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R O Z D Z I A

1 .

E-konsument
jako nabywca produktów i marek

Pocztek XXI wieku to nie tylko era globalizacji, spoeczestwa opartego na wiedzy, ale to
take era e-konsumenta. Konsumenta, który, jak nigdy przedtem, w jednym miejscu (na ekranie
swojego komputera) moe „przebiera” w bogactwie ofert towarów i usug oferowanych w sieci
zarówno w kraju, jak i za granic. E-konsument to nowy konsument, który nie wychodzc z domu,
wyda w 2010 roku ponad 17 mld z1.
Autorzy podjli prób odpowiedzi na pytania: kim jest e-konsument? Czym róni si, a w czym
przypomina konsumenta? Jakie dziaania skadaj si na jego proces nabywczy? Jak rol w wyborze produktów odgrywa marka? Czym uwarunkowane s wybory produktów dokonywane przez
niego w internecie? Na tak postawione pytania Czytelnik znajdzie odpowiedzi w tym rozdziale.

1.1. Konsument a e-konsument — podobiestwa i rónice
Pojcie konsument wywodzi si od aciskiego consumptio (spoycie) i consumere (spoywa)2.
Tradycyjnie konsumenta definiuje si jako osob, która odczuwa potrzeby i zaspokaja je poprzez
korzystanie z dóbr i usug3. Pojcie „konsument” naley wyra nie odróni od takich kategorii,
jak nabywca i klient, które do czsto s uywane zamiennie. Konsumentem jest kady, kto
nie tylko kupuje, ale take posiada, uytkuje, zuywa, a nawet niszczy posiadane dobra4. Nabywc

1

Wynik nie obejmuje serwisów aukcyjnych, takich jak Allegro.pl (warto sprzeday dokonanych
za ich porednictwem to drugie 7,5 mld zotych). Dane firmy Euromonitor International, patrz wicej:
www.internetstandard.pl/news/366877/Czas.na.e.commerce.w.Polsce.html [dostp 30.06.2010].

2

Leksykon sfery spoycia. Terminologia i metodyka bada, red. H. Szulce, PWE, Warszawa 1988, s. 161.

3

G. Maciejewski, Ryzyko w decyzjach nabywczych konsumentów, Prace Naukowe UE Katowice, Katowice
2010, s. 14.

4

Z. Kdzior, Konsument wobec zmian systemowych w Polsce, „Marketing i Rynek” 1999, nr 1, s. 20.
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natomiast jest osoba, która kupuje na rynku dobra i usugi w celu zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych wasnych bd innych osób. Nabywca wic moe by konsumentem lub/i reprezentantem konsumenta na rynku5. Z kolei klientem jest podmiot potencjalnie zainteresowany zakupem danego produktu. Konsument, dokonujc wyboru dóbr i usug, kieruje si
swoimi preferencjami, dochodami, a take upodobaniami, przyzwyczajeniami i tradycjami. Na
jego ostateczn decyzj o zakupie dóbr i usug wpywa równie cay splot warunków i czynników
jego otoczenia dalszego i bliszego6.
Kady e-konsument kupuje tradycyjnie, ale nie kady konsument kupuje w internecie.
Zatem: co odrónia e-konsumenta od konsumenta, a jakie s midzy nimi podobiestwa?
Najwaniejsz rónic midzy tymi dwoma podmiotami jest korzystanie z internetu w celu
zaspokojenia potrzeb — tradycyjny konsument nie korzysta z sieci. Ponadto konsument, kupujc produkty w placówkach handlowych, najczciej pozostaje anonimowym nabywc. W przypadku e-konsumenta realizujcego zakupy m.in. w sklepach internetowych czy na platformach
aukcyjnych anonimowo nie jest moliwa midzy innymi ze wzgldu na konieczno podania
danych adresowych do przesania zamówionych produktów. Kolejn rónic jest czas i miejsce
dokonania konsumpcji zakupionych produktów czy usug. W odniesieniu do produktów nabywanych w sieci konsumpcja moe nastpi natychmiast po zakupie jedynie produktów elektronicznych (np. e-booka). Konsumpcja innych produktów jest odroczona w czasie z powodu
terminu realizacji zamówienia i oczekiwania na przesyk.
Osoba fizyczna, która jest zarówno konsumentem, jak i e-konsumentem ma takie same potrzeby, które zaspokaja tymi samymi produktami, konsumujc w ten sam sposób nabyte produkty (tablica 1.1).
E-konsument to przede wszystkim konsument korzystajcy z internetu w celu uatwienia
sobie procesu zakupu i konsumpcji. Internet wzmacnia jego zmys nabywczy, gdy w procesie podejmowania decyzji w zakresie przedmiotu i terminu zakupu ma dostp do ogromnej
iloci informacji7. Sprzeda online umoliwiajca konsumentom dotarcie do prawie kadego
produktu, zatem rónorodno dóbr i usug sprzedawanych w internecie, wpywa na zmian
stylu konsumpcji.
Dynamiczny wzrost sprzeday online coraz czciej skania do poszukiwania odpowiedzi
na pytanie: kto dokonuje zakupów w sieci?

5

Konsument i konsumpcja we wspóczesnej gospodarce, red. nauk. M. Jano-Kreso i B. Mróz, SGH,
Warszawa 2006, s. 14 – 15.

6

Leksykon marketingu, pod red. J. Altkorna i T. Kramera, PWE, Warszawa 1998, s. 120.

7

Konsument i konsumpcja we wspóczesnej gospodarce…, op. cit., s. 18 – 19.
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Tablica 1.1. Konsument a e-konsument — podobiestwa i rónice
Konsument

E-konsument
Podobiestwa
i osoba fizyczna

i ma te same potrzeby (np. wyywienia, rozrywki itp.)
i zaspokaja potrzeby tymi samymi produktami
i konsumuje produkty w ten sam sposób (np. spoywa, uytkuje, korzysta)
Rónice
i nie musi korzysta z internetu

i musi korzysta z internetu

i moe by anonimowy

i nie jest anonimowy

i kupuje tradycyjnie

i kupuje w internecie
i konsumuje wybrane produkty w sieci
(np. e-book, e-usugi)
ródo: opracowanie wasne.

