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Zarządzanie wartością klienta to podejście zarządcze traktujące klientów 
jako zasób fi rmy, którego wartość się mierzy i zwiększa przez organizację 
procesów wokół relacji z nimi. Internet znacząco wpłynął na rozwój relacji 
fi rm z klientami. Stał się przestrzenią umożliwiającą wielostronną komuni-
kację, wyszukiwanie informacji, zawieranie transakcji, a nawet współtwo-
rzenie wartości. 

Opracowanie to jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak zarządzać warto-
ścią klienta w internecie, zwłaszcza – w jaki sposób wykorzystać internet 
w procesie dostarczania wartości klientom, aby doprowadzić do wzrostu 
ich wartości, a przez to do wzrostu wartości fi rmy i generowania korzyści 
dla udziałowców.

W porównaniu z licznymi publikacjami z zakresu marketingu internetowego 
w opracowaniu skoncentrowano się raczej na całościowym spojrzeniu na 
relacje z klientami. Wynika to z chęci zaprezentowania szerszego ujęcia niż 
perspektywa poszczególnych narzędzi marketingu.
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PRZEDMOWA

Przedmowa

Klienci odgrywają niezwykle istotną rolę w funkcjonowaniu firm. Dostarczają 
firmom wpływów pieniężnych oraz innych wartości. Pozyskane od klientów war-
tości pozwalają firmom pogłębiać relacje z innymi uczestnikami rynku, takimi jak 
akcjonariusze, dostawcy czy pracownicy. W konsekwencji klienci coraz częściej są 
postrzegani jako zasób firmy, którego wartość mierzy się i maksymalizuje. Działania 
w zakresie relacji z klientami stanowią zatem przesłankę rozwoju firmy, wzrostu jej 
wartości i poziomu zysku.

Zmianom w teorii i praktyce zarządzania towarzyszą zmiany technologiczne 
i społeczne. Wykorzystanie nowoczesnych technologii, w tym internetu, nadaje nowy 
wymiar relacjom firmy z klientami. W przeciwieństwie do tradycyjnych mediów 
masowych internet stał się przestrzenią umożliwiającą wielostronną komunikację, 
wyszukiwanie informacji, zawieranie transakcji, a nawet współtworzenie wartości. 
Firmy coraz częściej budują relacje z wykorzystaniem internetu, gdyż dzięki temu 
osiągają wymierne korzyści, takie jak rozwój innowacyjnych modeli biznesowych, 
obniżka kosztów lub też pozyskanie nowych klientów.

Powiązanie dwóch obszarów, relacji z klientami z wykorzystaniem internetu, two-
rzy niezwykle istotne wyzwanie dla przedsiębiorstw. Celem jest stworzenie trwałych 
i rentownych relacji z klientami, często na nowych, niedostępnych w inny sposób 
rynkach. Wymaga to od przedsiębiorstw nowatorskiej orientacji dostosowanej do 
budowy wartości opartej na niezwykle cennym zasobie, jakim jest portfel klientów. 

J.N. Sheth i in. w monografii Marketing Theory: Evolution and Evaluation podają, 
że strategie marketingowe powinny być osadzone na dwóch filarach: pierwszym jest 
dogłębne zrozumienie potrzeb i zachowań klientów, drugim – krytyczna analiza 
możliwości osiągnięcia przewagi konkurencyjnej1. Obszar tematyczny niniejszego 
opracowania w dużej mierze jest zbieżny z drugim wymienionym filarem. Opracowa-
nie to jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak zarządzać wartością klienta w internecie, 

1 J.N. Sheth, D.M. Gardner, D.E. Garrett, Marketing Theory: Evolution and Evaluation, Wiley, New 
York 1988, s. 5.
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zwłaszcza – w jaki sposób wykorzystać internet w procesie dostarczania wartości 
klientom2, aby doprowadzić do wzrostu ich wartości, a przez to do wzrostu wartości 
firmy i generowania korzyści dla udziałowców. 

Celem pracy jest przybliżenie możliwości zarządzania wartością klienta z wykorzy-
staniem internetu, w tym prezentacja modelu opisującego ten proces. Charakterystyczne 
dla pierwszego filaru kwestie dotyczące aktualnego stanu wiedzy na temat potrzeb 
i zachowań klientów w internecie nie zostały w pracy szerzej opisane3. Wynika to 
z koncentracji autora na przedstawieniu koncepcji w ujęciu modelowym, a nie opi-
sywaniu bieżących trendów, przytaczania danych liczbowych lub prognoz. Podejście 
to jest nawiązaniem do stanowiska C. Shapiro i H. Variana, którzy w monografii 
Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy podali, że ich celem 
było opisanie modeli, a nie trendów, tworzenie koncepcji, a nie nowych pojęć oraz 
stosowanie analiz, a nie analogii4.

W porównaniu z  licznymi publikacjami z zakresu wykorzystania internetu 
w marketingu skoncentrowano się raczej na próbie opisu zarządczego podejścia do 
relacji z klientami niż na opisie wybranego narzędzia marketingu internetowego. 
Rozważań nie ograniczono również do branż czy sektorów. Różnice w podejściu do 
zarządzania wartością klienta zaprezentowano natomiast przez pryzmat rodzajów 
wymiany wartości firmy z klientami. Zdaniem autora poszczególne rodzaje wymiany 
wartości silniej różnicują działania z zakresu zarządzania wartością klienta w inter-
necie niż to, czy firma funkcjonuje na rynku odbiorców indywidualnych (B2C) lub 
instytucjonalnych (B2B). 

W rozdziale 1 omówiono istotę koncepcji zarządzania wartością klienta oraz 
przedstawiono modele i podejścia opisujące marketing relacji. Następnie w rozdziale 
2 opisano koncepcję wartości dla klienta oraz wpływ internetu na tę wielkość. Roz-
dział 3 prezentuje model zarządzania wartością klienta z wykorzystaniem internetu. 
W rozdziale 4 skrótowo przedstawiono finansowe aspekty zarządzania wartością 
klienta, w tym zależności między wartością klienta a wartością firmy.

W opracowaniu nie uniknięto pewnych problemów językowych. Z jednej stro-
ny pojęcie klienta zbliża się do pojęcia konsumenta, z drugiej – do użytkownika 
(np. strony internetowej). Pojęcie to jest używane w liczbie pojedynczej wówczas, 

2 Warto zauważyć, że w alternatywnym do prezentowanego nurcie logiki dominacji usługowej (service 
dominant logic) firmy nie tworzą wartości dla klienta, lecz jedynie propozycję wartości (value proposition). 
Wartość dla klienta jest tworzona przez niego w procesie konsumpcji.

3 Uwarunkowania działań marketingowych w internecie zostały opisane w artykule: T. Doligalski, 
Społeczne uwarunkowania marketingu w internecie i e-biznesu, „e-mentor” 2009, nr 1(28)/, http://www.e-
-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/28/id/620, [2012.07.03].

4 C. Shapiro, H. Varian, Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy, Harvard Busi-
ness School Press, Boston 1998.
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gdy jest akcentowane ujęcie jednej relacji, natomiast w liczbie mnogiej występuje 
w odniesieniu do zbioru klientów. Problematyczne jest również pojęcie relacji fir-
my z klientami, które zakłada długookresową wymianę wartości klientów z firmą. 
W niniejszym opracowaniu, ze względu na brak odpowiednich pojęć, zazwyczaj 
wspomina się o rozwoju relacji z klientami, podczas gdy w niektórych przypadkach 
wymiana wartości może przybrać krótkookresowy, transakcyjny charakter. Pojęcie 
produktu obejmuje zarówno dobra materialne i niematerialne, jak i usługi. Czasami 
dla podkreślenia znaczenia usług został użyty zwrot „produkty i usługi”.

Książka ma charakter podsumowujący pewien okres badań autora nad zarzą-
dzaniem wartością klienta i marketingiem w internecie. Stąd też zawiera fragmenty 
tekstów już publikowanych, które zostały zaktualizowane na potrzeby tej książki. 

Niniejsza publikacja jest kierowana m.in. do:
 ■ osób zajmujących się rozwojem relacji z klientami,
 ■ menedżerów odpowiedzialnych za różne obszary zarządzania, ze szczególnym 

uwzględnieniem działu marketingu,
 ■ studentów i słuchaczy studiów podyplomowych kierunków z zakresu nauk 

o zarządzaniu,
 ■ doktorantów i kadry akademickiej.

Książka wpisuje się w ciąg publikacji powstałych w kierowanym przez dr hab. 
Barbarę Dobiegałę-Koronę w Zakładzie Wartości Klienta SGH (d. Katedrze Mar-
ketingu). Spośród polskojęzycznych publikacji z tego nurtu warto wymienić dwie 
prace zbiorowe: Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie5 oraz Budowa war-
tości. Teoria i praktyka6. Są to obszerne opracowania zawierające rozdziały napisane 
przez ponad 20 autorów i przedstawiające wiedzę z perspektywy wielu dyscyplin 
naukowych, jak i sektorów gospodarki. 

Autor będzie wdzięczny za uwagi, komentarze i polemiki zgłoszone do książki.

Tymoteusz Doligalski

5 B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, Zarządzanie wartością klienta. Pomiar strategie, Poltext, War-
szawa 2010.

6 B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, Budowa wartości klienta (w przygotowaniu).
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Podziękowania

Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy wnieśli wkład w powstanie 
tej książki i koncepcji w niej przedstawionych� Szczególne podziękowania należą 
się dr hab� Barbarze Dobiegale-Koronie, która przyczyniła się zarówno do rozwoju 
zarządzania wartością klienta, jak i popularyzacji tego podejścia w Polsce� Pani Pro-
fesor była również promotorem mojej rozprawy doktorskiej, a także bezpośrednim 
przełożonym, kierując pracą Zakładu Wartości Klienta SGH (d� Katedrą Marketin-
gu)� Pragnę podziękować prof� zw� dr� hab� Andrzejowi Sznajdrowi (recenzentowi 
wydawniczemu publikacji), prof� zw� dr� hab� Krystynie Mazurek-Łopacińskiej, dr� 
hab� Krzysztofowi Rutkowskiemu oraz dr� hab� Mai Szymurze-Tyc za uwagi przed-
stawione na różnych etapach powstawania koncepcji�

Istotny wkład wnieśli również współpracownicy, doktoranci i uczestnicy se-
minariów naukowych w Zakładzie Wartości Klienta oraz Instytucie Zarządzania 
Wartością� Cenne uwagi otrzymałem od studentów Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie, w tym słuchaczy Studiów Podyplomowych Marketing Internetowy�

Chciałbym również podziękować nauczycielom ze szkoły średniej, IV Liceum 
Ogólnokształcącego w Toruniu, w szczególności Henrykowi Pawłowskiego oraz 
Juliuszowi Domańskiemu� Prowadzone przez nich zajęcia z powodzeniem mogłyby 
się odbywać na renomowanych uniwersytetach�

O autorze

Dr Tymoteusz Doligalski – adiunkt w Zakładzie Wartości Klienta, Instytut Za-
rządzania Wartością, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie� Redaktor prowadzący 
serwisów naukowych: valuecomesfirst�pl oraz praktycznateoria�pl� Autor publikacji 
z zakresu marketingu internetowego i zarządzania wartością klienta� Posiada do-
świadczenie praktyczne w zakresie e-marketingu� Twórca Studiów Podyplomowych 
Marketing Internetowy (do tej pory 19 edycji, ok� 600 słuchaczy)� Opiekun nauko-
wy zespołów studenckich biorących udział w konkursie Google Online Marketing 
Challenge (1� miejsce na świecie w 2012 r�, 1� miejsce w Europie w 2011 r�)� Wykłada 
na uczelniach krajowych i zagranicznych�
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Rozdział 1

CHARAKTERYSTYKA KONCEPCJI ZARZĄDZANIA  
WARTOŚCIĄ KLIENTA

Rozdział 1. Charakterystyka koncepcji zarządzania wartością klienta

1.1. Wprowadzenie

Celem rozdziału jest scharakteryzowanie koncepcji zarządzania wartością klienta 
oraz przedstawienie wybranych modeli i podejść, które są przydatne do pełniejszego 
zrozumienia tej koncepcji� Rozważania rozpoczyna opis zmiany roli klientów, jaka 
nastąpiła po przejściu od gospodarki opartej na masowej produkcji do nowoczesnej 
gospodarki, w której klient staje się zasobem firmy� Następnie scharakteryzowano 
cechy koncepcji zarządzania wartością klienta, którymi są: postrzeganie relacji 
z klientami jako wymiany wartości, orientacja na klienta, pomiar wartości klienta 
i zarządzanie wiedzą o kliencie, podejście portfelowe do relacji z klientami, kon-
centracja na procesach dotyczących klienta, powiązanie działań w zakresie relacji 
z klientami z wartością firmy oraz dostrzeganie roli klientów w modelu biznesowym 
firmy� W rozważaniach omówiono, w jaki sposób internet wpływa na poszczególne 
wymiary zarządzania wartością klienta w firmach tradycyjnych oraz w firmach in-
ternetowych� Następnie porównano zarządzanie wartością klienta z marketingiem 
masowym oraz zarządzanie wartością klienta w tradycyjnej firmie usługowej i firmie 
internetowej�

Treścią drugiej części rozdziału jest prezentacja modeli i koncepcje, które z jed-
nej strony wyjaśniają złożoność marketingu relacji, z drugiej zaś były inspiracją 
do stworzenia przedstawionego w dalszej części opracowania modelu zarządzania 
wartością klienta z wykorzystaniem internetu�
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Rozdział 1. Charakterystyka koncepcji zarządzania wartością klienta 14

1.2. Klienci jako zasób marketingowy

Przejście od tradycyjnej do nowoczesnej gospodarki było związane z wieloma 
konsekwencjami dla firm, rynków i klientów1� Środkiem ciężkości w tradycyjnej 
gospodarce była produkcja masowa oparta na zasobach materialnych� Firmy opie-
rały swoje strategie na pionowej integracji działań dostawczych i produkcyjnych, 
na badaniach umożliwiających tworzenie coraz doskonalszych produktów oraz 
na dominującej pozycji rynkowej gwarantującej korzyści skali2� Strategie firm były 
formułowane zgodnie z koncepcją M� Portera w dążeniu do niskich kosztów wy-
nikających z korzyści efektu skali lub wyróżnienia produktów3� Pozycja w sektorze 
determinowała również zwrot z inwestycji� Długotrwałe, rentowne relacje z klientami 
nie były w centrum uwagi firm – liczył się dla nich masowy rynek zbytu absorbu-
jący masowe, najczęściej jednolite produkty� Sukces był upatrywany w zwiększaniu 
wielkości sprzedaży pozwalającej na dalsze obniżanie kosztów�

Wraz z przechodzeniem do nowoczesnej gospodarki znaczenia nabierał klient 
i jego potrzeby� To właśnie klienci na wielu rynkach stają się najważniejszym ak-
torem weryfikującym oferty firm� Kreacja wartości w firmie powinna być wówczas 
postrzegana przez pryzmat satysfakcji i lojalności klienta oraz rentowności odno-
szonej nie do procesów produkcyjnych ani pojedynczych transakcji, ale do całości 
relacji firmy z klientem�

Czynnikiem przyczyniającym się do postrzegania klientów jako zasobu firmy, 
a tym samym zwiększającym racjonalność zarządzania wartością klienta, były również 
zmiany technologiczne� Rozwój technologii teleinformatycznych znacząco ułatwił 
komunikację z klientem, gromadzenie i przetwarzanie danych o nim� Konsekwen-
cją rozwoju technologii i upatrywania w niej środka do rozwiązania problemów 
firmy była popularność wdrożeń systemów CRM (Customer Relationship Mana-
gement – zarządzanie relacji z klientami)� Systemy te umożliwiają firmom szybszą 
reakcję na zmiany upodobań odbiorców, prowadząc do zwiększenia przychodu, 
retencji klientów oraz redukcji kosztów marketingowych4� Po swoistej modzie na 

1 Dla uproszczenia przyjęto dychotomiczny podział faz rozwoju rynku na etap marketingu masowego 
i zarządzania wartością klienta�

2 R� Wise, P� Baumgartner, Bliżej klienta. Warunek osiągnięcia zysków w przemyśle, „Harvard Busi-
ness Review Polska” 2005, nr 9(31)� 

3 M� Porter, Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Helion, Gliwice 
2006, s� 37�

4 D�K� Rigby, D� Ledingham, Systemy CRM mogą być efektywne, „Harvard Business Review Polska” 
2005, nr 4(26)�
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wdrażanie niezwykle kosztownych systemów CRM, która wystąpiła na przełomie 
XX i XXI stulecia, nastąpił drastyczny spadek sprzedaży tych systemów5� Co więcej, 
przeprowadzone wówczas badania wykazały, że większość wdrożeń kończyło się 
niepowodzeniem� Odsetek nieudanych wdrożeń różnił się w zależności od badania 
– w niektórych wspominano nawet o nieudanych wdrożeniach na poziomie 90%6� 
Najczęściej podawane przyczyny niepowodzeń były związane z podstawowymi 
błędami popełnianymi przy wdrażaniu systemów informatycznych – niewłaściwym 
zrozumieniem idei systemów CRM, niedopasowaniem rozwiązania do strategii firmy 
lub wdrażaniem systemu przy braku strategii7� Po pierwszej fali wdrożeń kończących 
się niepowodzeniem systemy CRM stały się – jak podają D�K� Rigby i D� Ledingham 
– dla niektórych firm źródłem zysku� Cechami wspólnymi udanych wdrożeń były: 
koncentracja na przezwyciężaniu określonych problemów związanych z kontaktami 
z klientami, a nie transformacja całej działalności8�

Wzrost popularności internetu również wpłynął na kształt relacji firmy z klien-
tami� W przeciwieństwie do mediów tradycyjnych, internet stał się przestrzenią 
umożliwiającą wielostronną komunikację, wyszukiwanie informacji, zawieranie 
transakcji, a nawet współtworzenie wartości9� W konsekwencji firmy w coraz większym 
stopniu budują relacje z wykorzystaniem tego medium, gdyż ułatwia to osiąganie 
takich korzyści, jak pozostawanie w bliskich relacjach z klientami lub też pozyskanie 
nowych klientów�

P�F� Drucker już w wydanej w 1954 r� Praktyce zarządzania podaje, że „(…)
jedyna poprawna definicja celu biznesu brzmi: tworzenie klienteli”10� Rola klientów 
w nowoczesnej gospodarce wykracza jednak poza podawaną przez Druckera cha-
rakterystykę, jaką jest cel działania firmy� Klienci stają się bowiem zasobem firm, na 
którym jest budowana wartość dla akcjonariuszy oraz pozostałych interesariuszy11� 
Takie postrzeganie relacji z klientami nawiązuje do zasobowej teorii firmy (reso-

5 Tamże�
6 M�R� Pearce, Customer Relationship Management: Five Lessons for a Better ROI, „Ibey Business Jour-

nal” 2002, September/October�
7 Por� M�R� Pearce, Customer Relationship Management: Five Lessons for a Better ROI, jw�; D�K� Rigby, 

F�F� Reichheld, Ph� Schefter, Avoid the Four Perils of CRM, „Harvard Business Review” 2002, February� 
8 D�K� Rigby, D� Ledingham, Systemy CRM mogą być efektywne, jw�
9 Problematyka społeczeństwa informacyjnego została opisana w: M� Goliński, Społeczeństwo infor-

macyjne – geneza koncepcji i problematyka pomiaru, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011�
10 P�F� Drucker, Praktyka zarządzania, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1998, s� 52�
11 B� Dobiegała-Korona, Zarządzanie wartością klienta, w: Przedsiębiorstwo przyszłości, red� W�M� 

Grudzewski, I� Hejduk, Difin, Warszawa 2000�
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urce-based view theory) upatrującej źródeł wartości firmy w posiadanych przez nią 
zasobach i kompetencjach12�

W nowoczesnej gospodarce do najważniejszych zasobów firm zalicza się zasoby 
marketingowe (aktywa rynkowe, aktywa marketingowe)� M� Szymura-Tyc podaje, 
że zasoby marketingowe przedsiębiorstwa są to zasoby niematerialne, które powstają 
w procesie marketingu i mogą być użyte w celu zbudowania przewagi konkurencyj-
nej13� Jak zauważa R� Niestrój, wraz ze wzrostem konkurencyjności rynku zwiększa 
się znaczenie zasobów marketingowych (aktywów rynkowych), gdyż to one decydują 
o przetrwaniu i rozwoju przedsiębiorstwa� Stąd też ten typ zasobów uważa się za 
najważniejszy na wysoko rozwiniętych, konkurencyjnych rynkach14�

Internet jako środowisko umożliwiające łatwe porównywanie ofert, dotarcie do 
wielu dostawców i wymianę informacjami między konsumentami staje się niezwykle 
konkurencyjnym rynkiem, noszącym wiele znamion konkurencji doskonałej� Rozwój 
zasobów marketingowych firmy powinien służyć ograniczeniu presji konkurencyjnej 
przez zróżnicowanie oferty, nałożenie barier wyjścia itp� Tym samym działania firmy 
z zakresu relacji z klientami wpływają na formę konkurowania na rynku15�

 Do najważniejszych zasobów marketingowych przedsiębiorstwa można zaliczyć 
klientów (baza klientów, relacja z klientami, portfel klientów), markę (kapitał mar-
ki), wiedzę o klientach (system informacji marketingowej, marketingowy kapitał 
intelektualny, wiedzę marketingową), kanały dystrybucji (relacje z dystrybutorami, 
pośrednikami) oraz relacje z dostawcami� Można również podać zasoby marketin-
gowe związane bezpośrednio z działalnością firmy w internecie: liczba hiperłączy 
kierujących na stronę firmy, społeczności zgromadzone wokół firmy i jej produktów, 
treści stworzone przez klientów� Warto podkreślić, że tych zasobów marketingowych 
nie powinno się traktować jako rozłącznych, z których każdy niezależnie przyczy-
nia się do kreacji wartości w firmie� Należy postrzegać zasoby marketingowe jako 
idiosynkratyczne (charakterystyczne dla danej jednostki) wiązki będące trudną do 
rozdzielenia kompozycją� Zasoby te są zazwyczaj charakterystyczne dla danej firmy 
i powstają w niej w sposób kumulacyjny16� 

12 Por� Z� Pierścionek, Strategie konkurencji i rozwój przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2003, s� 99�

13 M� Szymura-Tyc, Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsię-
biorstwa, Wydawnictwo AE, Katowice 2005, s� 200�

14 R� Niestrój, Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa–Kraków 1996�

15 Por� L� Garbarski, I� Rutkowski, W� Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, 
Warszawa 2001, s�133�

16 M� Szymura-Tyc, Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsię-
biorstwa, jw�
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Interesujące są zmiany w strukturze zasobów marketingowych firm, które na-
stępowały na rynku produktów szybko zbywalnych� N� Kumar pisze, że większość 
z objętych przez niego badaniem marek nie przynosiła zysku� Jako przykład podaje 
firmę Unilever, w której zaledwie 400 z 1600 marek generowało 90% zysku firmy� 
W konsekwencji firma w latach 1999–2004 zlikwidowała w większości nierentowne 
1200 marek� Kumar postuluje racjonalizację zarządzania markami, w szczególności 
ograniczenie liczby niedochodowych marek, jednak z podtrzymaniem dotychcza-
sowych relacji z klientami17� W podobnym duchu wypowiadają się R�T� Rust i in� 
Ich zdaniem firmy powinny koncentrować się na wartościach dostarczanych przez 
klientów, a nie na wartości marki� Dodają również, że „decyzje dotyczące marek 
muszą być podporządkowane decyzjom dotyczącym relacji z klientami”18� 

Klienci są bowiem szczególnym zasobem marketingowym firmy, gdyż pozostałe 
zasoby, takie jak wiedza o klientach, marka lub kanały dystrybucji przyczyniają się 
do wzrostu wartości klientów, a przez to do wzrostu wartości firmy� Może następo-
wać również sprzężenie zwrotne polegające na tym, że wzrost liczby lub wartości 
klientów przyczynia się do rozwoju innych zasobów marketingowych (np� marki, 
kanałów marketingowych, wiedzy o klientach)� 

Na ważną rolę klientów jako zasobu marketingowego wskazuje również sfor-
mułowana w 2004 r� przez American Marketing Association definicja marketingu� 
Zgodnie z nią marketing jest funkcją organizacyjną, ogółem procesów tworzenia, 
komunikowania i dostarczania wartości klientom oraz zarządzania relacjami z klien-
tami w sposób przynoszący korzyści firmie i jej interesariuszom19� Istotny jest fakt, że 
w definicji nie wspomina się o innych zasobach marketingowych, a także podkreśla 
się cel marketingu, jakim są korzyści dla firmy i interesariuszy wynikające z zarzą-
dzania relacjami z klientami� 

Koncepcję klientów jako kapitału przedsiębiorstwa opisali R�C� Blattberg i in�20� 
Autorzy przedstawili tam strategię zarządzania kapitałem klientów opartą na po-
zyskiwaniu i utrzymywaniu klientów oraz na sprzedaży dodatkowej� Podejście do 
klientów jako do składnika aktywów firmy jest również myślą przewodnią pozycji 
S� Gupty i D�R� Lehmana Managing Customers as Investment, w której autorzy łączą 

17 N� Kumar, Zabij markę, zachowaj klienta, „Harvard Business Review” 2004, nr 3(13)� 
18 R�T� Rust, V�A� Zeithaml, K�N� Lemon, Zarządzanie marką musi być podporządkowane interesom 

klienta, „Harvard Business Review Polska” 2005, nr 3(25)�
19 Zgodnie z definicją sformułowaną przez American Marketing Association w 2007 r� marketing jest 

działalnością, zbiorem instytucji, procesów tworzenia, komunikowania, dostarczania i wymiany ofert, 
które mają wartość dla klientów, partnerów i ogółem społeczeństwa� http://www�marketingpower�com/
Community/ARC/Pages/Additional/Definition/default�aspx, [2012�01�19]�

20 R�C� Blattberg, G� Getz, J�S� Thomas, Klient jako kapitał. Budowa cennego majątku relacji z klientem 
i zarządzanie nim, MT Biznes, Warszawa 2004�
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wartość klientów z wyceną firmy oraz pokazują, że zarządzaniu wartością klientów 
powinna być podporządkowana organizacja procesów w firmie21� D� Peppers i M� Ro-
gers w publikacji Return on Customers wskazują, że długookresowy kapitał klientów 
jest najcenniejszym aktywem firmy22� Jak podaje G�S� Day, lojalni konsumenci są 
wartościowym aktywem, w szczególności na rynkach dojrzałych, na których inne 
źródła przewagi konkurencyjnej szybko zanikają23� W literaturze krajowej przedsta-
wienie klientów jako zasobów firmy pojawia się w publikacjach B� Dobiegały-Korony, 
która podkreśla, że „(…) klient stał się najcenniejszym kapitałem przedsiębiorstwa, 
który generuje wpływy, decyduje o płynności przedsiębiorstwa i jego rentowności”24� 
Wprawdzie wymienieni autorzy posługują się różnymi pojęciami (klienci jako zasób, 
kapitał, składnik aktywów), jednak cechą wspólną ich poglądów jest konieczność 
dokonywania pomiaru wartości klientów, budowy wartości firmy opartej na relacjach 
z nimi oraz podporządkowanie temu procesów dokonujących się w firmie�

1.3. Cechy zarządzania wartością klienta

Wartość klienta w niniejszym opracowaniu rozumiana jest jako wartość bieżąca 
wyrażonych w wartościach pieniężnych przyszłych korzyści netto wynikających z re-
lacji z klientem� Wielkość ta odzwierciedla zatem przyszły dochód firmy osiągnięty 
dzięki relacji z wybranym klientem�

V� Kumar utożsamia zarządzanie wartością klienta z pomiarem i maksymalizacją 
jego wartości25� R�C� Blattberg i in� podają rozbudowaną definicję zarządzania kapi-
tałem klientów (zarządzania wartością klientów, zarządzania portfelem klientów)� 
Według nich jest to „dynamiczny, zintegrowany system marketingowy wykorzystu-
jący techniki wyceny finansowej oraz dane na temat klientów w celu optymalizacji 
ich pozyskiwania i utrzymywania oraz sprzedawania im dodatkowych produktów, 

