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E-BIZNES W „NOWEJ” GOSPODARCE

Rozwój systemów oraz technologii
informatycznych i komunikacyjnych powoduje, że
biznes zmienia swoją tradycyjną formę i przenosi się
do sieci.

E-biznes jest sposobem prowadzenia firmy,
który polega na wykorzystaniu potencjału
nowoczesnych technologii informacyjnych i
informatycznych w celu dostarczenia klientom
produktów i usług o najwyższej jakości.



Gwałtowny rozwój e-biznesu wynika z szeregu
jego zalet, do których można zaliczyć:
→podniesienie poziomu konkurencyjności

organizacji wykorzystującej umiejętnie Internet,
→globalny zasięg,
→oszczędność czasu,
→niższe koszty w porównaniu z działalnością

tradycyjną,
→bardziej racjonalne i efektywne wykorzystanie

zasobów przedsiębiorstwa.



Nowa gospodarka (ang. new economy)
odzwierciedla zmiany zachodzące we współczesnych
systemach gospodarczych, będące wynikiem
globalizacji, wzrostu konkurencyjności oraz
oddziaływania nowych technologii informatycznych.
Podstawową kategorią w nowej gospodarce jest
informacja, zaś wiedza traktowana jest jako
strategiczny zasób organizacji, decydujący o
jej rozwoju i konkurencyjności.

NOWA GOSPODARKA 



W literaturze przedmiotu brak jednej,
powszechnie akceptowanej definicji terminu
nowa gospodarka, co więcej, istnieje wiele
określeń tego pojęcia: gospodarka sieciowa,
gospodarka postindustrialna, gospodarka napędzana
wiedzą, gospodarka oparta na wiedzy, trzecia fala,
gospodarka usługowa, digitalna, wirtualna czy
informatyczna.

Podstawą funkcjonowania nowego porządku
są technologie informacyjne i komunikacyjne
(ICT – ang. Information and Communication
Technologies).

NOWA GOSPODARKA 



Porównując „starą” (tradycyjną) i „nową”
gospodarkę, można zauważyć, że ta druga jest
bardziej niestabilna i charakteryzuje ją większe
ryzyko. Trudno przewidzieć, jak będzie wyglądać w
przyszłości, gdyż jest podatna na dynamiczne zmiany
z zewnątrz.

GOSPODARKA TRADYCYJNA A NOWA 
GOSPODARKA – RÓŻNICE
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OD ELEKTRONICZNEJ GOSPODARKI DO E-
BIZNESU

Rozwój nowoczesnych technologii
teleinformatycznych, a w szczególności Internetu,
doprowadził do powstania nowego rynku
wymiany informacji oraz ewolucji w myśleniu o
handlu towarami i usługami. Stał się impulsem dla
nowego wymiaru prowadzenia działalności
gospodarczej, tzw. „e-biznesu”.



W literaturze przedmiotu terminy „e-biznes”,
„e-commerce” i „e-gospodarka” używane są
bardzo często zamiennie, choć należy zauważyć, iż
zakres „e-gospodarki” jest szerszy.

OD ELEKTRONICZNEJ GOSPODARKI DO E-
BIZNESU



Elektroniczna gospodarka definiowana
jest jako:

„wirtualna arena, na której prowadzona jest 
działalność, przeprowadzane są transakcje, 
dochodzi do tworzenia i wymiany wartości i 

gdzie dojrzewają bezpośrednie kontakty 
pomiędzy jej uczestnikami”. 

ELEKTRONICZNA GOSPODARKA 



Elektroniczny biznes jest częścią gospodarki
elektronicznej, natomiast e-handel można traktować
jako podzbiór e-biznesu.

Można przyjąć ogólne założenie, że e-biznes
obejmuje wszystkie problemy dotyczące zakupu
i sprzedaży towarów i usług dostępnych za
pośrednictwem sieci.

ELEKTRONICZNY BIZNES 



Z pojęciem biznesu elektronicznego łączą się
zarówno bardziej ogólne zagadnienia, takie jak
handel elektroniczny (e-commerce), elektroniczne
przedsiębiorstwo (e-enterprise), elektroniczna
gospodarka (e-economy), jak również bardziej
szczegółowe, takie jak: e-banking czy e-learning.

ELEKTRONICZNY BIZNES 



DEFINICJA BIZNESU ELEKTRONICZNEGO I 
POJĘĆ POKREWNYCH

E-biznes to:

każde przedsięwzięcie internetowe, które 
przekształca zależności biznesowe, 

niezależnie od tego, czy będą to relacje 
business-to-consumer, business-to-business, 
powiązania w zakresie przedsiębiorstw (intra-

business) czy pomiędzy konsumentami 
(consumer-to-consumer). 



Biznes elektroniczny, inaczej określany e-
biznesem, jest potocznie definiowany jako 

model prowadzenia biznesu opierający się na 
szeroko rozumianych rozwiązaniach 

teleinformatycznych, w szczególności na 
aplikacjach internetowych. 



Z koncepcją e-biznesu najbliżej wydaje się
związany handel elektroniczny, który także jest
różnie definiowany.

OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i
Rozwoju) określa go jako:

biznes prowadzony w sieciach 
komputerowych, takich jak Internet, z 

uwzględnieniem pokrewnej infrastruktury.
Z kolei WTO (Światowa Organizacja Handlu)

traktuje handel elektroniczny jako:
produkcję, reklamę, sprzedaż i dystrybucję 

produktów poprzez sieci teleinformatyczne.