W Polsce w 2010 roku byo 28 952 tys. konsumentów w wieku 16 – 74 lat, w tym 18 798 tys.
(64,9%) korzystajcych z internetu. Sporód korzystajcych z internetu 10 338 tys. osób (55,0%)
kupowao w sieci towary i usugi, co stanowio 35,7% ogóu konsumentów8.
Wród konsumentów nieznacznie przewaaj kobiety (53%), w tym 2/3 z nich jest w wieku
35 – 74 lat. Wikszo konsumentów ma wyksztacenie rednie, a niespena co pity — wysze.
Ponad poowa jest aktywna zawodowo, a wród niepracujcych co czwarty uczy si. Nieznacznie wicej konsumentów mieszka na terenach wiejskich ni w miastach (tablica 1.2).
Ponad poow e-konsumentów stanowi mczy ni, wród których blisko 60% jest w wieku
16 – 34 lat. Co drugi e-konsument ma wyksztacenie rednie, natomiast wyksztaceniem wyszym legitymuje si co trzeci e-konsument. E-konsumenci s aktywni zawodowo, a sporód niepracujcych ponad 2/3 stanowi osoby uczce si. Blisko 40% e-konsumentów mieszka w duych
miastach, a najmniejsza ich liczba — na terenach wiejskich.
Reasumujc, e-konsument to osoba kupujca w internecie, najczciej w wieku do 34 lat,
uczca si bd z wyksztaceniem wyszym i mieszkajca w miastach.
Na tym tle wydaje si zatem interesujce rozpoznanie postaw konsumentów i e-konsumentów
wobec zakupów. Z bada ilociowych przeprowadzonych przez autorów w 2010 roku9 wynika,
e blisko 92% konsumentów kupuje tylko to, co jest im potrzebne, starajc si oszczdnie gospodarowa pienidzmi. E-konsumenci nieco rzadziej przyjmuj tak postaw, czciej za
ni konsumenci kupuj to, co jest najlepsze, niezalenie od ceny (tablica 1.3).
8

9

Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych w przedsibiorstwach i gospodarstwach domowych w 2010 r., wersja elektroniczna, www.stat.gov.pl/gus/5840_wykorzystanie_ict_PLK_HTML.htm
[dostp 21.06.2011].
Szerzej na temat charakterystyki próby badawczej Czytelnik przeczyta w rozdziale 2. w punkcie 4.
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Tablica 1.2. Wybrane charakterystyki konsumentów i e-konsumentów w 2010 roku
Wyszczególnienie

Konsumenci

E-konsumenci

Ogóem

100,0

35,7

Kobiety

53,2

48,9

W tym:
w wieku 16 – 34 lat
w wieku 35 – 74 lat

33,2
66,8

59,3
40,7

Mczy ni

46,8

51,1

W tym:
w wieku 16 – 34 lat
w wieku 35 – 74 lat

35,9
64,1

57,8
42,2

61,8
18,7

54,0
35,2

57,5
42,5
27,5

71,3
28,7
69,4

29,3
33,8
36,9

38,5
34,3
27,2

Wyksztacenie
rednie
Wysze
Aktywno zawodowa
Pracujcy
Niepracujcy
w tym uczcy si
Miejsce zamieszkania
Miasta powyej 100 tys.
Miasta do 100 tys.
Wie

ródo: opracowanie wasne na podstawie Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych
w przedsibiorstwach i gospodarstwach domowych w 2010 r., op. cit.

Tablica 1.3. Stwierdzenia charakteryzujce sposób robienia zakupów przez konsumentów i e-konsumentów (w %)
Wyszczególnienie

Konsument*

E-konsument**

Kupuj to, co potrzebne, starajc si oszczdnie gospodarowa pienidzmi
Kupuj to, co najlepsze, niezalenie od ceny

91,7
8,3

88,0
12,0

Jeli chc co mie, kupuj i nie myl, czy w tej chwili mog sobie na to pozwoli

13,4

15,0

Zanim co kupi, dokadnie sprawdzam, czy mnie na to sta

86,6

85,0

Zwykle kupuj produkty, które znam od dawna
Lubi kupowa nowe produkty, eby je wypróbowa

83,3
16,7

64,4
35,6

Zanim kupi co droszego, odkadam pienidze

79,1

87,4

Czsto zacigam kredyt lub poyczk, by kupi co droszego

20,9

12,6

Zwykle sprawdzam, jakie s ceny w rónych sklepach, i staram si kupi jak najtaniej
Zwykle nie mam czasu na porównywanie cen w rónych sklepach

62,1
37,9

86,2
13,8

* Dane z raportu pt. Mania kupowania, czyli o postawach konsumenckich Polaków, Centrum Badania Opinii
Spoecznej CBOS, wersja elektroniczna, www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_005_11.PDF [dostp 20.06.2011].
** Wyniki bada autorów zrealizowane na próbie 1350 polskich e-konsumentów w 2010 roku.
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Niewielkie rónice pomidzy konsumentami i e-konsumentami mona zaobserwowa w sposobie dokonywania przez nich oceny wasnych moliwoci finansowych przy zakupie danego produktu, o czym wiadczy taki sam odsetek konsumentów i e-konsumentów, którzy oceniaj, czy
sta ich na zakup danego produktu. Z bada wynika, e konsumenci s bardziej niechtni wobec
nowych, nieznanych im produktów, podczas gdy ponad dwukrotnie wicej e-konsumentów to
pionierzy, którzy lubi kupowa nowoci w celu ich wypróbowania. Ponadto e-konsumenci staraj
si oszczdza na zakup droszych produktów czciej ni konsumenci, którzy z kolei w wikszym stopniu s skonni zacign kredyt na zakup czego droszego. E-konsumenci wnikliwiej
ni konsumenci porównuj ceny interesujcego ich produktu w rónych sklepach. Ponad 86%
e-konsumentów porównuje ceny, starajc si kupi jak najtaszy produkt, za blisko 40% konsumentów nie znajduje na to czasu. E-konsumenci nieznacznie czciej ni tradycyjni konsumenci kupuj nowe produkty, cho jednoczenie posiadaj ju w domu takie same rzeczy,
które nadal zachowuj swoj funkcjonalno. Konsumenci i e-konsumenci prawie tak samo
s podatni na zakup produktów ze wzgldu na adne opakowanie. Konsumenci nieco czciej ni
e-konsumenci sigaj po produkty, które nie s im potrzebne w danym momencie, a tylko
w przyszoci. W najlepszych i modnych sklepach kupuje dwukrotnie wicej e-konsumentów ni
konsumentów (tablica 1.4).
Tablica 1.4. Sytuacje, w których konsumenci i e-konsumenci kupuj produkty (w %)
Wyszczególnienie

Do czsto i czasami

Niezbyt czsto lub nigdy

Konsument*

E-konsument**

Konsument

E-konsument

Kupuj co nowego, modnego, majc
w domu takie same rzeczy nadal
uyteczne

17,5

19,0

82,5

81,0

Kupuj co ze wzgldu na adne
opakowanie

10,0

11,5

90,0

88,5

Kupuj co, bo moe si przyda
w przyszoci

27,5

24,7

72,5

75,3

Kupuj w najlepszych i modnych
sklepach

12,5

24,0

87,5

76,0

* Dane z raportu pt. Mania kupowania, czyli o postawach konsumenckich Polaków, op. cit.
** Wyniki bada autorów zrealizowane na próbie 1350 polskich e-konsumentów w 2010 roku.