21 S� Gupta, D�R� Lehmann, Managing Customers as Investment, Wharton School Publishing, Upper 
Saddle River 2005�

22 D� Peppers, M� Rogers, Return on Customer: Creating Maximum Value from Your Scarcest Reso-
urce, Currency, 2005�

23 G�S� Day, Budowanie trwałych relacji, w: Tajniki marketingu. Przewodnik po marketingu dla studen-
tów MBA, K�E� Liber, Warszawa 2001, s� 93–100�

24 B� Dobiegała-Korona, Klient kapitałem przedsiębiorstwa, w: Współczesne źródła wartości przedsię-
biorstwa, red� B� Dobiegała-Korona, A� Herman, Difin, Warszawa 2006, s� 85�

25 V� Kumar, Zarządzanie wartością klienta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010�
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a także maksymalizujący wartość, jaką dla firmy przedstawiają relacje z klientem 
w całym ich cyklu życia”26�

Na potrzeby niniejszego opracowania zarządzanie wartością klienta rozumiane 
jest jako podejście zarządcze traktujące klientów jako zasób firmy, którego wartość 
się mierzy i zwiększa przez organizację procesów wokół relacji z nimi� Cechami 
zarządzania wartością klienta są: 

 ■ postrzeganie relacji z klientami jako wymiany wartości,
 ■  orientacja na klienta,
 ■  pomiar wartości klienta i zarządzanie wiedzą o kliencie,
 ■  podejście portfelowe do relacji z klientami,
 ■  koncentracja na procesach dotyczących klienta,
 ■  powiązanie działań w zakresie relacji z klientami z wartością firmy,
 ■  dostrzeganie roli klientów w modelu biznesowym firmy�

Warto zauważyć, że prawdopodobnie najważniejsza cecha zarządzania wartością 
klienta, jaką jest podejmowanie działań zmierzających do zwiększanie wartości klien-
tów, nie została wymieniona� Jest ona bowiem wynikiem stosowania orientacji na 
klienta, koncentracji na procesach dotyczących klienta oraz podejścia portfelowego� 

Przedstawiona próba charakterystyki zarządzania wartością klienta jest syntezą 
podejść prezentowanych przez wielu badaczy, którzy często stosują różne pojęcia 
do opisu tych samych zjawisk� Wynikiem syntezy jest wyróżnienie siedmiu cech 
tej koncepcji� Należy podkreślić, że wnioski są obarczone wieloma ograniczenia-
mi wynikającymi z subiektywizmu percepcji autora� Innymi słowy, możliwe jest 
scharakteryzowanie zarządzania wartością klienta w odmienny sposób i dojście do 
innych wniosków�

1.3.1. Postrzeganie relacji z klientami jako wymiany wartości

Istotą zarządzania wartością klienta, choć koncepcja ta pojawia się również 
w tradycyjnym ujęciu marketingu, jest wymiana wartości między klientem a firmą� 
W procesie wymiany firmy dostarczają klientom zestaw (kompozycję, wiązkę, stru-
mień) wartości, otrzymując w zamian wartości od klientów27� W celu zaspokojenia 
potrzeb klientów firmy dostarczają im wartości, których nośnikami są instrumenty 

26 R�C� Blattberg, G� Getz, J�S� Thomas, Klient jako kapitał. Budowa cennego majątku relacji z klien-
tem i zarządzanie nim, jw�, s� 25�

27 B� Dobiegała-Korona, Wartość klienta czy wartość dla klienta?, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębior-
stwie” 2006, nr 1 (1)�
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marketingu (produkt, cena28, promocja, dystrybucja) wzbogacone o markę (repu-
tację, wizerunek, wiarygodność itp�) firmy� Wartość dla klienta można opisać jako 
różnicę między korzyściami (cząstkowymi wartościami tworzącymi kompozycję 
wartości), jakie klient otrzymał, a finansowymi i niefinansowymi kosztami dostępu do 
nich� Wartość dla klienta wydaje się trafniejszą kategorią pojęciową niż instrumenty 
marketingu, gdyż pokazuje ona rezultat działań firmy dostrzegany przez klienta� 

Analizując wymianę wartości z drugiej strony, powinna ona gwarantować fir-
mie otrzymywanie zróżnicowanych strumieni wartości od klientów, gdyż są one 
niezbędne dla jej prawidłowego funkcjonowania� Wpływy pieniężne przekładają się 
na rentowność i płynność firmy, w konsekwencji umożliwiają dostarczanie wartości 
pozostałym interesariuszom� Istotną kategorią wartości generowanych przez klientów 
są rekomendacje przekazywane osobom trzecim� W internecie dużą rolę odgrywają 
również wartości tworzone przez klientów dla innych, np� treści publikowane na 
stronie internetowej�

W różnych etapach rozwoju firmy odmienne wartości mogą być krytyczne, np� 
na wczesnym etapie rozwoju produktu – informacje od klientów, a w późniejszym 
– rekomendacje i wpływy pieniężne�

1.3.2. Orientacja na klienta

Dla zrozumienia istoty zarządzania wartością klienta należy przedstawić kon-
cepcję orientacji rynkowej oraz orientacji na klienta� J� Narver i S� Slater określili 
orientację rynkową (dokładnie: marketingową) jako kulturę organizacyjną, która 
w najbardziej skuteczny i efektywny sposób kreuje zachowania dla tworzenia najwyż-
szej wartości dla klienta, przyczyniając się do długotrwałych korzystnych wyników 
firmy29� W jednej ze starszych definicji A�K� Kohli i B�J� Jaworski określili orientację 
rynkową przez pryzmat trzech działań: tworzenia wiedzy o aktualnych i przyszłych 
potrzebach klientów w całej organizacji, propagowanie tej wiedzy w różnych dzia-
łach firmy oraz reagowanie całej organizacji zgodnie z posiadaną wiedzą30� Z badań 
przeprowadzonych przez Kumara i in� wynika, że tak rozumiana orientacja rynkowa 
przyczynia się w większym stopniu do wzrostu zysków niż sprzedaży, co wynika 

28 Dla precyzji wypowiedzi warto dodać, że cena jest kosztem dostępu do pewnych wartości, choć 
bywa również przedstawiana jako nośnik wartości�

29 J� Narver, S� Slater, The Effect of a Market Orientation on Business Profitability, „Journal of Marke-
ting” 1990, no� 54�

30 B�J� Jaworski, A�K� Kohli, Market Orientation: Antecedents and Consequences, „Journal of Marke-
ting” 1993, vol� 57, no� 3�
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z wyższej retencji usatysfakcjonowanych klientów31� Korzyści wynikające z orientacji 
rynkowej odnoszone są zarówno w krótkim, jak i długim okresie� Większe korzyści 
odnoszą firmy, które jako pierwsze zaczęły stosować orientację rynkową� Wówczas 
podejście to może skutkować uzyskaniem przewagi konkurencyjnej, a późniejsze 
rozpoczęcie stosowania tego podejścia może już jej nie dawać, będąc jedynie kosztem 
konkurowania (działaniem redukującym ryzyko bankructwa)� Z badań wynika rów-
nież, że turbulencje rynkowe wzmacniają korzyści z orientacji rynkowej, natomiast 
turbulencje technologiczne je osłabiają32�

Pojęciem pokrewnym jest orientacja na klienta� J� Brilman opisuje ją jako prze-
konanie, że potrzeby klienta i jego satysfakcja są dla firmy najważniejsze, w skutek 
czego zasoby i procesy w firmie powinny być podporządkowane tworzeniu wartości 
dla klienta33� Jak podaje K� Mazurek-Łopacińska, orientacja na klienta bazuje m�in� 
na: słuchaniu klientów oraz uzyskiwaniu od nich informacji; dostarczaniu klientom 
wartości przez nich pożądanych; budowaniu relacji z klientami (zwłaszcza kluczo-
wymi); udziale pracowników w tworzeniu rosnących wartości dla klienta; pomiarze 
poziomu świadczonych usług i satysfakcji klientów34�

W kontekście firm internetowych warto wspomnieć również o wyróżnionej przez 
M� Schindehutte i in� orientacji technologicznej oraz orientacji na przedsiębiorczość35� 
W ramach orientacji technologicznej firmy przedkładają technologie i związane 
z nimi innowacje nad aktualnych klientów firmy� Wówczas firmy chętnie inwestują 
w przełomowe technologie, licząc na stworzenie nowych rynków i zdobycie w nich 
znaczących udziałów� Z orientacją tą związane jest ryzyko zbytniego oddalenia od 
klientów, wskutek czego stworzone przez firmę produkty mogą nie korelować z po-
trzebami klientów� W orientacji na przedsiębiorczość ważna rolę odgrywają trzy 
wymiary: innowacyjność, podejmowanie ryzyka i proaktywność�

1.3.3. Pomiar wartości klienta i zarządzanie wiedzą o klientach

Kolejną cechą zarządzania wartością klienta jest pomiar wartości klientów i zarzą-
dzanie wiedzą o klientach� Są to działania istotne, gdyż na ich podstawie podejmowane 
są decyzje zarządcze m�in� dotyczące różnicowania klientów na segmenty, którym jest 

31 V� Kumar, E� Jones, R� Venkatesan, R�P� Leone, Is Market Orientation a Source of Sustainable Com-
petitive Advantage or Simply the Cost of Competing?, „Journal of Marketing” 2011, vol� 75�

32 Tamże�
33 Por� J� Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2003, s� 88�
34 K� Mazurek-Łopacińska, Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002, s� 18�
35 M� Schindehutte, M�H� Morris, A� Kocak, Understanding Market-Driving Behavior: The Role of 

Entrepreneurship, „Journal of Small Business Management” 2008, no� 46(1)�
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oferowana odmienna kompozycja wartości� Najczęściej wspomina się o pomiarze 
wartości klienta (wartości pieniężnej przyszłych korzyści wynikających dla firmy 
z relacji z klientem pomniejszonych o koszty generowane przez klienta), rentowności 
klienta (wartości pieniężnej korzyści uzyskanych przez firmę z relacji z klientem 
i pomniejszonych o koszty klienta w wybranym okresie)36, pomiarze satysfakcji lub 
lojalności� Cechą zarządzania wartością klienta jest większa koncentracja na pomiarze 
efektywności wymiarów związanych z klientem niż wymiarów związanych z innymi 
zasobami marketingowymi takimi jak marka, produkt czy kanał dystrybucji�

Oprócz danych finansowych ważne są informacje dotyczące liczebności oraz 
struktury portfela klientów� Wielkości te przedstawiają liczbę klientów, z którymi 
firma utrzymuje lub utrzymywała relacje oraz podział portfela na grupy klientów 
aktualnych, byłych i potencjalnych� Struktura portfela klientów dostarcza również 
informacji na temat innych charakterystyk klientów firmy, takich jak dane demo-
graficzne, psychograficzne i behawioralne� W internecie szczególnej wagi nabierają 
również informacje o poziomie partycypacji klientów w relacji z firmą� Mogą oni 
być zarówno biernymi nabywcami produktów, orędownikami firmy, jak i współ-
kreatorami wartości dla siebie lub innych klientów�

Dla właściwego zarządzania wartością klienta ważna jest znajomość szeroko 
rozumianych reakcji klientów na wartości otrzymywane od firmy� Skutkiem tych 
reakcji może być pojawienie się np�: satysfakcji, lojalności, zaufania do firmy oraz 
zaangażowania klientów w szersze kontakty z firmą� Ważne są również informa-
cje na temat przebiegu relacji z klientami (długotrwałość, regularność nabywania 
produktów lub korzystania z usług firmy)� Istotną kategorią wiedzy o klientach jest 
znajomość ryzyk ponoszonych przez klienta oraz ryzyk wynikających dla firmy 
z portfela klientów (opóźnienie lub nieotrzymanie wpływów finansowych, ryzyko 
większych kosztów, ryzyko ujawnienia informacji itp�)�

Internet wpływa znacząco na pozyskiwanie wiedzy o klientach� Zastosowanie 
analityki internetowej w postaci systemu statystyk oglądalności strony internetowej 
umożliwia zbieranie dokładnych informacji o zachowaniu klientów na stronie inter-
netowej� Informacje takie można zbierać na bieżąco lub z niewielkim opóźnieniem� 
Umożliwia to rozpoznanie sposobów zachowań klientów na stronie internetowej, 
co jest szczególnie ważne w kontekście optymalizacji działań z zakresu pozyskiwania 
klientów� Optymalizacja tych działań może się sprowadzać do alokacji budżetu do 
tych sposobów pozyskania klientów, które charakteryzują się najwyższą efektywno-
ścią w krótkim lub dłuższym horyzoncie czasowym� Optymalizacja może dotyczyć 

36 Szerzej: T� Doligalski, Wartość a rentowność klienta, w: Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i stra-
tegie, red� B� Dobiegała-Korona, T� Doligalski, Poltext, Warszawa 2010, s� 73–85�
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wykorzystanych narzędzi promocji (reklama graficzna, e-mailing, pozycjonowanie, 
linki sponsorowane), ich kształtu (treść, wygląd, wezwanie do akcji), grupy docelo-
wej, kontekstu (np� fraza wpisana do wyszukiwarki), czasu (dni robocze-wolne od 
pracy) itp�

Jednocześnie rozwój relacji w internecie jest związany z brakiem bezpośred-
nich kontaktów z klientami, które często są źródłem wiedzy o ich potrzebach lub 
doświadczeniach związanych z produktem lub usługą, a także mogą być przesłanką 
do innowacji wartości dla klienta� 

Pewnym rozwiązaniem w tym zakresie może być wykorzystanie mediów spo-
łecznościowych do prowadzenia dialogu z klientem� Media te mogą być używane do 
prowadzenia dialogu z klientami, obejmującego słuchanie klientów, odpowiadania 
na ich zarzuty oraz rozwiązywanie ich problemów� Jak pokazują badania, są one 
również wykorzystywane do pozostawania w bliskich relacjach z klientami oraz 
kształtowania ich zachowań, w szczególności w zakresie lojalności37�

Wiedzy o klientach nie należy postrzegać w sposób statyczny� Posiadane przez 
firmę dane o klientach są wynikiem stosowania systemu informacji marketingowej� 
S� Sobolewska opisuje zarządzanie wiedzą o klientach jako kompleksowe podejście 
do problemu gromadzenia, tworzenia i wykorzystywania wiedzy, mające na celu 
uzyskanie przewagi konkurencyjnej przez wartości dostarczane klientom38� W mo-
delu zarządzania wiedzą o klientach wyróżnia ona następujące etapy: planowanie 
zasobów związanych z wiedzą, tworzenie wiedzy o kliencie, jej kodyfikację, dyfuzję 
i wykorzystanie� 

1.3.4. Podejście portfelowe do relacji z klientami

Podejście portfelowe jest kolejną cechą zarządzania wartością klienta� Metody 
portfelowe służą do podejmowania decyzji dotyczących aktywów i zostały rozwinięte 
w latach 50� przez H�M� Markowitza� Bazują one na założeniu świadomego kształto-
wania struktury posiadanych aktywów przez ich dobór, a w niektórych przypadkach 
również późniejsze kształtowanie samych aktywów� Podejście portfelowe wydaje się 
wskazane, gdyż różni klienci dostarczają firmie odmiennych wartości (takich jak np� 
wpływy pieniężne, informacje, rekomendacje, korzyści efektu skali i efektu sieciowe-

37 Small Businesses Change Social Media Expectations, eMarketer, 2010�09�29, http://www�emarketer�
com/Article�aspx?R=1007956, [2011�09�19]; More Businesses Finding Customers on Social Sites, eMarketer, 
2010�07�15, http://www�emarketer�com/Article�aspx?R=1007815, [2011�09�19]�

38 S� Sobolewska, Model zarządzania wiedzą o  kliencie, w: Zarządzanie wartością klienta. Pomiar 
i strategie, jw�, s� 141–157�
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go), tak więc istotny jest taki dobór klientów, który będzie skutkował otrzymaniem 
przez firmę pożądanego strumienia wartości� Wraz z rozwojem firmy zmienia się 
pożądany przez nią strumień wartości od klientów, co niesie za sobą konieczność 
odmiennego kształtowania struktury portfela klientów� 

Oprócz doboru klientów integralnym elementem podejścia portfelowego jest 
segmentacja klientów, czyli podział na grupy obejmujące klientów o podobnej cha-
rakterystyce i w zbliżony sposób reagujące na działania firmy� Segmentacja portfela 
jest podstawą do różnicowania działań wobec klientów z wyodrębnionych grup, 
co z jednej strony ma służyć pełniejszemu zaspokajaniu ich potrzeb, a z drugiej – 
zwiększaniu wartości klientów�

Wykorzystanie internetu do rozwoju relacji z klientami sprawia, że zróżnicowanie 
klientów staje się bardziej widoczne� Klienci bowiem oprócz nabywania produktów 
mogą również umieszczać recenzje produktów w internecie, promować lub zwalczać 
firmę� Zachowania te występują również poza internetem, niemniej w medium tego 
typu są one bardziej widoczne ze względu na większy zasięg oraz dłuższy horyzont 
czasowy oddziaływania publikowanych w nim treści�

Firmy internetowe często pełnią funkcję pośredników między dwoma kom-
plementarnymi grupami klientów (np� aukcje internetowe, serwisy ogłoszeniowe)� 
Wówczas sukces przedsięwzięcia zależy od utrzymania pewnej proporcji między 
dwoma grupami klientów� Skutkuje to koniecznością stosowania podejścia portfe-
lowego, polegającego na przemyślanym doborze klientów z poszczególnych grup  
oraz w zakresie późniejszego rozwoju relacji z nimi� Mechanizmami, za pomocą 
których firma oddziałuje na klientów z poszczególnych grup, jest m�in� wartość dla 
klienta, w tym jej komponent, jakim jest cena39�

Segmentacja portfela klientów jest niezwykle ważną cechą zarządzania wartością 
klienta� Na jej podstawie różnicuje się bowiem działania wobec poszczególnych 
grup klientów, a tym samym następuje organizacja procesów zarządczych wokół 
segmentów klientów (lub nawet pojedynczych klientów)� Konsekwencją organizacji 
działań wokół segmentów klientów jest również przeniesienie osi pomiaru efektyw-
ności z produktów, kanałów dystrybucji i marek na wartość i rentowność klientów�

1.3.5. Koncentracja na procesach związanych z klientem

Kolejną cechą zarządzania wartością klienta jest koncentracja na procesach zwią-
zanych z klientem, a nie na instrumentach tworzących kompozycję marketingową 

39 Więcej o rynkach i platformach wielostronnych w podrozdziale 2�6�1�
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(marketing mix), które w ujęciu tradycyjnego marketingu służą oddziaływaniu na 
rynek� Kompozycja marketingowa zmieniała się w zakresie liczby obejmowanych 
przez nią instrumentów� W najbardziej popularnej wersji zakładała ona koncentra-
cję na czterech instrumentach (4P – produkt, cena, dystrybucja, promocja), które 
następnie zostały w kontekście usług rozszerzone do siedmiu (ludzie, procesy, 
świadectwa materialne)40� W tradycyjnej koncepcji zarządzania wartością klienta 
dotychczasowe instrumenty nie są pomijane, ale nie są one też sytuowane w centrum 
uwagi, w której pozostają procesy związane z klientami� Znajduje to odzwierciedlenie 
w przedstawionych dalej modelach kapitału klienta, marketingu zindywidualizowa-
nego oraz dostarczania wartości klientom�

Instrumentarium marketingu w formule 4P traci na wartości aplikacyjnej 
w kontekście rozwoju relacji z klientami w internecie� Wynika to z wielu przyczyn� 
Wiele treści (artykuły, audycje, transmisje) oraz usług internetowych (np� z zakresu 
wyszukiwania, komunikowania lub zarządzania informacją) oferowanych jest za 
darmo, tak więc w tym przypadku odpada cena jako jeden z wymiarów, w którym 
firma może wyróżnić się od konkurencji� Ze względu na powszechną dostępność 
do stron internetowych maleje funkcja dystrybucji� W wielu obszarach, w których 
odgrywa ona istotną rolę, jej funkcja często pokrywa się z promocją� Obecność firmy 
w systemach wyszukiwawczych lub prezentacja produktów na stronach interneto-
wych pośredników mogą bowiem być zaliczone zarówno do jednego, jak i drugiego 
instrumentu marketingu� Pozostając w konwencji tradycyjnego instrumentarium 
marketingowego (4P), konkurowanie firmy w tym przypadku można zatem w re-
dukcjonistyczny sposób sprowadzić do dwóch instrumentów: produktu i promocji 
(komunikacji)�

Również w przypadku sprzedaży przez internet następuje osłabienie roli tra-
dycyjnych instrumentów marketingu� Sklepy internetowe często oferują taką samą 
ofertę produktową jak konkurenci� W zakresie dystrybucji – rozumianej tu jako 
dostarczenie produktu do klienta – sklepy oferują podobny zakres usług świadczony 
przez te same firmy kurierskie� Sklepy internetowe często komunikują się w podobny 
sposób, w dużym stopniu wykorzystując obecność w wynikach wyszukiwawczych – 
zarówno w zakresie wyników organicznych, jak i linków sponsorowanych� Pozostaje 
zatem konkurowanie ceną, która często również bywa zbliżona� Dochodzi natomiast 
dodatkowy wymiar, jakim jest reputacja sprzedawcy, często tworzona przez różnego 
rodzaju pośredników (aukcje internetowe, porównywarki cen) na podstawie opinii 
klientów� Ponieważ wiele firm oferuje produkty po cenach zbliżonych do najniższej 

40 B�H� Booms, M�J� Bitner, Marketing Strategies and Organization Structures for Service Firms, w: 
Marketing of Services, red� J�H� Donnelly, W�R� George, materiały konferencyjne, Chicago 1981, s� 47–51�
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na rynku oraz posiada wypracowaną reputację porównywalną do reputacji konku-
rencji, może maleć również znaczenie tych instrumentów jako sposobu wyróżnienia 
się od konkurencji41�

Wobec powyższych zjawisk rośnie znaczenie konkurowania procesami związanymi 
z klientami� Do procesów tych należy w ujęciu Blattberga i in�: pozyskanie klienta, 
sprzedaż dodatkowa (sprzedaż kolejnych produktów bazująca na dotychczasowej 
relacji) oraz budowa lojalności klienta� Inne przedstawiane dalej modele również 
bazują na procesach związanych z klientami� 

1.3.6.  Powiązanie działań w zakresie relacji z klientami z wartością firmy

Ważnym elementem zarządzania wartością klienta jest powiązanie działań w ob-
szarze relacji z klientami z tworzeniem wartości dla udziałowców� Do rozwoju tego 
sposobu myślenia przyczynił się P� Doyle, który propaguje koncepcję wartości dla 
udziałowców, zgodnie z którą działalność firm powinna być oceniana przez pryzmat 
zwrotu z inwestycji dla udziałowców42� Miarą zwrotu dla udziałowców jest wzrost 
wartości firmy oraz wysokość wypłacanej dywidendy� Zdaniem Doyle’a wartość dla 
udziałowców jest również miarą skuteczności działań marketingowych, a inwestycje 
w klientów należy traktować jak inwestycje w inne zasoby firmy, w szczególności 
należy dokonywać pomiaru wynikowych korzyści, którymi są wartości dla właścicieli 
(udziałowców, akcjonariuszy)� Naturalnie, powiązanie działań w obszarze relacji 
z klientami z wartościami dla właścicieli nie determinuje kryteriów maksymalizacji 
tych wartości� Mogą nimi być wartość firmy, stopa zwrotu z zainwestowanego ka-
pitału czy maksymalizacja zysku przy zachowaniu ciągłości funkcjonowania firmy 
i niezależności w jej zarządzaniu�

Poniżej przedstawione zostały wybrane przykłady prezentujące wpływ dzia-
łań z zakresu relacji z klientami na wyniki finansowe i wartość dla udziałowców�  
F�F� Reichheld w monografii The Loyalty Effect pokazuje na przykładzie sektora 
agencji reklamowych, że wzrost udziału przychodów od lojalnych klientów jest 
wysoce skorelowany z  indeksem produktywności� Podobną zależność zaobser-
wował on w sektorze brokerów ubezpieczeń� Stopa retencji klientów brokerów 
ubezpieczeniowych była silnie skorelowana dodatnio z poziomem zysku przed opo-
datkowaniem (pretax profit margin)43� W późniejszych badaniach przedstawionych 

41 Więcej o wpływie internetu na instrumenty marketingu: G� Mazurek, Znaczenie wirtualizacji mar-
ketingu w sieciowym kreowaniu wartości, Poltext, Warszawa 2012�

42 P� Doyle, Marketing wartości, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2003�
43 F�F� Reicheld, The Loyalty Rules, Harvard Business School Press, Boston 2001�
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w artykule Najważniejszy jest wskaźnik wzrostu Reichfeld na podstawie własnych 
badań stwierdza, że prawie we wszystkich z badanych branż jest silna współzależ-
ność między dynamiką wzrostu firmy a gotowością klientów do rekomendowania 
firmy znajomym� Co więcej, Reichfeld zauważa, że nie zdarzyło się, aby jakakolwiek 
badana linia lotnicza zanotowała wzrost bez osiągnięcia korzystnych relacji między 
liczbą klientów pragnących rekomendować firmę a liczbą klientów nieusatysfakcjo-
nowanych44� Interesujące są również wyniki badań wpływu satysfakcji klientów na 
wartość dla udziałowców� C� Fornell i in� w artykule Satisfaction and Stock Prices: 
High Returns, Low Risk przedstawili wyniki badań dotyczących zależności między 
poziomem satysfakcji klientów a stopą zwrotu z akcji� Z badań wynika, że firmy 
o wysokim poziomie satysfakcji klientów charakteryzowały się dużo wyższą stopą 
zwrotu od przeciętnej, przy jednoczesnym niskim poziomie ryzyka45�Przytoczone 
powyżej wyniki badań pokazują wpływ różnych aspektów marketingu relacji na 
wyniki finansowe lub wartość dla udziałowców� 

Koncepcja zarządzania wartością firmy towarzyszyła firmom internetowym od 
początku ich historii� Firmy te, będące na wczesnym etapie rozwoju, były określane 
jako start-upy, nie tylko nie generowały zysków, ale często nawet przychodów� Po-
mimo tego rozbudzały nie tylko zainteresowanie, lecz także oczekiwania inwestorów 
odnośnie do wysokich zysków� W konsekwencji rozwój tych firm był postrzegany 
przez pryzmat wzrostu ich wartości� S� Gupta, D�R� Lehman i J�A� Stuart dokonali 
wyceny spółek internetowych, bazując na wycenie portfela klientów, co zostanie 
zaprezentowane w ostatnim rozdziale46� Argumentują oni, że często klienci są je-
dynym zasobem firm internetowych, który można wycenić, gdyż nie posiadają one 
aktywów trwałych i nie zawsze generują zyski czy przychody�

1.3.7. Dostrzeganie roli klientów w modelu biznesowym firmy

Konsekwencje działań z zakresu zarządzania wartością klienta oddziałują na 
wiele obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa, choć nie zawsze jest to zauważane 
w literaturze przedmiotu� B� Dobiegała-Korona wspomina wręcz o dominującej roli 
marketingu w zarządzaniu, formułując postulat podporządkowania mu pozostałych 

44 F�F� Reichheld, Najważniejszy jest wskaźnik wzrostu, „Harvard Business Review Polska” 2004, nr 15�
45 C� Fornell, S� Mithas, F�V� Morgeson III, M�S� Krisham, Customer Satisfaction and Stock Prices: High 

Returns, Low Risk, „Journal of Marketing” 2006, vol� 70; por� Ch�W� Hart, Zadowolenie klienta a wzrost 
wartości firmy, „Harvard Business Review Polska” 2007, nr 4(50)�

46 S� Gupta, D�R� Lehman, J�A� Stuart, Valuing Customers, „Journal of Marketing Research” 2004, 
vol� XLI, s� 7–18�
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funkcji i procesów w przedsiębiorstwie47� Ważne jest rozpatrywanie roli klienta 
z perspektywy modelu biznesowego firmy� Przez pojęcie modelu biznesowego 
rozumiemy ogólną koncepcję kreacji wartości w firmie, uwzględniającą zależności 
między różnymi grupami interesariuszy� R� Amit i Ch� Zott postrzegają model 
biznesowy jako system działań opisujący, w jaki sposób firma funkcjonuje w odnie-
sieniu do klientów, partnerów czy odbiorców48� Według nich spojrzenie na firmę 
z perspektywy modelu biznesowego charakteryzuje się analizą raczej tego, jak firma 
kreuje wartość niż co dokładnie oferuje klientom, gdzie i kiedy działa� Opiera się 
ona na całościowym ujęciu firmy bez koncentracji na wybranej funkcji czy zasobie�

Ważne jest postrzeganie relacji z klientami przez pryzmat modelu biznesowego 
firmy� Firmy często powiększają portfel produktów, zawierają alianse z innymi, czasami 
konkurencyjnymi firmami, przejmują firmy na innych etapach łańcucha wartości� 
Dążą tym samym do utworzenie tzw� ekosystemu, czyli rozbudowanego modelu 
biznesowego, w którym to klient może z łatwością korzystać z szerokiego zakresu 
wartości oferowanych przez firmę, wewnątrz którego nie ma do czynienia z ofertami 
firm konkurencyjnych� Dodatkowym czynnikiem zwiększającym racjonalność ana-
lizy firm w internecie przez pryzmat modeli biznesowych jest konwergencja branż, 
w skutek której czasami mówi się o czterech, pięciu lub sześciu ekosystemach, które 
mogą zdominować internet (Google, Apple, Microsoft, Ebay, Amazon, Facebook)49� 
Podobne oligopolistyczne tendencje można zauważyć na polskim rynku, na którym 
działa kilku grup kapitałowych nabywających podmioty będące konkurencyjne lub 
komplementarne wobec nich� W konsekwencji czego mogą zaoferować klientowi 
szeroki, komplementarny zakres wartości�

Koncepcja modeli biznesowych jest użyteczna również w analizie relacji z klientami 
w średnich lub małych firmach� Zważywszy na zróżnicowaną rolę klientów, firmy 
stają się złożonymi dynamicznymi systemami, obejmującymi podzespoły wchodzące 
w przyjazne i antagonistyczne interakcje z innymi systemami� Stąd też zasadne jest 
wykorzystanie w analizie konkurowania firm koncepcji sprzężeń zwrotnych� Wystę-
pują one wówczas, gdy wzmocnienie jednego elementu modelu powoduje poprawę 
innego, co w dalszej perspektywie powoduje wzmocnienie pierwszego elementu (np� 
wzrost liczby członków społeczności prowadzi do większej jej rozpoznawalności, co 
skutkuje dołączaniem nowych osób)� Zgodnie z zaleceniem Casadesusa-Masanella 

47 B� Dobiegała-Korona, Integrująca rola marketingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem; w: Strategie 
przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, red� Z� Dworzecki, M� Romanowska, Oficyna Wydawnicza SGH, 
Warszawa 2008�

48 R� Amit, Ch� Zott, Business Model Innovation: Creating Value in Times of Change, working paper, 
czerwiec 2010, http://www�iese�edu/research/pdfs/DI-0870-E�pdf, [2011�09�24]�

49 Por� Ph� Simon, M� Joel, The Age of the Platform: How Amazon, Apple, Facebook, and Google Have 
Redefined Business, Motion Publishing, Las Vegas 2011�
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i Ricarta firmy powinny dążyć do wzmacniania własnych sprzężeń zwrotnych, 
uwzględniania w nich dotychczasowych konkurentów jako graczy komplementarnych 
oraz osłabiania sprzężeń zwrotnych aktualnych firm konkurencyjnych50�

1.4.  Możliwości stosowania zarządzania wartością klienta 
na różnych rynkach

Zasadne wydaje się pytanie o racjonalność stosowania zarządzania wartością 
klienta i marketingu masowego w różnych kontekstach biznesowych� W dalszej 
części rozważań koncepcje te zostaną przedstawione w ujęciu dychotomicznym, 
choć często w praktyce występuje łączenie obydwu koncepcji, a tym samym firmy 
znajdują się na kontinuum między tymi podejściami� Przy poniższej analizie warto 
pamiętać o rozróżnieniu na tradycyjne firmy wykorzystujące internet jako kolejny 
kanał marketingowy oraz firmy stricte internetowe (pure player), dla których internet 
jest naturalnym środowiskiem działania�

Zarządzanie wartością klienta znajduje większe możliwości aplikacyjne wów-
czas, gdy firma ma bezpośredni kontakt z klientem, a nie przez pośredników czy 
dystrybutorów� Wykorzystanie internetu w firmach tradycyjnych najczęściej ułatwia 
bezpośredni kontakt z klientem, przynajmniej w zakresie komunikowania się�

Relacyjny charakter wymiany wartości, w przeciwieństwie do transakcyjnego, 
ułatwia zarządzanie wartością klienta� Na charakter wymiany wpływa zarówno zdol-
ność firmy do tworzenia długotrwałych więzi z klientami, jak i skłonność klientów 
do podtrzymywania długotrwałych relacji z firmą� Wpływ internetu na ten wymiar 
nie jest jednoznaczny� Z  jednej strony internet ułatwia firmom podtrzymywanie 
relacji z klientami, np� przez media społecznościowe� Z drugiej strony dostępność 
informacji i łatwość dokonywania transakcji z nowymi podmiotami skutkuje często 
transakcyjnym charakterem zachowań konsumenckich, którzy zakupując produkt 
o dużej wartości każdorazowo mogą wybierać sklep oferujący najkorzystniejszą 
kombinację ceny i poziomu bezpieczeństwa�

Czynnikiem zwiększającym wartość aplikacyjną tej koncepcji jest również moż-
liwość identyfikacji klienta, a tym samym gromadzenia wiedzy o nim, co umożliwia 
następnie pomiar wartości klienta oraz modyfikację kompozycji oferowanej mu 
wartości� Firma jest wówczas w stanie różnicować klientów, podejmować działania 

50 R� Casadesus-Masanell, J�E� Ricart, Jak skonstruować zwycięski model biznesowy, „Harvard Busi-
ness Review Polska” 2011, nr 103�
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w zakresie zwiększania ich wartości, a w niektórych przypadkach zakończyć relację� 
Wykorzystanie internetu zdecydowanie ułatwia identyfikację klientów�

Internet zwiększa zazwyczaj zróżnicowanie klientów� Wykorzystanie interne-
tu ułatwia identyfikację klientów, którzy dostarczają firmie wpływów pieniężnych 
i publikują opinie o niej� W firmach internetowych – jak zostało to wcześniej wspo-
mniane – klienci pełnią komplementarne funkcje i również od zachowania proporcji 
pomiędzy poszczególnymi grupami klientów zależy sukces przedsięwzięcia�

Zarządzanie wartością klienta jest tym bardziej uzasadnione, im większa jest 
wartość klienta� Wynika to z faktu, że przy małej wartości klienta koszty zarządzania 
nim mogłyby nie być adekwatne do uzyskanych korzyści� Wpływ rozwoju relacji 
z klientami z wykorzystaniem internetu na wartość klienta nie jest jednoznaczny� 
Z jednej strony, może to prowadzić do obniżenia kosztów (np� przez tańsze pozyskanie 
klientów), a tym samym zwiększenia wartości klienta� Z drugiej strony zachęcenie 
klienta do kontaktów z firmą z wykorzystaniem internetu może prowadzić do porów-
nań oferty firmy z ofertami konkurencyjnymi, a więc wyższej presji konkurencyjnej, 
która w konsekwencji spowoduje np� spadek cen� 

 Czynnikiem zwiększającym racjonalność stosowania zarządzania wartością klien-
ta, ze szczególnym uwzględnieniem pomiaru wartości klienta, jest siła przetargowa 
klientów51� Skutkować ona może świadczeniem przez firmę dodatkowych, często 
nieuzasadnionych ekonomicznie, wartości na rzecz klienta, co może prowadzić do 
obniżenia jego rentowności� Wówczas pomiar efektywności działań w ramach relacji 
z danym klientem może stanowić przesłankę do zmiany strategii oferowanych mu 
wartości, a w niektórych przypadkach zakończenia relacji z nim� Internet raczej 
zwiększa siłę przetargową klientów� Mogą oni bowiem – w przypadku niekorzyst-
nego rozwoju relacji z firmą – opublikować negatywną opinię o firmie prowadzącą 
do strat wizerunkowych firmy� Nieusatysfakcjonowani klienci mogą również podjąć 
wspólne działania, wywierając przez to większą presję na firmę� Jednocześnie siła 
przetargowa pojedynczych klientów w firmach internetowych jest relatywnie nie-
wielka� Poza opisanymi powyżej działaniami klienci firm internetowych zazwyczaj 
nie są w stanie domagać się dodatkowych świadczeń, tak jak ma to czasami miejsce 
w przypadku bezpośrednich relacji z tradycyjną firmą usługową� 

Ograniczenia w zakresie liczby obsługiwanych klientów również mogą być 
przesłanką do stosowania zarządzania wartością klienta� Jeżeli występują, wówczas 
wzrasta rola kształtowania struktury portfela klientów przez pozyskiwanie klientów 
o pożądanej charakterystyce i kończenia relacji z klientami niegenerującymi zado-

51 D�E� Boyd, R�K� Chandy, M� Cunha Jr�, When Do Chief Marketing Officers Affect Firm Value? A Custo-
mer Power Explanation, „Journal of Marketing Research” 2010, vol� XLVII, December, s� 1162–1176�
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walających wartości dla firmy� W tradycyjnych firmach uwzględnienie internetu 
w relacjach z klientami może prowadzić raczej do zmniejszenia ograniczeń w zakresie 
liczby obsługiwanych klientów� Wynika to z możliwości zaoferowania wyczerpu-
jących informacji, przez co zmniejsza się konieczność bezpośredniego kontaktu 
klienta z firmą� W firmach internetowych występują zazwyczaj niskie ograniczenia 
w zakresie liczby obsługiwanych klientów, gdyż firmy te najczęściej charakteryzują 
się dużą skalowalnością (elastycznością w zakresie skali działania)�

Rynkiem spełniającym w dużym stopniu warunki stosowania zarządzania war-
tością klienta jest rynek odbiorców instytucjonalnych (business-to-business –B2B), 
naturalnie z wyjątkami, do których należą rynki produktów jednorodnych oraz 
rynki, na których bazuje wymiana wartości oparta na transakcjach z wykorzystaniem 
pośredników takich jak giełdy� W przypadku rynku odbiorców indywidualnych 
(business-to-customer – B2C) koncepcja ta znajduje zastosowanie w szczególności 
w sektorze usług, w którym dominuje wymiana wartości o charakterze relacyjnym 
oraz następuje identyfikacja klientów� Wykorzystanie internetu również zwiększa 
możliwości stosowania zarządzania wartością klienta ze względu na łatwość identyfi-
kacji klientów, gromadzenie wiedzy o nich, a także oferowania zindywidualizowanych 
kompozycji wartości�

Czynnikami zwiększającymi racjonalność stosowania tradycyjnego masowego 
marketingu są: brak bezpośredniego kontaktu firmy z klientem, wymiana wartości 
o charakterze transakcyjnym, trudności w identyfikacji klientów, unifikacja potrzeb 
klientów, niska wartość i siła przetargowa klientów oraz niewystępowanie ograniczeń 
w zakresie liczby obsługiwanych klientów� W takiej sytuacji firmy koncentrują się 
raczej na zarządzaniu przez produkty, markę lub kanały dystrybucji� Naturalnie nie 
wyklucza to stosowania pewnych elementów koncepcji zarządzania wartością klienta�

W konsekwencji odmiennych uwarunkowań wynikających z zarządzania war-
tością klienta i marketingu masowego występują jeszcze inne różnice� Podczas gdy 
w marketingu masowym koncepcja cyklu życia produktu jest niezwykle popularna, 
w zarządzaniu wartością klienta uwaga jest kierowana bardziej na cykl życia klienta, 
czyli koncepcję przedstawiająca, jak zmieniają się jego potrzeby i zaspokajająca je 
kompozycja wartości na kolejnych etapach relacji firmy z klientem� 

Wskaźniki stosowane w marketingu masowym, takie jak udział w rynku lub efek-
tywność instrumentów marketingu, tracą w zakresie zarządzania wartością klienta 
na znaczeniu na rzecz takich miar, jak wartość i rentowność klientów, a także ich 
satysfakcja, lojalność, zaufanie i zaangażowanie� Na masowym rynku istotnym sposo-
bem wyróżnienia się jest marka i pozycjonowanie firmy lub produktu� W przypadku 
bezpośrednich relacji z klientami typowych dla zarządzania wartością klienta więk-
szą rolę zaczyna odgrywać elastyczność firmy w zakresie dostosowania kompozycji 
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wartości do jego potrzeb i oczekiwań� Zważywszy na większą łatwość pozyskiwania 
wiedzy o klientach w koncepcji zarządzania wartością klienta, na znaczeniu tracą 
w porównaniu z marketingiem masowym badania marketingowe�

Z zestawienia zaprezentowanego w tabeli 1�1 wynikają ograniczenia dla stosowa-
nia zarządzania wartością klienta w firmach internetowych� Zarządzanie wartością 
klienta jest możliwe w tych firmach, jednak z powodu odmiennego kontekstu cha-
rakteryzuje się pewnymi różnicami w porównaniu z zarządzaniem wartością klienta 
w tradycyjnej firmie usługowej� 

Tabela 1.1.  Czynniki wpływające na racjonalność stosowania zarządzania wartością 
klienta i marketingu masowego

Czynniki Zarządzanie 
wartością klienta Marketing masowy Firmy 

internetowe

Wykorzystanie 
internetu 
w firmach 

tradycyjnych

Kontakt firmy 
z klientem

Bezpośredni Przez pośredników Bezpośredni Zwiększa 
bezpośredniość

Charakter wymiany 
wartości

Relacyjny Transakcyjny Zróżnicowany Ułatwia 
relacyjność

Identyfikacja klienta 
i gromadzenie wiedzy 
o nim

Ułatwione Utrudnione Ułatwione Zwiększa 
możliwości 
identyfikacji 
klienta

Przeciętna wartość 
klienta

Wysoka Niska Zróżnicowana Wpływ 
nieokreślony

Zróżnicowanie klientów Wysokie Niskie Wysokie Zwiększa 
zróżnicowanie

Siła przetargowa 
klientów

Wysoka Niska Niska Zwiększa siłę 
przetargową

Ograniczenia 
w zakresie liczby 
obsługiwanych 
klientów

Wysokie Niskie Niskie Może obniżać 
ograniczenia

Źródło: Opracowanie własne�

W dalszej części rozdziału zostaną przedstawione w dychotomicznym ujęciu 
różnice w zarządzaniu wartością klienta w tradycyjnej (nieinternetowej) firmie 
usługowej wykorzystującej pracowników do obsługi klienta (np� agencja reklama, 
usługi prawnicze) i firmie internetowej rozwijającej relacje z klientami bez bezpo-
średniego kontaktu z nimi pracowników firmy (usługi internetowe, firmy będące 
pośrednikami w internecie)�

W tradycyjnej firmie usługowej może występować selektywne pozyskiwanie 
klientów wynikające z ograniczonych mocy wytwórczych lub też z wiedzy dotyczącej 
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niezadowalającej rentowności klientów o określonej charakterystyce� Następnie, 
w ramach interakcji z klientem, pracownicy firmy usługowej rozpoznają jego po-
trzeby i zachowania� Na bazie zgromadzonej wiedzy o kliencie pracownicy firmy 
kształtują jego potrzeby, preferencje i zachowania, dostarczają zindywidualizowanych 
wartości, a także dokonują pomiaru rentowności klienta� W przypadku negatywnej 
wartości klienta firma może próbować podejmować działania zmierzające do jej 
poprawy lub do zakończenia relacji z nim� Istotną rolę w powyższych działaniach 
odgrywają pracownicy firmy� Patrząc na te działania z perspektywy portfela klientów, 
wyzwaniem jest takie kształtowanie jego struktury, aby przy pełnym wykorzystaniu 
mocy wytwórczych maksymalizować pozyskiwanie od klientów określonej wiązki 
wartości (wpływy pieniężne, informacje, rekomendacje itp�)�

Firmy internetowe charakteryzują się innymi uwarunkowaniami zarządzania 
wartością klienta, w konsekwencji koncepcja ta jest realizowana w odmienny sposób� 
Na etapie pozyskiwania klientów może nastąpić selektywne podejście� Związane jest 
ono z racjonalizacją pozyskania klientów, np� według kryterium kosztu, a  w przypadku 
zróżnicowania funkcji pełnionych przez klientów (np� osoby tworzące treści i ich 
odbiorcy) może wiązać się z pozyskiwaniem klientów z określonych grup� W firmach 
internetowych nie ma zazwyczaj bezpośredniego kontaktu pracowników z klientami, 
co skutkuje zdobywaniem wiedzy o klientach w inny sposób� Wiedza ta jest zbiera-
na głównie z wykorzystaniem systemu statystyk rejestrujących zachowanie klienta 
w serwisie internetowym� W konsekwencji jest to wiedza o zachowaniach w serwisie 
internetowym, w tym o wartościach przekazywanych z wykorzystaniem tego ser-
wisu (wpływy finansowe, tworzenie treści, generowanie odsłon serwisu)� Nie jest 
to jednak wiedza bezpośrednio dotycząca potrzeb czy preferencji, choć tę można 
zdobywać z wykorzystaniem mediów społecznościowych lub podczas bezpośrednich 
interakcji z klientami� W firmach internetowych może nastąpić indywidualizacja 
wartości oferowanych klientom, ale przyjmuje ona postać tzw� masowej kastomizacji� 
Oznacza to, że indywidualizacja jest dokonywana w wyniku  działań klienta lub wy-
korzystania algorytmów� Rzadko występuje udział pracowników w indywidualizacji 
wartości dla poszczególnych klientów� Zważywszy na niski potencjał generowania 
kosztów przez pojedynczych klientów, a tym samym niskie ryzyko nierentowności 
klienta,  firmy internetowe rzadko dążą do zakończenia relacji z klientami� Może to 
nastąpić w przypadku niezgodnych z regulaminem zachowań klienta i przyjąć formę 
zamknięcia jego konta� Podobnie jak w firmach usługowych niezwykle ważne jest 
kształtowanie portfela klientów, którego skutkiem będzie otrzymywanie od klientów 
określonej kompozycji wartości (wpływy pieniężne, informacje, rekomendacje itp�)� 
W firmach internetowych występują większa skalowalność, a tym samym mniejsze 
ograniczenia mocy wytwórczych, tak więc w zwiększaniu wartości portfela klientów 
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większy nacisk jest położony na maksymalizację liczby klientów niż optymalizację 
portfela klientów, naturalnie przy zachowaniu proporcji między grupami klientów 
pełniącymi różne funkcje� Dodatkowo występujący często w firmach internetowych 
efekt sieciowy wymusza konkurowanie przez wzrost liczby klientów�

Powyżej przedstawiono różnice w ujęciu dychotomicznym� Prawdopodobnie 
duża część firm będzie stosowała koncepcję łączącą cechy obydwu podejść� Przed-
stawione różnice pokazują jednak, w jaki sposób zarządzanie wartością klienta jest 
realizowane w tradycyjnych firmach usługowych i firmach internetowych�

1.5. Ograniczenia koncepcji zarządzania wartością klienta

Opisując koncepcję zarządzania wartością klienta, należy wspomnieć również 
o jej ograniczeniach� Wymienione dalej ograniczenia dotyczą zarządzania wartością 
klienta jako koncepcji teoretycznej i nie są związane z jej implementacją52�

Ważnym ograniczeniem są problemy związane z pomiarem wartości klienta� 
Zgodnie z ekonomiczną koncepcją wartości zasób jest bowiem tyle wart, ile wartości 
wygeneruje w przyszłości� Wartość klienta odzwierciedla wyrażoną w bieżącej wartości 
pieniężnej przyszłą nadwyżkę korzyści, którą wygeneruje klient na rzecz firmy, nad 
kosztami z nim związanymi� W konsekwencji występują tu dwie zasadnicze trudności� 
Jedną z nich jest przełożenie niefinansowanych wartości, jakie generuje klient na 
rzecz firmy, do których należą: rekomendacje, informacje, korzyści wizerunkowe 
itp�, na wielkości pieniężne� Drugą trudnością jest ustalenie przebiegu przyszłej wy-
miany wartości między klientem a firmą� Problemy z określeniem wartości klienta 
są kluczowe, gdyż ta miara jest przedstawiana jako przesłanka działań stosowanych 
wobec grup klientów lub poszczególnych nabywców�

Innym ograniczeniem jest często niedostrzeganie zróżnicowania relacji firm 
z klientami i wynikające z tego faktu nadmierne uogólnienia� Rola klientów w mode-
lach biznesowych firm jest niezwykle zróżnicowana� Klienci mogą w jednych firmach 
odgrywać rolę nabywców tanich dóbr i charakteryzować się niską siłą przetargową, 
ale również dużą swobodą przejścia do konkurencji� W innym firmach klienci nie 
tylko nabywają dobra o dużej wartości, ale współtworzą je, charakteryzując się dużą 
siłą przetargową� W konsekwencji obarczeni są wysoki kosztami zmiany dostawcy� 

52 Praktyczne wykorzystanie koncepcji zarządzania wartością klienta w przedsiębiorstwach działa-
jących w Polsce było przedmiotem badań przeprowadzonych pod kierownictwem B� Dobiegały-Korony 
w Zakładzie Wartością Klienta (d� Katedrze Marketingu)� Szerzej: B� Dobiegała-Korona, T� Doligalski, 
Zarządzanie wartością klienta w przedsiębiorstwach w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011�
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Specyfika zarządzania wartością klientów obydwu przypadkach będzie zupełnie 
odmienna�

Budowa wartości klienta jest często prezentowana przez pryzmat zwiększania 
satysfakcji klienta, która ma prowadzić do jego lojalności, a ta w konsekwencji do 
wysokiej wartości klienta� Zależności te z pewnością występują w przypadku niektó-
rych klientów, niekoniecznie na poziomie całego portfela klientów czy tym bardziej 
we wszystkich firmach� W szczególności w internecie oprócz satysfakcji wiele innych 
czynników warunkuje lojalność klientów�

Pokrewną do tej kwestii jest występujące podejście redukcjonistyczne, pole-
gające na badaniu wpływu pewnego czynnika na wartość klienta lub inną wartość 
o charakterze wynikowym� Z jednej strony autorzy ignorują wpływ wielu innych 
zmiennych moderujących� Z drugiej strony występujące często korelacje między 
zmienną objaśniającą a objaśnianą są brane za związki przyczynowe, podczas gdy 
mogą mieć sprzężenie zwrotne� Zamiar kontynuowania relacji z firmą, będący istotą 
lojalności, traktuje się często jako przesłankę gotowości klienta do rekomendowania 
firmy znajomym� Jak wykazali I� Garnefeld i  in�, zależność ta przebiega również 
w drugą stronę� Rekomendowanie firmy znajomym może przyczynić się do wzrostu 
lojalności osoby rekomendującej53�

1.6. Wybrane modele i koncepcje z zakresu marketingu relacji

W dalszej części rozdziału przedstawiono wybrane modele i koncepcje z zakre-
su marketingu relacji, które są przydatne do pełniejszego zrozumienia koncepcji 
zarządzania wartością klienta� Na początku zostaną przedstawione modele relacji 
firmy z klientami� Następnie zostaną omówione trzy modele z zakresu zarządczego 
podejścia do relacji z klientami� Na koniec zostanie przybliżona koncepcja tworze-
nia i kształtowania rynków oraz zestawiona z konkurencyjną koncepcją służebnego 
zaspokajania potrzeb klientów� 

53 I� Garnefeld, S� Helm, A� Eggert, S� Tax, All or Nothing at All – Referral Reward Programs, Custo-
mer Retention and Reward Size, referat wygłoszony na konferencji Emac w Lublanie, 24–27 maja 2011 r�
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1.6.1. Modele relacji firmy z klientami

Złożoność i różnorodność relacji firmy z klientami sprawia, że dla zrozumienia 
ich istoty warto poznać modele tych relacji� Poniżej zostaną przedstawione: model 
cyklu życia klienta Blattberga i in�, model rozwoju relacji Dwyera i in�, model Brand-
Dynamics firmy Millwardbrown oraz podejście Hougaarda i Bjerre’a�

Model cyklu życia klienta, opisany przez Blattberga i in� w monografii Klient 
jako kapitał, zakłada, że wraz z rozwojem relacji zmieniają się potrzeby klienta, a tym 
samym zmianom powinna podlegać kompozycja wartości zaspokajająca te potrzeby54�

Etap 1. Potencjalni klienci
Na pierwszym etapie cyklu życia znajdują się potencjalni klienci, którzy nie 

dokonywali jeszcze zakupów� Działania firmy koncentrują się w tym przypadku na 
dwóch kwestiach: uświadomieniu potencjalnym klientom istnienia produktu oraz 
zachęceniu ich do pierwszego zakupu� Kluczową kwestią wówczas – w przypadku 
rozwoju relacji w internecie – jest zasygnalizowanie niskiego ryzyka klienta przez 
komunikowanie reputacji, wiarygodności, wizerunku czy też marki firmy� Pożądanym 
efektem tego działania jest pozyskanie zaufania potencjalnych klientów� Ważnym 
działaniem podejmowanym również na tym etapie jest kształtowanie oczekiwań 
klientów, gdyż to one będą później miały istotny wpływ na satysfakcję� Firmy pozy-
skujące klientów często stosują korzystną politykę cenową, polegającą na obniżce cen 
m�in� w celu zmniejszenia kosztów zmiany dotychczasowego dostawcy oraz redukcji 
postrzeganego ryzyka zmiany� W kontaktach z potencjalnymi klientami firmy oferują 
swoje najważniejsze produkty, których zakup może spowodować zakup kolejnych 
produktów w późniejszych okresach�

Etap 2. Klienci dokonujący pierwszego zakupu
Ten etap relacji obejmuje klientów, którzy dokonali pierwszego zakupu� Charak-

teryzują się oni wysoką wrażliwością na różnice między wartościami oczekiwanymi 
a dostarczonymi, co skutkuje wysokim odsetkiem odejść� Strategia firmy na tym eta-
pie powinna być ukierunkowana na przekonanie klientów do ponawiania zakupów 
i kontynuowania relacji� Istotną rolę odgrywa obsługa klienta, która pełni funkcję 
edukacyjną i służy rozwianiu wątpliwości dotyczących słuszności wyboru� 

54 R�C� Blattberg, G� Getz, J�S� Thomas, Klient jako kapitał, jw�, s� 40, 220�
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Etap 3. Klienci zaczynający powtarzać zakupy
Na tym etapie relacji z firmą znajdują się klienci, którzy ponowili zakupy, jednak 

nie są przekonani, czy w dalszej perspektywie chcą kontynuować relację z firmą� 
Podobnie jak klienci z poprzedniego etapu są oni wrażliwi na luki wartości (różnice 
między wartościami oczekiwanymi a otrzymanymi)� Odejścia klientów na tym etapie 
wynikają z problemów z obsługą klienta, niewłaściwego funkcjonowania produktów 
oraz atrakcyjniejszej oferty konkurencyjnej� Celem firmy na tym etapie jest budowa 
lojalności klientów, czyli długookresowego zamiaru kontynuowania relacji z firmą55�

Etap 4. Klienci podstawowi 
Etap ten obejmuje klientów, którzy regularnie ponawiają zakupy� Tych klientów 

cechuje lojalność, gdyż zamierzają kontynuować relację z firmą� Wprawdzie klienci 
podstawowi są w najmniejszym stopniu wrażliwi na luki wartości, niemniej strategie 
firm powinny koncentrować się na minimalizacji niedociągnięć� Klienci podstawowi 
charakteryzują się najwyższymi wskaźnikami utrzymania, które zazwyczaj są osiąga-
ne bez kosztownych działań promocyjnych� Firma oferuje im też kolejne produkty 
w ramach sprzedaży dodatkowej�

Etap 5. Uciekinierzy
Klienci znajdujący się na tym etapie zamierzają zakończyć relację z firmą� Firma 

może próbować zatrzymać część klientów, jednak często zamiar zakończenia rela-
cji wynika z przyczyn niezależnych od niej� Kluczem do zatrzymania uciekającego 
klienta jest zrozumienie przyczyn jego decyzji� W tym celu firmy nawiązują osobisty 
kontakt z klientem� Efektem udanego dialogu z odchodzącym klientem może być 
zmodyfikowana kompozycja wartości dostosowana do jego aktualnych potrzeb�

Etap 6. Klienci powracający
Etapem niewyróżnionym przez Blattberga i in� są klienci powracający, którzy 

pragną kontynuować przerwaną relację� Etap ten rozpoczyna się od zasygnalizowania 
przez jedną ze stron gotowości do rewitalizacji transakcji� Klienci powracający nie 
potrzebują intensywnyh działań o charakterze edukacyjnym, gdyż znają już ofertę 
firmy� Mogą charakteryzować się jednak wysoką siłą przetargową i domagać się 
modyfikacji kompozycji wartości do swoich aktualnych potrzeb�

55 Etapy drugi i trzeci bez istotnego zmniejszenia ogólności rozumowania można przedstawiać jako 
jeden�
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F� Dwyer i  in� w publikacji Developing Buyer-Seller Relationship przedstawili 
odmienny model rozwoju relacji między firmą a klientem56� Wyróżnili oni pięć 
głównych faz rozwoju relacji: świadomość (awareness), rozpoznanie (exploration), 
ekspansja (expansion), przywiązanie (commitment) oraz rozwiązanie (dissolution)� 
W modelu Dwyera i in� rozwój relacji między klientem a sprzedającym został przed-
stawiony przez pryzmat interakcji między nimi� Model ten znajduje zastosowanie 
do opisywania rozwoju współpracy, głównie na rynku odbiorców instytucjonalnych� 
Jak podają autorzy, w modelu wykorzystali założenia koncepcyjne teorii wymiany, 
a także opartej na niej teorii małżeństwa (marital theory)� Poniżej znajduje się cha-
rakterystyka poszczególnych etapów�

Etap 1. Świadomość
Faza pierwsza, świadomość, występuje, gdy potencjalny klient postrzega firmę 

jako ewentualnego partnera relacji� Na tym etapie nie zachodzą jeszcze interakcje 
pomiędzy stronami� Kształtują one swój wizerunek jako atrakcyjnego partnera re-
lacji, niemniej nie prowadzą działań ukierunkowanych na wywieranie wpływu na 
konkretny podmiot�

Etap 2. Rozpoznanie
W momencie rozpoczęcia dowolnej interakcji między stronami rozpoczyna się 

faza druga relacji, którą jest rozpoznanie� Na tym etapie potencjalni partnerzy roz-
ważają wzajemne zobowiązania, korzyści oraz obciążenia wynikające z ewentualnej 
wymiany wartości� Wówczas może również nastąpić zakup próbny� Relacja między 
partnerami w tej fazie jest bardzo podatna na zerwanie� 

Faza ta obejmuje pięć etapów� Pierwszym z nich jest przyciąganie, które wynika 
z oceny atrakcyjności relacji z potencjalnym partnerem� Kolejnym etapem jest ko-
munikacja i negocjacje� Wówczas potencjalni partnerzy relacji ustalają wzajemne 
korzyści i zobowiązania� Rozpoczęcie negocjacji jest wskaźnikiem gotowości partne-
rów do podjęcia relacji� Pokaz siły (power and justice) jest kolejnym etapem, który 
jak zauważają Dwyder i in� w praktyce trudno jest odróżnić od fazy poprzedniej� 
Na etapie tym następuje licytacja siły negocjacyjnej� Jeżeli wynikające z tej siły ocze-
kiwania którejś ze stron okażą się nieuzasadnione, może dojść do zerwania relacji� 
Kolejnym etapem jest rozwój norm relacji, czyli pożądanych wzorów zachowań� 
Ostatnim etapem w fazie poznawania jest rozwój oczekiwań, które mogą mieć wpływ 
na obustronną solidarność, a później również na poziom satysfakcji� 

56 F� Dwyer, P� Schurr, S� Oh, Developing Buyer-Seller Relationships, „Journal of Marketing” 1987, vol� 
51, no� 2�
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Etap 3. Ekspansja 
Jest to trzecia faza relacji, następuje po fazie wzajemnego rozpoznania, jednak 

pięć procesów z poprzedniej fazy nadal się w niej odbywa� Etap ekspansji charakte-
ryzuje się wzrostem zarówno korzyści, jak i współzależności wynikających z relacji� 
Przedmiotem wymiany w relacji są wówczas również kolejne produkty i usługi 
w ramach sprzedaży dodatkowej� 

Etap 4. Przywiązanie
Etap ten odzwierciedla najwyższy stopień relacji między partnerami� Poziom 

satysfakcji wynikający z relacji sprawia, że partnerzy chcą ją kontynuować i odrzucają 
możliwość zmiany partnera, nawet jeżeli konkurencyjny partner oferuje zbliżone 
korzyści� Partnerzy relacji są na tym etapie przekonani zarówno o przewidywalności 
zachowań drugiej strony, jak i o efektywności relacji�

Etap 5. Rozwiązanie 
Zdaniem Dwyera i in� etap rozwiązania (zakończenia współpracy) jest najsłabiej 

opisany w literaturze przedmiotu� Altman i Taylor zauważają, że proces ten przebiega 
odwrotnie do procesu formowania relacji57� Zdaniem Baxtera zakończenie relacji 
rozpoczyna się w momencie, gdy jedna ze stron, odczuwając stan dyssatysfakcji, 
dochodzi do przekonania, że koszty relacji przewyższają korzyści z niej wynikające58� 
Następnie strony relacji negocjują warunki jej zakończenia� Później zakończenie jest 
oznajmiane otoczeniu i następuje proces psychicznego i społecznego wyzdrowienia 
po zakończonej relacji� 

Złożoność relacji firmy z klientami opisuje model BrandDynamics firmy Mil-
lward Brown� Wychodzi on poza powszechnie stosowane w marketingu masowym 
miary jak świadomość marki i lojalność� Przesłanką do stworzenia tego modelu była 
bowiem potrzeba dokładniejszej oceny relacji firmy z klientami59�

Istotą tego modelu jest wyróżnienie różnych poziomów relacji konsumentów 
wobec marki, produktu lub firmy� Najniższym poziomem jest obecność (presence)� 
Ten stopień zaawansowania relacji obejmuje tzw� aktywną wiedzę o firmie� Oznacza 
ona spontaniczną świadomość marki, wypróbowanie produktu w przeszłości bądź 
zrozumienie wartości przez nią oferowanych� Jest to najniższy poziom relacji z firmą� 
Konsument znajduje się na drugim poziomie, jakim jest znaczenie (relevance), jeżeli 
jest przekonany, ze produkt koreluje z jego potrzebami i oczekiwaniami� Następnym 

57 Tamże�
58 Tamże�
59 BrandDynamics, materiały informacyjne firmy MillwardBrown,http://www�millwardbrown�com/

Libraries/Poland_Solutions_Downloads/BrandDynamics�sflb�ashx, [2012�01�21]�
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poziomem w modelu jest skuteczność (performance)� Na tym etapie klient musi 
akceptować jakość produktu� Czasami samo zaakceptowanie jakości przez klienta 
nie wystarczy� Dzieje się tak zwłaszcza gdy jest dostępnych wiele konkurencyjnych 
produktów� W takim wypadku warto, aby klienci postrzegali produkt jako ten, któ-
ry oferuje wyższą wartość� Poziom ten określany jest jako przewaga (advantage)� 
Najwyższym poziomem w modelu BrandDynamics jest przywiązanie (bonding)� 
Konsumenci znajdujący na tym poziomie relacji z firmą są prawdopodobnie stałymi 
użytkownikami� Jednak stopień lojalności będzie zależeć od tego, w jakim zakresie 
konsumenci lojalni są wobec innych marek (konsument może być lojalny wobec dwóch 
konkurencyjnych firm, regularnie kupując ich produkty)� Rysunek 1�1 przedstawia 
przykładowe dane z modelu BrandDynamics dla amerykańskiej marki produktów 
szybko zbywalnych (packaged goods) wraz z informacjami o udziale w wydatkach 
klientów na produkty z danej kategorii (share of wallet)�

Rysunek 1.1.  Przykładowy kształt piramidy BrandDynamics i udział amerykańskiej 
marki produktów szybko zbywalnych w wydatkach klientów
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 Odsetek klientów Udział w wydatkach klientów

Źródło: P� Dyson, A� Farr, N�S� Hollis, Understanding, Measuring, and Using Brand Equity, „Journal of Adverti-
sing Research”1996, November–December�

Model BrandDynamics jest przedstawiany w kształcie piramidy� Wynika to z fak-
tu, że liczba klientów na wyższym etapie nie może być większa od liczby klientów 
na niższych etapie� Odpowiedź negatywna na pytanie dotyczące niższego poziomu 
skutkuje bowiem niepytaniem konsumenta o relacje charakterystyczne dla wyższych 
poziomów� Badanie tego typu warto przeprowadzić wśród konsumentów należących 
do grupy docelowej firmy�
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Liczebność odpowiedzi respondentów z grupy docelowej na poszczególne py-
tania, a więc kształt piramidy, warto porównać z wynikami firm konkurencyjnych� 
Porównanie takie może wskazać obszary przewagi lub słabości firmy� Sam kształt 
piramidy, po uwzględnieniu uwarunkowań sektorowych, może sugerować działania 
firmy w poszczególnych obszarach� Jeżeli piramida jest wąska u podstawy i zwęża się 
w niedużym stopniu, sugerować to może, ze firma jest mniej znana, lecz jej klienci 
są przekonani o jakości jej produktów lub usług, a także w dużym stopniu deklarują 
lojalność wobec niej� Działania firmy mogą dotyczyć rozszerzenia podstawy piramidy, 
czyli zwiększenia znajomości firmy i w konsekwencji obsługi większej liczby klientów� 
Wystąpić tu mogą jednak następujące ryzyka� Oferta firmy może być sprofilowana 
do pewnego typu klientów, przedstawiając dla nich o wiele większą wartość niż dla 
pozostałych konsumentów� Poza tym firma może nie mieć odpowiednich zasobów 
i kompetencji, aby obsłużyć większą liczbę klientów� Co więcej, jak pokazują bada-
nia, obsługa mniejszej części rynku może charakteryzować się wyższym poziomem 
rentowności aktywów niż u lidera, pretendenta czy firmy o trzecim pod względem 
wielkości udziale w rynku60�

Odmienny kształt piramidy – szeroka podstawa, wąskie górne etapy – sugerować 
może, że firma jest znana, lecz klienci nie są przekonani o jakości jej rozwiązań ani 
nie są specjalnie wobec niej lojalni� W modelowym ujęciu warto zadbać o zwiększenie 
wartości dla klientów, tak aby prowadziło to do ich wyższej lojalności� Należy jednak 
pamiętać, że taki kształt piramidy może wynikać z uwarunkowań sektora, w tym jego 
struktury, a w niektórych przypadkach może być rozwiązaniem dogodnym z punktu 
widzenia generowania korzyści finansowych�

Na przedstawionym modelu BrandDynamics można również prezentować 
racjonalność stosowania wybranych narzędzi marketingu internetowego� Reklama 
w wyszukiwarkach zwiększa przede wszystkim obecność firmy na dolnych pozio-
mach piramidy� Z kolei wykorzystanie newslettera lub mediów społecznościowych 
może się przekładać na lepsze postrzeganie firmy przez klientów, czyli wzrost liczby 
klientów na wyższych poziomach� 

Porównując przedstawione modele, widać, że model cyklu życia klienta bazuje 
na zachowaniach klienta, nie biorąc pod uwagę w większym stopniu jego intencji 
lub preferencji� Model BrandDynamic z kolei koncentruje się na deklarowanych 
przez klientów informacjach o ich nastawieniu do firmy� Model Dwyera i in� łączy 
obydwa podejścia, jednak z większą koncentracją na ujęciu behawioralnym� Model 

60 Por� C�Uslay, Z�A� Altintig, R�D� Winsor, An Empirical Examination of the “Rule of Three”: Stra-
tegy Implications for Top Management, Marketers, and Investors, „Journal of Marketing” 2010, vol� 74, 
March; J�N� Sheth, R�S� Sisodia, The Rule of Three: Surviving and Thriving in Competitive Markets, The 
Free Press, New York 2002�
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cyklu życia klienta wymaga, aby firma potrafiła zidentyfikować bieżące zachowania 
klienta, a więc tym samym znajduje większe zastosowania wówczas gdy firma ma 
bezpośredni kontakt z klientem i potrafi zidentyfikować jego działania, jak to się 
dzieje często w sektorze usług� Dla firm działających na rynku masowych, które 
informacje o klientach czerpią w dużym stopniu z badań marketingowych, większą 
użyteczność zapewne będzie przedstawiać model model BrandDynamics�

Relacja firmy z klientem, opisywana w niniejszym opracowaniu przez pryzmat 
wymiany wartości, może przybrać różne formy w zależności od czasu jej trwania oraz 
złożoności� Wymiana wartości w najprostszej postaci przyjmuje formę transakcji, 
czyli pojedynczego zdarzenia charakteryzującego się niskim zaangażowaniem obydwu 
stron� Przeciwieństwem transakcji jest relacja między kupującym a sprzedającym 
obejmującą wielokrotną wymianę wartości i wiążąca się z wyższym niż w przypadku 
transakcji poziomem zaangażowania61�

Do złożoności relacji firmy z klientem nawiązuje również podejście Hougaarda 
i Bjerre’a� Podają oni następującą definicję relacji firmy (dostawcy) z klientem – jest 
nią ogół transakcji i kontaktów między firmą (dostawcą) a klientem w pewnym 
okresie z wykorzystaniem sprawnego mechanizmu regulacji, którym towarzyszy 
obustronny zamiar kontynuowania relacji opartej na wzajemnym zrozumieniu�

S� Hougaard i M� Bjerre wyróżnili trzy komponenty relacji między kupującym 
a sprzedającym� Są nimi: wymiana, interakcje oraz integracja� Relacja, w której 
dominuje wymiana wartości w postaci sprowadzającej się do powtarzalnych trans-
akcji, jest najprostszą z form wymiany� Bardziej złożoną formą jest relacja oparta 
na interakcjach – wymiana wartości obejmuje również wymianę informacji� Skut-
kiem wymiany opartej na interakcjach może być powstanie więzów o charakterze 
społecznym lub strukturalnym� Najwyższą formę osiągają relacje, których istotą 
jest integracja obydwu stron� Polegają one na wzajemnym dostosowaniu zasobów 
i zapewnieniu sprawności działań�

Autorzy podają cztery wymiary relacji: ciągłość, złożoność, symetria relacji 
oraz nieformalność� Ciągłość (continuity) oznacza, że relacja między kupującym 
a sprzedającym charakteryzuje się stabilnością i powtarzalnością� Nie wyklucza to 
jednak rywalizacji między stronami, powodującej powstanie sytuacji, w której jedna 
z nich poniesie straty� Złożoność (complexity) relacji może wynikać z wysokiego 
poziomu zaangażowania obydwu stron w wymianę wartości, rozbudowanych więzi 
społecznych lub strukturalnych oraz wzajemnego dostosowania zasobów i dzia-
łań� Symetria relacji (symmetry) odzwierciedla rozkład zdolności poszczególnych 
stron do wywierania wpływu na partnera relacji oraz rozkład zasobów informacji 

61 S� Hougaard, M� Bjerre, Strategic Relationship Marketing, Springer, Berlin–Heilderberg 2004�
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lub wiedzy między stronami relacji� Czwartą wyróżnioną przez Hougaarda i Bjerra 
cechą jest nieformalność (informality factor), czyli stopień, w jakim oparta jest ona 
na więziach społecznych między osobami reprezentującymi obydwie strony relacji�

Autorzy podają trzy główne obszary różnic między wymianą wartości o charak-
terze transakcyjnym a relacyjnym� Są nimi: mobilność zasobów (resource mobility), 
sprawność wymiany (exchange friction) oraz wymiar czasowy wymiany (time framed 
imension)� Wysoka mobilność zasobów występuje w przypadku wymiany o charak-
terze transakcyjnym� Zdaniem autorów firma może swobodnie dokonywać alokacji 
zasobów między poszczególne typy klientów bez obniżenia stopy zwrotu z aktywów� 
W przypadku wymiany o charakterze relacyjnym zasoby są dostosowywane do specy-
fiki poszczególnych klientów, co wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych 
kosztów przy próbie ich realokacji� Analogiczna sytuacja występuje w zakresie zaso-
bów klienta – zmiana firmy w wymianie transakcyjnej wiąże się z o wiele mniejszymi 
kosztami niż w przypadku wymiany o charakterze relacyjnym� Drugim obszarem 
różnic między wymianą transakcyjną a relacyjną jest sprawność wymiany� Wymianie 
o charakterze transakcyjnym towarzyszą wyższe koszty transakcyjne, które obniżają 
jej sprawność� Podejście transakcyjne i relacyjne do wymiany różnicuje również wy-
miar czasowy� W wymianie o charakterze transakcyjnym efektywność wymiany jest 
weryfikowana w wymiarze transakcji� W przypadku wymiany relacyjnej efektywność 
odnoszona jest do całej relacji�

S� Hougaard i M� Bjerre podają uwarunkowania przyczyniające się do przyjęcia 
przez wymianę charakteru transakcyjnego lub relacyjnego� Czynniki przyczynia-
jące się do przyjęcia przez wymianę charakteru transakcyjnego obejmują istotną 
rolę produktu w całej kompozycji wartości, niskie koszty pozyskania klientów oraz 
niskie koszty zmiany dostawcy przez klienta� Przez analogię, wysoki udział usług 
w całej kompozycji wartości, wysokie koszty pozyskania klientów oraz wysokie 
koszty zmiany dostawcy przyczyniają się do przyjęcia przez wymianę wartości formy 
relacyjnej62� Jest to ważna uwaga, gdyż pokazuje, że nie na wszystkich rynkach lub 
w przypadku nie wszystkich grup klientów jest uzasadnione inwestowanie w rozwój 
długotrwałych relacji z klientami�

W dalszej części rozdziału zostały opisane cztery wymiary relacji firmy z klientem 
– satysfakcja, lojalność, zaufanie i zaangażowanie� Należy zauważyć, że wyrażenie 
„wymiar” nie w pełni oddaje charakter tych zjawisk� Są one bowiem z jednej strony 
komponentem relacji, wywierając wpływ na jej przebieg, z drugiej – jej konse-
kwencją� Spośród wymienionych czynników lojalność i satysfakcja pojawiają się 
prawdopodobnie najczęściej w  literaturze dotyczącej relacji z klientami zarówno 

62 S� Hougaard, M� Bjerre, Strategic Relationship Marketing, jw�, s� 43�
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o charakterze akademickim, jak i praktycznym� Zaufanie klientów do firmy jest 
pojęciem, które zyskało bardzo na popularności w ostatnich latach, co wynika ze 
wzrastającej świadomości potrzeby budowania zaufania w kontekście kształtowania 
relacji z klientami z wykorzystaniem internetu63� Dodatkowym czynnikiem wpływa-
jącym na zainteresowanie tematyką zaufania i pokrewną z nią tematyką społecznej 
odpowiedzialności biznesu (corporate social responsibility – CSR) jest wysoki poziom 
nieufności konsumentów do firm64� Zaangażowanie klienta jest zjawiskiem najsła-
biej opisanym w publikacjach dotyczących relacji z klientami, choć pojawiało się 
w literaturze marketingowej m�in� w kontekście percepcji komunikatu reklamowego�

1.6.2. Model zarządzania kapitałem klienta

Model Blattberga, Deightona i Thomas został przedstawiony w monografii 
Klient jako kapitał. Budowa cennego majątku relacji z klientem i zarządzanie nim65� 
Punktem centralnym opisywanego modelu jest tzw� kapitał klientów – pojęcie 
zbliżone do rentowności klientów� Autorzy przedstawiają złożony wzór wiążący 
kapitał klienta z kluczowymi dla obszaru relacji z klientami wielkościami takimi 
jak koszt pozyskania klienta czy współczynnik retencji klientów� Ujęcie to pozwala 
na połączenie wielkości o charakterze strategicznym dla firmy, jakim jest kapitał 
klientów, z działaniami o charakterze operacyjnym� 

Zdaniem autorów modelu firmy mogą oddziaływać na kapitał klientów przez 
trzy rodzaje działań dokonywanych w obszarze relacji z klientami� Działaniami 
tymi są pozyskiwanie klientów, retencja klientów oraz sprzedaż dodatkowa, czyli 
wykorzystanie istniejącej relacji z klientami do sprzedaży kolejnych produktów� 
Model Blattberga i in� znajduje się w opozycji do spotykanych w literaturze podejść, 
w których zdolność firmy do generowania zysków jest uzależniona od jednego ro-
dzaju działania� W monografii Reichhelda Loyalty Rules źródła zysku są postrzegane 
jedynie w lojalności klientów, a pozostałe działania z obszaru relacji z klientami 
i działania mające wpływ na wskaźniki finansowe (takie jak pozyskiwanie nowych 
klientów) są nieuwzględnione66� Jak wykazują autorzy modelu, koncentrowanie się 
na jednym działaniu prowadzi do zaniżenia poziomu kapitału klientów� Właściwe 

63 Por� W�M� Grudzewski, I� Hejduk, A� Sankowska, M� Wańtuchowicz, Zarządzanie zaufaniem w orga-
nizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa 2007�

64 K� Majchrzak, Zarządzanie reputacją w przedsiębiorstwach sektora naftowego, Oficyna Wydawni-
cza SGH, Warszawa 2011, s� 45–53�

65 R�C� Blattberg, G� Getz, J�S� Thomas, Klient jako kapitał. Budowa cennego majątku relacji z klien-
tem i zarządzanie nim, jw�

66 Por� F�F� Reicheld, The Loyalty Rules, Harvard Business School Press, Boston 2001�
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zarządzanie tym kapitałem sprowadza się zatem do optymalnej alokacji zasobów 
firmy między pozyskanie klientów, ich retencję oraz sprzedaż dodatkową� Wartość 
modelu Blattberga i in� nie jest w samym stwierdzeniu, lecz w jego analitycznych 
podstawach� Autorzy uwzględnili w modelu kluczowe zmienne opisujące podstawowe 
działania firmy w zakresie relacji z klientami oraz pokazali ich wpływ na poziom 
kapitału klientów w długim okresie� 

Zastosowanie opisywanego modelu w praktyce pozwala na ustalenie optymal-
nej alokacji środków na pozyskanie klientów, ich retencję oraz sprzedaż dodatkową, 
naturalnie przy znajomości koniecznych danych� Kolejną niezaprzeczalną zaletą modelu 
jest uwzględnienie cyklu życia klienta i przypisaniu działań firmy do poszczególnych 
jego etapów� Zaletą modelu Blattberga i in� w obszarze koncepcyjnym jest prostota, 
natomiast w obszarze analitycznym – elastyczność, czyli zdolność dostosowania 
modelu do specyfiki organizacji� Autorzy wychodzą poza obszar relacji z klientami, 
podając wskazania dotyczące zarządzania organizacją nastawioną na maksymalizo-
wanie kapitału klienta� Wady modelu Blattberga i in� wynikają z popularnonaukowej 
konwencji tej pozycji� Autorzy posługują się pojęciem kapitału klientów oraz podają 
złożony wzór umożliwiający jego wyliczenie, niemniej nie definiują tego pojęcia� Nie 
przedstawiają również, czym pojęcie to różni się od innych wielkości, takich jak np� 
rentowność relacji z klientami� Dodatkowo wprowadzają pojęcia redundantne, jak 
optymalizacja kapitału klienta, która w przedstawionym modelu oznacza to samo, 
co jego maksymalizacja�

1.6.3. Model marketingu zindywidualizowanego

Peppers i Rogers są twórcami modelu marketingu zindywidualizowanego przed-
stawionego w wielu pozycjach m�in� Enterprise one-to-one. Tools for Competing in 
the Interactive Age67� Model ten zakłada, że firmy nie powinny konkurować przez 
dążenie do najwyższego udziału w rynku i sprzedaży produktów jak największej 
liczbie klientów� Kluczem sukcesu w nowoczesnej gospodarce jest bowiem budowa 
długotrwałych relacji z klientami, na bazie których klientom są oferowane produkty 
dopasowane do ich zindywidualizowanych potrzeb� Zamiast koncentrować się na 
udziale w rynku (market share), Peppers i Rogers zwracają uwagę na udział w kliencie 
(customer share), a zamiast zwiększania korzyści skali, autorzy wskazują na korzyści 
zakresu� Rola klientów w opisywanym modelu nie sprowadza się jedynie do naby-

67 D� Peppers, M� Rogers, Enterprise one-to-one, Tools for Competing in the Interactive Age, Double-
day, New York 1997�
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wania produktów firmy� Istotą modelu jest kastomizacja, w ramach której klienci 
współpracują z firmą w celu dostosowania jej działań do ich oczekiwań�

Peppers i Rogers sformułowali cztery etapy marketingu zindywidualizowanego� 
Są nimi: identyfikacja klientów, różnicowanie klientów, interakcja z klientami oraz 
kastomizacja�

Identyfikacja klientów polega na ciągłym pozyskiwaniu wiedzy o klientach, 
w szczególności poznaniu ich potrzeb, charakterystyki i preferencji z wykorzystaniem 
każdego punktu kontaktu organizacji z klientem� W odróżnieniu od wcześniejszych 
podejść, takich jak koncepcje marketingu masowego z lat osiemdziesiątych, wiedza 
ta nie powinna dotyczyć segmentu rynku, ale pojedynczych klientów� 

Różnicowanie klientów jest kolejnym etapem we wdrażaniu koncepcji marketingu 
zindywidualizowanego� Jest ono niezbędne, aby firma mogła dokonywać alokacji 
swoich zasobów, w tym koncentrować się na najbardziej dochodowych klientach� 
Zdaniem autorów modelu można wyróżnić dwa główne kryteria zróżnicowania 
klientów: potrzeby oraz wartość klientów dla firmy� W niniejszym opracowaniu 
etap ten został nazwany segmentacją portfela klientów�

Kolejnym etapem w modelu Peppersa i Rogers są interakcje z klientami� Kontakty 
firmy z klientami powinny przyczyniać się do pogłębiania obustronnej relacji przez 
bieżącą aktualizację wiedzy o kliencie oraz postrzeganej wartości klienta dla firmy� 
Każde spotkanie z klientem powinno być kontynuacją poprzedniej interakcji oraz, 
jak podkreślają autorzy modelu, rozmowa powinna być podejmowana w tym miejscu, 
w którym ostatnio została przerwana� Autorzy zalecają, aby dbając o rentowność 
relacji z klientami, wykorzystywać nowoczesne kanały komunikacji, umożliwiające 
utrzymanie jednostkowego kosztu interakcji na niskim poziomie oraz ułatwiające 
pozyskanie wiedzy o klientach�

Kastomizacja polega na dostosowaniu do klienta niektórych aspektów działań 
organizacji, bazując na jego potrzebach i  jego wartości dla firmy� Dostosowanie 
działań firmy do potrzeb klienta może nie tylko spowodować wyższy poziom satys-
fakcji, lecz także wyższe koszty zmiany dostawcy, co może prowadzić do wzrostu 
lojalności klientów� 

Opisane powyżej cztery etapy są przedstawione przez Peppersa i Rogers na 
diagramie w kształcie okręgu� Pokazuje to, że marketing zindywidualizowany nie 
polega na jednorazowym spełnieniu czterech warunków, ale na ciągłym pogłębianiu 
zindywidualizowanej relacji z klientem osiąganym w opisany powyżej sposób� 

Przedstawiona w 1993 r�, a następnie aktualizowana koncepcja marketingu 
zindywidualizowanego nadal jest pod wieloma względami nowatorska� Autorzy 
podkreślają znaczenie zarządzania wiedzą o kliencie obejmującego pozyskiwanie 
wiedzy z każdego punktu kontaktu z nim oraz wykorzystanie jej w celu identyfikacji 
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najcenniejszych klientów� W modelu została uwypuklona rola kastomizacji, czyli 
dostosowania aspektów działania firmy do potrzeb klienta i jego wartości dla firmy� 
Autorzy, wychodząc poza obszar relacji z klientami, podają wskazania dotyczące 
zarządzania firmami stosującymi marketing zindywidualizowany�

Warto zauważyć, że koncepcja zbierania informacji o nabywcach, ich segmentacji 
oraz różnicowania ofert nie jest nowatorska, gdyż występowała już w marketingu 
masowym w odniesieniu do segmentów rynku� Model Peppersa i Rogers nie jest 
prostym przeniesieniem tej koncepcji na grunt relacji z pojedynczymi klientami� 
Autorzy zmodyfikowali ją, m�in� dodając etap interakcji firmy z klientem, sugerujący 
długotrwałość, a tym samym i żmudność procesu�

Autorzy niezwykle trafnie uwzględnili dokonujące się zmiany technologiczne, 
w szczególności w zakresie technologii telekomunikacyjnych� Dzięki temu ich model 
jest powszechnie stosowany we wdrażaniu systemów zarządzania relacjami z klientami�

Wielką zaletą opisywanej koncepcji jest zarówno jej wkład w rozwój koncepcji 
marketingu relacji w ujęciu akademickim, jak i jej wartość aplikacyjna szczególnie 
ważna dla praktyków� Nie powinno być to zaskoczeniem, gdyż autorzy posiadają 
tytuły naukowe oraz jednocześnie są cenionymi konsultantami z zakresu relacji 
z klientami� 

Pozycji autorstwa Peppersa i Rogers można zarzucić zbyt częste używanie pojęć 
„nowy paradygmat” czy „zmiana paradygmatu”� Autorzy eksponują koncepcję ka-
stomizacji, odrzucając masowość i wynikające z niej korzyści skali, zamiast których 
proponują korzyści zakresu� Praktyka pokazuje, że w nowoczesnej gospodarce 
koncepcja kastomizacji sprawdza się również w skali masowej, w szczególności 
w przedsięwzięciach wykorzystujących internet� 

1.6.4. Model oferowania wartości klientom

W literaturze przedmiotu występuje wiele odmian modelu oferowania wartości 
klientom� Modele te należą do kategorii procesowych koncepcji marketingu składa-
jących się z sekwencji działań umożliwiających stworzenie i dostarczenie wartości 
klientom� 

M� Szymura-Tyc podaje, że zarządzanie procesem tworzenia i dostarczania 
wartości klientom jako pierwszy z marketingiem utożsamił Drucker, według któ-
rego marketing powinien przenikać wszystkie działy marketingu i nimi rządzić68� 

68 M� Szymura-Tyc, Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsię-
biorstwa, Wydawnictwo AE, Katowice 2006, s� 66 i 84�
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W przedstawionym poniżej modelu procesu oferowania wartości klientom poszcze-
gólne etapy, podobnie jak w postulacie Druckera, przenikają i organizują prace 
różnych działów przedsiębiorstwa� Za autorów systemu dostarczania wartości uznaje 
się Lanninga i Michaelsa, którzy w publikacji A Business is a Value Delivery System 
sformułowali trójsekwencyjny model tego procesu69� W modelu przedstawionym 
przez Szymurę-Tyc zostały wyróżnione cztery etapy: definiowanie, kształtowanie, 
komunikowanie oraz dostarczanie wartości70�

Pierwszym etapem jest definiowanie wartości dla klienta� Na tym etapie 
podejmowane są decyzje precyzujące kompozycję wartości oraz grupę docelową, 
której będzie ona dostarczana� Punktem wyjścia do definiowania wartości może 
być tzw� trójkąt strategiczny Ohmae obejmujący analizę 3C: klientów (customers), 
firmy (competence), a w szczególności jej zasobów i kompetencji oraz konkurencji 
(competitors)71�

Kształtowanie wartości dla klienta jest kolejnym etapem w procesie oferowania 
wartości klientom� Na tym etapie jest dokonywana optymalizacja i koordynacja pro-
wadzonych przez przedsiębiorstwo działań zmierzających do zwiększenia wartości 
oferowanych klientom lub zmniejszenia ponoszonych przez nich kosztów� Wówczas 
są podejmowane decyzje dotyczące marki i wizerunku przedsiębiorstwa, relacji 
z klientami, roli klientów w procesie współtworzenia wartości itd� 

Po kształtowaniu wartości następuje proces ich komunikowania klientom� 
Obejmuje ono informowanie klientów o oferowanych im wartościach, kształtowanie 
oczekiwań klientów oraz kreowanie ich nowych potrzeb� Celem komunikowania 
jest osiągnięcie odpowiedniego pozycjonowania firmy oraz oferowanych przez nią 
wartości w percepcji klientów, budowa zaufania do firmy oraz nakłonienie klientów 
do zakupów� 

Końcowym etapem jest oferowanie wartości klientom obejmujące dystrybucję, 
sprzedaż oraz obsługę klienta� Zdolność firmy do umiejętnego dostarczania wartości 
klientom zależy od efektywności kanałów marketingowych, które mają istotny wpływ 
na powodzenie całego procesu�

69 J� Michael, A Business is a Value Delivery System, „McKinsey Staff Paper” 1988, no� 41, June�
70 M� Szymura-Tyc, Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsię-

biorstwa, jw�
71 K� Ohmae, The Mind of The Strategist, McGraw-Hill, Columbus 1991, s� 81�
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1.6.5. Koncepcja tworzenia i kształtowania rynków

Dla pełniejszego zrozumienia zarządzania wartością klienta z wykorzystaniem 
internetu warto opisać dwie konkurencyjne koncepcje w zakresie podejścia do relacji 
z klientami72� Pierwsza z nich (market driven) polega na rozpoznaniu i zrozumieniu 
preferencji klientów (ew� innych graczy rynkowych) oraz reakcji na nie w ramach 
istniejącej struktury rynkowej� Drugi rodzaj orientacji rynkowej – tworzenie i kształ-
towanie rynków (market driving, driving markets) polega na wpływaniu na strukturę 
rynku oraz zachowania graczy rynkowych w sposób poprawiający pozycję konku-
rencyjną firmy� R� Niestrój twierdzi, że pierwsza orientacja ma charakter służebny 
i opisuje ją jako troskę o  jak najlepsze zaspokojenie zidentyfikowanych potrzeb 
klienta oraz zdobywanie jego sympatii i lojalności� Istota drugiej orientacji polega 
na tworzeniu klienteli przez kreowanie nowych potrzeb i popytu� W konsekwencji 
klient jest efektem działań marketingowych, a nie punktem wyjścia73�

Warto porównać koncepcję tworzenia rynków z koncepcją służebnego zaspoka-
jania potrzeb klientów74 (por� tab� 1�2)� Cechą wspólną obydwu podejść jest zmiana� 
Kryterium je różnicującym jest podmiot, który podlega zmianie� W koncepcji two-
rzenia i kształtowania rynków zmiana leży po stronie klientów� To oni zmieniają 
swoje potrzeby, preferencje lub zachowania pod wpływem działań firm� Skuteczność 
działań w zakresie tworzenia rynków zależy zatem od zdolności perswazyjnych 
firm i elastyczności klientów� W koncepcji służebnego zaspokajania potrzeb to 
firmy muszą charakteryzować się pewną elastycznością, aby dostarczyć klientowi 
kompozycję wartości zaspokajającą wyartykułowane przez niego potrzeby� Zmiana 
polegająca na odpowiednim dopasowywaniu kompozycji marketingowej jest zatem 
niezbędną umiejętnością firm służebnie podchodzących do zaspokajania potrzeb 
klientów� Naturalnie, zarysowany powyżej podział rzadko spotykany jest w tak 
radykalnej dychotomii� Firmy tworzące rynek, wprowadzając nowe produkty, nie 
robią tego w oderwaniu od wiedzy o potrzebach klientów� Jednak nawet w przypadku 
służebnego podejścia firmy nakłaniają klientów do zakupu produktów, kształtują ich 
lojalność, a czasami nawet ich edukują, tym samym zachęcając klientów do pewnej 
zmiany zachowań lub preferencji�

72 B� Jaworski, A�K� Kohli, A� Sahay, Market-Driven Versus Driving Markets, „Journal of Academy of 
Marketing Science” 2000, vol� 28, no� 1�

73 R� Niestrój, Typologia orientacji przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Kra-
kowie” 2005, nr 677�

74 Za koncepcję marketingową, w której dominuje podejście służebne, można uznać koncepcję mar-
ketingu 1-to-1 autorstwa Peppersa i Rogers� Por� D� Peppers, M� Rogers, Enterprise one-to-one. Tools for 
Competing in the Interactive Age, Doubleday, New York 1997�
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Tabela 1.2.  Porównanie koncepcji tworzenia i kształtowania rynków oraz służebnego 
podejścia do potrzeb klientów

Wyszczególnienie Tworzenie i kształtowanie rynków Służebne zaspokajanie 
potrzeb klientów

Podmiot podlegający zmianie Klient Firma

Potrzeby klienta Nieodkryte Wyartykułowane

Charakter działań Strategiczny Taktyczny, operacyjny

Poziom działań Raczej rynek Relacja z klientem, rynek

Model komunikacji Push Pull, push

Lojalność budowana przez Narzucanie standardu, unikatowość, 
koszty zmiany dostawcy

Satysfakcję

Innowacje Przełomowe Przyrostowe

Ryzyko Niekorelowania oferty z potrzebami 
klientów

Niedostrzegania zmian na rynku

Korzyści finansowe Wyższe Niższe

Źródło: Opracowanie własne�

Również kryterium potrzeb różnicuje obydwa podejścia� Jak wspomniano, 
w służebnym podejściu firmy zaspokajają wyartykułowane przez klientów potrzeby� 
W przypadku tworzenia rynków firma uświadamia klientowi nieznane mu wcześniej 
potrzeby (czasami mowa jest o tworzeniu potrzeb) lub też nowe sposoby zaspokojenia 
dotychczasowych potrzeb�

Tworzenie i kształtowanie rynków jest działaniem strategicznym� Wiąże się 
bowiem z planowaniem długookresowym, wpływa za zasady funkcjonowania firmy, 
wymaga wykorzystania większych zasobów (w tym m�in� wiedzy), związane jest 
z wysokim poziomem ryzyka, a rezultaty działań są widoczne po dłuższym okresie75� 
Podejście służebne do zaspokajania potrzeb ma – w zależności od charakteru relacji 
z klientami – charakter taktyczny lub operacyjny� 

Mniej jednoznaczne są różnice dotyczące obszaru działań� W ramach działań 
z zakresu tworzenia rynków poziomem działań jest rynek rozumiany jako zbio-
rowość klientów, a w niektórych koncepcjach również zbiór innych podmiotów: 
pośredników, firm produkujących dobra komplementarne, regulatorów� Działania 
służebne z kolei często są ukierunkowane na pojedynczych klientów, choć w przy-
padku zunifikowanych potrzeb można również je prowadzić na poziomie masowym�

Można doszukać się także różnic w zakresie strategii komunikacji� W modelo-
wym ujęciu firmy tworzące rynki komunikują się w modelu push, czyli podejmując 

75 G� Vlasic, G� Troilo, A� Kohli, The Impact of Market Driving Strategies on Firm Performance, w: 
EMAC Regional Conference – Marketing Theory Challenges in Emerging Societies, red� A� Bauer, I� Agardi, 
Corvinus University of Budapest, Marketing and Media Institute, Budapest 2010�
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bezpośrednie działania wywierające wpływ na potencjalnych klientów w celu nakło-
nienia ich do zakupu produktu lub zmiany postrzegania firmy itd�76� Poinformowanie 
potencjalnych klientów o oferowanych wartościach wydaje się niezbędne, gdyż 
w przeciwnym wypadku mogą oni nie być świadomi istnienia nowych rozwiązań� 
Natomiast firmy stosujące służebne podejście mogą w większym stopniu, a w nie-
których przypadkach jedynie, korzystać z komunikacji typu pull, w której to klienci 
inicjują kontakt z firmą� 

Lojalność klientów w koncepcji tworzenia rynków osiąga się m�in� przez zaofero-
waniu unikatowych, nieoferowanych przez konkurencję, wartości� Innym sposobem 
na utrzymanie przychodów w długim okresie jest sprawienie, aby rozwiązanie firmy 
stało się standardem rynkowym� Wówczas klienci nie tylko będą lojalni wobec nie-
go, ale również potencjalni klienci będą na niego skazani� Ewentualna rezygnacja 
z wykorzystania standardu wiąże się z koniecznością poniesienia, często wysokiego, 
kosztu zmiany dostawcy� W przypadku służebnego podejścia lojalność klienta często 
przedstawia się jako konsekwencję zaspokojenia jego potrzeb i usatysfakcjonowania� 
Jednak w przypadku bardziej złożonych relacji firmy z klientem, dostosowanie się jej 
do potrzeb klienta również może skutkować nałożeniem na niego kosztów zmiany 
dostawcy� Koszt znalezienia nowej firmy, czas, jaki upłynie zanim dostosuje się 
ona do potrzeb klienta, oraz towarzysząca temu niepewność odnośnie do uzyska-
nia wartości na satysfakcjonującym poziomie mogą być przesłanką do pozostania 
u dotychczasowego dostawcy� 

Odmienność obydwu podejść zarysowuje się również w kwestii innowacji� 
Działania z zakresu tworzenia rynków są oparte na radykalnych innowacjach� 
V� Kumar i in� określili to jako „istotny wzrost wartości dla klienta wynikający albo 
z przełomowej technologii, albo systemu marketingowego opartego na unikatowych 
procesach biznesowych”77� W przypadku służebnego podejścia do zaspokajania 
potrzeb klientów zazwyczaj innowacje mają charakter przyrostowy� Klient wybiera 
bowiem firmę, której oferta koreluje z jego potrzebami, a czasami oczekuje pewnego 
dostosowania wartości do własnych potrzeb� Jak podaje G� Vlasic, osoby zarządzające 
firmami tworzącymi rynek częściej niż w innych firmach posiadają stopnie naukowe78�
Może to sugerować, że źródłem innowacji wykorzystywanych w zakresie tworzenia 
rynków jest wiedza niewystępująca jeszcze w skomercjalizowanej postaci na rynku� 

76 Por� V� Kumar, D� Shah, Pushing and Pulling on the Internet, ‚‚Marketing Research” 2004, Spring�
77 N� Kumar, L� Scheer, Ph� Kotler, From Market Driven to Market Driving, „European Management 

Journal” 2000, no� 18(2)�
78 Wnioski z  nieopublikowanych jeszcze badań wygłoszone podczas prezentacji rozprawy doktor-

skiej w ramach konkursu 2011 Emac MCKinsey Marketing Dissertation Award odbywającego się pod-
czas konferencji Emac w Lublanie, 24–27 maja 2011 r� Por� http://www2�ef�uni-lj�si/projekti/emac2011/
EMACMcKinsey�asp, [2011�12�17]�
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Innowacje przyrostowe występujące w służebnym podejściu często mają swoje źródło 
w wiedzy o klientach, pozyskiwanej na bazie codziennych interakcji z klientami�

Z innowacjami w obydwu podejściach są związane odmienne ryzyka� W przy-
padku tworzenia i kształtowania rynków istnieje ryzyko, że zaproponowane przez 
firmę rozwiązanie, pomimo innowacyjności technologicznej, nie będzie korelowało 
z potrzebami klientów� Zupełnie inne ryzyko towarzyszy służebnemu zaspokajaniu 
potrzeb klientów� Firmy, koncentrując się na zaspokojeniu potrzeb aktualnych klientów, 
mogą nie dostrzegać zmian pojawiających się na rynku, ryzykując, że ich rozwiązania 
staną się przestarzałe� Sytuacja ta może nie być problemem dla aktualnych klientów, 
gdyż otrzymują oni wartości dopasowane do swoich potrzeb, ale może utrudnić firmie 
konkurowanie o nowych klientów, co opisał C�M� Christensen79� G� Hamel dobitnie 
wspomina o tyranii doświadczenia, a także o tyranii klientów i rynków, całkowicie 
absorbujących uwagę menedżerów80� Jednocześnie ryzyko wynikające ze zbytniego 
przywiązania do dotychczasowego rozwiązania, które odniosło sukces, występuje 
również w przypadku tworzenia rynków� 

Z badań wynika, że przedsięwzięcia stosujące rozwiązania z zakresu tworzenia 
rynków osiągają większe korzyści finansowe niż te służebnie zaspokajające potrzeby 
klientów81� Nie powinno być to zaskoczeniem, w końcu wyższemu poziomowi ryzyka 
podejmowanego przez firmy tworzące rynek odpowiada również wyższe wynagro-
dzenie za nie� Jednak wynik taki może świadczyć w pewnym stopniu o mankamencie 
badań� Istnieje bowiem ryzyko, że uwzględnia się w nich jedynie istniejące firmy, 
a więc te, które podjęły ryzyko tworzenia rynków i przetrwały, co samo w sobie 
może być uznane za miarę sukcesu� Pominięcie firm, które podjęły ryzyko tworzenia 
rynków i poniosły porażkę, może zakłócać wyniki badań�

Należy podkreślić, że powyższe porównanie charakteryzuje się silnym podejściem 
dychotomicznym, podczas gdy firmy często stosują elementy obydwu koncepcji na 
raz� Zdaniem G� Vlasica i  in� strategie mają charakter komplementarny i powin-
ny być stosowane łącznie, dzięki czemu firma będzie w stanie w krótkim okresie 
konkurować w ramach istniejących preferencji klientów (compete on preferences), 
w długim natomiast konkurować o preferencje klientów (compete over preferences)�

Jak wspomniano, Jaworski i  in� definiują koncepcję działań z zakresu market 
driving jako oddziaływanie na strukturę rynku oraz zachowanie graczy rynkowych 

79 C�M� Christensen, Przełomowe innowacje, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2010�
80 G� Hamel, Strategy as Revolution, „Harvard Business Review” 1996, July-August�
81 G� Vlasic, G� Troilo, A� Kohli, The Impact of Market Driving Strategies on Firm Performance, w: 

EMAC Regional Conference – Marketing Theory Challenges in Emerging Societies, jw�
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w sposób poprawiający pozycję konkurencyjną firmy82� W tej dość ogólnej definicji 
przez graczy rozumie się zarówno klientów finalnych, odbiorców instytucjonalnych, 
dostawców, a także konkurentów� W innych ujęciach mowa jest o kształtowaniu 
struktury rynku, preferencji i zachowań interesariuszy firmy83� Markides określa 
działania market driving jako zajmowanie wyróżniających pozycji strategicznych, 
które są krytyczne dla zmian w udziałach rynkowych i tworzeniu nowych rynków84� 
Dobiegała-Korona wspomina w kontekście strategii innowacji o tworzeniu nowych 
branż, poszerzaniu już istniejących oraz zarządzanie portfelem innowacji85�

S�B� Hills i S� Sarin przeprowadzili krótką sondę wśród ponad stu pracownikach 
naukowych zajmujących się marketingiem dotyczącą istoty działań z zakresu market 
driving� Uzyskane odpowiedzi można poklasyfikować używając trzech perspektyw: 
kreacji wartości, zmiany i przywództwa� W zakresie kreacji wartości pojawiały się 
opinie o: tworzeniu nowych rynków przez innowacje i rozpoznanie dotychczas 
niezaspokojonych potrzeb klientów; rozwoju biznesu do takiego poziomu efek-
tywności, że konkurenci zaczynają go naśladować; tworzeniu przyszłości� Drugim 
powtarzającym się wymiarem w wypowiedziach badanych była zmiana: rozwój 
nowego modelu biznesu, który zdominuje dotychczasowe, zmianę struktury graczy 
na rynku, redefinicja istoty konkurencji� Przywództwo było ostatnim z wyróżnio-
nych wymiarów� W wypowiedziach pojawiają się takie sformułowania jak liderzy 
innowacji prowadzą rynki w nieznane terytoria, wytyczają szlaki86�

Jaworski i in� dokonują podziału działań z zakresu market driving na kształtowanie 
struktury rynku oraz kształtowanie zachowań rynkowych� Kształtowanie struktury 
rynku może się odbywać przez:

 ■ eliminację graczy rynkowych (pośredników, konkurentów czy dostawców),
 ■ stworzenie nowych graczy, a przez to nowej struktury rynku, 
 ■ zmianę funkcji pełnionych przez graczy87�

Według Jaworskiego i in� kształtowanie zachowań rynkowych może się odbywać 
w sposób bezpośredni i pośredni, co przedstawia tabela 1�3� 

82 B� Jaworski, A�K� Kohli, A� Sahay, Market-Driven Versus Driving Markets, „Journal of Academy of 
Marketing Science” 2000, vol� 28, no� 1�

83 Por� M� Schindehutte, M�H� Morris, A� Kocak, Understanding Market-Driving Behavior: The Role 
of Entrepreneurship, „Journal of Small Business Management” 2008, no� 46(1)�

84 S�B� Hills, S� Sarin, From Market Driven to Market Driving: an Alternate Paradigm for Marketing in 
High Technology Industries, „Journal of Marketing Theory and Practive” 2003, Summer�

85 B� Dobiegała-Korona, Strategie innowacji w budowie kapitału klienta, w: Zarządzanie wartością 
klienta. Pomiar i strategie, red� B� Dobiegała-Korona, T� Doligalski, Poltext, Warszawa 2010, s� 229–268�

86 S�B� Hills, S� Sarin, From Market Driven to Market Driving: an Alternate Paradigm for Marketing in 
High Technology Industries, „Journal of Marketing Theory and Practive” 2003, Summer�

87 B� Jaworski, A�K� Kohli, A� Sahay, Market-Driven Versus Driving Markets, jw�
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Tabela 1.3.  Działania z zakresu bezpośredniego i pośredniego kształtowania rynku 
według Jaworskiego i in.

Działania z zakresu bezpośredniego 
kształtowania rynku

Działania z zakresu pośredniego 
kształtowania rynku

§	Tworzenie ograniczeń klientów
§	Usuwanie ograniczeń klientów
§	Tworzenie ograniczeń konkurentów
§	Usuwanie ograniczeń konkurentów

§	Tworzenie nowych preferencji klientów
§	Zmiana istniejących preferencji klientów
§	Tworzenie nowych preferencji konkurentów
§	Zmiana istniejących preferencji konkurentów

Źródło: B� Jaworski, A�K� Kohli, A� Sahay, Market-Driven Versus Driving Markets, „Journal of Academy of Mar-
keting Science” 2000, vol� 28, no� 1� 

W wielu publikacjach dotyczących tworzenia i kształtowania rynków podaje się 
dziewięć sposobów na przeprowadzenie rewolucji w branży, które wyróżnił Hamel 
w artykule Strategy and Revolution. Wskazania podobne do powyższych proponują 
Hartman i  in� w publikacji e-Biznes. Strategie sukcesu w gospodarce internetowej� 
Hartman i  in� nie opisują wprawdzie sposobu na rewolucję, lecz jak sami podają 
„techniki kreowania trwałej wartości w gospodarce internetowej”� Interesujący jest 
fakt, że zarówno Hamel, jak i Hartman i in� w proponowanych rozwiązaniach pra-
wie w ogóle nie używają pojęcia „marketing”� Tabela 1�4 przedstawia zestawienie 
obydwu koncepcji� 

Tabela 1.4.  Porównanie podejść Hamela oraz Hartmana i in. do tworzenia 
i kształtowania rynków

Nazwa metody Dziewięć dróg do rewolucji w branży Techniki kreowania trwałej wartości  
w gospodarce internetowej

Autor G. Hamel A. Hartman, J. Sifonis, J. Kador
Publikacja Strategy as Revolution e-Biznes. Strategie sukcesu w gospodarce internetowej

Działania 
z zakresu 
tworzenia 
i kształtowania 
rynków

Zmodyfikuj produkt lub usługę
§		Radykalnie zwiększ 

współczynnik jakości do ceny
§	Oddziel funkcję od formy
§	Dostarcz radości z użytkowania

Transformacja produktu i rynku
§		Nowe zastosowanie dla produktu lub usługi
§	Przedefiniowanie oferty wartości
§		Przesunięcie produktu w górę łańcucha tworzenia 

wartości 
§	Oddzielenie funkcji od formy

Zredefiniuj rynek
§		Radykalnie zwiększ 

uniwersalność produktu
§		Dostarcz rozwiązań 

zindywidualizowanych
§	Zwiększ dostępność

Transformacja procesów biznesowych
§	Uproszczenie i outsourcing procesów
§	Przyjęcie nowych funkcji 
§		Skrócenie cyklu dostarczania produktu lub usługi
§	Odrzucenie wskaźnika ceny do efektów

Zmień granice rynku
§	Przeskaluj branżę
§	Skompresuj łańcuch dostaw
§	Wykorzystaj konwergencję

Transformacja sektora
§	Przedefiniowanie podstaw konkurencji
§	Zostań animatorem sektora
§	Wytyczenie nowych granic sektora
§	Złamanie niezłomnych reguł

Źródło: G� Hamel, Strategy as Revolution, „Harvard Business Review” 1996, July-August oraz A� Hartman, J� Sifo-
nis, J� Kador, E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce internetowej, K�E� Liber, Warszawa 2001�
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Rozdział 2. Wpływ internetu na wartość dla klienta

2.1. Wprowadzenie

W pierwszej części rozdziału przedstawiono pojęcie wartości dla klienta oraz 
jej determinanty: cząstkowe wartości oferowane klientom przez firmy, poziom cen 
oraz poziom niefinansowych kosztów klienta� Firmy w ramach relacji dostarczają 
klientom kompozycję wartości w zamian za strumień wartości generowanych przez 
klientów� W rozdziale przedstawiono klasyfikacje obydwu typów wartości�

 W dalszej części rozdziału przedstawiono czynniki wpływające na wartość dla 
klienta w internecie, którymi są: wirtualizacja produktu, współtworzenie wartości, 
postrzeganie doświadczeń jako wartości dla klienta oraz efekty sieciowe� W formie 
podsumowania rozdziału poniżej przedstawiono pięć strategii konkurowania war-
tościami dla klienta w internecie�

2.2. Wartość dla klienta w kontekście wymiany

2.2.1. Pojęcie wartości dla klienta

Jak podaje Ph� Kotler, marketing jest procesem społecznym, dzięki któremu jed-
nostki lub grupy otrzymują to, czego potrzebują i chcą, przez kreowanie, oferowanie 
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i swobodną wymianę produktów i usług1� Zdaniem Kotlera wymiana jest podsta-
wowym pojęciem marketingu i można ją zdefiniować jako proces otrzymywania od 
kogoś pożądanego produktu dzięki zaoferowaniu czegoś w zamian� Kotler formułuje 
pięć warunków niezbędnych dla zaistnienia wymiany:
1� W wymianie muszą uczestniczyć przynajmniej dwie strony�
2� Każda ze stron posiada coś, co może mieć jakąś wartość dla drugiej strony�
3� Każda ze stron może się komunikować i zapewnić swój wkład w wymianę�
4� Każda strona może swobodnie zaakceptować lub odrzucić ofertę�
5� Każda ze stron uważa, że wymiana jest właściwa i pożądana dla obydwu stron2�

Wymianę wartości między firmą a klientem opisują również R�L� Miller i W�F� 
Lewis3� Zauważają oni, że model wymiany wartości powinien obejmować wartości 
wszystkich rodzajów (ekonomiczne, społeczne, psychologiczne itd�), a nie koncen-
trować się jedynie na aspekcie ekonomicznym� R�P� Bagozzi w podobnym duchu 
stwierdza, że wymiana wartości obejmuje, oprócz wartości materialnych, również 
niematerialne i symboliczne4�

 Postrzeganie relacji klienta z firmą jako procesu wymiany nawiązuje do socjo-
logicznej teorii wymiany� Według Homansa, twórcy teorii wymiany, zachowanie 
społeczne jest procesem wymiany dóbr materialnych i niematerialnych, w trakcie 
którego człowiek dąży nie tylko do zdobycia maksymalnego zysku, lecz także do 
osiągnięcia stanu równowagi między własnymi kosztami i nakładami oraz własnym 
zyskiem a zyskiem innych5�

W najnowszych publikacjach problematyka wymiany wartości dotyczy przede 
wszystkich tzw� sieci wartości, czyli sieci przedsiębiorstw, które łączą ze sobą prze-
pływy informacyjne i uprzywilejowane relacje umożliwiające współpracę w procesie 
tworzenia i dostarczenia wartości klientom6� Problematyką tą zajmował się również 
M� Porter; sformułował on pojęcie systemów wartości oznaczające obszerny zbiór 
działań obejmujący łańcuchy wartości wielu firm7� Warto zauważyć, że wymiana 
wartości następuje między firmą a wszystkimi jej interesariuszami8� W niniejszym 

1 Ph� Kotler, Marketing, Rebis, Poznań 2005, s� 8�
2 Tamże, s� 13�
3 R�L� Miller, W� F� Lewis, Stakeholder Approach to Marketing Management Using the Value Exchange 

Models, „European Journal of Marketing” 1991, vol� 25� 
4 R�P� Bagozzi, Marketing as Exchange, „Journal of Marketing” 1975, vol� 39�
5 Por� J� Szacki, Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002�
6 M� Szymura-Tyc, Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsię-

biorstwa, Wydawnictwo AE, Katowice 2006, s� 47�
7 M� Porter, Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Helion, Gliwice 

2006, s� 62, 204�
8 R�L� Miller, W� F� Lewis, Stakeholder Approach to Marketing Management Using the Value Exchange 

