgniĊcia w dziaáania marketingowe tego kanaáu; twierdzi tak 18%
badanych. Kwestie związanie z aktualną lokalizacją uĪytkowników stają siĊ coraz
bardziej istotne dla menedĪerów ds. marketingu, technologia ta dostarcza wielu
wartoĞciowych informacji o aktualnej sytuacji uĪytkownika i pozwala na jeszcze
lepsze dopasowanie komunikatu marketingowego.
W kolejnym pytaniu badane podmioty miaáy wskazaü na czynniki, które biorą
pod uwagĊ podczas tworzenia kampanii marketingowych w kanaáach mobilnych.
Istotnymi czynnikami w Ğwietle badaĔ są: dokáadny profil odbiorcy oraz prĊdkoĞü
komunikacji (po 15% wskazaĔ), stosunkowo duĪy zasiĊg i multimedialnoĞü (12%).
Inne wskazywane czynniki to: áatwoĞü monitorowania wyników (10%), niska kosztocháonnoĞü (9%) i interaktywnoĞü (9%). Rezultaty badaĔ wskazują, iĪ wedáug
przedsiĊbiorców coraz waĪniejsze staje siĊ precyzyjne dotarcie z komunikatem
marketingowym do klienta, a kluczową rolĊ w tej komunikacji odgrywa czas i multimedialny charakter kanaáu mobilnego. Kreuje siĊ nowa jakoĞü komunikacji marketingowej, gdzie klient dostaje spersonalizowany komunikat dopasowany do jego
aktualnej sytuacji, zamiast otrzymywaü wiele redundantnych i nieprzydatnych komunikatów. Widaü tu duĪą korelacjĊ z opisanymi powyĪej przesáankami wykorzystania technologii mobilnych w dziaáaniach marketingowych.

4. AktywnoĞü przedsiĊbiorstw w mediach spoáecznych
Zdecydowana wiĊkszoĞü badanych przedsiĊbiorstw prowadzi takĪe swoje
dziaáania marketingowe w Ğrodowisku mediów spoáecznych. Autorzy podjĊli zatem
próbĊ poznania bliĪszych szczegóáów o charakterze organizacyjnym, taktycznym
i strategicznym. W rezultacie uzyskano przybliĪony obraz sytuacyjny dla badanej
próbki przedsiĊbiorstw. SpoĞród badanych przedsiĊbiorstw 62% deklaruje posiadanie strategii dziaáaĔ w mediach spoáecznych. Dodatkowo aĪ 72% z nich realizuje
prace w zakresie zarządzania kampaniami marketingowymi w mediach spoáecznych
wewnątrz przedsiĊbiorstwa (przy czym 40% ma wyznaczoną osobĊ do tych dziaáaĔ,
a pozostaáe 32% áączy je z innymi obowiązkami). Wyspecjalizowane podmioty
zewnĊtrzne realizują owe zadania w co dziesiątym przypadku, w sposób mieszany
zaĞ odbywa siĊ to w co siódmym badanym przedsiĊbiorstwie.
Istotnym zagadnieniem wydają siĊ przesáanki, dla których zdecydowano siĊ
prowadziü dziaáania marketingowe poprzez kanaá spoáeczny. Rezultaty badania
wskazują, Īe dla przedsiĊbiorstw waĪne są moĪliwoĞci usprawnienia komunikacji
z klientami przez dodanie nowych kanaáów komunikacji i jednoczeĞnie perspektywa prowadzenia z nimi otwartego dialogu. Komunikowanie siĊ poprzez media spoáeczne daje wysoki stopieĔ interaktywnoĞci, a w przypadku publicznych przestrzeni
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dodatkowo Ğlad komunikacji moĪe pozostaü widoczny dla innych uĪytkowników
danego medium jako wskazówka. Dodatkowo komunikowaü siĊ mogą ze sobą
klienci, wymieniając doĞwiadczenia i pomagając sobie nawzajem, przez co redukowana jest liczba zapytaĔ kierowanych bezpoĞrednio do dziaáów obsáugi klienta.
Popularnym powodem korzystania z mediów spoáecznych w marketingu jest podąĪanie za trendem, wynikające z oczekiwaĔ rynku oraz obserwacji dziaáaĔ konkurencji. CzĊsto podkreĞlane jest takĪe znaczenie perspektywy bardziej precyzyjnego
docierania do grup docelowych dziĊki bogactwu informacji profilowych oraz danych na temat aktywnoĞci uĪytkownika. Rozkáad wszystkich odpowiedzi zaprezentowano na rysunku 1.