Z przeprowadzonych przez autorów bada wynika, e rednio co czwarty e-konsument zarabia do 1200 z netto, przy czym najmniej zarabiajcymi s osoby do 24. roku ycia. Blisko 24%
e-konsumentów osiga dochód powyej 2500 z netto miesicznie i s to gównie osoby powyej 32. roku ycia. Mczy ni zarabiaj zdecydowanie wicej ni kobiety (tablica 1.5).
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Tablica 1.5. Cechy i postawy e-konsumentów
Wyszczególnienie

Kobieta

Mczyzna

Wyksztacenie

i rednie — 50,5%
i Wysze — 40,9%

i rednie — 53,2%
i Wysze — 37,5%

Stan cywilny

i Panna — 70,8%
i Matka — 24,4%

i Kawaler — 76,1%
i onaty — 22,2%

Aktywno zawodowa

Pracujca — 58,8%

Pracujcy — 57,5%

1901,20 z

2482,26 z

róda dochodów

i
i
i
i

i
i
i
i

Autorytet

i Rodzina — 54,0%
i Jan Pawe II — 19,1%
i Nie mam adnego — 30,4%

i Rodzina — 41,5%
i Jan Pawe II — 18,6%
i Nie mam adnego — 33,9%

Najwaniejsza
warto

i
i
i
i

i
i
i
i

Cechy osobowoci

Bardziej ni mczyzna:
i lojalna
i z poczuciem humoru
i prawdomówna
i ambitna
i otwarta
i pracowita
i altruistyczna
i systematyczna

Bardziej ni kobieta:
i asertywny
i innowacyjny
i cierpliwy
i skoncentrowany
i oszczdny

Akceptacja siebie

Mniej pewna siebie ni mczyzna (mniej
akceptuje swoje cechy),
niej oceniajca swoje umiejtnoci

Bardziej pewny ni kobieta (akceptuje
swoje cechy), wyej oceniajcy swoje
zdolnoci i umiejtnoci

Nastawienie
do zakupów

Bardzo lubi robi zakupy — 72,9%

Obojtny stosunek do zakupów — 33,8%
Bardzo nie lubi robi zakupów — 18,9%

Skonno
do oszczdzania

i Oszczdza systematycznie — 17,2%
i Od czasu do czasu — 54,1%
i Nie oszczdza ze wzgldu na:
i brak potrzeby — 15,1%
i brak moliwoci — 13,6%

i Oszczdza systematycznie — 29,9%
i Od czasu do czasu — 41,6%
i Nie oszczdza ze wzgldu na:
i brak potrzeby — 16,7%
i brak moliwoci — 11,7%

Znajomo obsugi
komputera

i Biega — 55,1%
i rednia — 41,9%
i Saba — 3,0%

i Biega — 77,2%
i rednia — 21,5%
i Saba — 1,3%

Znajomo jzyka
angielskiego

i Biega — 32,7%
i rednia — 51,7%
i Saba — 15,7%

i Biega — 39,6%
i rednia — 45,8%
i Saba — 14,6%

rednie dochody

Umowa o prac — 70,3%
Umowa zlecenie/o dzieo — 25,9%
Dziaalno gospodarcza — 6,4%
Dochody z kapitau — 2,6%

Rodzina — 29,3%
Mio — 26,5%
Wartoci absolutne* — 13,3%
Prawda, uczciwo — 12,1%

* Wartoci absolutne to m.in.: Bóg, honor, Ojczyzna.

Umowa o prac — 57,8%
Umowa zlecenie/o dzieo — 30,7%
Dziaalno gospodarcza — 12,8%
Dochody z kapitau — 7,8%

Rodzina — 24,1%
Wartoci absolutne* — 21,1%
Mio — 13,1%
Prawda, uczciwo — 14,1%

ródo: wasne badania ilociowe.
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Ponad poowa e-konsumentów to osoby pracujce, zwykle zwizane umow o prac, wród
nich mczy ni dwukrotnie czciej ni kobiety podejmuj si prowadzenia wasnej dziaalnoci
gospodarczej. Zarówno dla kobiet, jak i mczyzn najwikszym autorytetem jest rodzina oraz Jan
Pawe II. Rodzina jako najwaniejsza warto jest wyznawana przez co czwartego e-konsumenta,
przy czym czciej przez kobiety ni przez mczyzn.
Kobiety wysoko oceniy takie swoje cechy, jak: lojalno, poczucie humoru, prawdomówno,
ambicj, otwarto, pracowito, altruizm oraz systematyczno. Niemal wszystkie akceptuj swój
styl ubierania si, a nieco gorzej oceniaj swoje podejcie do ycia. Ponadto co trzecia kobieta
chciaaby zmieni swój wygld (np. wag, kolor wosów) czy te poprawi zdolno uczenia si.
Mczy ni dbaj o swoj kondycj fizyczn, nie przejmuj si tym, co myl o nich inni ludzie,
decyzje podejmuj w oparciu o kryteria racjonalne oraz szybciej przystosowuj si do zmian ni
kobiety. Wysokie oceny mczy ni przypisali takim cechom, jak: asertywno, innowacyjno,
cierpliwo, skoncentrowanie oraz oszczdno. Jak mona byo przypuszcza, mczy ni mniej
pozytywnie nastawieni s do zakupów, blisko co pity nie lubi ich robi.
E-konsumenci biegle posuguj si komputerem (ponad 3/4 mczyzn i ponad poowa kobiet).
Przy czym swobodne korzystanie z internetu deklaruje 84% kobiet i 89% mczyzn. Co drugi
e-konsument deklaruje, e robi zakupy w internecie przynajmniej raz w miesicu i czciej. Niemal
taka sama liczba e-konsumentów zadeklarowaa dokonywanie zakupów rzadziej ni raz w miesicu.
Podsumowujc, do wspólnych cech konsumentów i e-konsumentów mona zaliczy: odczuwanie potrzeb, sposób ich zaspokajania oraz konsumpcj tych samych produktów. Wykorzystanie internetu, miejsce dokonywania zakupów (np. sklep tradycyjny czy sklep internetowy)
oraz stopie anonimowo podczas zakupów to podstawowe rónice pomidzy konsumentem
i e-konsumentami.
Na podstawie statystyki masowej mona przyj, e e-konsumentem jest najczciej osoba
moda, majca wyksztacenie rednie lub wysze, aktywna zawodowo oraz mieszkajca w duym miecie. Taka charakterystyka e-konsumenta pokrywa si z badaniami przeprowadzonymi
przez autorów ksiki.

1.2. Proces nabywczy e-konsumenta
Proces zakupu mona okreli jako sekwencj podejmowanych przez konsumenta decyzji
dotyczcych nabywania dóbr i usug konsumpcyjnych, które su bezporednio do zaspokajania
jego potrzeb10.
10

Leksykon marketingu…, op. cit., s. 193.
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Podejmowanie przez konsumenta decyzji o zakupie, niezalenie od tego, czy chce naby produkt w sposób tradycyjny, czy w internecie, nie nastpuje natychmiast. Jest to proces skadajcy
si z nastpujcych po sobie faz, które prowadz do ostatecznego celu, czyli podjcia decyzji
o nabyciu danego dobra lub usugi (jakie e-konsument decyduje si kupi online).
W procesie zakupu konsumenta mona wyróni pi nastpujcych po sobie faz poczonych ptl sprzenia zwrotnego. S to11: odczuwanie (uwiadomienie) potrzeby, poszukiwanie
alternatywnych sposobów zaspokojenia tej potrzeby, ocena moliwoci wyboru dostpnych alternatyw, decyzja zakupu, nastpnie ocena zakupu i odczucie po nim, zwizane z satysfakcj lub
niezadowoleniem (dysonans pozakupowy). Przyjto, e w procesie nabywczym e-konsumenta
mona wyróni te same etapy, jednak czynnoci wykonywane przez niego s nieco inne ni
w przypadku procesu nabywczego konsumenta.
W procesie zakupu dóbr i usug przez e-konsumentów mona wyróni pi nastpujcych po sobie faz. S to: odczuwanie (uwiadomienie) potrzeby, poszukiwanie alternatywnych sposobów zaspokojenia potrzeby, ocena moliwoci wyboru dostpnych alternatyw, decyzja zakupu i jego ocena oraz odczucie po zakupie zwizane z satysfakcj
lub niezadowoleniem.