HANDEL ELEKTRONICZNY



INTERNET JAKO ŚRODOWISKO DO 
PROWADZENIA BIZNESU ELEKTRONICZNEGO

Internet stanowi specyficzne medium
komunikacji, a do jego podstawowych cech
odróżniających go od innych kanałów komunikacji
możemy zaliczyć:
- dwukierunkowość oddziaływania (użytkownik
może być jednocześnie nadawcą i odbiorcą),
- indywidualizację przekazu (zmiana jego treści w
zależności od indywidualnych potrzeb i zainteresowań
klienta),
- multimedialność i interaktywność (zdolność
przenoszenia sygnału w różnych formach, od tekstu
przez mowę i obraz aż po audiowizualność;



INTERNET JAKO ŚRODOWISKO DO 
PROWADZENIA BIZNESU ELEKTRONICZNEGO

- elastyczność czasową (dostępność komunikacji o
każdej możliwej porze, przez całą dobę),
- stałe ulepszanie oferowanych usług (dokładny
opis produktu, wykorzystywanie płatności
elektronicznych, skrócenie czasu realizacji zamówień),
- bardzo szeroki zasięg oddziaływania (głównie
dzięki istnieniu na różnorodnych platformach
medialnych, np. telekomunikacyjnej, telewizyjnej),
- selektywność (szczególna umiejętność dotarcia z
właściwym komunikatem do osób o pożądanych
cechach).



RELACJE POMIĘDZY PODMIOTAMI W 
BIZNESIE ELEKTRONICZNYM

Do podstawowych powiązań e-biznesowych
należą:
→ B2B (business-to-business) – model transakcji

handlowych pomiędzy firmami, w obrębie jednej firmy
oraz pomiędzy jej oddziałami. Transakcje B2B
obejmują także tworzenie sieci handlowych,
przygotowania ofert i zamówień, potwierdzenia
zamówień, płatności, realizacji transakcji, wystawienia
dokumentów, a także marketingu. Rynek transakcji
B2B służy jako narzędzie integracji łańcuchów dostaw
i przeznaczony jest dla producentów, hurtowników i
dystrybutorów.



B2C (business-to-consumer) – model transakcji
handlowych pomiędzy firmami a końcowymi
konsumentami. Stroną inicjującą transakcje jest
przedsiębiorstwo, którego podstawowym zadaniem
jest pozyskanie i utrzymanie klienta. Wyrazem relacji
B2C jest detaliczny handel elektroniczny, dlatego
kluczową rolę odgrywają: sieć sprzedaży w Internecie,
opracowanie systemu zabezpieczenia danych klienta
oraz płatności. B2C uwzględnia również dostawę
produktu lub usługi oraz szeroko rozumiane usługi i
wsparcie posprzedażowe (np. gwarancje).



C2C (consumer-to-consumer) – model transakcji
między konsumentami. To wszystkie działania mające
na celu wymianę usług, produktów lub informacji w
oparciu o relację sprzedażową między podmiotami
niebiznesowymi, np. „zwykłymi” użytkownikami
Internetu.



B2P (business-to-public) – model transakcji między
firmą a jej otoczeniem. Często ujmowany jako e-
marketing, dlatego do jego głównych zadań zaliczamy:
kreowanie i promocję wizerunku przedsiębiorstwa,
reklamę jego produktów, tworzenie i zacieśnianie więzi
z otoczeniem.

G2B (government-to-business) – relacja instytucje
publiczne–przedsiębiorstwo. Dotyczy kontaktów
pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami rządowymi
i administracyjnymi na różnych poziomach: lokalnym,
regionalnym i krajowym. Obejmuje m.in. udostępnianie
dokumentów, deklaracji czy danych statystycznych.



A2B (application-to-business) – oznacza rodzaj
prowadzenia działalności biznesowej opierającej się
np. na wynajmowaniu programów lub usług
informatycznych firmom, dzierżawę sprzętu (np.
serwerów) za pośrednictwem Internetu.



Przedstawione przykłady relacji biznesowych
nie wyczerpują w pełni listy możliwych powiązań
podmiotów funkcjonujących w Internecie. Rynek
elektroniczny ciągle tworzy nowe sieci zależności
między swoimi uczestnikami, np. G2C (government-
to-citizen), C2G (citizen-to-government), C2P
(customer-to-public), B2E (business-to-employee),
G2E (government-to-employee), P2P (people-to-
people) i wiele innych.



MODELE BIZNESU ELEKTRONICZNEGO

Model e-biznesowy określa sposób, w jaki
każda firma, która posługuje się w swojej
działalności Internetem, chce zapewnić sobie
zyski z działalności w sieci. Składa się na niego
zespół działań związanych bezpośrednio z siecią i
wykraczający poza ten obszar.



Można spotkać wiele klasyfikacji modeli e-biznesu.
Jednym z kryteriów ich podziału można uznać sposób
wykorzystania Internetu do prowadzenia
działalności gospodarczej. Możemy wyróżnić:
- modele przeniesione – rodzaje biznesów
przeniesione ze świata rzeczywistego w celu ułatwienia
i usprawnienia procesów biznesowych, np. sklepy
internetowe, które dzięki sieci są czynne 24h/dobę,
oferując często większy wybór towarów,
- modele innowacyjne – rodzaje biznesów, które nie
mogłyby istnieć bez Internetu, np. wyszukiwarki lub te,
które wykorzystując postęp technologiczny,
odpowiadają na potrzeby klientów i zdobywają
przewagę konkurencyjną.

MODELE BIZNESU ELEKTRONICZNEGO



Innym punktem wyjścia w klasyfikacji modeli
biznesowych w Internecie jest także podział na
cztery komponenty:
- zawartość lub treść (content),
- handel (commerce),
- kontekst (context),
- wymiana informacji (connection).

MODELE BIZNESU ELEKTRONICZNEGO



Komponent zawartości obejmuje treści
cyfrowe, np. wiadomości on-line, ściąganie muzyki
czy filmów. Znajdziemy tutaj tradycyjnych
wydawców i media oraz liczne nowe firmy typu
Host-Service-Providers (YouTube) oraz serwisy
Peer-to-Peer3 (Napster, Freenet).



Drugi z komponentów – handel – dotyczy
szeroko rozumianej sprzedaży elektronicznej wraz z
czynnościami z nią związanymi, np. obejmuje
nawiązywanie kontaktów i pomoc w negocjowaniu
oraz zawieraniu umów. Obecne są tutaj platformy
handlowe, e-sklepy i e-malle (Amazon), a także
serwisy aukcyjne (e-Bay, Allegro) oraz sami
producenci dóbr i usług.



