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Streszczenie
Marketing online we współczesnej gospodarce stał się narzędziem, które wypiera
działania marketingu tradycyjnego. Łatwość dostępu do internetu sprawia, że sprzedaż produktów/usług może być realizowana na większą skalę niż dotychczas. Celem artykułu jest
zaprezentowanie potencjału, jaki generuje wykorzystanie marketingu online, i wskazanie
jego znaczenia dla współczesnych przedsiębiorstw. Do zrealizowania celu dokonano przeglądu literatury tematu oraz analizy danych liczbowych charakteryzujących użytkowników internetu, mediów społecznościowych i rynku e-commerce w Polsce i na świecie. Rezultatem
przeprowadzonych analiz jest zrozumienie fenomenu współczesnego marketingu online oraz
rozpoznanie korzyści, jakie generuje on dla przedsiębiorstw. Otrzymane wyniki, potwierdzające rosnące znaczenie marketingu internetowego we współczesnych przedsiębiorstwach,
wskazują na konieczność wykorzystania internetu i mediów społecznościowych w marketingu współczesnych przedsiębiorstw.
Słowa kluczowe: marketing, marketing online, marketing internetowy, marketing w mediach
społecznościowych, e-commerce
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Wprowadzenie
Potrzeba analizy marketingu online wynika przede wszystkim ze znaczącej roli
internetu we współczesnym świecie. Dynamiczny wzrost dostępności do internetu, a tym samym wzrost liczby jego użytkowników sprawia, że jest to miejsce, do
którego przeniosło się wiele procesów gospodarczych. Medium, jakim jest internet,
sprawia, że działalność współczesnych przedsiębiorstw nie musi koncentrować się
jedynie na rynkach lokalnych. Powstaje nowa gałąź przedsiębiorstw internetowych
tworzących rynek e-commerce, dla których nic nie jest niemożliwe, a ich klienci są
obsługiwani 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. W XXI wieku internet jako narzędzie marketingowe nie może być ignorowane przez żadne przedsiębiorstwo. Przede
wszystkim sieć za pośrednictwem mediów społecznościowych stanowi współcześnie
podstawowe narzędzie między innymi do reklamowania, promowania, sprzedawania
i wchodzenia w relacje z klientami i partnerami biznesowymi.
Pojęcie marketingu online nie jest nowe, natomiast jego znaczenie i dynamiczny
rozwój w ostatnim okresie skłaniają do podjęcia jego analizy. W czym tkwi fenomen
marketingu internetowego? Czym różni się marketing online od marketingu tradycyjnego? Na czym polega jego przewaga? To niektóre z pytań stawianych na drodze
do zrozumienia roli marketingu internetowego.
Za cel niniejszego artykułu przyjęto zaprezentowanie potencjału, jaki generuje
wykorzystanie marketingu online i wskazanie jego znaczenia dla współczesnych
przedsiębiorstw. Do zrealizowania wyznaczonego celu dokonano przeglądu literatury tematu oraz analizy danych i statystyk charakteryzujących użytkowników
internetu, mediów społecznościowych i rynku e-commerce w Polsce i na świecie.

1.