Osoba, która nie jest wykluczona cyfrowo, ma nieograniczone moliwoci pozyskania, porównywania i przekazywania informacji na kolejnych etapach procesu zakupu. S jednak osoby,
które w ogóle nie korzystaj z internetu. S równie i takie, dla których informacje pozyskane
w sieci mog by bod cem uwiadamiajcym potrzeb i które wykorzystuj go na etapach poszukiwania informacji i oceny alternatyw, ale zakupu dokonuj w tradycyjny sposób. W kocu
jest grupa, która korzysta z internetu na kadym etapie procesu zakupu. Interesujce zatem wydaje si porównanie procesu zakupu konsumenta niemajcego dostpu do internetu i niekorzystajcego z niego oraz e-konsumenta wykorzystujcego sie na kadym etapie procesu zakupu
(tablica 1.6).
Proces zakupu rozpoczyna si od uwiadomienia potrzeb, które odczuwa zarówno konsument, jak i e-konsument. Potrzeby jednego i drugiego wynikaj z biologicznych wymaga organizmu ludzkiego, bod ców psychicznych oraz relacji spoecznych. Zatem mona wyróni dwa
rodzaje bod ców, które mog wywoa potrzeb: bod ce wewntrzne i zewntrzne. W przypadku
bod ców wewntrznych o pojawieniu si potrzeby decyduj m.in. biologiczne wymagania organizmu czowieka, przypominajce mu o podstawowych potrzebach fizjologicznych, takich jak np.:
gód, pragnienie, chód. Mog te zadziaa bod ce zewntrzne, takie jak np.: reklama produktu,
11

Leksykon marketingu…, op. cit., s. 193; J. Bazarnik, T. Grabiski, E. Kciak, S. Mynarski, A. Sagan,
Badania marketingowe. Metody i oprogramowanie komputerowe, Canadian Consortium of Managemant Schools — AE, Warszawa — Kraków 1992, s. 75.
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Tablica 1.6. Proces podejmowania decyzji o zakupie przez konsumenta i e-konsumenta — podobiestwa i rónice
Proces decyzyjny

Konsument

E-konsument

i Bod ce wewntrzne (np. gód, pragnienie)
Odczuwanie
(uwiadomienie)
potrzeby

(brak rónic)
i Bod ce zewntrzne np.:
i reklama produktu
i zauwaenie produktu u innych
i

Identyfikacja
sposobów
zaspokojenia
potrzeby
(poszukiwania
alternatyw)

i Bod ce zewntrzne
(takie same jak konsument)
i Informacje formalne i nieformalne
dostpne w internecie

róda tradycyjne (personalne,
marketingowe, publiczne, osobiste) np.:

i

i rodzina

i

róda tradycyjne
(takie same jak konsument)
róda internetowe np.:
i strony internetowe producentów/
dystrybutorów

i znajomi
i sprzedawcy

i fora internetowe

i reklamy

i blogi
i porównywarki cen
i sklepy i aukcje internetowe

i Ograniczony, trudniejszy i bardziej
czasochonny dostp do informacji
Ocena
moliwoci
wyboru
(alternatyw)

i Ograniczone kryteria oceny alternatyw np.:
i dostpno produktów
i cena
i warunki dostawy

i

atwiejszy i szybszy dostp do informacji

i Wicej kryteriów oceny alternatyw np.:
i dostpno produktów
i cena
i warunki dostawy
i opinie o sprzedawcy/producencie
i opinie o produkcie

i Zakup w tradycyjnych sklepach,
placówkach usugowych
Decyzja zakupu
i jego ocena

i Zakup u przedstawiciela handlowego/
agenta
i Patno gotówk, ewentualnie kart
lub przelewem

Odczucia
po zakupie

i Zakup w sklepach internetowych
i Zakup na aukcjach internetowych
i Zakup na stronach WWW przedsibiorstw
i Patno: przelewem online, kart, gotówk

i Mae ryzyko zwizane z kupieniem
produktu niezgodnego z oczekiwaniem

i Due ryzyko zwizane z otrzymaniem
produktu niezgodnego z oczekiwaniem

i Wyraane opinie po zakupie: czciej
negatywne (may zasig oddziaywania
opinii na decyzje innych)

i Wyraane opinie po zakupie: negatywne
i pozytywne (szeroki zasig oddziaywania
opinii na decyzje innych)

i Sposób wyraania opinii: ksiki skarg
i zaale/przekaz ustny

i Sposób wyraania opinii: fora internetowe
ródo: opracowanie wasne.

zauwaenie produktu u kogo innego, zmiana statusu majtkowego konsumenta. Potrzeby
zarówno konsumenta, jak i e-konsumenta s rozbudzone przez bod ce wewntrzne. Jednak
ródem potrzeb mog by równie bod ce docierajce z zewntrz. Takim bod cem dla
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e-konsumenta, który nie oddziauje na konsumenta niemajcego dostpu do sieci, moe by
internet (m.in. informacje formalne publikowane przez przedsibiorstwa oraz nieformalne
zamieszczane przez internautów).
Na etapie identyfikacji sposobów zaspokajania potrzeby konsument rozpoczyna poszukiwanie informacji w tradycyjnych ródach. Natomiast e-konsument obok róde tradycyjnych przeszukuje zasoby internetu.
Na etapie poszukiwania alternatyw (identyfikacji sposobów zaspokajania potrzeby)
e-konsument korzysta zarówno ze róde tradycyjnych, jak i zasobów informacyjnych
dostpnych w internecie.

Informacje na temat dóbr i usug mona pozyskiwa ze róde personalnych, marketingowych, publicznych i osobistych12. róda personalne dotycz informacji, które uzyskuje si od
innych osób. Takie informacje mog mie charakter nieformalny i pochodzi od rodziny, znajomych, przyjació lub charakter formalny i by np. przekazane przez sprzedawców, których rol
jest udzielanie informacji o produkcie. Do róde marketingowych (komercyjnych) zaliczy
mona informacje pochodzce z reklam, promocji sprzeday, sprzeday osobistej, majcych na
celu nakonienie nabywcy do zakupu produktu. Nadawca informacji ma pen kontrol nad danymi, które przekazuje, robi to w cile okrelonym celu — aby zwikszy sprzeda dobra lub
usugi. Do róde publicznych zalicza si rodki masowego przekazu. Od róde marketingowych odrónia je jednak to, e przekazywane informacje nie maj charakteru reklamowego,
a wic ich bezporednim celem nie jest sprzeda produktu. Tego rodzaju informacje dostarczaj nabywcom wiedzy na temat dóbr i usug. róda osobiste obejmuj informacje nabyte zarówno przez konsumenta, jak i e-konsumenta w przeszoci. S to informacje gromadzone w ich
pamici. Pozyskuje si je w efekcie poszukiwa lub wasnych bada oraz uytkowania produktu.
Zarówno konsument, jak i e-konsument, odczuwajc okrelon potrzeb, zaczynaj poszukiwa produktów, które bd mogy j zaspokoi. Sprowadza si to wtedy do gromadzenia informacji o produktach na dwa sposoby13:
1. Sposób mao aktywny (zwany poziomem zaostrzonej uwagi), gdy staj si wraliwi na
informacje o produkcie, zwracaj uwag na reklamy o nim, rozmawiaj z innymi na jego
temat (np. e-konsumenci na forum internetowym).
2. Sposób aktywny, w przypadku gdy poszukuj rónych opracowa na temat produktu,
podejmuj róne dziaania, aby dowiedzie si czego wicej na jego temat.
12