Komponent kontekstu dotyczy klasyfikacji i
systematyzacji informacji (z licznych, różnorodnych
źródeł) zindywidualizowanych pod kątem potrzeb
danego klienta. Najważniejsi w tym segmencie są
operatorzy wyszukiwarek i katalogów (Google,
Yahoo!, MSN), którzy umożliwiają proste i
zaawansowane wyszukiwanie haseł oraz
indeksowanie zasobów Internetu odpowiednio do
oczekiwań użytkownika.



Z kolei komponent wymiany informacji
to przede wszystkim serwisy społecznościowe
(Facebook, Instagram, Twitter) i wiele usług z nimi
związanych, np. usługi wymiany opinii o produktach
i usługach czy fora hobbystyczne.



SKLEP INTERNETOWY (e-shop) – jeden z
najbardziej podstawowych i najpopularniejszych
modeli. Wykorzystywany jest do sprzedaży towarów
czy usług firm za pośrednictwem sieci Internet. Do
korzyści wynikających z jego zastosowania zaliczamy
redukcję kosztów operacyjnych, niższe ceny, większe
grono klientów oraz dodatkowy rynek zbytu towarów
i usług.

MODELE E-BIZNESOWE



AUKCJA ELEKTRONICZNA (e-auction) –
podstawową funkcją tego modelu jest mechanizm
prowadzenia licytacji. Daje ona możliwość
zgromadzenia dużej liczby licytujących bez potrzeby
przemieszczania się.



ELEKTRONICZNE CENTRUM HANDLOWE (e-
mall) – jest odmianą sklepu internetowego. Składa
się z dużej liczby elektronicznych sklepów
(prowadzonych niezależnie). Łączy je jednakowa
metoda płatności czy dostawy towarów.



PLATFORMA HANDLU INTERNETOWEGO (e-
business storefront) – polega na oferowaniu pełnego
zakresu usług do przeprowadzenia całego procesu
transakcji handlowych w sieci, począwszy od
negocjacji, skończywszy zaś na dostarczeniu towaru
do klienta. Takie serwisy ułatwiają sprzedającym
przeprowadzanie transakcji. Funkcjonują one
indywidualnie albo jako forma współpracy firm z
całej branży.



DOSTAWCA USŁUG ŁAŃCUCHA WARTOŚCI
(value-chain service provider) – polega na
dostarczeniu przez firmę specjalnych usług z
łańcucha wartości, takich jak: prace badawczo-
rozwojowe, obsługa logistyki, serwis pogwarancyjny
czy elektroniczne płatności. Celem jest stworzenie
wartości dla nabywcy przy założeniu, że wartość ma
przewyższyć poniesione koszty.



PLATFORMA WSPÓŁPRACY (collaboration
platform) – polega na kooperacji między firmami
dzięki dostarczaniu sobie wzajemnie narzędzi i
środowiska informatycznego. Najczęściej
prowadzona jest przez niezależną firmę
wynajmującą ją innym podmiotom gospodarczym.
Taka platforma umożliwia, bez budowy własnych
rozwiązań informatycznych, w miarę łatwe wejście
na rynek e-biznesowy.



BROKER INFORMACJI (information brokerage) –
polega na oferowaniu przez firmę usług
wyszukiwania i dostarczania informacji (danych).
Broker jest pośrednikiem pomiędzy zasobami
informacyjnymi a ludźmi i organizacjami, którzy
informacji potrzebują.

UDOSTĘPNIANIE APLIKACJI PRZEZ INTERNET
(application service provider) – polega na oferowaniu
przez firmę oprogramowania dostępnego w
Internecie przy jednoczesnym pobieraniu opłat za
jego użytkowanie.



WIRTUALNA SPOŁECZNOŚĆ (virtual community)
– tworzą ją grupy podmiotów skupione na
określonym temacie lub sektorze rynku. Poprzez
dodawanie i wymianę informacji między członkami
grupy tworzą oni wartość dodaną. Wirtualna
społeczność umożliwia interakcje między
użytkownikami sieci, z których każdy może
publikować lub komentować treści, zatem granica
między twórcą a odbiorcą się zaciera.



MODEL REKLAMOWY (advertising model) – polega
na udostępnianiu treści reklamowych w celu
przyciągnięcia nowych klientów. Opłaty pobierane są
od podmiotów, które są zainteresowane
umieszczeniem reklam na takim portalu. Dużym
wyzwaniem dla właściciela tego typu firmy jest
pozyskanie i utrzymanie stałych czytelników serwisu,
którzy przeglądając jego zawartość, przechodzą
między stronami i powodują wyświetlanie się nowych
reklam oraz regularne udostępnianie informacji
przyciągających użytkowników. Ten model e-biznesu
funkcjonuje najsprawniej, jeśli serwis posiada bardzo
dużą liczbę odwiedzających albo ma wąską
specjalizację.



PORTAL (general portal) – jest to serwis informacyjny
poszerzony o różnorodne funkcje internetowe.
Zazwyczaj portal zawiera informacje będące
przedmiotem zainteresowania szerokiego grona
odbiorców (np. dział aktualności) oraz mechanizmy
wyszukiwania informacji. Najczęściej jest poszerzony o
różnorodne funkcje internetowe (np. bezpłatną pocztę
elektroniczną).