Istota marketingu online – analiza literatury

Lee (2017) na łamach „Harvard Business Review” stawia dość zdecydowaną tezę,
że tradycyjny marketing (w tym reklama, public relations, branding i komunikacja
korporacyjna) jest już martwy. Wypowiedź uzupełnia o twierdzenie, iż wielu ludzi
odgrywających tradycyjne role marketingowe oraz organizacje, które się na nich
opierają, mogą nie zdawać sobie jeszcze sprawy, że funkcjonują w ramach martwego
paradygmatu.
Czym jest w taki razie marketing online i co go charakteryzuje? Według Kotlera
i Armstronga (2012) marketing online (e-marketing) sprowadza się do działań przed-
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siębiorstwa, które prowadzone są za pośrednictwem internetu i zmierzają do: promowania (komunikowania); sprzedawania produktów i usług; budowania relacji
z klientem. Natomiast już w 2001 roku twórca strategii konkurencji Porter (2001)
zwrócił uwagę, że internet wzbogaca narzędzia marketingu o takie elementy, jak:
kanały sprzedaży online; dostęp do informacji w czasie rzeczywistym dla klientów; konfiguratory produktów online; profilowanie oferty do potrzeb klientów; push
advertising; dopasowany dostęp online klientów; zdobywanie informacji zwrotnej
od klientów w czasie rzeczywistym. Należy podkreślić, iż marketing online to nie
tylko reklamowanie się w internecie, ale jest to ogół działań polegających na komunikowaniu się z klientami poprzez newslettery, media społecznościowe i inne kanały
dyskusyjne. To również umieszczanie na firmowej stronie najnowszych informacji
o produktach, usługach, o ofercie firmy oraz promocji (Berkley, 2009, s. 12).
Dziś mamy do czynienia z tak zwanym marketingiem 3.0, a dotychczasowe
modele marketingu, jeśli nie straciły na aktualności, to poddawane są dyskusji.
Nowe idee marketingowe nie zostały jeszcze dokładnie przebadane. Ich dynamika
zaskakuje ciągłymi zmianami, szybką utratą popularności jednych narzędzi na rzecz
innych, brakiem przewidywalności i stałości (Dziekoński, 2014, s. 21).
Czym charakteryzuje się marketing online i co odróżnia go od tradycyjnego
marketingu, prezentuje tabela 1.
Tabela 1. Marketing tradycyjny a marketing internetowy
Cechy
Grupy docelowe
Kontakt z konsumentem
Wiedza o kliencie
Personalizacja
Marka
Promocja
Dystrybucja
Dostęp do informacji
Zasięg działania
Czas oddziaływania
Organizacja marketingu
Kontrola marketingowa
Koszty

Marketing tradycyjny
Wszyscy
Często jednostronny, pasywny
Wąska
Ograniczona
Rosnące znaczenie
Typu push
Długie kanały
Ograniczony, czasochłonny
Raczej ograniczony
Ograniczony
Sformalizowana, wolny przepływ
informacji, mała elastyczność
Czasochłonna, często pośrednia
Wysokie

Marketing internetowy
Internauci (szczegółowo dobrani do oferty)
Dwustronny, interaktywny
Szeroka
Masowa
Fundamentalne znaczenie
Typu pull
Krótkie kanały, sprzedaż bezpośrednia
Nieograniczony, szybki
Nieograniczony
Nieograniczony
Spłaszczona struktura, szybki przepływ
informacji, duża elastyczność
Szybka, bezpośrednia
Niskie