Rys. 1. Przesáanki wykorzystania mediów spoáecznych w marketingu
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie badaĔ ankietowych.

PrzedsiĊbiorstwa korzystają z mediów spoáecznych na róĪne sposoby w zaleĪnoĞci od postawionego celu oraz kontekstu komunikacji. W Ğwietle wyników badaĔ
najpopularniejszymi formami realizacji dziaáalnoĞci marketingowej są:
– dialog z klientem poprzez wáasne konta, strony na portalach spoáecznoĞciowych (45% ankietowanych przedsiĊbiorstw) – najczĊĞciej wskazywanym portalem jest zdecydowanie Facebook, co wynika z powszechnoĞci,
zasiĊgu oraz szerokiej oferty marketingowej dla firm,
– marketing wirusowy, wzbudzający zainteresowanie treĞcią marketingową,
i dalsze rozpowszechnianie poprzez internetowe sieci kontaktów (40%),
– graficzne formy reklamowe (najczĊĞciej bannery reklamowe bądĨ grafiki
w tle na stronach czy kontach) na portalach spoáecznoĞciowych (28%),
– reklama kontekstowa w publikowanych treĞciach (27%),
– sponsoring wydarzeĔ organizowanych przez e-spoáecznoĞci (27%),
– promowanie marki i produktów/usáug na blogach branĪowych w postaci
np. wpisów sponsorowanych lub komunikatów prasowych (22%),
– prowadzenie wáasnego bloga firmowego (18%),
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–

gry spoáeczne z przekazem marketingowym (w tym lokowanie marki
w tych grach), budujące ĞwiadomoĞü marki podczas rozrywki (6%).
Taka struktura odpowiedzi wskazuje, Īe przedsiĊbiorstwa poszukują rozwiązaĔ, które mogą realizowaü samodzielnie, z wykorzystaniem ogólnie dostĊpnych
narzĊdzi, w duĪej mierze nieodpáatnie, gdzie gáówną rolĊ odgrywa kreatywnoĞü
osoby prowadzącej dziaáania w mediach spoáecznych oraz jej zaangaĪowanie
w bieĪącą komunikacjĊ i niwelowanie moĪliwych kryzysów.
Jak juĪ wspomniano, dobór odpowiedniej formy dziaáaĔ marketingowych jest
determinowany szeregiem czynników, których istotnoĞü oszacowaü muszą specjaliĞci marketingu. W badaniu poddano selekcji respondentów grupĊ zidentyfikowanych kluczowych czynników, a rezultaty zaprezentowano na rysunku 2.
BatwoƑđ
monitorowania
wyników
8%

OdpornoƑđna
dziaųania
konkurencji
5%

NowoczesnoƑđ
kanaųu
2%
Najwiħkszyzasiħg
20%

KosztochųonnoƑđ
8%

SzybkoƑđ
komunikacji
Jak
10%
najdokųadniejszy
profilodbiorcy
10%

MultimedialnoƑđ
14%

InteraktywnoƑđ
11%

PracochųonnoƑđ
12%

Rys. 2. Czynniki decydujące o wykorzystaniu danych mediów spoáecznych w marketingu
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie badaĔ ankietowych.