WORTAL (vortal) – serwis internetowy, który
dostarcza szczegółowych informacji z konkretnej
(jednej) dziedziny. Może być poświęcony np. ekonomii,
kulturze, klubowi sportowemu czy e-commerce;-)



https://www.youtube.com/watch?v=2kxiJrXTPj8

https://www.youtube.com/watch?v=eym947zoJYQ

https://www.google.pl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fblog.pizzaportal.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F12%2Flogo_blog.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fblog.pizzaportal.pl%2Fzmiany-zarzadzie%2F&docid=Cl1bXUC_BhUWqM&tbnid=hAdx44fI_7aMmM%3A&vet=10ahUKEwis2oP0hd7gAhWI66QKHRL6CKsQMwhBKAAwAA..i&w=900&h=506&bih=619&biw=1366&q=pizzaportal&ved=0ahUKEwis2oP0hd7gAhWI66QKHRL6CKsQMwhBKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.pl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fblog.pizzaportal.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F12%2Flogo_blog.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fblog.pizzaportal.pl%2Fzmiany-zarzadzie%2F&docid=Cl1bXUC_BhUWqM&tbnid=hAdx44fI_7aMmM%3A&vet=10ahUKEwis2oP0hd7gAhWI66QKHRL6CKsQMwhBKAAwAA..i&w=900&h=506&bih=619&biw=1366&q=pizzaportal&ved=0ahUKEwis2oP0hd7gAhWI66QKHRL6CKsQMwhBKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjRzo6lht7gAhUvxqYKHR_mDfgQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fblog.pizzaportal.pl%2Fzmiany-zarzadzie%2F&psig=AOvVaw00AUvP0ANCrGMG9ibCY9yo&ust=1551430173218740
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjakrGsht7gAhXiwcQBHeGUDCIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fblog.pizzaportal.pl%2Fvideorecenzja-aplikacji-pizzaportal-pl%2F&psig=AOvVaw00AUvP0ANCrGMG9ibCY9yo&ust=1551430173218740
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj53KXHht7gAhUBwcQBHUTgCgYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dpl.pizzaportalnew%26hl%3Dpl&psig=AOvVaw00AUvP0ANCrGMG9ibCY9yo&ust=1551430173218740


Pomysł na e-biznes;
Charakterystyka klienta: B2C oraz B2B;
Zamawianie jedzenia on-line;
Trendy wśród Polaków;
Budowanie marki;
Usługi dodatkowe (flota dostawców,
aplikacje mobilne, funkcja „gdzie jest
moje jedzenie”, drony);
Korzyści z wykorzystania rozwiązań
mobilnych.

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjRzo6lht7gAhUvxqYKHR_mDfgQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fblog.pizzaportal.pl%2Fzmiany-zarzadzie%2F&psig=AOvVaw00AUvP0ANCrGMG9ibCY9yo&ust=1551430173218740
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E-COMMERCE 

E-Marketing (3.0) i strategie marketingowe 3.0. 

Proces podejmowania decyzji o zakupie

a rola content marketingu.

Lejek sprzedażowy i narzędzia content 

marketingu. 



W jaki sposób klienci podejmują
decyzję o zakupie?



Proces podejmowania decyzji składa 
się z 5 etapów:

I. Identyfikacja problemu → dostrzeżenie

potrzeby;

II. Poszukiwanie informacji → poszukiwanie

wartości;

III. Ocena alternatyw → ocena wartości;

IV. Decyzja zakupu → zakup wartości;

V. Postępowanie posprzedażowe.



1. Identyfikacja problemu → dostrzeżenie 

potrzeby

Pierwszy krok na drodze do podjęcia decyzji
zakupu polegający na dostrzeżeniu różnicy między
pewnym idealnym zestawem warunków, w jakich
dana osoba (konsument) chciałby funkcjonować, a
stanem obecnym. Różnica ta musi być na tyle
duża by wymusić podjęcie decyzji.



Podstawowe źródła uświadomienia określonej
potrzeby:

fizyczny brak produktu u konsumenta w
większości przypadków inicjuje cały proces;

uzyskanie informacji o nowym produkcie;

ujawnienie nowych potrzeb (wywołane najczęściej
dostrzeżeniem określonego produktu u innych, np. u
znajomych);

pojawienie się nowych możliwości finansowych
(zmiana sytuacji materialnej powoduje często inne
spojrzenie na dotychczas użytkowane produkty);

zmiana oczekiwań w stosunku do produktu.

1. Identyfikacja problemu → dostrzeżenie 

potrzeby



2. Poszukiwanie informacji  →

poszukiwanie wartości

Kolejny etap w procesie podejmowania decyzji,
w którym po zidentyfikowaniu problemu konsument
zaczyna szukać informacji.

Konsument może odwołać się do własnych
doświadczeń związanych z danym produktem –
poszukiwanie wewnętrzne bądź też może
rozpocząć poszukiwanie zewnętrzne informacji:

źródła osobiste (znajomi, krewni),

źródła publiczne (organizacje prowadzące
rankingi produktów, instytucje rządowe, programy
telewizyjne dla konsumentów),

źródła marketingowe.



3. Ocena alternatyw: ocena wartości

Etap, w którym konsument dokonuje
porównania różnych produktów i marek.

Każdy konsument posiada właściwy dla siebie
zestaw czynników jakie rozważa przy ocenie
alternatywnych wyborów – są to kryteria oceny
konsumenta reprezentujące:

→ obiektywne atrybuty marki
(energooszczędność);

→ subiektywne cechy (kolor)

jakimi posługuje się konsument przy porównywaniu
różnych produktów i marek.



Kryteria oceny alternatyw wyboru 
przez konsumenta

kryteria związane z kosztem: cena, serwis naprawy,
instalacja, koszty użytkowania, inne koszty;

kryteria związane z prezencją: trwałość,
wydajność, oszczędność, użyte materiały;

kryteria związane z reputacją: marka, styl,
wizerunek;

kryteria związane z wygodą zakupu.

Marki jakie konsument bierze pod uwagę przy
zakupie produktu spośród wszystkich znanych mu
marek są określane mianem zestawu
akceptowalnego.



4. Decyzja zakupu: zakup wartości

Po przeanalizowaniu alternatywnych opcji
konsument podejmuje decyzje:

od kogo kupić?

gdzie dokonać zakupu?

kiedy kupić?

jak zapłacić? etc.