Źródło: opracowanie na podstawie: Frąckiewicz (2006), s. 17.
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Jedną z głównych przewag marketingu internetowego jest jego efektywność ze
względu na koszty, często nawet możliwość prowadzenia działań reklamowych za
darmo, z wykorzystaniem zasięgów organicznych. Ponadto internet daje możliwość
działania bez ograniczeń zarówno lokalnie, jak i globalnie. Dodatkową zaletą marketingu internetowego jest możliwość automatyzowania działań, co pozwala prowadzić działania marketingowe 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, a sama sprzedaż jest bezpośrednia i charakteryzuje się krótkimi kanałami dystrybucji. Klient
ma nieograniczony i szybki dostęp do informacji o przedsiębiorstwie i jego ofercie.
Przedsiębiorstwa funkcjonujące w internecie już od dawna mają do czynienia nie
z prostym klientem, a z tak zwanym internautą prosumentem, który sam bierze
aktywny udział w tworzeniu i przekazywaniu informacji (Świerczyńska-Kaczor, 2012,
s. 88–89).
Marketing internetowy kładzie nacisk na dwustronny i interaktywny kontakt
z klientem. Z drugiej strony dzięki internetowi przedsiębiorstwa maja dostęp do
szerokiej wiedzy na temat klientów, ich zainteresowań, dotychczasowych preferencji zakupowych itp. Główna przewaga marketingu internetowego wynika z możliwości zidentyfikowania potencjalnego klienta za pomocą potężnych środków
oferowanych przez internet. W związku z powyższym przedsiębiorstwa powinny
inwestować w marketing internetowy, w między innymi takie narzędzia, jak: optymalizacja ze względu na wyszukiwarki (SEO – Search Engine Optimization), kampanie reklamowe za pomocą poczty e-mail, webcasts, press releases, monitorowanie
zwrotu z inwestycji (ROI) (Mcleod, 2007, s. 17), oraz za pośrednictwem mediów
społecznościowych.
Rozważając znaczenie marketingu online we współczesnej gospodarce, należy
zwrócić uwagę na nowy trend wydatków na reklamę. Według szacunków (Zenith,
2017) w 2017 roku globalne wydatki na reklamę online po raz pierwszy przewyższą
wydatki na reklamę w telewizji. Przewiduje się, iż światowy rynek reklamy online
w 2017 roku wzrośnie o 13%, a jego wartość wyniesie 205 mld dolarów. W związku
z powyższym udział internetu w globalnych wydatkach na reklamę osiągnie 36,9%
w stosunku do 34% w 2016 roku (Zenith, 2017).
Z analizy wydatków na reklamę wśród polskich przedsiębiorstw wynika, że
reklamowanie w internecie staje się coraz bardziej powszechne. Choć dalej głównym
medium reklamowym jest telewizja, to w pierwszym półroczu 2017 roku wydatki
te spadły o około 0,5% i wyniosły 2,027 mld zł. Ponadto udział wydatków na
reklamę telewizyjną na rynku reklam spadł z 48,5% (w 2016 r.) do 47,6% (w 2017 r.).
Natomiast wydatki na reklamę internetową w tym samym okresie wzrosły o ponad
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110 mln zł (ok. 10,9%) do kwoty 1,363 mld zł. Tym samym nastąpił wzrost udziału
internetu na rynku reklamowym z 29,8% w 2016 roku do 32% w I półroczu 2017 roku
(Wirtualne Media, 2017). Na rysunku 1 zaprezentowano zmiany wartości wydatków
reklamowych w poszczególnych klasach mediów w Polsce.
Rysunek 1. Wartość wydatków na reklamę w poszczególnych klasach mediów
w I półroczu 2016 roku i 2017 roku w Polsce (w mln zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Wirtualne Media (2017).

Jak widać, w XXI wieku to nowe, superpotężne narzędzie marketingowe nie
może być ignorowane przez żaden szanujący się biznes. Powinno ono być intensywnie stosowanie do reklamowania, promowania, sprzedawania oraz public relations
(McLeod, 2007, s. 17).

2.

Media społecznościowe w marketingu online

W związku z dynamicznym rozwojem i wzrastającą liczbą użytkowników świat
mediów społecznościowych stał się miejscem, w którym powinno znaleźć się każde
przedsiębiorstwo. Platformy social media oferują dziś wiele narzędzi, dzięki którym
przedsiębiorstwa mogą dotrzeć z reklamą do tych klientów, którzy będą zainteresowani ofertą. Facebook i Instagram to największe serwisy społecznościowe na świecie.
Równoczesne wykorzystanie dwóch lub więcej platform social media w działaniach
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marketingowych zwiększa liczbę kliknięć, działań podejmowanych przez użytkowników, a tym samym zwiększa liczbę klientów i sprzedaż (Money.pl, 2018a).
Na Facebooku jest już ponad 70 mln aktywnych stron biznesowych. Zakładają
je przedsiębiorstwa niezależnie od wielkości, rodzaju prowadzonej działalności, od
globalnych do lokalnych MŚP (Money.pl, 2018b). Założenie fanpage’a w mediach
społecznościowych nic nie kosztuje, podobnie jak publikowanie postów – z wyjątkiem tych, które stanowią płatną reklamę. Na rysunku 2 zaprezentowano średniomiesięczną liczbę aktywnych użytkowników mediów społecznościowych w 2017
roku na świecie.
Rysunek 2. Średniomiesięczna liczba aktywnych użytkownicy platform mediów
społecznościowych w 2017 roku na świecie (dane w mln)

WhatsApp

Źródło: opracowanie własne na podstawie: We Are Social (2017).