Analizując rozkáad odpowiedzi respondentów, w tym przypadku widzimy
wyraĨnie, Īe dominującym czynnikiem jest znaczny zasiĊg (stąd nie moĪe dziwiü
praktyka korzystania z usáug globalnych portali takich jak Facebook czy Twitter).
Inne czynniki, jak powiązane ze sobą: multimedialnoĞü, interaktywnoĞü, szybkoĞü
komunikacji czy teĪ pracocháonnoĞü przygotowania kampanii i iloĞü/jakoĞü danych
o uĪytkownikach, byáy wskazywane ze zbliĪoną czĊstotliwoĞcią (10–14% wskazaĔ).
W badaniu oszacowano takĪe stopieĔ dojrzaáoĞci dziaáaĔ w obszarze mediów
spoáecznych. Niemal 80% poddanych ankietowaniu przedsiĊbiorstw stosuje marketing mediów spoáecznych od najwyĪej dwóch lat (z czego jedna trzecia od niespeána
póá roku), co wiĊcej, w zdecydowanej wiĊkszoĞci przeznaczają one na te dziaáania
poniĪej 20% budĪetu marketingowego. Dziaáania te są monitorowane przez osobĊ
odpowiedzialną za nadzór „rĊcznie”, bez wsparcia narzĊdzi analitycznych w ponad
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poáowie przypadków (57%), w 23% przypadków wykorzystywane są dedykowane
narzĊdzia natywne (wbudowane w portal), zaĞ w 18% – dedykowane narzĊdzia
zewnĊtrzne.
Podsumowując powyĪsze rozwaĪania, naleĪy stwierdziü, Īe przedsiĊbiorstwa
wciąĪ są na wczesnym etapie dojrzaáoĞci w zakresie stosowania rozwiązaĔ marketingu mediów spoáecznych, o czym Ğwiadczy równieĪ samoocena efektów prowadzonych dziaáaĔ, gdzie aĪ co trzecie przedsiĊbiorstwo jest niezadowolone z efektów
lub ich nie jest w stanie odczuü. Pozostaáe przedsiĊbiorstwa widzą umiarkowane
efekty (34%), zadowalające (25%) i bardzo zadowalające (7%)

Podsumowanie
Autorzy podjĊli próbĊ przedstawienia aktualnej sytuacji na rynku mediów
spoáecznych i mobilnych w kontekĞcie dziaáalnoĞci marketingowej polskich przedsiĊbiorstw. Dokonano w tym celu uwydatnienia zmian zachodzących w teorii
i praktyce marketingu determinowanych rozwojem tych dwóch nurtów technologicznych. NaleĪy tu takĪe podkreĞliü wyraĨny efekt konwergencji mediów spoáecznych i mobilnych, których umiejĊtne powiązanie w ramach pojedynczej kampanii
moĪe znacznie wzbogaciü interakcjĊ i wpáynąü na poprawĊ rezultatów.
W Ğwietle przeprowadzonych badaĔ, gdzie pytano m.in. o: przesáanki i sposoby dziaáania, czynniki doboru mediów, czas korzystania, budĪetowanie oraz zakres
i formĊ nadzoru, moĪna odnieĞü wraĪenie, Īe polskie przedsiĊbiorstwa widzą potrzebĊ wykorzystywania obu nurtów w swojej dziaáalnoĞci marketingowej, jednakĪe
ze wzglĊdu na niski stopieĔ dojrzaáoĞci dziaáają w sposób maáo skoordynowany, np.
naĞladując dziaáania konkurencji. Wydaje siĊ zatem, Īe najistotniejszym zadaniem
stojącym przed teoretykami i praktykami marketingu jest jak najszersze edukowanie przedsiĊbiorców, choüby w ramach przedsiĊwziĊü szkoleniowych (studia podyplomowe, szkolenia) oraz konferencji naukowych i branĪowych o potrzebie budowania caáoĞciowej strategii w omawianym zakresie, moĪliwych konsekwencjach
(pozytywnych i negatywnych) podejmowanych dziaáaĔ, sposobach ich realizacji,
pomiaru i oceny (w tym przeciwdziaáaniu kryzysom).
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