Na podjęcie decyzji o zakupie ma wpływ
sytuacja, w której znajduje się konsument. Do
najważniejszych czynników sytuacyjnych należą:

warunki fizyczne – dźwięk, oświetlenie;

warunki społeczne – osoby towarzyszące, presja
norm grupowych, wzory zachowań;

warunki wynikające z istoty sytuacji –
przyczyny zakupu – np. prezent;

czas w procesie podejmowania decyzji – pora
dnia, presja czasu;

warunki towarzyszące zakupowi – nastrój,
posiadane środki finansowe.

Decyzja zakupu: zakup wartości



5. Postępowanie posprzedażowe: 
konsumpcja lub użytkowanie nabytej 

wartości

Po dokonaniu zakupu produktu konsument
porównuje go z własnymi oczekiwaniami i ocenia
jako satysfakcjonujący lub niesatysfakcjonujący.

Zadowolenie to funkcja zbieżności
między oczekiwaniami konsumenta a
sprawowaniem się produktu.



Często konsument stoi w obliczu dwóch lub
większej ilości atrakcyjnych wyborów. Jeśli wybierze
jeden z nich, może zastanawiać się czy nie powinien
wybrać tego innego z czym wiąże się uczucie
psychologicznego napięcia lub obawy po
dokonaniu zakupu – dysonans poznawczy
(pozakupowy).

Aby dyskomfort ten zredukować nabywca
podejmuje następujące kroki: poszukuje informacji
w celu potwierdzenia właściwego wyboru oraz
negatywnych informacji o markach nie wybranych.

Postępowanie posprzedażowe



Poziom zaangażowania w proces 
podejmowania decyzji zakupu

Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje
podejmowania decyzji zakupu:

rutynowe rozwiązywanie problemu (około
50% zakupów);

ograniczony proces rozwiązywania
problemu (około 38% zakupów);

rozbudowany proces rozwiązywania
problemu (około 12% zakupów).



Prof. A. Niezgoda proponuje następującą
definicję prosumenta:

„jest nim konsument ponadprzeciętnie 
aktywny, świadomy własnych potrzeb, 

posiadający wiedzę na temat produktów i 
przekazujący ją innym konsumentom, 

biorący udział w projektowaniu (tworzeniu) 
produktu, zaangażowany w proces 

powstawania i sprzedaży ofert  poprzez 
przekazywanie informacji innym 

konsumentom”.  

Prosumpcja i wirtualizacja  



Współczesny konsument nie jest już
nieświadomy i bierny. Przeciwnie, określa się go jako
współdziałającego, dobrze poinformowanego i
aktywnego. Nowy typ konsumenta –
kompetentnego i aktywnego.

Prosumentów na rynku cechuje przede
wszystkim: większa aktywność w poszukiwaniu
ofert oraz korzystanie z Internetu.

Prosumpcja i wirtualizacja  



Ponadto, analizując zachowania
prosumentów na rynku, należy zauważyć istotną
dwustronną relację zachodzącą między
podmiotami. Nie tylko cechy rynku wpływają na
zachowania konsumentów, ale również
zachowania konsumentów wymuszają
odpowiednie zmiany w podaży.



W ujęciu ekonomicznym pojęcie
wirtualizacji dotyczy przede wszystkim

zastosowania technologii informacyjno-
komunikacyjnych (ICT) w procesie 

gospodarowania, w wyniku czego procesy 
gospodarcze całkowicie lub częściowo 

realizowane są w wirtualnej przestrzeni. 

Wirtualizacja procesu podejmowania 
decyzji o zakupie 



Wirtualizacja konsumpcji

Wiele czynności podejmowanych przez
człowieka dla zaspokojenia potrzeb może być z
powodzeniem przynajmniej częściowo
realizowanych przy użyciu narzędzi
teleinformatycznych w cyberprzestrzeni.

Warto zauważyć, że w ICT znajdują
zastosowanie na każdym etapie konsumpcji.



Zarówno prosumpcja, jak i
wirtualizacja, zmieniają podejście do procesu
konsumpcji. Klasyczna liniowa ścieżka staje
się cyklem, w którym doświadczenia z
konsumpcji jednego nabywcy, w sposób istotny
wpływają na kształtowanie się procesu
podejmowania decyzji innych.

Prosumpcja i wirtualizacja konsumpcji



Badania prowadzone przez różne jednostki
badawcze (np. Eurostat, PMR, A.C. Nielsen) wskazują
na trzy główne obszary, w których dokonują się
największe zmiany, mające wpływ na kształtowanie
zachowań „Nowego konsumenta”:
→ obszar konsumpcji,
→ obszar życia społecznego,
→ obszar komunikacji i mediów 

[Tkaczyk, 2012,  s. 131].

Profil „Nowego konsumenta”



Profil osobowy „Nowego konsumenta”
cechuje przede wszystkim inteligentna
zdolność do robienia zakupu ofert za
pośrednictwem internetu, oznaczająca
określoną postawę oszczędnościową,
racjonalną, opartą z jednej strony na
właściwym kalkulowaniu, a z drugiej strony
na konsumenckim sprycie, postrzeganym jako
pewnego rodzaju mądrość rynkowa.

Profil „Nowego konsumenta”



Stąd też opisywane zachowania polegają
głównie na poszukiwaniu najlepszych i
najbardziej zoptymalizowanych ze względu na
preferowane przez konsumenta kryteria ofert
(np. najlepsze ceny, najlepsza jakość, dobra
reputacja producenta, opinie internautów,
znajomych itp.).

Profil „Nowego konsumenta”



Kolejnym czynnikiem są widoczne zmiany
zachowań klientów w zakresie komunikacji i
mediów.

Ich przejawem jest coraz częstsze dzielenie się
swymi doświadczeniami zakupowymi na stronach
popularnych serwisów społecznościowych lub
serwisów opinii: holidaycheck.com czy
tripadvisor.com.