Dzięki mediom społecznościowym przedsiębiorstwa mogą dotrzeć do znacznie
większej liczby i znacznie precyzyjniej wybranych klientów niż poprzez prasę czy
inne media tradycyjne.
Podstawową przewagą mediów społecznościowych jest również możliwość
bardzo szybkiego kontaktu i wchodzenia w interakcje z klientami. Tu z pomocą idzie
aplikacja, jaką jest Messenger (komunikator zintegrowany z Facebookiem), z którego
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korzysta miesięcznie średnio ponad 1 mld osób, a za pośrednictwem którego przesyłanych jest miesięcznie ponad 2 mld wiadomości (Messenger, 2017). Ta forma
komunikacji pozwala prowadzić rozmowy z klientami, odpowiadać na ich pytania
i uwagi. Dziś funkcje Messengera pozwalają zautomatyzować kontakt z klientami
z wykorzystaniem tak zwanych chatbotów.
Kolejną zaletą mediów społecznościowych jest możliwość tworzenia płatnych
reklam pozwalających dotrzeć do większego grona odbiorców, w tym potencjalnych
klientów, budować społeczność fanpage’a, komunikować się z użytkownikami, kierować ich do określonej strony WWW. W ten sposób przedsiębiorstwo nie tylko
wpływa na swój wizerunek, ale także może zwiększyć sprzedaż (Marketing dla
ludzi, 2015).
Działania marketingu online w mediach społecznościowych związane są zazwyczaj z wdrażaniem strategii „pełnego lejka sprzedażowego”. Polegają one na uruchomieniu działań prospectingowych (do nowych, potencjalnych klientów), a następnie wdrożenie działania remarketingowego z wykorzystaniem DPA (dynamicznych
reklam produktowych) i DCO (dynamicznej optymalizacji kreacji) do osób, które już
wcześniej widziały reklamę, ale nie dokonały zakupu. Kolejnym działaniem skutecznej kampanii jest zaimplementowanie na stronie sklepu internetowego przedsiębiorstwa tak zwanego piksela Facebooka, czyli kodu, dzięki któremu możliwe jest śledzenie takich zdarzeń, jak porzucenia koszyka czy oglądanie produktów przez klienta.
Należy podkreślić, iż w 2018 roku Facebook dokonał zmiany algorytmu (news
feed algorithm), dzięki któremu przedsiębiorstwa mogły w łatwiejszy sposób trafić
do klientów poprzez zasięg organiczny (darmowy). Zuckerberg (2018) zapowiedział
promowanie przez Facebook tych działań, które zmierzają do zwiększenia społecznych interakcji między jego użytkownikami (meaningful social interactions) (The
Guardian, 2018).

3.

Rynek e-commerce

Wykorzystanie marketingu online związane jest również z rozwojem rynku
e-commerce. W przygotowanym za 2016 rok raporcie „We Are Social” zanotowano
ponad 1,6 mld użytkowników e-commerce, co oznacza, że ponad 22% ludzi na
świecie korzysta z możliwości robienia zakupów przez internet. Natomiast całkowita wartość światowego rynku e-commerce w 2016 roku wyniosła 1,915 tryliona
dolarów, a średnioroczny dochód z użytkownika e-commerce w 2016 roku szaco-
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wany był na kwotę 1189 dolarów (We Are Social, 2017). Na rysunku 3 zaprezentowany został odsetek ludzi dokonujących zakupów online w grudniu 2016 roku,
natomiast na rysunku 4 zestawiono średnie kwoty przeznaczone na zakupy online
na użytkownika.
Rysunek 3. Odsetek ludzi dokonujących zakupów online w grudniu 2016 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie: We Are Social (2017).