Models, jw�
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opracowaniu problematyka wymiany wartości ograniczona została do relacji klienta 
z firmą� 

W procesie wymiany firmy dostarczają klientom zestaw (kompozycję, wiązkę, 
strumień) wartości, otrzymując w zamian wartości od klientów9� Klienci generują 
na rzecz firmy takie wartości, jak wpływy pieniężne, rekomendacje, informacje itd� 

Uważa się10, że pojęcie „wartość dla klienta” (value to customer, customer value) 
zostało wprowadzone przez P� Druckera w publikacji The Practice of Management 
w 1954 r�11� Od tego czasu pojęcie to – zarówno w formie dosłownej, jak i formach 
zbliżonych – zaczęło się pojawiać w publikacjach z zakresu marketingu i zarzą-
dzania12� Warto zauważyć, że w pojęciu „wartość dla klienta” towarzyszą dualizmy 
znaczeniowe� Wartości oferowane klientom oznaczają bowiem różnorakie korzyści 
składające się na całościową kompozycję wartości13� Wartość dla klienta jest nato-
miast finalną nadwyżką łącznych korzyści (cząstkowych wartości) nad kosztami, 
które klient poniósł14�W literaturze anglojęzycznej customer value obejmuje zarówno 
całościową wartość dla klienta15, jak i wartość klienta dla firmy, czyli wyrażonego 
w ujęciu pieniężnym ogółu wartości netto, jakie generuje klient na rzecz firmy (cu-
stomer lifetime value)16�

Wieloznaczności językowe znajdują odzwierciedlenie w definicjach� Woodruff 
zdefiniował wartość dla klienta jako odczuwane i oceniane przez klienta preferencje 
wobec atrybutów produktu, jego funkcjonowania oraz wynikających z jego użycia 
konsekwencji, które umożliwiają lub uniemożliwiają osiągnięcie celów w procesie 
użytkowania17� Jest to szeroka definicja, gdyż umiejscawia ona wartość dla klienta 
zarówno przed, jak i po użyciu produktu� Wartość dla klienta może być natury emo-
cjonalnej, poznawczej, a także dotyczyć może atrybutów produktu, użycia produktu 

9 B� Dobiegała-Korona, Wartość klienta czy wartość dla klienta?, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębior-
stwie” 2006, nr 1(1)� 

10 Tamże, s� 66�
11 P� Drucker, Practice of Management, Collins, New York 1993, s� 54�
12 Por� A� Payne, S� Holt, Diagnosing Customer Value: Integrating the Value Process and Relationship 

Marketing, „British Journal of Management” 2001, vol� 12� 
13 Por� J�B� Smith, M�Colgate, Customer Value Creation: A Practical Framework, „Journal of Marke-

ting Theory and Practise” 2007, vol� 15, no� 1, Winter 1; B� Dobiegała-Korona, Wartość klienta czy wartość 
dla klienta, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” jw�; K� Mazurek-Łopacińska, Orientacja na klienta 
w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002, s� 18 i in�

14 Por� M� Szymura-Tyc, Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przed-
siębiorstwa, jw�, s� 65–76�

15 Por� J�B� Smith, M�Colgate, Customer Value Creation: A Practical Framework, jw�
16 Por� J�E� Hogan, D�R� Lehmann, M� Merino, R�K� Srivastava, J�S� Thomas, P�C� Verhoef, Linking Custo-

mer Assets to Financial Performance, „Journal of Service Research” 2002, no� 5 (26); M� Calciu, F� Salerno, 
Customer Value Modelling: Synthesis and Extension Proposals, „Journal of Targeting, Measurement and 
Analysis for Marketing” 2002, no� 11, s� 124–147�

17 J�B� Smith, M� Colgate, Customer Value Creation: A Practical Framework, jw�

SGH_155_2012_10_113_Internet_Doligalski-.indd   57 2/8/13   9:40 AM



Rozdział 2. Wpływ internetu na wartość dla klienta 58

oraz wynikających z tego konsekwencji� Holbrook podaje dość abstrakcyjną definicję 
wartości dla klienta, którą są interaktywne i relatywistyczne preferencje i doświad-
czenia18� Jak zauważają J�B� Smith i M� Colgate, definicja ta oddaje najważniejszą 
cechę wartości dla klienta19� Wartość ta jest bowiem postrzegana w niepowtarzalny 
sposób przez klienta, ma charakter kontekstowy, gdyż zależy od sytuacji, produktu, 
konsumenta, oraz dynamiczny, gdyż jest zmienna w czasie� M� Szymura-Tyc dodaje, 
że wartość dla klienta jest wielkością postrzeganą, gdyż dla klienta liczą się tylko te 
korzyści i koszty, które dostrzegł, a nie te, które faktycznie uzyskał lub poniósł20�

Pojęcie wartości dla klienta zbliżone jest do mikroekonomicznego pojęcia 
użyteczności� Oznacza ono zdolność dobra do zaspokajania potrzeb i określa subiek-
tywną przyjemność, pożytek lub zadowolenie płynące z posiadanych dóbr21� Pojęcie 
użyteczności nie obejmuje jednak kosztów nabycia produktu i dotyczy pożytków 
mających miejsce po jego zakupie�

Wartość dla klienta w niniejszym opracowaniu rozumiana jest jako nadwyżka 
korzyści, które klient uzyskuje w procesie wymiany od firmy, nad ceną i kosztami 
niefinansowymi dostępu do tych wartości22� Cena, przy której dochodzi do wymiany, 
jest determinantą podziału wartości między klienta a przedsiębiorstwo (rys� 2�1)� 
Oprócz ceny, którą płaci klient, ponosi on również koszty niefinansowe23� Kategoria 
kosztów niefinansowych klienta obejmuje koszty transakcyjne (koszty związane 
z zawieraniem transakcji, np� koszty zdobycia i przetworzenia informacji, zawarcia 
i monitorowania transakcji oraz egzekwowania zobowiązań24) oraz inne koszty 
związane z konsumpcją lub jej konsekwencjami (np� utrata prestiżu)� Niefinansowe 
koszty klienta można rozpatrywać również z perspektywy postrzeganego przez niego 
ryzyka, czasu poświęconego na otrzymanie określonych wartości czy wysiłku z tym 
związanego (np� konieczność przemieszczenia się, negatywne emocje)� 

18 Tamże�
19 Tamże�
20 M� Szymura-Tyc, Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsię-

biorstwa, jw�, s� 76�
21 Por� P� Samuelson, W�D� Nordhaus, Ekonomia. Tom 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

1996, s� 612�
22 Por� M� Szymura-Tyc, Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przed-

siębiorstwa, jw�, s� 65–77�
23 Dla uproszczenia rozumowania pomijamy inne niż cena finansowe koszty dostępu do wartości� 
24 Por� Z� Staniek, Renta informacyjna w teorii agencji, www�sgh�waw�pl/katedry/ktsr/mat_dyd_doc_

xls/Renta_informacyjna_w_teorii_agencji�doc, [2011�11�10]�
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Rysunek 2.1.  Wartość dla klienta jako podział korzyści dostarczanych klientowi

 

 

 

 

Ogół korzyści 
dostarczanych 
klientowi 
(kompozycja

 

wartości)
 

 

 

 

Wartość dla klienta

Koszty nie�nansowe klienta

Cena i inne koszty �nansowe

Źródło: Opracowanie własne�

Wartość dla klienta jest sumą cząstkowych wartości (korzyści) dostarczonych 
klientowi pomniejszoną o cenę oraz niefinansowe koszty klienta� Uwzględnienie 
kosztów niefinansowych klienta w modelu wartości dla klienta jest istotne, gdyż 
pozwala na pełniejsze zrozumienie kryteriów podejmowania decyzji przez klienta, 
w szczególności w internecie, gdzie często wymiana wartości ma charakter niepienięż-
ny� Z tak sformułowanej definicji wynika, że firma może zwiększać finalną wartość 
dla klienta przez zwiększanie dostarczanych mu korzyści, przez zmniejszenie ceny 
lub ograniczenie kosztów niefinansowych� Co więcej, zachowując ten sam poziom 
wartości dla klienta, firma może czasami podwyższać cenę, jeżeli będzie w stanie 
zredukować koszty niefinansowe klienta� Zależność ta została zauważona na au-
kcjach internetowych, gdzie sprzedawcy o wyższej wiarygodności wyrażanej przez 
pozytywne opinie dotychczasowych klientów oferują często produkty po wyższej 
cenie25� Zjawisko to zostało dokładniej opisane we fragmencie dotyczącym strategii 
cenowych�

Zaletą powyższego podejścia do wartości dla klienta jest prostota� Pewnym jego 
mankamentem jest trudność oszacowania ogółu korzyści dostarczanych klientów 
oraz finalnej wartości dla klienta� Wynika to stąd, że jak zostało już wspomnia-
ne, wartość dla klienta ma charakter subiektywny, kontekstowy i zmieniający się 
w czasie� W konsekwencji należy pamiętać, że zmiany w kompozycji oferowanych 
wartości oraz poziomie ceny mogą prowadzić do różnych zmian finalnej wartości 
dla różnych klientów�

25 T� Obłój, K� Obłój, Diminishing Returns From Reputation: Do Followers Have a Competitive Advan-
tage?, „Corporate Reputation Review” 2006, vol� 9, no� 4, s� 213–224�
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Wybrane elementy z powyższego modelu podziału wartości dla klienta zostały 
potwierdzone empirycznie� Z badań Chena i Dubinskiego wynika, że jakość doświad-
czenia przy zakupach online była pozytywnie skorelowana z całościową wartością 
postrzeganą przez klientów (korelacja wyniosła 0,31)� Z kolei korelacja między ceną 
a postrzeganą wartością dla klienta była ujemna i wyniosła (–0,39)26�

Dla porównania warto przedstawić alternatywne podejście, w którym wartość dla 
klienta jest określana jako iloraz otrzymanych korzyści do poniesionych kosztów27� 
Argumentem za stosowaniem tego modelu jest często występujące we współczesnej 
gospodarce przedstawianie ofert z perspektywy stosunku jakości do ceny� Wadą tego 
podejścia, wykluczają je z dalszych rozważań, jest jego nieużyteczność w ocenie pro-
duktów oferowanych za darmo� W przypadku artykułu dostarczającego czytelnikowi 
pewną korzyść i dostępnego w internecie bez konieczności uiszczania opłat i przy 
niskich kosztach transakcyjnych (czas poświęcony na wykonanie kilku kliknięć) 
wartość dla klienta jest zgodnie z tym podejściem nieproporcjonalnie wysoka, co 
wynika z właściwości dzielenia przez małe liczby�

2.2.2. Kategoryzacja cząstkowych wartości dla klienta

Istotną kwestią jest kategoryzacja cząstkowych wartości dla klienta, rozumianych 
jako korzyści wynikających z relacji z firmą i składających się na całościową kompo-
zycję wartości� Podobnie jak w przypadku definicji, nie występuje jedna powszechnie 
akceptowana kategoryzacja wartości dla klienta� Kategoryzacja wartości dla klienta 
może służyć analizie ofert firm� Zasadne zatem będzie stosowanie różnych klasyfikacji 
wartości w zależności od sektora, w jakim firma działa�

Najprostsza kategoryzacja wartości dla klienta obejmuje wartości funkcjonalne 
i symboliczne� Wartości funkcjonalne są związane z podstawowym użyciem pro-
duktu w celu zaspokojenia podstawowej potrzeby klienta� Wartości symboliczne 
natomiast odzwierciedlają, wzmacniają lub manifestują styl życia, poglądy czy też 
osobowość klienta� W bardziej złożonych klasyfikacjach są wyróżniane również 
wartości emocjonalne i społeczne� 

26 Cai S�, Xu Y�, A Conceptual Model of Perceived Customer Value in E-Commerce: A Preliminary Inve-
stigation, „Proceedings of the 13th European Conference on Information Systems”, The European IS Pro-
fession in the Global Networking Environment, ECIS 2004, Turku, Finland, June 14–16, 2004� 

27 Por� A� Payne, S� Holt, Diagnosing Customer Value: Integrating the Value Process and Relationship 
Marketing, „British Journal of Management” 2001, vol� 12�
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B� Dobiegała-Korona w monografii Konkurowanie o klienta e-marketingiem 
przedstawia odmienną kategoryzację dostarczanych przez współczesny marketing 
wartości dla klienta28:
1) wartość celu – zdolność do zaspokojenia potrzeb lub rozwiązania problemu 

klienta; 
2) wartość formy – odpowiedni kształt, ergonomia, wielkość, stylistyka, kolorystyka, 

wygoda użytkowania, wyposażenie; 
3) wartość czasu – dostępność produktu lub usługi w czasie dogodnym dla klienta;
4) wartość miejsca – tworzona przez dostarczanie produktów do miejsca odpowia-

dającego wygodzie zakupu; 
5) wartość posiadania – dogodny dla klienta sposób przeniesienia prawa własności;
6) wartość komunikacji – dostarczenie klientowi informacji i wiedzy o produk-

tach, miejscach i warunkach nabycia, ale także umożliwienie mu przekazania 
informacji zwrotnej o jego potrzebach i preferencjach, reakcjach na działania 
marketingowe firmy;

7) wartość doświadczeń z marką – dostarczenie wartości zmysłowych, emocjonal-
nych, kognitywnych, behawioralnych i relacyjnych, które uzupełniają wartości 
funkcjonalne�
Powyższa kategoryzacja była punktem wyjścia do stworzenia kategorii warto-

ści oferowanych klientom przez internet� Między obydwoma podejściami nie ma 
diametralnych różnic, niemniej odrębna klasyfikacja dla wartości dostarczanych 
z wykorzystaniem internetu w większym stopniu oddaje specyfikę tego medium� 
Proponowana kategoryzacja wartości dostarczanych klientom z wykorzystaniem 
internetu obejmuje następujące kategorie:
1) wartość celu,
2) wartość komunikacji,
3) wartość wygody,
4) wartość doświadczeń,
5) wartość indywidualizacji,
6) wartość przynależności,
7) wartość czasu,
8) wartość bezpieczeństwa�

Wartość celu wynika ze zdolności firmy do zaspokojenia potrzeb klienta zgodnie 
z jego oczekiwaniami� Wykorzystanie internetu w relacjach z klientami nie wpływa 

28 B� Dobiegała-Korona, T� Doligalski, B� Korona, Konkurowanie o  klienta e-marketingiem, Difin, 
Warszawa 2004, s� 15�
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zasadniczo na zmianę wartości celu, gdyż potrzeby klienta w dużym stopniu pozo-
stają te same� Wyjątkiem są sytuacje, w których firma tworzy lub kształtuje potrzeby 
klienta lub też rozwój internetu przyczynił się do powstania nowych lub zmiany 
dotychczasowych potrzeb klientów�

Wartość komunikacji jest dostarczana klientom przez firmy zarówno w relacjach 
z wykorzystaniem internetu, jak i w tradycyjny sposób� W pierwszym przypadku 
rola komunikacji wzrasta, co wynika z następujących okoliczności� Brak bezpośred-
niego kontaktu klienta z firmą skutkuje koniecznością intensywniejszej komunikacji 
między nimi� W porównaniu z tradycyjnym modelem komunikowania wzrasta tu 
rola klientów� Wartość komunikacji nie wynika jedynie z dwustronnej wymiany 
znaczeń między klientem a pracownikiem firmy� Komunikacja staje się trójstron-
na, gdyż klient komunikuje się również z innymi klientami (użytkownikami), co 
znacząco może wpływać na decyzje nabywcze� Możliwościom szybszej aktualizacji 
towarzyszą jednak oczekiwania klientów, że uzyskiwane przez nich informacje nie 
są przestarzałe� Podobnie jak w tradycyjnej gospodarce, komunikacja oprócz funkcji 
informacyjnych może służyć również edukacji klientów�

Oferowana w tradycyjnej gospodarce wartość miejsca, związana z koniecznością 
pokonania określonego dystansu, traci na znaczeniu na rzecz wartości wygody� Ta 
kategoria obejmuje wiele korzyści związanych z łatwością inicjowania, a następnie 
kontynuowania relacji z firmą� Wartość tę można rozpatrywać z perspektywy niefinan-
sowych kosztów klienta (kosztów transakcyjnych i innych kosztów niefinansowych), 
które są ponoszone w celu zaspokojenia potrzeby�

Internet umożliwia firmom budowanie relacji z klientami oparte na doświadcze-
niach klienta� Wywołanie u klientów pożądanych doświadczeń może być oparte na 
dostarczaniu wartości związanych z estetyką, rozrywką, nauką lub na umożliwianiu 
zaangażowania klienta w interesujące go działanie� Wartość doświadczeń obejmuje 
tym samym wartość formy z poprzedniej klasyfikacji�

Wykorzystanie internetu w relacjach z klientami daje większe możliwości dosto-
sowania kompozycji wartości do indywidualnych potrzeb klienta� Indywidualizacja 
może przybrać formę dogłębnej lub powierzchownej modyfikacji kompozycji wartości 
(por� masowa kastomizacja)�

Kategorią wartości, której rola wzrosła wraz z popularyzacją internetu, jest wartość 
przynależności, co wynika z większej łatwości podejmowania interakcji z innymi 
klientami firmy� Korzyści wynikające z przynależności do różnego rodzaju społecz-
ności konsumenckich mogą obejmować m�in� wiedzę o użytkowaniu produktów, 
identyfikację z grupą oraz rozwój więzi interpersonalnych� 

Interesująca jest zmiana roli czasu w całościowej kompozycji wartości ofero-
wanych klientowi� Wartość czasu w relacjach z klientami ma niezwykle istotne 
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znaczenie� Trzeba ją zagwarantować, aby uniknąć niezadowolenia klienta, jednak 
zapewnienie tej wartości nie zawsze skutkuje jego usatysfakcjonowaniem� Wynika 
to z faktu, że sprawnie działająca strona internetowa czy też przychodząca na czas 
odpowiedź z biura obsługi klienta są wartościami oczekiwanymi przez niego, których 
spełnienie nie wywołuje satysfakcji u klienta29� Konkurowanie przez wartość czasu 
może przyczynić się do wyróżnienia na rynku w przypadku złożonych procesów, 
takich jak rozwój i wprowadzenie produktu na rynek�

W porównaniu z gospodarką tradycyjną w  internecie istotnie wzrasta rola 
wartości bezpieczeństwa, co wynika z wyższego poziomu ryzyka postrzeganego 
przez klientów30� Rozwiązania internetowe, takie jak płatności kartą kredytową, 
niekoniecznie są mniej bezpieczne od płatności dokonywanych poza internetem, 
niemniej bywają uważane za bardziej ryzykowne� Wartość bezpieczeństwa obejmująca 
minimalizację faktycznego oraz postrzeganego ryzyka klienta staje się zatem kolejną 
kategorią wartości, którą firma powinna wziąć pod uwagę, projektując oferowaną 
kompozycję wartości�

Wartościami, które trudno przekazuje się przez internet, są prestiż oraz luksus� 
Usługi lub produkty internetowe mają zazwyczaj charakter zdemokratyzowany, tak 
więc nie występuje ograniczona dostępność typowa dla dóbr prestiżowych i luksuso-
wych� W szczególności dotyczy to wartości przekazywanych w wymianie reklamowej, 
do których dostęp jest darmowy, a w zamian za to firma emituje reklamy� Nie ma 
tu bowiem charakterystycznego ograniczenia w postaci konieczności uiszczenia 
wysokiej opłaty� Wprawdzie możliwa jest sprzedaż produktów luksusowych przez 
internet, jednak firmy dysponujące markami luksusowymi ostrożnie podchodzą do 
tego typu działań31� Same produkty lub usługi związane z internetem mają najczęściej 
charakter utylitarny, a więc są przeciwieństwem dóbr luksusowych, które dostarczają 
wyższych wartości za dużo wyższą cenę�

Próby przyporządkowania poszczególnych kategorii wartości do typów pro-
duktów lub segmentów rynku są obarczone dużym ryzykiem błędu� Można jednak 
zauważyć, że wartości celu, komunikacji, bezpieczeństwa oraz wygody dominują 
w przypadku oferowania dóbr złożonych, których zakup wiąże się z dużym zaanga-
żowaniem kupującego� Wartości te są istotne również z punktu widzenia odbiorcy 
instytucjonalnego� W przypadku oferowania produktów, których zakup wiąże się 

29 Por� cechę konieczną w modelu Kano opisanym w podrozdziale 3�4�5�2�
30 A�E� Schlosser, T�B� White, S�M� Lloyd, Converting Web Site Visitors into Buyers: How Web Site 

Investment Increases Consumer Trusting Beliefs and Online Purchase Intentions, ‚‚Journal of Marketing” 
2006, vol� 70, April�

31 Por� U� Okonkwo, Sustaining the Luxury Brand on the Internet, ‚‚Brand Management” 2009, vol� 16, 
no� 5/6, s� 302–310�
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z małym zaangażowaniem ze strony kupującego, oraz produktów związanych ze 
stylem życia lub wyznawanymi przez klienta wartościami w kompozycji wartości 
zaczynają odgrywać większą rolę wartości doświadczenia lub przynależności�

Warto w tym miejscu przytoczyć jeszcze inne podejścia do kategoryzacji warto-
ści dla klienta dostarczanych z wykorzystaniem internetu� Interesującą klasyfikację 
wartości oferowanych klientom w e-biznesie przedstawił J� Joo32� Wyróżnił on 
mianowicie takie wartości jak oszczędność (economy), wygodę, szybkość, personali-
zację, społeczność, emocje i zaufanie� Warto zauważyć, że klasyfikacja ta poprawnie 
odzwierciedla wartości dostarczane przez przedsięwzięcia e-biznesowe, choć brakuje 
w niej wymiaru dotyczącego stopnia zaspokojenia potrzeby klienta� Można również 
mieć wątpliwości, czy zaufanie to wartość dla klienta, czy też stan klienta, który 
odzwierciedla postrzegane niskie ryzyko relacji z firmą� Anckar i in� zaproponowali 
klasyfikację wartości dostarczanych przez internetowy sklep warzywny� Wyróżnili oni 
mianowicie następujące wartości: konkurencyjne ceny, szeroki i wyspecjalizowany 
asortyment, wygodę zakupów oraz obsługę klientów33�

2.2.3. Strategie cen w internecie

Poziom cen jest kolejną obok niefinansowych kosztów klienta determinantą 
podziału wartości między klienta a przedsiębiorstwo� Dalej zostaną opisane nastę-
pujące aspekty strategii cenowych w internecie: czynniki wpływające na poziom 
cen w internecie, specyfika oferowania produktów czy usług bez pobierania opłat 
za nie, zależność między wiarygodnością sprzedawcy a ceną oferowanego dobra, 
dynamiczne różnicowanie cen oraz handel algorytmiczny�

B�T� Ratchford podaje czynniki wpływające na poziom cen w internecie� Jego 
zdaniem większa przejrzystość cenowa prowadzi do obniżenia cen34� Wynika ona 
z  łatwości porównań cen, na którą składają się niskie koszty porównywania cen 
w różnych sklepach, agregacja sprzedawców w jednym miejscu (np� w ramach aukcji 
internetowej), dostępność mechanizmów porównujących ceny różnych dostawców� 
Do czynników wpływających na obniżenie cen należy również duża liczba dostawców, 
którzy w obrębie transakcji krajowych zazwyczaj nie konkurują lokalizacją firmy� 

32 J� Joo, An Empirical Study on the Relationship Between Customer Value and Repurchase Intention 
in Korean Internet Shopping Malls, „Journal of Computer Information Systems” 2007, Fall, s� 53–62�

33 B� Anckar, P� Walden, T� Jelassi, Creating Customer Value in Online Grocery Shopping, „Internatio-
nal Journal of Retail & Distribution Management” 2002, vol� 30, no� 4�

34 B�T� Ratchford, Online Pricing: Review and Directions for Research, „Journal of Interactive Marke-
ting” 2009, no� 23� 

SGH_155_2012_10_113_Internet_Doligalski-.indd   64 2/8/13   9:40 AM



2.2. Wartość dla klienta w kontekście wymiany 65

Znikoma rola lokalizacji firmy jako źródła wartości dla klienta prowadzi wówczas 
do zwiększenie roli ceny jako czynnika konkurencyjnego�

Można wyróżnić również czynniki wpływające na wzrost cen� Należą do nich 
zróżnicowany poziom reputacji sprzedawców, koszty zmiany dostawcy, a  także 
konieczność uiszczenie opłat na rzecz pośredników takich jak aukcje internetowe 
lub porównywarki cenowe� Oprócz tych czynników w przypadku produktów ma-
terialnych występuje również koszt dostawy�

Koszty zmiany dostawcy w przypadku sklepów internetowych mogą wynikać 
z zaufania do sklepu, przyzwyczajenia klientów oraz niechęci do ponoszenia kosztów 
nauki korzystania z nowego sklepu itp� Występowanie wysokich kosztów zmiany 
dostawcy może skutkować niższymi cenami przy pozyskaniu klientów i wyższymi 
cenami na późniejszych etapach relacji z klientami� Działania tego typu stosowała już 
w 2000 r� firma Amazon�com, różnicując ceny sprzedawanych filmów na DVD, w ten 
sposób, że nowym klientom oferowano niższe ceny niż klientom dotychczasowym35� 
Po nagłośnieniu sprawy firma wycofała się z tego typu różnicowania cenowego, tłu-
macząc różnice w cenach przeprowadzonym eksperymentem, w ramach którego ceny 
podlegały losowym fluktuacjom i nie były ustalane na bazie informacji o klientach� 
Firma zwróciła również klientom kwoty nadpłacone powyżej pierwotnego poziomu, 
przeciętnie w wysokości 3,10 USD� 

Pomimo zwiększonej przejrzystości cenowej występuje zróżnicowanie cen w in-
ternecie� Zdaniem Ratchforda wynika ono ze zróżnicowania reputacji sprzedawców, 
kosztów wyszukiwań ofert przez klientów oraz ze zróżnicowania samych ofert� Na 
zróżnicowanie kosztów wyszukiwań dokonywanych przez klientów mają wpływ ich 
zdolności poznawcze i doświadczenie w korzystaniu z internetu itp�

Popularną strategią cenową jest oferowanie produktów czy usług w internecie 
bez pobierania opłat� Ch� Anderson w monografii Za darmo. Przyszłość najbardziej 
radykalnej z cen podaje następujące sytuacje, w których takie działania są podejmo-
wane: bezpośrednie subsydiowanie krzyżowe, transakcje trójstronne, stosowanie 
modelu freemium, stosowanie niepełnych wersji produktów oraz funkcjonowanie 
na rynkach niemonetarnych36�

Bezpośrednie subsydiowanie krzyżowe występuje wówczas, gdy klient otrzy-
muje pewien produkt za darmo, a płaci za inne� W internecie występuje ono często 
w sklepach internetowych oferujących darmową przesyłkę, zazwyczaj od pewnego 

35 M� Stone, Amazon.com Calls Price Test ‘A Mistake’ – Update, „Newsbyte” 2000, no� 28; Bezos Calls 
Amazon Experiment ‘a Mistake’, „Puget Sound Business Journal”, 28�09�2000, http://www�bizjournals�
com/seattle/stories/2000/09/25/daily21�html, [2012�02�25]�

36 Ch� Anderson, Za darmo. Przyszłość najbardziej radykalnej z cen, Społeczny Instytut Wydawniczy 
Znak, Kraków 2011�
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poziomu zakupów� Wówczas przychody ze sprzedanych produktów powinny pokryć 
również koszty oferowanej za darmo przesyłki� 

Wartości darmowe są oferowanie również w ramach transakcji trójstronnych, czyli 
wówczas, gdy firma generuje zyski z przynajmniej dwóch grup klientów� Mogą w nich 
brać udział użytkownicy, czyli osoby korzystające z wartości oferowanych za darmo, 
takich jak artykuły, poczta elektroniczna, wyszukiwarka itp�, oraz reklamodawcy, którzy 
dokonują płatności na rzecz portalu w zamian za możliwość dotarcia z komunikatem 
reklamowych do jego użytkowników� W tym przypadku strategia wartości darmowych 
służy pozyskaniu użytkowników o odpowiednim profilu, na bazie których firma będzie 
generować przychody od drugiej grupy klientów (reklamodawców)� Koncepcja transakcji 
trójstronnych przypomina opisywane w dalszej części rozdziału rynki wielostronne, 
jednak na nich powinna występować interakcja między tymi grupami klientów�

Kolejna metoda polega na oferowaniu podstawowych wartości za darmo i pobie-
raniu płatności za bardziej atrakcyjne wartości� Strategia ta bywa nazywana freemium, 
co jest zbitką słów free i premium37� Strategia ta może się wydawać atrakcyjna� Dzięki 
oferowaniu wartości darmowych firma może pozyskać wielu klientów i dysponować 
rozpoznawaną marką� Jeżeli dodatkowo potrafi zamienić pewien odsetek klientów 
bezpłatnych w klientów premium (klientów płatnych), wówczas również generuje 
przychody, a być może nawet zyski� W praktyce model ten zakładający, że klienci 
płacący będą w stanie utrzymać klientów bezpłatnych nie zawsze się sprawdza� 
Problemem jest zaoferowanie na tyle atrakcyjnych wartości premium, aby klienci, 
którzy otrzymują już wartości darmowe, byli skłonni wykupić wartości płatne� Czyn-
nikiem utrudniającym stosowanie tej strategii jest niechęć do płacenia w internecie 
za treści lub usługi� Anderson wspomina, że w modelu freemium 5% klientów do-
konuje płatności, a 95% są klientami bezpłatnymi, co oznacza, że jeden klient płatny 
utrzymuje dziewiętnastu bezpłatnych (Anderson nie podaje źródła ani przykładów 
tego stwierdzenia)� Strategię freemium stosuje serwis społecznościowy m�in� Fotka�pl� 
Podobnie jak większość serwisów społecznościowych oferuje on swoje usługi za 
darmo� Wyjątkiem jest płatna usługa zwaną „Gwiazdą”� Obejmuje ona oznaczenie 
użytkownika profilu jako gwiazdy oraz dodatkowe funkcjonalności� Jak podaje Rafał 
Agnieszczak, założyciel serwisu Fotka�pl, jedynie 1% klientów w danym momencie 
korzysta z tej usługi, przy czym generuje ona ok� 30% przychodów serwisu� Pozostałe 
przychody serwisu są generowane z emitowanych w nim reklam38�

37 Por� M�F� Niculescu, D�J� Wu, When Should Software Firms Commercialize New Products Via Fre-
emium Business Models?, 2011�05�29, http://ssrn�com/abstract=1853603; K� Heires, Why It Pays to Give 
Away the Store, http://money�cnn�com/magazines/business2/business2_archive/2006/10/01/8387115/
index�htm, [2012�04�18]� 

38 Informacje uzyskane z firmy Fotka�pl [2012�04�18]�
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Można wyróżnić zbliżony model oferowania pewnych wartości za darmo� Wartości 
darmowe często są oferowane w postaci niepełnych wersji produktów� W przypadku 
książek może to być możliwość wglądu w  kilka stron książki, w przypadku utworów 
muzycznych – możliwość odtworzenia części utworu, a w przypadku oprogramowa-
nia – ograniczona czasowo lub funkcjonalnie wersja produktu� Darmowe wartości 
są udostępniane w tym przypadku głównie w celu minimalizacji ryzyka kupującego, 
wynikającego z niedopasowania zakupionego produktu czy usługi do jego potrzeb� 
Jest to metoda w pewnym stopniu przypominająca metodę freemium, jednak między 
nimi występują znaczące różnice� Niepełne wersji produktów, podobnie jak w trady-
cyjnej gospodarce próbki darmowe, mają obrazować wartości płatne i tym samym 
zachęcić użytkowników do zakupu� Same te wartości przedstawiają niską wartość 
z punktu widzenia konsumpcji� W przypadku modelu freemium, wartości darmowe 
często charakteryzują się sporą atrakcyjnością i są wystarczające dla wielu klientów� 
W modelu freemium to bowiem klienci premium utrzymują klientów darmowych, 
którzy mogą w długim okresie korzystać z usług firmy bez dokonywania płatności�

Kolejnym przypadkiem stosowania ceny darmowej są rynki niemonetarne� 
Możliwe są bowiem wymiany wartości bez wymiany pieniężnej i bez subsydiowania 
krzyżowego� Przykładem są twórcy umieszczający swoje dzieła w internecie i osoby 
publikujące w nim pewne treści� Oferują oni je za darmo, uzyskując w zamian takie 
wartości jak reputacja, informacje zwrotne czy rekomendacje� Motywem publiko-
wania treści w internecie może być również altruizm, tłumaczący quasi-anonimowe 
edytowanie haseł w Wikipedii lub udostępnienie mocy komputerowej dla programu 
dokonującego obliczeń służących rozwojowi wiedzy� Rynki niemonetarne mogą 
bazować również – zdaniem Andersona – na barterze w postaci wymiany pracy� 
Internauci, aby otrzymać dostęp do pewnych treści, wykonują określoną pracę, 
np� odcyfrowują tzw� kody captcha (rodzaj zabezpieczenia polegającego najczęściej 
na wpisaniu tekstu z obrazka)� Trzecim przykładem rynków niemonetarnych jest 
piractwo, czyli sytuacja, w której produkty w formie cyfrowej są nielegalnie wyko-
rzystywane bez uiszczenia opłat na rzecz twórcy�

Niezwykle interesująca z punktu widzenia strategii cenowych w internecie jest 
zależność między reputacją sprzedawcy a poziomem ceny� W artykule Diminishing 
Returns From Reputation: Do Followers Have a Competitive Advantage? autorzy 
przedstawili wyniki badań dotyczących wpływu reputacji sprzedawców na aukcji 
internetowej na poziom cen, przy których zawierali oni transakcje� Zmierzyli reputa-
cję sprzedawców za pomocą ocen wystawionych przez osoby, z którymi sprzedawcy 
zawierali transakcje� Tak rozumiana reputacja jest istotną przesłanką zdobycia zaufa-
nia klientów� Badania wykazały, że wyższy poziom reputacji pozwalał na sprzedaż 
produktów po wyższych cenach� Krańcowy wzrost cen wynikający ze wzrostu repu-
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tacji był jednak malejący� Może to oznaczać, że inwestowanie w reputację przynosi 
korzyści, niemniej korzyści z reputacji rosną wolniej niż sama reputacja39� Wyniki 
badań potwierdzają wnioski wypływające z modelu wartości dla klienta, zgodnie 
z którym klienci biorą pod uwagę cenę oraz niefinansowe koszty takie jak ryzyko� 
Zwiększenie zaufania, a tym samym obniżenie niefinansowych kosztów, pozwala 
na podwyższenie ceny przy zachowaniu tego samego poziomu wartości dla klienta� 

Do podobnych wniosków dochodzi Dellarocas w artykule The Digitization of 
Word of Mouth� Zestawia on badania dotyczące systemu oceny sprzedających serwisu 
aukcyjnego eBay mającego na celu ograniczenie asymetrii informacji potencjalnych 
kontrahentów� Z badań wynika, że reputacja sprzedawcy wpływa pozytywnie zarów-
no na cenę, jak i prawdopodobieństwo zakupu� Wprawdzie dokładniejsze wnioski 
z cytowanych badań są miejscami sprzeczne, niemniej do częściej powtarzających 
się konkluzji należy spostrzeżenie, zgodnie z którym wpływ reputacji sprzedawcy 
na cenę produktu jest wyższy w przypadku produktów obarczonych wyższych ryzy-
kiem lub produktów droższych� Kwestią budząca kontrowersje jest natomiast wpływ 
negatywnych opinii o sprzedawcy� Z niektórych przytaczanych badań wynika, że 
skutkują one niższą ceną transakcji, z innych – że ta zależność występuje jedynie 
w przypadku produktów używanych� Niektórzy badacze nie dostrzegli natomiast tej 
zależności� Dellarocas zadaje również pytanie o skuteczność systemu oceny sprzeda-
jących serwisu aukcyjnego eBay, skoro ponad 99% ocen jest pozytywnych40� Jest to 
problem wykraczający poza ten serwis, gdyż dominację ocen pozytywnych można 
zaobserwować również w polskim serwisie aukcyjnym Allegro�pl41�

Wnioski dotyczące niejednoznacznego wpływu reputacji sprzedawcy na cenę 
transakcji korelują z wynikami badań Bapny i  in�42� Badacze uwzględnili więcej 
parametrów, m�in� długość aukcji (czas na licytowanie)� Z ich badań wynika, że w au-
kcjach o dłuższym czasie na licytowanie reputacja sprzedawcy istotnie pozwala na 
sprzedaż po wyższej cenie� W przypadku sprzedawców o niskiej reputacji to krótsza 
długość aukcji umożliwia uzyskanie wyższych cen� Inaczej sprawa wygląda w przy-
padku sprzedawców o wypracowanej reputacji – długość aukcji wpływa korzystnie 
na poziom ceny� Powyższe wnioski można wytłumaczyć z wykorzystaniem teorii 
kosztów transakcyjnych� Dłuższy czas na licytowanie skutkuje lepszym dostępem 
do informacji, a więc tym samym ułatwia podjęcie racjonalnej decyzji�

39 T� Obłój, K� Obłój, Diminishing Returns From Reputation: Do Followers Have a Competitive Advan-
tage?, „Corporate Reputation Review” 2006, vol� 9, no� 4, s� 213–224�

40 Ch� Dellarocas, The Digitization of Word of Mouth: Promise and Challenges of Online Feedback 
Mechanisms, ‚‚Management Science” 2003, vol� 49, no� 10�

41 Por� http://www�allegro�pl/, [2012�03�07]�
42 R� Bapna, W� Jank, G� Shmueli, Price Formation and its Dynamics in Online Auctions, ‚‚Decision 

Support Systems” 2008, vol� 44, no� 3�
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Twierdzenie o niezmiennej zależności między reputacją a ceną nie znajduje 
również potwierdzenia w badaniach Liu, Wei i Chena� Zbadali oni tę zależność 
w chińskim serwisie zakupowym Taobao�com� Z ich badań wynika, że sprzedawcy 
o wysokiej reputacji przyciągają doświadczonych konsumentów, którzy są z natury 
rzeczy wrażliwi cenowo� Z drugiej strony sprzedawcy o niskiej reputacji częściej sto-
sują wyższe ceny, kierując się chęcią zawarcia transakcji z konsumentami naiwnymi 
lub mniej doświadczonymi� W konsekwencji zależność pomiędzy reputacją a ceną 
oferowanego produktu jest odmienna niż wynika to z cytowanych powyżej badań� 
Z czego wynikają różnice w strategiach cenowych na różnych serwisach zakupowych? 
Koszty poszukiwań (search cost) w serwisie Taobao�com mogą być wyższe, co wynika 
z odmiennej architektury informacji, dostępności narzędzi wyszukiwawczych, a także 
nadmiernej liczby ofert� Tym samym założenie o niskich kosztach transakcyjnych 
występujących na rynkach elektronicznych (electronic marketplace) w tym wypadku 
nie jest spełnione43�

Ciekawą innowacją w zakresie strategii cenowych są tzw� zakupy grupowe, 
polegające na oferowaniu wybranych produktów po cenie często o 50% niższej od 
cen rynkowych� W ostatnim czasie zakupy tego typu zyskały na popularności, co 
doprowadziło do powstania wielu klonów protoplasty tego typu zakupów, jakim 
jest Groupon� 

Przedsięwzięcia tego typu działają na rynku wielostronnym� Ich klientami 
z  jednej strony są konsumenci pragnący dokonać zakupu po atrakcyjnej cenie, 
z drugiej firmy-sprzedawcy� Kompozycja wartości oferowana konsumentom obej-
muje możliwość zakupu wąskiego zakresu dóbr w określonym okresie za cenę dużo 
niższą od cen rynkowych� Korzystanie z ofert firm tego typu wiąże się ze śledzeniem 
aktualnych promocji i szybkim, jeżeli nie impulsowym, podejmowaniem decyzji� 
Niekoniecznie musi to oznaczać wyższe koszty transakcyjne dla części klientów� 
Może bowiem być tak, że obserwacje aktualnych ofert traktują oni jako pewien 
rytuał, za co są nagradzani zakupem produktu po atrakcyjnej cenie�

Sytuacja jest bardziej złożona w przypadku drugiego rodzaju klientów, jakim 
są firmy-sprzedawcy� Serwisy zakupów grupowych oferują im korzyści wynikające 
z różnicowania cenowego (dyskryminacji cenowej) oraz promocji44� Różnicowanie 
cenowe oznacza w tym przypadku możliwość zaoferowania dużo niższej ceny tym 
konsumentom, którzy nie byli skłonni dotychczas skorzystać z usług lub produktów 

43 Y� Liu, K�K� Wei, H� Chen, Pricing Strategy in Online Retailing Marketplaces of Homogeneous Goods: 
Should High Reputation Seller Charge More?, w: M�L� Nelson, M� J� Shaw, T�J� Strader, Value Creation in 
E-Business Management, Springer, Berlin–Heilderberg 2009�

44 B� Edelman, S� Jaffe, S�D� Kominers, To Groupon or Not to Groupon: The Profitability of Deep Disco-
unts, Harvard Business School, Working Paper, 11-063, 2011�10�19�
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firmy� Dodatkową wartością jest promocja produktów sprzedawcy, jaką dokonuje 
serwis zakupów grupowych� Zazwyczaj klienci płacą ok� 50% standardowej ceny, 
przy czym kolejne 25% standardowej ceny to prowizja serwisu zakupów grupowych, 
firma sprzedaje zatem swoje produkty za 25% ceny standardowej� Zasadne wydaje 
się zatem pytanie o rentowność tego typu działań�

Promocje tego typu są bardziej opłacalne dla firm, w których strukturze kosztów 
dominują koszty stałe, a koszty zmienne związane z obsługą poszczególnych klientów 
nie są znaczące� Atrakcyjność ofert tego typu wzrasta wówczas, gdy firma dysponuje 
niewykorzystanymi mocami wytwórczymi, których koszty – ze względu na wysoki 
poziom kosztów stałych – i tak ponosi� Sytuacja taka występuje w przypadku usług 
wymagających utrzymania kosztownej infrastruktury, np� hotele, kina, rejsy, baseny� 
W sytuacji odwrotnej, gdy w kosztach ogółem dużą rolę odgrywają koszty zmienne, 
związane z obsługą poszczególnych klientów, atrakcyjność tego typu promocji maleje� 
Potwierdzają to badania, z których wynika, że duży odsetek właścicieli restauracji nie 
był usatysfakcjonowany z korzystania z tego typu promocji45� Klienci pozyskiwani 
w ten sposób charakteryzowali się bowiem często brakiem lojalności, a także niechę-
cią do zakupywania produktów nieobjętych promocją (a więc produktów wysoko 
marżowych)� Z badań wynika również, że 66% przedsiębiorców zadeklarowało, 
że prowadzone przez nich działania z tego zakresu były rentowne, 32% wykazało 
brak rentowności� Wśród restauracji odsetek nierentownych kampanii był wyższy 
i wyniósł 42%� 

Zdaniem badanych kampanie tego typu przyciągają klientów, którzy są nastawieni 
transakcyjnie i niechętnie będą ponownie korzystać z usług firmy� Kampanie tego 
typu mogą jednak być korzystne w przypadku możliwości sprzedaży dodatkowych 
produktów po standardowych cenach (cross-selling), w szczególności w przypadku 
firm o niewyrobionej marce�

Wykorzystanie internetu i nowych technologii w marketingu umożliwia również 
dynamiczne różnicowanie cen (dynamiczną dyskryminację cenową, systemy dyna-
micznej wyceny)� Dynamiczne różnicowanie cen polega na sprzedaży tych samych 
produktów po różnych cenach, przy czym poziom cen jest ustalany automatycznie, 
bazując na takich zmiennych, jak liczba dostępnych produktów, zainteresowanie 
kupujących, ilość czasu do wykorzystania danej oferty czy też poziom cen ofert 
konkurencyjnych� 

Dynamiczne różnicowanie cenowe znajduje zastosowanie w sprzedaży dóbr 
łatwo definiowalnych, o dużym stopniu standaryzacji oraz tracących na wartości 

45 U�M� Dholakia, How Effective Are Groupon Promotions for Businesses, Rice University, Working 
Paper, 2010�10�28, http://ssrn�com/abstract=1696327, [2012�02�26]�
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wraz z upływem czasu (bilety lotnicze, wycieczki, usługi hotelowe)46� Klasycznymi 
przykładami dynamicznego różnicowania cen jest sprzedaż biletów lotniczych, 
w przypadku której ceny są uzależnione od liczby wolnych miejsc oraz czasu do 
odlotu, oraz aukcje internetowe, na których poziom ceny transakcyjnej zależy od 
ofert kupna� 

Na rynkach finansowych występuje zjawisko zbliżone do dynamicznego różni-
cowania cen, którym jest handel algorytmiczny (algorithmic trading, high frequency 
trading)� Polega on na wykorzystaniu algorytmów do zlecania transakcji kupna lub 
sprzedaży, głównie akcji i instrumentów pochodnych, w określonych warunkach� 
W praktyce sprowadza się to do wykonywania superszybkich transakcji (wspomina 
się o dokonywaniu 1 miliona operacji na sekundę), które w opinii niektórych mogą 
przyczyniać się do zwiększenia zmienności rynków, co w skrajnej postaci może 
prowadzić do nieoczekiwanych krachów47�

Ciekawy przypadek handlu algorytmicznego został zaobserwowany w serwisie 
Amazon�com� Firma ta nie tylko sprzedaje książki, lecz na swojej platformie umożliwia 
również innym podmiotom sprzedaż książek, głównie używanych� Aby zwiększyć 
wartość dla sprzedających, firma dopuszcza dynamiczne różnicowanie cen przez 
stosowanie różnego rodzaju algorytmów� W kwietniu 2011 r� jeden z blogerów opisał 
sytuację, w której książka z zakresu biologii owadów pt� The Making of a Fly była 
oferowana przez jednego sprzedawcę za 23 mln dolarów (dokładnie: 23 698 655,93 
USD), podczas gdy drugi sprzedawca oczekiwał za nią ok� 18 mln dolarów (dokład-
nie: 18 651 718,08 USD)48� Z czego wynikały tak wysokie ceny książki? Nieużywana 
książka była oferowana przez dwóch sprzedawców, którzy ustalali cenę książki, ba-
zując na cenie oferowanej przez konkurenta� Jeden z nich prawdopodobnie ustalał 
cenę na poziomie 98% ceny konkurenta, drugi na poziomie 127% ceny pierwszego� 
Przy każdym kolejnym ustaleniu ceny wzrastała ona, aż osiągnęła podany powyżej 
poziom� Wówczas cena została prawdopodobnie ręcznie skorygowana do poziomu 
ok� 100 USD� Warto zastanowić się również nad strategiami cenowymi obydwu 
sprzedających� Oferowanie produktu po cenie niewiele niższej od konkurencji wy-
daje się zrozumiałe� Ciekawsza jest strategia drugiego gracza� Oferowanie produktu 
po wyższej cenie może wynikać z wyższej reputacji sprzedawcy� Zapewne nie był to 

46 Szerzej: B� Dobiegała-Korona, T� Doligalski, B� Korona, Konkurowanie o klienta e-marketingiem, 
jw�, s� 181�

47 Por� T� Hendershott, Ch�M� Jones, A�J� Menkveld, Does Algorithmic Trading Improve Liquidity?, „Jour-
nal of Finance” 2011, vol� LXVI, no� 1; W� Matusiak, HFT na giełdach: Inaczej niż manipulacją nazwać się 
tego nie da. Rozmowa z Lesławem Pietrasiewiczem, http://wyborcza�biz/Gieldy/1,114507,11410222,HFT_
na_gieldach__Inaczej_niz_manipulacja_nazwac_sie�html, [2012�03�23]�

48 M� Eisen, Amazon’s $23,698,655.93 book about flies, wpis na blogu „it is NOT junk” z 22�04� 2011, 
http://www�michaeleisen�org/blog/?p=358, [2012�02�26]�

SGH_155_2012_10_113_Internet_Doligalski-.indd   71 2/8/13   9:40 AM



Rozdział 2. Wpływ internetu na wartość dla klienta 72

kluczowy argument w tym przypadku, gdyż poziom reputacji obydwu sprzedaw-
ców (rozumiany jako wartość przeciętna ocen przyznanych przez kupujących) był 
zbliżony� Tym bardziej zadać można pytanie, jak bardzo wysoki musi być poziom 
reputacji, aby klienci byli skłonni zapłacić o 27% wyższą cenę� Przekonujące wy-
tłumaczenie bazuje na przypuszczeniu, że sprzedawca oczekujący wyższej ceny nie 
posiadał książki, którą oferował, a cena o 27% wyższa od konkurenta miała zagwa-
rantować pokrycie kosztów nabycia książki od konkurenta wraz z towarzyszącymi 
temu kosztami transakcyjnymi (koszt przesyłki itp�)� 

2.2.4. Koszty transakcyjne klienta w internecie

Jedną z determinant wartości dla klienta są jego koszty niefinansowe, na które 
składają się koszty transakcyjne i inne niefinansowe koszty występujące po zawarciu 
transakcji i związane z konsumpcją�

W rozumieniu O�E� Williamsona koszty transakcyjne to komparatywne koszty 
planowania, adaptacji i nadzorowania zadań w różnych strukturach zarządzania� 
Koszty transakcyjne można określić jako koszty związane z zawieraniem transakcji49� 
W przypadku transakcji kupna do kosztów tych nie zalicza się cena zakupywanego 
dobra, a ogół pieniężnych i niepieniężnych kosztów, które trzeba ponieść, aby za-
wrzeć transakcję� Koszty transakcyjne występują zarówno po stronie kupującego, 
jak i sprzedającego� 

Można wyróżnić następujące koszty transakcyjne klienta w procesie nabywczym� 
Koszty identyfikacji własnej potrzeby są relatywnie niskie przy zakupie produktu 
szybko zbywalnego przez konsumenta, natomiast stają się znaczne w przypadku 
rozpoznania potrzeb firmy w zakresie systemu informatycznego� Kolejnym etapem 
jest przełożenie potrzeb na parametry produktu. Następnie występują koszty 
poszukiwania informacji o produktach zaspokajających te potrzeby, a także o do-
stawcach oferujących te produkty� W przypadku wyselekcjonowania potencjalnych 
dostawców występują koszty komunikacji i negocjacji. Jeżeli transakcja dotyczy 
zakupu dóbr wartościowych, o dużym znaczeniu dla klienta, z którymi wiąże się 
wysokie ryzyko, będzie on w większym stopniu skłonny ponieść koszty zabezpie-
czenia transakcji, np� koszty usług prawniczych lub ubezpieczenia� Następne są 
koszty związane ze złożeniem zamówienia, zarówno finansowe (np� prowizje od 
płatności), jak i niefinansowe (np� rozpoznanie rozwiązań transakcyjnych dostawcy 

49 Por� O�E� Williamson, The Economic Institutions of Capitalism. Firms, Markets, Relational Contrac-
ting, Yale University, New Haven 1985�
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i dostosowanie się do nich)� Następnie występują koszty związane z przyjęciem 
produktu, w tym koszty transportu, a także nadzoru, mające na celu ustalenie, czy 
klient otrzymał oczekiwane wartości� Jeżeli taka sytuacja nie nastąpiła, mogą wy-
stąpić koszty egzekwowania wartości, których klient oczekiwał, a nie otrzymał od 
dostawcy� Dodatkowo mogą się pojawić koszty związane z nauką produktu i jego 
dostosowaniem do potrzeb użytkowników�

Koszty transakcyjne poniesione przed zawarciem transakcji, a więc koszty przy-
gotowania lub doprowadzenia do transakcji, nazywane są kosztami koordynacji� 
Natomiast koszty występujące po jej zawarciu, związane z realizacja warunków 
umowy, nazywane są kosztami motywacji50� Przyjmuje się, że koszty koordynacji 
powstają w wyniku występowania ograniczonej racjonalności (która może wynikać 
z asymetrii informacyjnej), natomiast koszty motywacji wynikają z oportunizmu�

Ograniczona racjonalność (bounded rationality) polega na podejmowaniu nie-
optymalnych decyzji, co wynika z niepełnej informacji, brania pod uwagę jedynie 
aspektów krótkookresowych, działania pod wpływem emocji itp� Oportunizm ozna-
cza zachowania jednej ze stron relacji zmierzające do uzyskania nieuzasadnionych 
korzyści kosztem drugiej strony51�

Na poziom kosztów transakcyjnych wpływają również takie czynniki, jak spe-
cyfika aktywów, niepewność oraz częstotliwość transakcji� Specyficzne inwestycje 
(specyfika aktywów) są to poniesione inwestycje, które nie będą przydatne poza re-
lacją z danym dostawcą� Niepewność to stopień, w którym podmiot nie jest w stanie 
przewidzieć rezultatów działań swoich lub innych podmiotów� Zdaniem Williamsona 
niepewność jest uznawana za najsilniejszą determinantę kosztów transakcyjnych, 
natomiast częstotliwość transakcji –  za najsłabszą52�

Wprawdzie w większości opracowań dotyczących kosztów transakcyjnych auto-
rzy posługują się pojęciem niepewności, niemniej w dalszych rozważaniach będzie 
używane zbliżone do niej pojęcie ryzyka klienta wynikające z relacji z firmą� Jest ono 
miarą możliwych niepożądanych sytuacji, na jakie klient może być narażony z tytułu 
tej relacji� W postrzeganiu klientów relacje z firmą z wykorzystaniem internetu cha-
rakteryzują się wyższym poziomem ryzyka w porównaniu z relacjami bazującymi na 
bezpośrednim kontakcie� Nie powinno być to zaskoczeniem, gdyż wyższe ryzyko jest 

50 O�E� Williamson, Transaction-Cost Economics: The Governance of Contractual Relations, „Journal 
of Law and Economics” 1979, vol� 22, no� 2�

51 Por� O�E� Williamson, The Economic Institutions of Capitalism. Firms, Markets, Relational Con-
tracting, jw�

52 Tamże�
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postrzegane również przy innych bezosobowych kanałach marketingowych, takich 
jak sprzedaż katalogowa, wysyłkowa czy telefoniczna53�

Warto przy tym zauważyć, że opisywane ryzyka klienta w relacjach z firmami 
z wykorzystaniem internetu najczęściej są utożsamiane z ryzykiem klienta dokonu-
jącego zakupów za pomocą tego medium� W rzeczywistości zakupy produktów są 
istotą jedynie niewielkiej części aktywności klientów w internecie� Oprócz zakupów 
klienci wykorzystują internet do komunikowania się, znajdywania informacji, sze-
roko rozumianej rozrywki, a także do bardziej skomplikowanych czynności takich 
jak zarządzanie zasobami finansowymi, rezerwacja biletów czy edukacja� W wielu 
przypadkach klienci są aktywnie włączeni w proces kształtowania wartości� Większe 
zaangażowanie w relację z firmą może spowodować zwiększone prawdopodobieństwo 
niepożądanych sytuacji, czyli wyższe ryzyko klienta� 

Tabela 2�1 przedstawia proponowaną klasyfikację rodzajów ryzyk klienta towa-
rzyszących wykorzystaniu internetu w relacjach z szeroko rozumianym otoczeniem 
według kryterium przyczyn ryzyka�

Tabela 2.1. Klasyfikacja ryzyka klienta w internecie według jego przyczyn

Wymiar ryzyka klienta Charakterystyka

Ryzyko złożoności 
poznawczej

Podejmowanie nieoptymalnych decyzji wynikających z niemożności przeanalizowania 
i ewaluacji dostępnych informacji (por. ograniczona racjonalność)

Ryzyko firmy Straty wynikające z nieuczciwego lub niedbałego postępowania firmy (por. oportunizm)

Ryzyko technologii Straty wynikające z niewłaściwie działającej lub obsługiwanej technologii

Ryzyko osób trzecich Straty wynikające z działalności osób trzecich niebędących stronami relacji, m.in. 
przestępców internetowych

Ryzyko wyboru 
niewłaściwego standardu

Straty wynikające z ograniczonej użyteczności związanej z ograniczeniami 
technologicznymi używanego standardu

 Źródło: Opracowanie własne�

M�S� Featherman i P�A� Pavlou podają klasyfikację postrzeganych przez klienta 
ryzyk w internecie według kryterium aspektu, jakiego ryzyko dotyczy (tab� 2�2)� 
Warto zauważyć, że nowym wymiarem ryzyka klienta – w porównaniu z gospodar-
ka przemysłową – jest ryzyko utraty prywatności� Oznacza ono utratę informacji 
wrażliwych, czyli sytuację, w której osoby trzecie wchodzą w posiadanie osobistych 
informacji lub danych klienta� Utrata informacji wrażliwych może skutkować z jednej 
strony ujawnieniem ich szerszemu gronu osób, z drugiej zaś wykorzystaniem ich 
w celu komercyjnym, co w skrajnym przypadku może przybrać formę przestępstw 