Profil „Nowego konsumenta”



Na rynku coraz częściej firmy mają do
czynienia z wielokanałowym, inteligentnym
konsumentem, którego potrzeby i zachowania
wymuszają kreowanie innowacji.

Powoduje to m.in. dynamiczny rozwój nowych
rozwiązań technologicznych w zakresie form i
sposobów obsługi klientów.

Profil „Nowego konsumenta”



WNIOSEK: Przedsiębiorstwa
obserwując scharakteryzowane trendy
zmuszone są do podejmowania
odpowiednich działań adaptacyjnych i
poszukiwania możliwości optymalizacji
strategii marketingowych.

Prosumpcja i wirtualizacja konsumpcji



Zarówno w literaturze jak i w źródłach
internetowych natrafić można na następujące  

implementacjiokreślenia związane ze zjawiskiem  
marketingu w Internecie:

web marketing

marketing internetowy,  

marketing sieciowy, 

marketing on-line,

marketing 3.0.

E-MARKETING



wąskim znaczeniu e-marketing to
produktów lub usług poprzez

W

„sprzedaż  
Internet”.

W ujęciu szerokim „marketing  
internetowy to wykorzystanie Internetu i
związanych z nim technologii cyfrowych 

w celu osiągnięcia celów 
marketingowych”.

E-MARKETING



Philip Kotler definiuje e-marketing jako

działania przedsiębiorstwa prowadzone za
pośrednictwem Internetu zmierzające do:  

promowania (komunikowania);  
sprzedawania produktów i usług;  
budowania relacji z klientami.

E-MARKETING



Współczesne firmy zrozumiały, że muszą
dotrzeć do świadomych i wykorzystujących zdobycze
technologiczne klientów. Ph. Kotler określa to
ostateczne zerwanie z wcześniejszymi modelami
biznesowymi przejściem do Marketingu 3.0.

MARKETING 3.0



koncepcji marketingu 3.0 autorzyW
zauważają, że marketing masowy (1.0) i
zindywidualizowany (2.0) zaczynają ustępować
koncepcji komunikowania się wszystkich ze
wszystkimi (3.0).

Nigdy dotąd świat nie dysponował
możliwościami sprawiającymi,
sprzedają firmom (B2B) i

że nie tylko firmy
firmy konsumentom

(B2C), ale również konsumenci konsumentom (C2C
- Allegro) czy konsumenci firmom (C2B - product
placement w znanych video blogach).

MARKETING 3.0



Idąc za definicją Philippa Kotlera:

Marketing 3.0 to wszystkie działania 
przedsiębiorstwa prowadzone za 

pośrednictwem Internetu zmierzające do 
promowania (komunikowania), 

sprzedawania produktów i usług oraz 
budowania relacji z klientem. 

MARKETING 3.0





Marketing 4.0

„Marketing 4.0 to podejście, które łączy w sobie
interakcję online i offline między firmą a
klientem, a przy budowie tożsamości marki
łączy sztuczną inteligencję z innymi
technologiami teleinformatycznymi, uzupełnia
łączność między maszynami interakcją
międzyludzką, by wzmocnić zaangażowanie
klientów.” (cyt. za Kotler, Kartajaya, Setiawan
„Marketing 4.0”, MTBiznes, Warszawa 2017)



strategii  
się do

W kontekście tworzenia  
marketingowych 3.0 warto odwołać  
klasycznej teorii Harrego Igora Ansoff’a.

STRATEGIE 
MARKETNGOWE 3.0.





Oprócz 4 klasycznych strategii mamy do
czynienia z 5 strategiami w warunkach wirtualizacji
produktów i rynków.

Strategia wirtualizacji rynku – dotarcie z
ofertą do nowych grup klientów przez wykorzystanie
wirtualnych kanałów dystrybucji (e-commerce).

Strategia wirtualizacji produktu –
zaoferowanie obecnym klientom dodatkowej
wartości w postaci nowych wirtualnych produktów
lub częściej usług np. dodatkowych funkcjonalności
z wykorzystaniem stron www (wirtualne

konfiguratory produktów) czy też e-
mailingu   (alerty

cenowe).

STRATEGIE 
MARKETNGOWE 3.0.



Strategia dywersyfikacji wirtualnej
rynku – skierowanie nowej oferty (nowego
asortymentu produktów i usług) także do nabywców
na rynkach wirtualnych.
Strategia dywersyfikacji wirtualnej produktu –
sytuacja, gdy nowym klientom firma oferuje
dodatkowe usługi lub produkty wirtualne
(przewodniki po danej destynacji w postaci e-booków
dla każdego nowego klienta biur podróży).
Strategia dywersyfikacji contentu (treści) –
najbardziej zaawansowana i złożona ze strategii, w
której firma decyduje się na dotarcie z nowym
produktem wirtualnym do zupełnie nowej grupy
klientów.

STRATEGIE 
MARKETNGOWE 3.0.



Content marketing

CONTENT MARKETING w języku polskim
określany jest jako marketing treści i jest to
rodzaj strategii marketingowej w sieci
wykorzystywanej w celu pozyskania
stałego grona klientów.

W ramach tej strategii podejmowane
są działania polegające na publikacji
i promocji wartościowych treści dla
określonego segmentu klientów – grupy
odbiorców.



Instytut Content Marketingu definiuje: 

„Content marketing to technika marketingowa 
polegająca na tworzeniu oraz 

rozpowszechnianiu istotnych i cennych treści, 
dążąca do przyciągnięcia, pozyskania i 

zaangażowania jasno zdefiniowanej grupy 
odbiorców docelowych – w celu zmotywowania 

klienta do działań przynoszących zysk”. 

Content marketing



Istotną przewagą tej techniki marketingowej
jest zapewnienie odbiorcom pożądanego
doświadczenia, wykluczając poczucie nachalnego
czy mało wartościowego przekazu reklamowego.