Karolina Beyer
Marketing online następcą marketingu tradycyjnego

Rysunek 4. Średnia kwota przeznaczona na zakupy online na użytkownika w 2016 roku
(w dolarach)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: We Are Social (2017).

Krajem o wyższym odsetku użytkowników realizujących zakupy online jest
Wielka Brytania (76%). Średnia wartość zakupów internetowych Brytyjczyków
w 2016 roku wyniosła 2033 dolarów. W Polsce ponad połowa (55%) mieszkańców
dokonuje zakupów online, wydając średnio 327 dolarów (na Zachodzie ta liczba
jest o średnio 10–15% wyższa). Z przeprowadzonych badań (We Are Social, 2017)
wynika, że w Polsce 64% badanych poszukiwało online produktu lub usługi, 67%
badanych internautów odwiedziło wybrany sklep online, 55% zakupiło produkt lub
usługę w internecie, z czego 50% dokonało zakupu za pośrednictwem komputera lub
laptopa, a 23% – za pomocą urządzenia mobilnego.
Wartość polskiego rynku e-commerce szacowana jest na ponad 6 mld dolarów.
Jest on jednym z największych rynków w Europie Środkowo-Wschodniej.
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Natomiast jeśli porównamy jego wartość na przykład z rynkiem niemieckim, to
jest on niewielki. Niemiecki rynek e-commerce wart jest ponad 56 mld dolarów
(We Are Social, 2017).

Podsumowanie
Z przeprowadzonej analizy literatury jasno wynika, iż cechy charakteryzujące
marketing online, jak na przykład jego nieograniczony zasięg, możliwość dotarcia
do właściwej grupy klientów, niższe koszty lub nawet możliwość darmowej reklamy,
jak również możliwość interakcji z konsumentami i możliwość docierania do nich
z ofertą 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, przemawiają za jego przewagą nad
tradycyjnymi działaniami marketingowymi.
Ponadto zmienia się trend wydatków na reklamę. Według ostatnich szacunków
kwoty przeznaczane na reklamę online stanowią 37% rynku. W 2017 roku przekroczyły 205 mld dolarów i tym samym wyprzedziły wydatki na reklamę telewizyjną
Możliwości wykorzystania marketingu online cały czas się zwiększają, dziś
nacisk działań marketingowych położony jest na funkcjonowanie w mediach społecznościowych, głównie na platformie Facebooka i Instagrama. Za ich pośrednictwem
zwiększa się możliwość docierania jeszcze bardziej precyzyjnie do właściwych klientów, co skutkuje możliwością zwiększenia sprzedaży. Ponadto media społecznościowe dysponują coraz to nowszymi narzędziami marketingowymi, jak chatboty, relacje
stories, możliwość zainstalowania pieksela Facebooka.
Znaczenie marketingu online rośnie również wraz ze wzrostem rynku
e-commerce. W krajach rozwiniętych średnio ponad połowa społeczeństwa dokonuje
zakupów internetowych, wydając średnio ponad 730 dolarów rocznie.
Powyższe przesłanki wskazują, iż współczesne przedsiębiorstwa powinny swoją
działalność marketingową rozwijać online, dzięki czemu będą mogły zwiększać swoją
przewagę konkurencyjną, szybko reagować na zmiany zainteresowania klientów,
a także docierać z ofertą na rynki, które przy wykorzystaniu metod tradycyjnych
byłyby nieosiągalne.