S. Gajewski, Zachowanie si konsumenta a wspóczesny marketing, Wydawnictwo Uniwersytetu ódzkiego,
ód 1997, s. 149 – 150.

13

L. Rudnicki, Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2000, s. 198.
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Mona wyróni take wewntrzne i zewntrzne sposoby poszukiwania informacji o produktach. Wewntrzny sposób poszukiwania informacji polega na wydobyciu ich z dugotrwaej pamici, a wic na poszukiwaniu rozwiza przy udziale dotychczasowych dowiadcze. Kady
zazwyczaj dysponuje duym zasobem informacji w swojej pamici. Przechowywane s tam
zwaszcza informacje o dostpnych alternatywach (markach produktu). Bywa jednak, e pami
nie jest idealna. Nawet w najbardziej sprzyjajcych okolicznociach, czyli przy czstym powtarzaniu informacji, nieduym upywie czasu od jej pozyskania i duym zaangaowaniu danej
osoby wikszo nie potrafi poprawnie zidentyfikowa i odtworzy charakterystyki produktu
przedstawionego np. w reklamie. To wanie z tego powodu wykorzystywane s take zewntrze
róda informacji14. Poszukiwanie alternatywnych rozwiza zaley od iloci pienidzy oraz niezbdnego czasu do zebrania potrzebnych informacji, jak równie od stopnia postrzeganego ryzyka w przypadku dokonania niewaciwego wyboru. Im wysza ranga zakupu, tym wiksza jest
intensywno poszukiwania i ronie liczba róde informacji wykorzystywanych przez nabywc15.
Dokonanie ostatecznego wyboru nastpuje w wyniku wyszukania kilku moliwych do zaakceptowania dóbr lub usug. Sposób oceny oraz kryteria, jakimi kieruje si zarówno konsument,
jak i e-konsument zwizane s najczciej z preferowanymi przez nich cechami produktu, które
róni si w zalenoci od rodzaju dobra czy usugi. Powszechnie przyjmuje si, e znaczcym
czynnikiem wyboru jest cena produktu, jednak zwraca si take uwag na mark produktu, jego
jako, reputacj producenta, popularno marki, wygod zakupu16 itp. Dla produktów nieskomplikowanych technicznie liczba kryteriów, na podstawie których dokonuje si oceny, jest
niewielka, natomiast im bardziej skomplikowany produkt, tym wicej kryteriów oceny jest branych pod uwag. Na liczb stosowanych kryteriów mog mie wpyw cechy nabywcy. Nabywca,
który lubi dokonywa zakupów, bdzie powica ocenie produktu wiksz ilo czasu, a co za
tym idzie: bdzie bra pod uwag wiksz liczb cech ni osoba, która nie wykazuje takich skonnoci. Wreszcie wpyw na liczb kryteriów uytych do oceny produktu ma sytuacja nabywcza,
w której znalaz si kupujcy. Jeeli decyzj trzeba podj szybko, istnieje tendencja do ograniczania do niezbdnego minimum branych pod uwag cech i odwrotnie — w momencie gdy nabywca ma duo czasu na podjcie decyzji, moe oceni wiksz liczb cech danego produktu.
Czasami zarówno konsument, jak i e-konsument nie umiej oceni produktu lub w wyniku dokonanej oceny mog stwierdzi, e adna z alternatyw nie przyniesie im oczekiwanej korzyci,

14

A. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia zachowa konsumenckich, Gdaskie Wydawnictwo Psychologiczne,
Gdask 2006, s. 121 – 122.

15

Podstawy marketingu, pr. zbior. pod red. J. Altkorna, Instytut Marketingu, Akademia Ekonomiczna
w Krakowie, Kraków 2001, s. 79.

16

L. Garbarski, Zachowania nabywców, PWE, Warszawa 1998, s. 71.
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w zwizku z odczuwan potrzeb. W takiej sytuacji mog zacz poszukiwa dodatkowych informacji i wskutek tego powracaj do drugiego etapu podejmowania decyzji, a zdobyte dowiadczenie mog wykorzysta w przyszoci.
Na etapie oceny alternatyw e-konsument ma atwiejszy i szybszy dostp do informacji
i moliwoci porównania dóbr i usug ze wzgldu na wiele kryteriów.

Etap oceny alternatyw przez konsumenta jest trudniejszy ze wzgldu na bardziej czasochonny proces zbierania informacji i dostp do nich, a take z powodu trudnoci w porównaniu
wszystkich moliwych produktów. E-konsument na tym etapie ma zdecydowanie prociej ze
wzgldu na atwiejszy i szybszy dostp do informacji i moliwoci porównania dóbr i usug ze
wzgldu na wiele kryteriów. Internet stworzy nowe i udoskonali stare sposoby pozyskiwania
informacji formalnych o firmach, ich ofercie i miejscach zakupu, a take informacji nieformalnych uzyskiwanych od innych uytkowników internetu. Konsument pozyskuje informacje od
wskiego grona rodziny i znajomych, podczas gdy e-konsument ma moliwo zgromadzenia informacji od innych (niezliczonej rzeszy internautów) i równoczenie przekazania im swojej opinii. Warto podkreli jednak, e e-konsument przytoczony ogromn iloci informacji, czsto
sprzecznych, moe mie trudnoci z podjciem decyzji, jakiego dokona wyboru, a ponadto jeeli decyduje o zakupie dobra materialnego, nie ma moliwoci fizycznego obejrzenia go.
Zdarza si, e dokonanie zarówno przez konsumenta, jak i e-konsumenta wyboru produktu
nie oznacza, i zostanie on przez nich zakupiony. Przeszkodzi mog im w tym np. postawy innych ludzi, zwaszcza jeeli s to osoby im bliskie. Jeeli te osoby nastawione s negatywnie do
produktu (jego marki), istnieje due prawdopodobiestwo, e zmieni oni decyzj konsumenta/
e-konsumenta i ten zrezygnuje z zamiaru zakupu. Odwrotna sytuacja ma miejsce, gdy bliskie
osoby oka si zwolennikami wybranego produktu. Wpyw na decyzj zakupu mog mie równie nieoczekiwane czynniki sytuacyjne, czyli takie, których ani konsument, ani e-konsument
nie brali pod uwag przy planowaniu zakupu. S to np.: konieczno zakupu innego produktu,
który jest w danej chwili pilniejszy, zmiana ceny produktu, nieoczekiwana utrata pracy, za opinia znajomego (innych osób) o produkcie, który mia by zakupiony itp. Wszystko to moe
mie wpyw na zakup i na zmian decyzji w ostatniej chwili17. Znaczenie nieoczekiwanych sytuacji
przy podejmowaniu decyzji o zakupie mona rozpatrywa, nawizujc bezporednio do warunków tworzcych te sytuacje w tradycyjnej placówce handlowej (np.: wystrój sklepu, brak produktu, temperatura powietrza, pora dnia, presja czasu, osoby towarzyszce, nastrój konsumenta,
posiadanie gotówki/karty patniczej) oraz w internecie (np.: brak produktu, czas oczekiwania
17