Jej ogromnym walorem jest różnorodność
form nośników efektywnie skupiających uwagę
klienta oraz możliwość odbioru na różnych
urządzeniach. To technika marketingowego, która
przyciąga, intryguje i angażuje dzięki
odpowiednim (istotnym, uczącym, przekonującym,
pomocnym czy zabawnym) informacjom.

Content marketing



Content marketing nie jest jednostronnym przekazem
reklamowym, ale aktywnością, która ma doprowadzić do
budowania długotrwałych relacji z wybraną grupą klientów.

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJqvipt4HhAhVRxKYKHX1LDiYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.eactive.pl%2Fpozycjonowanie-stron%2Fjak-dziala-content-marketing%2F&psig=AOvVaw27fLoPe8p3DYEQSUoZSVIh&ust=1552646008925449


Podstawowe działania marketingu treści
sprowadzają się do:

→ tworzenia i publikowania interesujących

treści,

→ przyciągnięcia uwagi wybranej grupy

klientów,

→ budowania zaangażowania oraz lojalności

tej grupy klientów.

Content marketing
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Korzyści wynikających ze 
stosowania content marketingu

– Zaangażowanie i innowacyjność klientów:
1 osoba, która z własnej woli subskrybuje blog
firmowy, jest cenniejszym leadem niż 100
odbiorców tradycyjnego mailingu, ponieważ
kreuje wizerunek firmy – eksperta, innowatora w
branży, co może przełożyć się na efekt
marketingu szeptanego.

– Optymalizacja dla wyszukiwarek
internetowych: ciekawe treści wpływają na
statystyki, które odpowiadają za pozycjonowanie
strony internetowej.



Korzyści wynikających ze 
stosowania content marketingu

– Rozwój kultury opartej na wiedzy: content
marketing inicjuje i propaguje tworzenie oraz
rozpowszechnianie wartościowych, ciekawych i
sprawdzonych treści w Internecie.

– Lepsze wykorzystanie zasobów firmy:
możliwość efektywniejszego spożytkowania
posiadanych zasobów, np. wiedzy, czasu,
kompetencji cz.y sprzętu technicznego



1. Pierwszym krokiem do skutecznego
wdrożenia content marketingu jest określenie
celów biznesowych, przykładowo:

– wzrost sprzedaży,

– budowanie zaufania i wiarygodności,

– zwiększenie świadomości marki i produktu,

– edukacja odbiorców dotycząca nowego produktu,

– zainspirowanie do działania.

Etapy skutecznego wdrożenia content
marketingu 



2. Należy określić, gdzie w przestrzeni
internetowej przebywa potencjalny klient
(np. Google, social media, blogi branżowe).

3. Następnie trzeba dokładnie zaplanować akcję
content marketingową (stworzenie
harmonogramu działań) – opracować treści,
wybrać typ publikacji oraz wytypować
odpowiedni czas kampanii (uwzględniający np.
sezonowość, trendy).

Etapy skutecznego wdrożenia content
marketingu 



4. Następnym etapem jest przygotowanie treści
najlepiej dopasowanych do odbiorców, tak aby
przyniosły realną korzyść. Muszą one być
wartościowe i prezentować wysoki poziom jakości.
Warto zadbać, aby były łatwo dostępne i
przystępne w odbiorze oraz aby naturalnie
wpływały na duże zaangażowanie odbiorców.

5. Niezbędne jest także zadbanie o osiągnięcie
możliwie najwyższej pozycji w wynikach
wyszukiwarek internetowych. Na tym etapie
można przystąpić do publikacji treści.

Etapy skutecznego wdrożenia content
marketingu 



Potem trzeba jeszcze zadbać o promowanie treści – wybrane sposoby promowania
przedstawia rys.



6. Ostatnim etapem jest weryfikacja efektów –
konieczne jest obliczenie zwrotu z inwestycji w
przeliczeniu na ruch i faktyczną sprzedaż, warto
także zmierzyć konwersję ruchu generowanego
przez treść oraz sprawdzić wskaźniki w Google
Analytics (Chorowiec 2014, s. 19-21).

Etapy skutecznego wdrożenia content
marketingu 



Pojęcie lejka w sprzedaży

Lejek sprzedażowy służy do
zilustrowania procesu zakupowego od
pierwszego kontaktu do finalizacji
transakcji. Odbiorcy przechodzą przez
kolejne fazy lejka, jednak tylko niewielka
część z nich dotrze do samego końca. Stąd
właśnie zwężająca się forma schematu.



(TOP OF THE FUNNEL)

(MIDDLE OF THE FUNNEL)

(BOTTOM OF THE FUNNEL)
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Lead sprzedażowy

Lead sprzedażowy (ang. sales leads) –
konsument, jednostka lub firma, która jest
potencjalnie zainteresowana danym
produktem lub usługą. W marketingu
internetowym leadem sprzedażowym staje
się osoba, która pozostawiła na stronie
internetowej danej firmy swoje dane
kontaktowe lub z którą firma skontaktowała
się w inny sposób.



TOFU (TOP OF THE FUNNEL)

TOFU to górna część lejka sprzedażowego, czyli
olbrzymi otwór, do którego wpadają nasi potencjalni
klienci. Żeby mogli przekształcić się oni w leady
sprzedażowe, musimy opracować ofertę (ebooki,
webinaria, artykuły, raporty, etc.), która pomoże
im w rozwiązaniu danego problemu lub odpowie
na nurtujące ich pytania, (to właśnie dzięki nim
trafili przecież na naszą stronę). Modelowa oferta
powinna mieć charakter edukacyjny
oraz przystępną formę, a przede wszystkim
odpowiadać na potrzeby naszych potencjalnych
klientów. Najważniejszym zadaniem na tym etapie
lejka jest zrozumienie potrzeb konsumentów
i trafne zdefiniowanie potencjalnego odbiorcy.



MOFU (MIDDLE OF THE FUNNEL)

MOFU, czyli środkowa część lejka
sprzedażowego. Środek lejka jest tak naprawdę jego
najważniejszą częścią! MOFU to etap,
na którym tworzy się i promuje content
tematycznie powiązany z własną marką.
Zaczynamy od publikowania treści bardziej ogólnych,
tj. dotyczących branży, w której działamy,
a nie konkretnej firmy.