Karolina Beyer
Marketing online następcą marketingu tradycyjnego

Literatura
Armstrong, G., Kotler, P. (2012). Marketing. Kraków: Wolters Kluwer.
Berkley, H. (2009). Marketing internetowy w małej firmie. Gliwice: Helion.
Dziekoński, M. (2014). Marketing 3.0. W: J. Królewski, P. Sala (red.), E-Marketing współczesne trendy. Pakiet startowy (s. 18–38). Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
Frąckiewicz, E. (2006). Marketing internetowy. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
Lee, B. (2017). Tradycyjny marketing jest już martwy. Pobrane z https://www.hbrp.pl/b/tradycyjny-marketing-jest-juz-martwy/BpSeMR6B (1.02.2018).
Marketing dla ludzi (2015). Marketing internetowy – najpopularniejsze przykłady reklamy internetowej. Pobrane z: https://marketingdlaludzi.pl/marketing-internetowynajpopularniejsze-przyklady-reklamy-internetowej/ (8.01.2018).
McLeod, A. (2007). Marketing internetowy w praktyce. Jak rozkręcić dochodowy biznes
w Internecie, Gliwice: Złote Myśli.
Messenger (2017). Pobrane z: https://messenger.fb.com (8.01.2018).
Money.pl (2018a). Siła synergii. Facebook i Instagram dla firm. Pobrane z: https://
msp.money.pl/facebookdlafirm/artykul/sila-synergii-facebook-i-instagram-dla-firm,123,0,2386811.html (8.01.2018).
Money.pl (2018b). W czym mogę pomóc? Z klientami rozmawiaj na Facebooku. Pobrane
z: https://msp.money.pl/facebookdlafirm/artykul/w-czym-moge-pomoc-z-klientamirozmawiaj-na,213,0,2363349.html (8.01.2018).
Porter, M. (2001). Strategy and the Internet, Harvard Business Review, 3, 62–78.
Świerczyńska-Kaczor, U. (2012). e-Marketing przedsiębiorstwa w społeczności wirtualnej.
Warszawa: Difin.
The Guardian (2018). Facebook Overhauls News Feed in Favor of ‘Meaningful Social Interactions’. Pobrane z: https://www.theguardian.com/technology/2018/jan/11/facebooknews-feed-algorithm-overhaul-mark-zuckerberg (8.01.2018).
We Are Social (2017). Raport Digital in 2017 Global Overview. Pobrane z: https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview (8.01.2018).
Wirtualne Media (2017). Wydatki na reklamę. Pobrane z: http://www.wirtualnemedia.pl/
artykul/wydatki-reklamowe-2017-rok-wzrosly-w-polsce-o-1-3-proc-mocno-w-goreinternet-i-kina-nieco-w-dol-telewizja (8.01.2018).
Zenith (2017). W tym roku wydatki na reklamę online przewyższą wydatki na reklamę w telewizji. Pobrane z https://www.zenithmedia.pl/aktualnosci/article/W-tym-roku-globalne-wydatki-na-reklame-online-przewyzsza-wydatki-na-reklame-w-telewizji-5600.
html (8.01.2018).
Zuckerberg, M. (2018). Wypowiedź z 19 stycznia 2018. Pobrane z: https://www.facebook.
com/zuck/posts/10104445245963251 (8.01.2018).

19

20

Zarządzanie

ONLINE MARKETING AS A SUCCESSOR OF TRADITIONAL MARKETING
ABSTRACT
Online marketing in the modern economy has become a tool that displaces the traditional marketing. Ease of access to the Internet means that the sale of products/services can
be carried out on a larger scale than before. The aim of the article is to present the potential
that generates the use of online marketing and the indication of its importance for modern enterprises. To achieve the goal, a review of the subject literature was carried out as well as the
analysis of numerical data characterizing Internet users, social media and the e-commerce
market in Poland and Worldwide. The result of the conducted analyzes is to understand
the phenomenon of modern online marketing and to recognize the benefits it generates for
enterprises. The results obtained, confirm the growing importance of online marketing in
contemporary enterprises.
Translated by Karolina Beyer
Keywords: marketing, online marketing, Internet marketing, social media marketing,
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