Por. Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdraanie i kontrola, Gebethner & S-ka, Warszawa
1994, s. 182.
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na dostaw, koszt dostawy, nastrój konsumenta, szybko cza internetowego, zakócenia
techniczne zwizane ze stanem cza internetowego)18.
Na etapie zakupu e-konsument kupuje w sklepach internetowych, na aukcjach internetowych i za porednictwem oficjalnych stron WWW przedsibiorstw. Paci przelewem,
kart lub gotówk przy odbiorze produktu.

Jeeli jednak nie wystpuj adne zakócenia to, na etapie zakupu, konsument kupuje produkt w sposób tradycyjny w placówce handlowej, usugowej, u przedstawiciela handlowego,
agenta, pacc zazwyczaj gotówk lub ewentualnie kart i przelewem. E-konsument natomiast
kupuje w sklepach internetowych, na aukcjach internetowych i za porednictwem stron WWW
przedsibiorstw. Paci przelewem, kart lub gotówk przy odbiorze towaru.
Pomimo e zarówno konsument, jak i e-konsument zakupili ju potrzebny im produkt, to
proces podejmowania decyzji nie koczy si na tym etapie. Bardzo wany jest ostatni etap, a wic
zachowania po dokonaniu zakupu. Porównuj oni wtedy odczucia, jakie mieli przed dokonaniem zakupu, z odczuciami zwizanymi z uytkowaniem produktu po jego nabyciu, wic ocena
ta dokonuje si na podstawie dowiadczenia z konsumpcji produktu. Nabywca w tej wanie fazie postpowania ocenia suszno dokonanego wyboru na podstawie dowiadczenia z uytkowania danego produktu.
Na etapie zwizanym z odczuciami po zakupie kady moe odczuwa satysfakcj lub dyskomfort. E-konsument czciej naraony jest na otrzymanie produktu niezgodnego z zamówieniem lub oczekiwaniami. Kady moe take wyraa swoje opinie. Opinia konsumenta przekazana jest ustnie stosunkowo nieduej liczbie osób, dlatego sia jej oddziaywania jest mniejsza.
E-konsument natomiast wyraa zarówno pozytywn, jak i negatywn opini. Swoj ocen
umieszcza w sieci, np. na forach internetowych, i jest ona dostpna dla duej liczby uytkowników internetu. Obserwuje si, e skonno e-konsumentów do wyraania opinii, zwaszcza negatywnych, o zakupie, produkcie, marce, transakcji czy obsudze klienta jest duo wiksza ni
ta sama cecha obserwowana u konsumentów.
Po zakupie e-konsument czciej naraony jest na otrzymanie produktu niezgodnego
z zamówieniem lub oczekiwaniami. Wyraa opinie zarówno pozytywne, jak i negatywne
na forach internetowych.

Jeeli dowiadczenia konsumenta i e-konsumenta s pozytywne, a wic s zadowoleni
z podjtej decyzji, istnieje dua szansa, e w przyszoci ponowi zakup. W konsekwencji kolejny
proces zakupu moe ulec uproszczeniu, gdy niektóre jego fazy zostan wyeliminowane. Nie
bd musieli powica czasu na poszukiwanie informacji oraz ocen dostpnych alternatyw,
18

L. Garbarski, Zrozumie nabywc, PWE, Warszawa 1994, s. 75.
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gdy bd zna produkt, a ich wczeniejsze dowiadczenia dadz im wystarczajc ilo informacji,
by nie musieli czerpa ich z innych róde. Jeli nie s zadowoleni z zakupu, bd ponownie szuka
informacji w celu ustalenia innego zestawu alternatyw i ustalenia nowych kryteriów ich oceny.
Niezadowolenie z dokonanego zakupu prowadzi do powstania zjawiska dysonansu pozakupowego. Zjawisko to zwizane jest z przewiadczeniem o podjciu niewaciwej decyzji19. Jest
to stan odwrotny do stanu satysfakcji z zakupu i powstaje wtedy, gdy nabywca uwiadamia sobie,
e dany produkt nie zaspokaja w peni jego potrzeb. Kiedy dokonuje si wyboru sporód dwóch
lub wicej moliwoci, jest ryzyko, e po podjciu decyzji nastpi uczucie niezadowolenia, gdy
wiedza nabywcy w momencie podejmowania decyzji, cho dua, nigdy nie jest kompletna.
Nabywca, aby usun lub zredukowa dysonans, moe odda produkt do sklepu, odsprzeda go, ofiarowa innej osobie lub nawet wyrzuci. Zmniejszeniu niezadowolenia suy poszukiwanie dodatkowych informacji o pozytywnych cechach produktu oraz przewartociowanie
wariantów decyzji, które z jednej strony bd pokazywa pozytywne walory produktu, a z drugiej — negatywne cechy produktów odrzuconych. Moe równie zmieni swoje zachowanie
i np. przesta uywa produkt.
Naley podkreli, e nie zawsze, niezalenie od tego, czy zakup jest realizowany w tradycyjnym sklepie, placówce usugowej, czy w internecie, proces zakupu jest picioetapowy. Wszystkie
fazy procesu wystpuj tylko w niektórych sytuacjach, np.: przy zakupie produktu po raz pierwszy, w przypadku rzadko nabywanych dóbr trwaego uytku lub usug oraz gdy zakup ma dla
nabywcy ogromne znaczenie. Gdy dokonuje si zakupów rutynowych, wybierajc produkty
znane, proces zakupu ulega skróceniu, a wic pomijane s niektóre jego fazy, np. dziki nabytemu w przeszoci dowiadczeniu dochodzi do aktu zakupu z pominiciem etapu drugiego
i trzeciego. Zatem dugo procesu decyzyjnego zakupu uzaleniona jest od posiadanego przez
nabywc dowiadczenia, wiedzy na temat marki produktu, jego ceny, miejsca zakupu itp. W wyduonym procesie decyzyjnym konsument poszukuje wielu informacji z rónych róde, odwiedza róne sklepy, gdzie porównuje, ocenia marki i rodzaje produktów. Natomiast e-konsument
dodatkowo przeglda strony internetowe (np.: producentów, sklepów internetowych czy przegldarek internetowych). W skróconym procesie decyzyjnym, gdy nabywca ju zna oferty rynkowe, ma ulubione marki, zakup jest zazwyczaj powtarzany automatycznie w sposób rutynowy
(warto podkreli, e dla e-konsumenta majcego nieograniczone moliwoci przeszukiwania
zasobów sieci pokusa ponownego poszukiwania informacji o produkcie jest zdecydowanie wiksza). W procesie tym moe wystpi jedynie problem wyboru miejsca zakupu. Istotny wpyw
na jego wybór przy tradycyjnym sposobie kupowania moe mie otoczenie fizyczne, na które
skadaj si m.in.: atmosfera miejsca zakupu — dekoracja, d wik, owietlenie, urzdzenie
wntrza sklepu; otoczenie spoeczne, które tworzone jest przez osoby obecne w chwili zakupu
19
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(np.: dzieci, znajomi, osoby trzecie obecne w sklepie itp.). Do zakupu w internecie mog zachci m.in.: opinie innych internautów na temat produktu, wygld strony sklepu, prezentacja oferty, atwo zamawiania. Na ten wybór wpywa take presja czasu (jego brak lub ch zaoszczdzenia go), rola zakupu, czyli czy jest to produkt dla rodziny, dla znajomych, na prezent czy
dla siebie, a take stan fizyczny i psychiczny nabywcy.
Potencjalny nabywca, bez wzgldu na to, w którym momencie procesu decyzyjnego si znajduje, moe cofn si na dowolny z poprzednich etapów. Nie jest to wic proces sztywny,
który w kadym przypadku przebiega w jednakowy sposób20.
Podsumowujc, aby zosta zainicjowany proces nabywczy, musi zosta ujawniona potrzeba.
Istnienie potrzeby wymusza na e-konsumencie poszukiwanie alternatywnych rozwiza sposobu
jej zaspokojenia. Staje on przed koniecznoci pozyskania niezbdnych informacji o moliwociach zaspokojenia odczuwanej potrzeby. Oceniajc dostpne alternatywy, e-konsument musi
dokona porówna wszystkich rozwiza i oceni kade z nich. Ostateczny wybór nastpuje
w wyniku wyszukania kilku moliwych do zaakceptowania dóbr lub usug. Najistotniejsz faz
w procesie nabywczym jest decyzja o zakupie, czyli wybór konkretnej marki produktu, a nastpnie ocena zakupu i odczucie po nim zwizane z satysfakcj lub niezadowoleniem. Stan satysfakcji i zadowolenia z zakupionego produktu czsto prowadzi do wyksztacenia si lojalnoci
nabywców. Jest ona zwizana m.in. z ksztatowaniem pozytywnych opinii o produkcie i marce.
Jednak prawdziwa lojalno wobec marki jest zwizana z lubieniem marki oraz zobowizaniem
do jej zakupu w przyszoci.