Jednym z głównych celów etapu MOFU jest
przefiltrowanie internautów odwiedzających
stronę firmową.

Leady sprzedażowe, znajdujące się
na górnym etapie lejka, z definicji nie są jeszcze
zainteresowane naszą marką czy ofertą, szukają
za to konkretnych rozwiązań swoich problemów.
Jeżeli zbyt wcześnie zaczniemy ich „atakować”,
próbując sprzedać za wszelką cenę nasz produkt,
prawdopodobnie jedynie odstraszymy naszych
potencjalnych klientów.

MOFU (MIDDLE OF THE FUNNEL)



BOFU (BOTTOM OF THE 
FUNNEL)

Celem BOFU, czyli dolnej części lejka
sprzedażowego, jest pozyskanie danych
o naszych potencjalnych klientach,
których nie udało się nam się zdobyć
na wcześniejszych etapach.



W content marketingu lejek sprzedażowy
składa się z czterech elementów:

→ odkrycie;

→ przegląd dostępnych opcji;

→ konwersja;

→utrzymanie klienta i ponowną sprzedaż.

Na każdym etapie znajdują się inni odbiorcy i
potrzebne im są odmienne rodzaje treści. Co więcej,
poszczególne etapy lejka mają odrębne cele, które
dopiero finalnie prowadzą do sprzedaży produktu lub
usługi.

Pojęcie lejka w content
marketingu 



1. ETAP Odkrycie

Aby zrealizować cele pierwszego etapu
potrzebne są działania generujące tzw. zimny ruch
oraz budujące listę adresów email.

Należą do nich: marketing wirusowy; SEO;
reklama PPC; kierowanie ruchu z profili social
media na stronę główną, bloga oraz landing
page;

Nadają się do tego: blogowe posty;
webinary; poradniki; big content (gry,
narzędzia); video; podcasty;



2. Wybór spomiędzy 
dostępnych opcji

Prezentacja produktu od najlepszej strony
celem pozyskania adresu email powinna opierać się
o: case study; poradniki z wykorzystaniem
produktu; dema produktu; opisy produktu i
prezentację danych z nim związanych (np.
wyniki uzyskiwane przez użytkowników,
dane wydajności itp);

Dostarczamy tzw. “materiałów
dowodowych” potwierdzających, jak skuteczny i
wart swej ceny jest nasz produkt. W momencie,
gdy udaje się przekonać klienta, że faktycznie
jesteśmy najlepszym wyborem, zaczyna się etap
trzeci.



3. Konwersja

Na etapie dążenia do konwersji skuteczne są
wszelkie materiały opisujące skuteczność,
wydajność, stosunek ceny do jakości,
popularność produktu, czy opinie
użytkowników. Chodzi o całkowite zapewnienie
klienta o słuszności decyzji zakupowej i usunięcie
wszelkich obiekcji.
Przykładowe narzędzia:
- tzw. testymoniale (rekomendacje
użytkownika);
- recenzje i testy;
- dane budujące wizerunek firmy (liczba
klientów, osiągane przez firmę wyniki itp);



4. Utrzymanie klienta i 
ponowna sprzedaż

Na tym etapie istotne jest tworzenie i
dostarczanie materiałów pomocnych w regularnym
używaniu produktu oraz skłaniających do ponownych
zakupów.

Do najważniejszych rodzajów treści na tym
etapie należą: poradniki produktowe dla
użytkowników; FAQ; regularne webinaria
prezentujące produkt i możliwości jego użycia;
zaawansowane poradniki wykonywania
istotnych czynności z użyciem produktu; email
marketingowy; specjalne oferty dla obecnych
klientów mające na celu powtórzenie
sprzedaży; stała praca nad efektywnym UX;



SZCZEGÓŁOWE NARZĘDZIA CONTENT 
MARKETINGU

Media społecznościowe

Blog

E-newsletter

White paper

Artykuł ekspercki

E-book

Studium przypadku

Referencje

Webinar

Publikacja video

Komunikat prasowy online

Forum dyskusyjne

Artykuł sponsorowany

Digital magazine

E-learning

Aplikacje mobilne

Tele seminarium

Komiks

Podcast

Executive Roundtable

Audiobook

Wirtualne targi

Objazdowe imprezy promocyjne, 

reklamowe (roadshowy)

Forum dyskusyjne



15 przykładów 
działań z zakresu CM i 

ich efekt:
IBM, Cisco, P&G, 

Unilever, L’oreal, BCG, 
Adobe, Southwest, 

Playstation, Deloitte, 
Starbucks, Dell, 

Amazon, GAP, ebay. 



Case study na rynku B2B:
kabinysanitarne.pl

artykuły na blogu;

bannery i remarketing
bannerowy;

materiały video;

wyniki wyszukiwania;

frazy i słowa kluczowe;

social media.



https://www.youtube.com/watch?v=uND4yU5pygw

Case study:
kabinysanitarne.pl

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj0mOCltoHhAhXs8KYKHcASAzIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fsprawnymarketing.pl%2Fszkolenia%2Fkonferencja-partnerzy%2F&psig=AOvVaw2XILPNYn1sdjfjXv00-bgb&ust=1552645745560670
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj0mOCltoHhAhXs8KYKHcASAzIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fsprawnymarketing.pl%2Fszkolenia%2Fkonferencja-partnerzy%2F&psig=AOvVaw2XILPNYn1sdjfjXv00-bgb&ust=1552645745560670
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj0mOCltoHhAhXs8KYKHcASAzIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fsprawnymarketing.pl%2Fszkolenia%2Fkonferencja-partnerzy%2F&psig=AOvVaw2XILPNYn1sdjfjXv00-bgb&ust=1552645745560670


Dziękuję za uwagę

i 

zapraszam na następny wykład;-)