1.3. Znaczenie marki produktu w zakupach e-konsumenta
Decyzja zakupu dotyczy rónego rodzaju produktów, które ze wzgldu na ich trwao i materialno mona podzieli na: dobra nietrwae zuywane stosunkowo szybko i cakowicie,
dobra trwae uytkowane przez dugi czas oraz usugi niemajce charakteru materialnego i konsumowane w momencie korzystania z nich. Ze wzgldu na czstotliwo zakupu wyrónia si:
dobra i usugi czstego zakupu, dobra i usugi okresowego zakupu oraz dobra i usugi epizodycznego zakupu.
Decyzje dotyczce nabywania produktów z poszczególnych grup podejmowane s odmiennie, rónice za wynikaj przede wszystkim z czstotliwoci zakupu, cen, rodzaju produktu i jego
marki, a take znaczenia produktu dla konsumenta21 oraz e-konsumenta.
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21

L. Garbarski, Zachowania…, op. cit., s. 80.
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Warunkiem koniecznym do podjcia decyzji zarówno przez konsumenta, jak i e-konsumenta
jest istnienie zbioru moliwoci, które musz by dla nich dostpne. W procesie podejmowania
decyzji zakupu rozwaaj oni przede wszystkim, czy zakup jest niezbdny. Jeeli ju decyduj
si na niego, zastanawiaj si, gdzie i kiedy dokona zakupu, ile mog przeznaczy pienidzy na
ten cel, jakiej marki ma by to produkt itp.22.
Nabywcy czsto kupuj „marki” zamiast produktów (telewizorów, samochodów, butów,
spodni). wiadomo marki odgrywa wan rol podczas zakupu. Okrela si j jako zdolno
potencjalnego nabywcy do rozpoznania marki lub przypomnienia sobie, e naley ona do okrelonej kategorii produktów23. Mechanizm przywoywania marki wykorzystuje skojarzenia midzy mark a kategori produktu. Kiedy konsument myli o kategoriach produktu i potrzebach
zaspokajanych przez nie, to równoczenie w jego umyle pojawiaj si róne skojarzenia (pozytywne lub negatywne) zwizane z markami czonymi z dan kategori produktu. Skojarzenia
z mark stanowi podstaw podejmowania decyzji zakupu przez konsumenta. Stanowi one
istotny czynnik rónicujcy marki, w takich kategoriach produktów, jak np.: alkohole, perfumy, usugi gastronomiczne, turystyczne, w przypadku których wikszo konsumentów nie rozrónia marek wedug cech fizycznych produktu24.
Mechanizm przywoywania marki wykorzystuje skojarzenia midzy mark a kategori
produktu. Kiedy konsument myli o kategoriach produktu i potrzebach zaspokajanych
przez nie, to równoczenie w jego umyle pojawiaj si róne skojarzenia (pozytywne
lub negatywne) zwizane z markami czonymi z dan kategori produktu.

Konsument podejmujc decyzj o wyborze okrelonego produktu, dokonuje selekcji znanych
mu marek. W momencie zastanawiania si nad sposobem zaspokojenia swojej potrzeby nie ma
informacji na temat wszystkich marek dostpnych na rynku, nie zna cakowitego zbioru marek.
W procesie zbierania informacji poszerza swoj wiedz, tworzc tzw. zbiór znany, który jest
zaledwie podzbiorem wszystkich dostpnych na rynku marek. Wszystkie marki z tego zbioru,
które speniaj okrelone przez niego kryteria, wchodz do kolejnego tzw. zbioru rozwaanego,
a nastpnie po kolejnej selekcji do zbioru wyboru, gdzie mieszcz si marki preferowane przez
niego, sporód których wybierze t najbardziej mu odpowiadajc25 (rysunek 1.1).
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L. Rudnicki, Zachowanie konsumentów na rynku…, op. cit., s. 188.
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ródo: opracowanie wasne.

Rysunek 1.1. Kolejno rozwaania zbiorów zakupu w procesie decyzyjnym konsumenta

Marka jest dla nabywcy bardzo szczególnym drogowskazem. Jej znaczenie w procesie decyzyjnym zakupu wynika ze spenianych przez ni funkcji, m.in.: identyfikacyjnej, oznaczenia, gwarancyjnej, personalizacji, promocyjnej oraz uatwiania zakupu26. Marka identyfikuje produkt.
Dokonujc wyboru produktu danej marki, konsument wybiera okrelony zespó jego atrybutów.
Marka stanowi skadnik produktu. Jej wyjtkowo wynika z tego, i odpowiada za psychologiczne zrónicowanie produktu. Oznacza to, e nawet jeeli produkty maj bardzo podobne
cechy funkcjonalne i jakociowe, marka je indywidualizuje27. Poza tym moe dostarczy nabywcy
swoist satysfakcj psychologiczn poprzez swoje wartoci symboliczne28. Dziki funkcji oznaczenia pochodzenia produktu nabywca jest zorientowany w strukturze poday, wie, kto jest wacicielem danej marki. Marka jest potwierdzeniem jakoci oznaczonego ni produktu. Istotnym
aspektem funkcji oznaczenia jest poczucie bezpieczestwa, gwarancja autentycznoci produktu
i czca si z nim redukcja ryzyka zwizanego z zakupem (m.in.: ekonomicznego, funkcjonalnego, fizycznego, psychologicznego, straty czasu29). Ufno w niezawodno marki jest wanym
skadnikiem wartoci marki dla nabywcy, za któr jest gotów zapaci nawet wysz cen. Funkcja personalizacji wie si z faktem, i poprzez zakup okrelonej marki konsument pragnie
podkreli swoj pozycj w hierarchii spoecznej. Wybrana marka zatem umoliwia okrelonym
grupom zaznaczenie swej odrbnoci oraz miejsca w spoeczestwie. Marka moe zarówno umacnia pozycje produktów na rynku, jak i przyczyni si do wspierania i wprowadzania nowych.
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Spenia tym samym funkcj promocyjn dla jej waciciela. Marka w kocu wspiera proces decyzyjny i uatwia zakup, gdy dostarcza okrelonych informacji o produkcie. Jest gwarantem
standardowej jakoci bez wzgldu na miejsce dokonania zakupu. Pozwala nabywcy uporzdkowa informacje o ofercie dostpnej na rynku i markach konkurencyjnych branych pod uwag
w chwili zakupu. Korzyci dla konsumenta, który przy wyborze kieruje si mark, jest zatem
zdecydowanie uproszczony proces wyboru. Majc do dyspozycji ogromn liczb moliwoci,
konsument nie jest w stanie pozna ich wszystkich, dlatego poprzez odrónienie produktów
odmiennymi markami robione przez konsumenta zakupy s bardziej efektywne. Zamiast rozwaa wybór sporód wielu dostpnych marek, moe od razu znale  t, która jest mu znana.
Czasami konsument nie chce zmusza si do wysiku i powica duej iloci czasu na podjcie
decyzji o zakupie i na poszukiwania rónych moliwoci30. Dziki markom moe on rozpoznawa
produkty i unika tych, które mu nie odpowiadaj, równoczenie nabywajc te, które sprawi
mu zadowolenie31.
Wród czynników wpywajcych na liczb marek branych pod uwag przez konsumenta
w procesie decyzyjnym zakupu mona wymieni: znaczenie produktu i jego ceny, stopie podobiestwa do innych znanych mu marek, postrzegane ryzyko zwizane z zakupem danej kategorii produktów, a take jego stopie wiernoci wobec marki. Liczba marek branych pod uwag
podczas zakupu jest tym mniejsza, im wiksze jest znaczenie produktu dla konsumenta oraz
wiksza wierno marce i wiksze postrzegane ryzyko. Natomiast dla konsumenta im waniejsza
jest cena, a take im wiksze jest postrzegane podobiestwo do innych produktów, tym wikszy
jest zespó marek uwzgldnianych w procesie decyzyjnym32.
Oczekiwania nabywców wobec produktów oznaczonych mark zwizane s ze sposobem
postrzegania przez nich konkretnych marek. Z przeprowadzonych przez autorów bada technik
ankiety online wynika, e zdecydowana wikszo polskich e-konsumentów chce, aby produkty markowe byy wysokiej jakoci, a jako powinna by adekwatna do ceny. Blisko co pity
e-konsument spodziewa si po produkcie markowym trwaoci, dobrego wykonania, wytrzymaoci. Co dziesity oczekuje bezawaryjnoci. Produkt markowy powinien by take adnie
i estetycznie wykonany oraz modny. Klienci kupujcy produkty markowe oczekuj równie,
e po ich zakupie bd mie zapewnion odpowiedni obsug (np. gwarancj, serwis). Wród
innych skojarze z produktem markowym pojawia si take wiarygodno polegajca na zgodnoci produktu z opisem i z oczekiwaniami wzgldem niego. Produkt markowy powinien dawa
gwarancj zadowolenia i satysfakcji. Produkty te powinny by wygodne w uytkowaniu i atwe
w obsudze (tablica 1.7).
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Tablica 1.7. Oczekiwania e-konsumentów wobec produktów „markowych” (w %, N= 1312)
E-konsumenci wedug
Wyszczególnienie

Próba
ogóem

pci

wieku

kobiety

mczy ni

do 24 lat

25 i wicej

Jako (dobra, wysoka, odpowiednia do ceny)

83,9

85,3

82,5

83,7

84,1

Trwao (dobre wykonanie, wytrzymao,
dugie uytkowanie)

18,5

16,5

20,5

23,9

15,2

Bezawaryjno (niezawodno)

10,7

10,6

10,9

10,7

10,8

Produkt adny (estetyczny, modny)

4,2

3,3

5,1

4,0

4,3

Obsuga po zakupie (gwarancja,
reklamacje, serwis)

4,1

4,1

4,1

7,0

2,3

Zgodno z opisem (wiarygodno)

2,5

3,2

1,8

2,2

2,7

Wygoda w uytkowaniu/atwo w obsudze

2,0

2,1

1,8

2,4

1,7

* W tablicy pokazano odpowiedzi, które uzyskay powyej 2%. Poniej 2% uzyskay: unikalno, niepowtarzalno,
solidno.
ródo: wasne badania ilociowe.

Podsumowujc: znaczenie marki w procesie zakupu wynika ze spenianych przez ni funkcji.
Marka identyfikuje produkt. Zakup okrelonej marki nie tylko gwarantuje niezmienn jako
niezalenie od miejsca zakupu, ale i daje nabywcy okrelon korzy, wiadomo spoecznej
akceptacji, wyraenia wasnej osoby. Silne, rozpoznawalne marki kreuj pewien obraz rzeczywistoci, który e-konsument akceptuje i z którym si identyfikuje.

1.4. Uwarunkowania decyzji nabywczych w internecie
E-konsument, jako uczestnik rynku, podejmuje dziaania, których celem jest zaspokajanie
potrzeb konsumpcyjnych. Wszystkie wybory i decyzje dokonywane s w okrelonym otoczeniu
rynkowym i osobistym.
Warunkiem realizacji zakupów w sieci jest odpowiednia infrastruktura techniczna gospodarstw
domowych. Poprzez infrastruktur techniczn naley rozumie wyposaenie gospodarstw domowych w komputery stacjonarne bd przenone oraz dostp do internetu, który umoliwiaby
e-konsumentom szybkie korzystanie z internetu.
Blisko 70% gospodarstw domowych jest wyposaone w komputer. Niespena 2/3 gospodarstw
domowych ma dostp do internetu. Najwicej gospodarstw wyposaonych w komputery i najwicej tych z dostpem do internetu jest w miastach, a najmniej — na wsi (tablica 1.8).
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