53 S� Forsythe, Ch� Liu, D� Shannon, L�Ch� Gardner, Development of a Scale to Measure the Perceived 
Benefits and Risks of Online Shopping, „Journal of Interactive Marketing” 2006, no� 2�
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finansowych� Opisywana klasyfikacja ryzyka klienta została dokonana według kry-
terium rodzaju strat, na jakie klient jest narażony w związku z tym ryzykiem� Są 
to zatem klasyfikacje rodzajów ryzyka koncentrujące się na skutkach i pomijające 
przyczyny ryzyka�

Tabela 2.2.  Klasyfikacja wymiarów ryzyka klienta w internecie według aspektów, 
których one dotyczą

Wymiar ryzyka klienta Towarzyszący rodzaj straty

Ryzyko jakości Strata wynikająca z odmiennej kompozycji wartości niż wynikałoby to z oczekiwań lub 
informacji otrzymanych od firmy

Ryzyko finansowe Strata finansowa wynikająca z poniesienia większego od oczekiwanego poziomu 
kosztów oraz z ewentualnych oszustw finansowych

Ryzyko czasu Strata wynikająca z czasu poświęconego na wyszukanie, kupno, poznanie i zwrot 
niewłaściwego produktu

Ryzyko psychologiczne Gorsze samopoczucie, niezadowolenie lub frustracja wynikające z błędnych decyzji

Ryzyko społeczne Strata wizerunkowa wynikająca z wyboru określonych produktów lub usług

Ryzyko utraty 
prywatności

Ujawnienie niepożądanym osobom danych lub informacji osobistych

Źródło: M�S� Featherman, P�A� Pavlou, Predicting e-Services Adoption: a Perceived Risk Facets Perspective, „Inter-
national Journal of Human-Computer Studies” 2003, vol� 59, no� 4�

2.2.5. Wartości generowane przez klientów

W procesie wymiany wartości firma dostarcza klientom wielu wartości (korzy-
ści), otrzymując w zamian wartości generowane przez klientów (rys� 2�2)� Wartości 
dostarczane firmie przez klientów zostały w tym opracowaniu przypisane do dwóch 
kategorii� Pierwsza kategoria obejmuje wartości dostarczane bezpośrednio firmie, 
takie jak wpływy pieniężne; wartości dla innych grup klientów; dane, informacje 
i wiedza; działania w ramach współtworzenia wartości; korzyści efektu skali� Druga 
kategoria obejmuje wartości, w procesie generowania których biorą także udział 
pozostali – dotychczasowi lub potencjalni – klienci� Do wartości tych należą re-
komendacje, korzyści z uczenia się przez obserwacje, korzyści wynikające z efektu 
sieciowego (efektu usieciowienia)�
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Rysunek 2.2.  Zakres wartości będący przedmiotem wymiany między klientem  
a firmą w internecie

Firma  Klient 

 wartość celu  
 wartość komunikacji  
 wartość wygody  
 wartość doświadczeń  
 wartość indywidualizacji  
 wartość przynależności  
 wartość czasu  
 wartość bezpieczeństwa  

 wpływy pieniężne  
 wartości dla innych grup klientów 
 dane, informacje i wiedza  
 działania w ramach współtworzenia wartości  
 korzyści efektu skali  
 rekomendacje  
 korzyści z uczenia się przez obserwacje 
 korzyści efektu sieciowego 

Źródło: Opracowanie własne�

Do najważniejszych wartości otrzymywanych bezpośrednio od klientów należą 
wpływy pieniężne� Wpływają one na rentowność i płynność firmy� Dzięki nim firmy 
mogą dostarczać wartości pozostałym interesariuszom, takim jak pracownicy, do-
stawcy, akcjonariusze54� W zakresie pomiaru wpływów pieniężnych generowanych 
przez klientów jest stosowanych wiele wskaźników, do których należą m�in� wartość 
klienta oraz rentowność relacji z klientami� 

Oprócz wpływów pieniężnych klienci dostarczają firmie wartość przez korzysta-
nie z jej darmowych usług i zwiększanie wartości dla innej grupy klientów, która 
korzysta z płatnych usług firmy opartych na bazie klientów korzystających z usług 
darmowych� Ten, oparty na dwóch grupach klientów, sposób kreacji wartości w firmie 
jest często spotykany we współczesnej gospodarce na tzw� rynkach wielostronnych� 

Kolejną wyróżnioną kategorią korzyści generowanych przez klientów są dane, 
informacje i wiedza przekazywane firmie� Oprócz danych niezbędnych do zawarcia 
transakcji, informacje i wiedza zazwyczaj dotyczą potrzeb i preferencji klientów, ich 
dotychczasowych doświadczeń z produktem� Informacje i wiedza otrzymywane od 

54 Por� B� Dobiegała-Korona, Wartość klienta, w: Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora, 
red� M� Panfil, A� Szablewski, Poltext, Warszawa 2006, s� 92�
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klientów mogą się przyczyniać do powstawania i wdrażania innowacji� W ostat-
nich latach koncepcja współpracy z klientem przy kreowaniu innowacji zyskała na 
popularności i została szeroko opisana w literaturze przedmiotu55� 

Klienci mogą ponadto brać czynny udział w procesie współtworzenia wartości� 
Współtworzenie wartości następuje podczas dostosowywania kompozycji wartości 
do własnych potrzeb (por� masowa kastomizacja) oraz kreacji wartości dla innych 
użytkowników� Korzyści dla firmy obejmują m�in� oszczędności wynikające z działań 
podejmowanych przez klientów� Klienci bowiem rozpoznają własne potrzeby, prze-
kładają je na parametry produktu i ponoszą ryzyko strat wynikających z błędnych 
decyzji projektowych�

Klient nabywający produkty firmy oprócz dostarczania wpływów finansowych 
przyczynia się do generowania korzyści efektu skali� Korzyści te powstają, gdy 
w kosztach ogółem wytworzenia produktu istotną rolę odgrywają koszty stałe� Przy 
wzroście liczby wytwarzanych produktów koszty stałe rozkładane są na coraz większą 
liczbę produktów, przyczyniając się do obniżenia jednostkowego kosztu wytworzenia 
produktu� Zjawisko powstawania korzyści skali występuje przede wszystkim w sek-
torze przemysłowym, ale też w wielu przedsięwzięciach e-biznesowych�

Kategoria wartości, w procesie dostarczenia których odgrywają rolę również inni 
klienci, obejmuje rekomendacje, informacje przekazywane pozostałym klientom, 
korzyści z uczenia się obserwacyjnego oraz korzyści wynikające z efektu sieciowego�

Niezwykle istotną wartością dostarczaną firmom przez klientów są rekomen-
dacje� Dzięki nim informacja o ofercie firmy dociera do potencjalnych klientów 
z wykorzystaniem nieformalnych kanałów komunikacji� Warto zauważyć, że jeżeli 
polecenia są inicjowane w spontaniczny sposób przez klientów i nie są wynikiem 
działań z zakresu tzw� marketingu wirusowego, skutkują pozyskaniem klientów 
lub propagowaniem wizerunku firmy, które nie wiąże się z poniesieniem kosztów 
na ten cel� Naturalnie, firma nie ma kontroli nad treścią komunikatu, który może 
mieć również charakter negatywny i przyczyniać się do pogorszenia wizerunku lub 
wzrostu kosztu pozyskania klientów� 

Kategorią pokrewną do rekomendacji są korzyści z uczenia się przez obserwa-
cje� Uczenie się przez obserwacje oparte jest na zmianie zachowań pod wpływem 
działań lub ich skutków podejmowanych przez innych konsumentów, bez poznania 
ich motywacji� Uczenie się obserwacyjne konsumenta w sklepie internetowym może 
obejmować analizę najczęściej kupowanych produktów lub produktów kupowanych 

55 A�W� Ulwick, Głos klienta w procesie innowacji produktu. Ważny! Ale jak i czego słuchać?, „Harvard 
Business Review Polska” 2004, nr 15�
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razem z danym produktem56� Korzyści wizerunkowe związane z uczeniem się ob-
serwacyjnym występują wówczas, gdy firma wzmacnia swój wizerunek, powołując 
się na współpracę z wybranym klientem� Taka sytuacja występuje często na rynku 
odbiorców instytucjonalnych, na którym potencjał i wiarygodność firmy są często 
oceniane przez pryzmat listy obsługiwanych klientów� 

Kolejną kategorią wartości generowanych przez klientów są korzyści związane 
z efektem sieciowym, czyli wtedy, kiedy wartość dla klienta wynikająca z produktu 
zależy od liczby osób, które go używają57� Zjawisko to można zaobserwować m�in� 
w sektorze aukcji internetowych, w którym wielkość i jakość bazy użytkowników 
jest główną determinantą wartości dla kupujących i sprzedających� Klienci decydu-
jący się na korzystanie z wybranego produktu, przy użyciu którego występuje efekt 
sieciowy, zwiększają jego atrakcyjność dla potencjalnych klientów� 

2.2.6.  Rodzaje wymiany wartości między firmą 
a klientem w internecie

Wyróżnić można trzy rodzaje wymiany wartości między firmą a klientem w in-
ternecie� Są nimi wymiana początkowa, reklamowa i pieniężna�

Wymianę początkową stosują firmy tradycyjne wykorzystujące internet do 
nawiązania kontaktu z klientami, po czym sama relacja rozwijana jest poza inter-
netem� Istotą tej wymiany jest dostarczanie potencjalnym i aktualnym klientom 
informacji na temat firmy i jej produktów, sposobu rozwiązania problemu klientów 
oraz umożliwienie sprawnej komunikacji firmy z klientem� Firma oprócz wartości 
komunikacji dostarcza klientom również wartości bezpieczeństwa przez kształto-
wanie swojego wizerunku jako godnego zaufania partnera relacji, zmniejszając tym 
samym postrzegane przez klienta ryzyko relacji� Klienci przez ograniczenie kosztów 
transakcyjnych firmy zwiększają swoją wartość dla niej� Redukcja kosztów trans-
akcyjnych firmy wynika z lepszej znajomości jej oferty, autoselekcji potencjalnych 
klientów oraz wykorzystania efektywniejszych kanałów komunikacji, np� przez 
składanie zamówień drogą elektroniczną� Dodatkowymi wartościami, które zyskują 
firmy, są lojalność klientów wynikająca z ich przyzwyczajenia do korzystania z usług 
firmy oraz znajomość marki�

56 Y� Chen, Q� Wang, J� Xie, Online Social Interactions: A Natural Experiment on Word ofMouth versus 
Observational Learning, artykuł przyjęty do druku w ‚‚Journal of Marketing Research”, http://www�marke-
tingpower�com/AboutAMA/Documents/JMR_Forthcoming/online_social_interactions�pdf , [2011�07�21]�

57 Por� T� Doligalski, Efekty sieciowe a strategie produktowe, „Marketing i Rynek” 2010, nr 11�

SGH_155_2012_10_113_Internet_Doligalski-.indd   78 2/8/13   9:40 AM



2.3. Wirtualizacja produktu 79

W ramach wymiany reklamowej firma oferuje klientom nieodpłatne treści 
(artykuły, pliki audio, wideo) lub usługi (poczta elektroniczna, wyszukiwanie treści, 
publikowanie treści)� Klienci są natomiast odbiorcami reklam emitowanych przez 
firmę, zwiększając tym samym wartość dla drugiej grupy klientów firmy, którymi 
są reklamodawcy� Model ten jest powszechny w internecie i stosowany przez takie 
podmioty, jak firmy publikujące treści (np� internetowe wydania gazet), strony 
umożliwiające publikowanie treści (np� youtube�com) oraz wyszukiwarki interne-
towe (google�com)�

Wymiana pieniężna zakłada dostarczanie klientom wartości w zamian za gene-
rowane przez nich wpływy pieniężne� W ten sposób działają sklepy internetowe oraz 
inne podmioty dostarczające klientom odpłatnie wartości w postaci udostępniania 
treści (archiwa gazet, pliki muzyczne) oraz świadczenia odpłatnych usług interne-
towych (banki, domy maklerskie, firmy hostingowe)� Ten model wymiany stosują 
również platformy e-commerce będące pośrednikami, utrzymujące się z prowizji 
od transakcji (np� aukcje internetowe)�

Wiele podmiotów funkcjonuje, wykorzystując różne typy wymiany� Portale 
internetowe dostarczają klientom darmowe treści i usługi (wymiana reklamowa), 
a także w odpłatny sposób inne wartości (usługi związane z dostępem do internetu, 
telekomunikacyjne oraz związane ze sprzedażą innych produktów lub usług)� 

Wymienione typy wymiany istnieją również w tradycyjnej gospodarce� Najbardziej 
popularna jest wymiana pieniężna� W tradycyjnej gospodarce rzadziej występuje 
wymiana reklamowa, która jest stosowana m�in� przez firmy z branży medialnej, 
oferujące darmowe treści w zamian za możliwość emisji reklam� Wymiana począt-
kowa również występuje w tej gospodarce i jest oparta na tradycyjnych narzędziach 
komunikacji, takich jak reklama prasowa� W procesie komunikacji narzędzia te 
służą skłonieniu klienta do kontaktu z firmą, w wyniku czego relacja z firmą jest 
dalej rozwijana�

2.3. Wirtualizacja produktu

W dalszej części rozdziału zostaną opisane czynniki wpływające na kształt 
kompozycji wartości oferowanej klientowi, którymi są wirtualizacja produktu, 
współtworzenie wartości, postrzeganie doświadczeń jako wartości dla klienta oraz 
efekty sieciowe� Pierwszym z opisywanych czynników wpływających na kształt 
kompozycji wartości dla klienta w  internecie jest wirtualizacja produktu (lub 

SGH_155_2012_10_113_Internet_Doligalski-.indd   79 2/8/13   9:40 AM



Rozdział 2. Wpływ internetu na wartość dla klienta 80

usługi)� Obejmuje ona dwa procesy, którymi są digitalizacja produktu oraz jego 
wzbogacanie w informacje58�

2.3.1. Digitalizacja produktu

Digitalizacja produktu to inaczej ucyfrowienie, czyli całkowita lub częściowa za-
miana postaci produktu z materialnej na cyfrową, zamiana atomów na bity� Proces ten 
może przebiegać w zróżnicowany sposób� W przypadku linii lotniczych digitalizacji 
podlega jedynie część produktu, jaką jest bilet, który przestaje istnieć w tradycyjnej 
postaci materialnej, a zaczyna funkcjonować jako informacja zapisana w systemie 
informatycznym� Sprzęt komputerowy, podobnie jak usługi transportu lotniczego, 
wymaga obecności materialnej infrastruktury� Niemniej część produktu, jakim są 
sterowniki, czyli oprogramowanie odpowiedzialne za właściwą pracę urządzenia, jest 
niematerialna� Umożliwia to łatwą aktualizację sterowników, a tym samym poprawę 
funkcjonowania urządzenia nawet bez fizycznego kontaktu z nim� 

Produkty w pełni zdigitalizowane (e-produkty, produkty cyfrowe) charakteryzują 
się zerowymi kosztami krańcowymi� Oznacza to, że koszt wytworzenia produktu 
ponosi się raz, następnie koszt wytworzenia kolejnych kopii tego produktu jest 
zerowy (lub bliski zeru)� Produkty zdigitalizowane w łatwy sposób dystrybuuje się 
z wykorzystaniem internetu, co wpływa na obniżenie kosztów transakcyjnych klienta 
(czas, wysiłek)� Pełna digitalizacja oznacza często transformację postaci produktu� 
Stało się tak z utworami muzycznymi, które pierwotnie nierozerwalnie związane 
były z nośnikiem (płyta CD, kaseta itd�)� Zapis cyfrowy muzyki, m�in� w postaci for-
matu mp3, pozwala na całkowite oddzielenie wartości dla klientów od tradycyjnego 
nośnika� Przy czym produkt w zdigitalizowanej postaci nadal wymaga materialnej 
infrastruktury pozwalającej na dostarczenie klientowi wartości z nim związanych� 
Podobna sytuacja występuje w przypadku tradycyjnych książek i e-booków�

Pojęciem pokrewnym do produktów cyfrowych są usługi cyfrowe (e-usługi)� 
Według definicji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości e-usługami są usługi 
świadczone w sposób całkowicie automatyczny z wykorzystaniem technologii infor-
matycznych (bez udziału człowieka), polegające na wysyłaniu i odbieraniu danych 
(m�in� przez internet), realizowane zdalnie (na odległość), świadczone na indywidu-
alne żądanie usługobiorcy oraz będące odpowiedzią na konkretne jego zamówienia 
lub pytanie59� Według PARP przykładami e-usług są bankowość internetowa, aukcje 

58 W rozdziale wykorzystano motywy artykułu T� Doligalski, Czym się różni przedsięwzięcie e-bizne-
sowe od tradycyjnego w zakresie relacji z klientami, „e-mentor”, czerwiec 2006�

59 Co to jest e-usługa, http://www�web�gov�pl/informacje-o-euslugach/40_14�html, [2012�01�21]�
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internetowe, systemy płatności internetowych, wyszukiwarki internetowe, gry on-
line, internetowe narzędzia (np� do zarządzania zadaniami), statystyki internetowe, 
a także portale i internetowe wydania gazet60�

2.3.2. Wzbogacenie produktu w informacje

Drugim wymiarem wirtualizacji produktu (lub usługi) jest jego wzbogacanie 
w informacje� Sam produkt nie musi zmieniać swojej postaci, mimo to zostaje obu-
dowany warstwą informacyjną zwiększającą jego wartość� Wzbogacanie w informacje 
jest częstą formą innowacji wartości w internecie� Pozwala ono na dostarczenie do-
datkowych wartości klientom, które w pełniejszy sposób zaspokajają ich potrzeby� 
Przykładem tego procesu jest wzbogacenie produktu, jakim są usługi kurierskie, 
w możliwość identyfikacji aktualnego położenia przesyłki� 

Często obydwa procesy składające się na wirtualizację produktu, czyli digitaliza-
cja oraz wzbogacanie w informacje, występują łącznie (rys� 2�3)� Sklep internetowy 
Amazon�com dokonuje wirtualizacji oferowanych produktów głównie przez wzbo-
gacanie ich w informacje� Oprócz podawanych zazwyczaj informacji o produkcie 
Amazon�com udostępnia m�in� recenzje oraz oceny produktu dokonywane przez 
klientów� Innym rodzajem informacji udostępnianych w przypadku książek jest 
lista charakterystycznych fraz występujących w nich ponadprzeciętnie (statistically 
improbable phrases) oraz spis najczęstszych fraz rozpoczynających się wielką literą 
(capitalized phrases)� W przypadku anglojęzycznej wersji Imperium Kapuścińskiego 
charakterystyczną frazą występującą ponadprzeciętnie w tekście jest m�in� interrogating 
officer, a najczęstsza fraza rozpoczynająca się wielką literą to Soviet Union� Podane 
na stronie frazy są jednocześnie hiperłączami� Ich aktywowanie prowadzi do listy 
publikacji, w których występują one również częściej niż przeciętnie61� Ciekawym 
przykładem wzbogacania produktu w informacje są systemy rekomendacyjne� 
Dostarczają one propozycji produktów, które mogą zainteresować klienta, który 
nabył lub przegląda inny produkt62�

60 Więcej o e-usługach: A� Dąbrowska, M� Janoś-Kresło, Konsument na rynku e-usług w krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej, Difin, Warszawa 2010 oraz B� Bochińska, I� Palczewska, K� Stefaniak, D� Bryndal, 
A�Tarkowski, Wzornictwo e-usług. Analiza stanu wzornictwa usług świadczonych drogą elektroniczną 
i perspektywy jego rozwoju w Polsce, raport Instytutu Wzornictwa Przemysłowego na zlecenie Depar-
tamentu Gospodarki Elektronicznej Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2011, http://www�raport-e-
-uslugi�pl/, [2012�01�21]� 

61 http://www�amazon�com/Imperium-Ryszard-Kapuscinski/dp/067974780X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qi-
d=1333292446&sr=8-1, [2012�02�07]�

62 Systemy rekomendacyjne zostały opisane w dalszej części książki�
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Amazon�com wykorzystuje też digitalizację produktów� Większość oferowa-
nych produktów ma postać materialną� Amazon�com dokonuje jednak częściowej 
digitalizacji produktu – w przypadku książek udostępnia skany najważniejszych 
stron (okładki, spis treści, indeks itp�), a w przypadku utworów muzycznych umoż-
liwia odtworzenie jedynie początkowego fragmentu� Udostępniony w ten sposób 
zdigitalizowany produkt charakteryzuje się wprawdzie znacznie ograniczoną funk-
cjonalnością, ułatwia to jednak klientom ocenę i jego wybór� Amazon�com oferuje 
również zdigitalizowane wersje książek w postaci e-booków, z których można ko-
rzystać po nabyciu czytnika tej firmy�

Rysunek 2.3. Możliwości zastosowania wirtualizacji produktu

Wzbogacenie produktu w informacje 

Digitalizacja  

* Linie lotnicze  

* Hardware 

* Amazon.com 

* Bankowość internetowa 

* MP3, ebooki  * iTunes  

*Rzeczywistość rozszerzona 

Źródło: Opracowanie własne�

Interesujące możliwości wzbogacania tradycyjnych produktów w informacje 
pojawiły się wraz z rozwojem rzeczywistości rozszerzonej (augmented reality)� Tech-
nologia ta bazuje na dodaniu informacji lub znaczeń do rzeczywistych przedmiotów, 
obiektów lub miejsc63� W ramach rzeczywistości rozszerzonej na pochodzący z kamery 
lub innego urządzenia (np� służącego do obrazowaniu magnetyczno-rezonansowego) 
obraz obiektu są nakładane informacje, które użytkownik widzi na ekranie monitora, 
telefonu komórkowego, specjalnych okularów lub szybie samochodu� Za pioniera 
tej technologii uważa się firmę Boeing� Mechanicy tej firmy nosili umocowane na 

63 Educause, http://educause�edu/ir/library/pdf/ELI7007�pdf, [2011�02�07]�
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głowie wyświetlacze, na których na obraz widocznych przez nich części nałożone 
były informacje umożliwiające naprawę bez konieczności korzystania z instrukcji64� 
Jak podaje P� Pardel, można wyróżnić wiele zastosowań rzeczywistości rozszerzonej� 
Należą do nich: urządzania nawigacyjne (podpowiedzi nakładane są na rzeczywisty 
obraz); urządzania poszukiwawcze w hydrologii, geologii; wizualizacja architektury 
(możliwość obejrzenia na telefonie komórkowym pełnej wizualizacji budynku pod-
czas zwiedzania jego ruin); aplikacje rozrywkowe65�

Pokrewnym, ale szerszym pojęciem niż rzeczywistość rozszerzona jest tzw� in-
ternet obiektów (Internet of things, Internet of everything)� Istotą tego zjawiska jest 
połączenie z internetem przedmiotów codziennego użytku, często niezwiązanych 
z komputerami66� Urządzenia te komunikują się między sobą m�in� za pomocą tech-
nologii fal radiowych (np� wykorzystując standard NFC komunikacji na krótkim 
dystansie z wykorzystaniem fal radiowych lub/i tagi RFID)� Fleisch podaje główne 
obszary, w jakich internet obiektów może znaleźć zastosowania� Są nimi identyfikacja 
lokalizacji przedmiotu; przekazywanie danych dotyczących temperatury, oświetlenia, 
wilgotności, wibracji, lokalizacji i poruszania się obiektu; bezpieczeństwo produktowe 
w zakresie oryginalności oraz lokalizacji; przekazywanie informacji (np� o ciśnieniu 
w oponach); dodawanie treści i znaczeń (podobnie do rzeczywistości rozszerzonej), 
co w zaawansowanej postaci może prowadzić do stworzenia wirtualnego, interaktyw-
nego środowiska� Jak podają Chui i in�, internet obiektów umożliwia automatyczną 
optymalizację procesów, oszczędniejsze wykorzystanie zasobów, a nawet autono-
miczne systemy złożone (np� system automatycznego hamowania w samochodzie 
lub też system kierowania samochodem)67� Często podawanym zastosowaniem 
idei internetu obiektów w produkcie konsumenckim są buty do biegania z czuj-
nikiem przekazującym do telefonu komórkowego informacje o pokonanej trasie� 
Interesujący jest również aspekt zjawiska związany z jego rozwojem i społecznym 
wykorzystaniem� Jak podaje „The Economist”, już ok� 2000 r� postrzegano w in-
ternecie obiektów technologię, która zrewolucjonizuje życie przez umożliwienie 
błyskawicznej lokalizacji przedmiotów, co w konsekwencji miało doprowadzić do 

64 L� Greenemeier, New Computer Graphics Systems Give Reality a Convincing Makeover, „Scientific 
American”, http://www�scientificamerican�com/article�cfm?id=augmented-reality, 2�10�2009, [2011�02�07]; 
E� Memi, Now See This, „Boeing Frontiers”, October 2006�

65 Por� P� Pardel, Przegląd ważniejszych zagadnień rozszerzonej rzeczywistości, „Studia Informatica” 
2009, vol� 30, no� 1(82)�

66 E� Fleisch, What is the Internet ofThings? An Economic Perspective, ETH Zurich / University of 
St� Gallen, Auto-ID Lab White Paper, January 2010, http://www�autoidlabs�org/uploads/media/AUTO-
IDLABS-WP-BIZAPP-53�pdf, [2012�01�21], A� Kostecka, Przyszłość świata leży na krawędziach rzeczy-
wistości, wywiad z P� Płoszajskim, 25�10�2010, http://www�log24�pl/artykuly/przyszlosc-swiata-lezy-na-
krawedziach-rzeczywistosci,607, [2012�01�21]�

67 M� Chui, M� Löffler, R� Roberts, The Internet of Things, „McKinsey Quaterly” 2010, March�
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spadku kradzieży, większego bezpieczeństwa, wydajniejszego zarządzania zapasami 
w firmach, obniżki kosztów itp�68� Podobnie jak inne rozwiązania technologiczne (np� 
masowa kastomizacja), internet obiektów nie zyskał spodziewanej popularności ze 
względu na problemy techniczne (m�in� ograniczona liczba wolnych numerów IP), 
obawy dotyczące prywatności, a także kwestie związane z bezpieczeństwem danych 
wrażliwych, w szczególności w zakresie dokumentów lub kart płatnicznych�

2.4. Współtworzenie wartości z klientami

Częstym zjawiskiem w relacjach firmy z klientami z wykorzystaniem internetu jest 
współtworzenie wartości przez klientów� Zjawisko to jest niezwykle istotne z punktu 
widzenia strategii firm� C�K� Prahalad i V� Ramaswamy poświęcili mu monografię 
Przyszłość konkurencji. Współtworzenie wyjątkowej wartości wraz z klientami, w któ-
rej udowadniają, że to właśnie współtworzenie wartości z klientami jest głównym 
polem konkurowania w nowoczesnej gospodarce69� 

Pojęcie współtworzenia wartości jest szerokie� Obejmuje ono sytuację, w której 
klient współtworzy produkt lub usługę, których sam jest odbiorcą, jak i sytuację od-
mienną, gdy odbiorcami wartości tworzonych przez niego są inni klienci� W pierwszym 
przypadku działania klienta polegają na szeroko rozumianej indywidualizacji wartości, 
czyli podjęciu działań, które zmierzają do otrzymania wartości dostosowanych do 
własnych potrzeb i oczekiwań (masowa kastomizacja)� W tym przypadku wymiana 
wartości ma charakter one-to-one� Klient sam uczestniczy w wymianie wartości z firmą, 
w wyniku czego otrzymuje zindywidualizowaną kompozycję wartości� Uczestnictwo 
innych klientów w tym procesie nie jest konieczne� Wykorzystanie internetu i IT 
w tym procesie umożliwiło zaoferowanie indywidualnych wartości na dużą skalę, 
stąd wynika powszechne użycie oksymoronu „masowa kastomizacja”� 

Z kolei współtworzenie wartości ukierunkowane na innych klientów może 
przybierać wiele postaci� Należą do nich: publikowanie recenzji produktów (np� na 
stronach sklepów internetowych), podejmowanie interakcji z innymi użytkownika-
mi (np� serwisy społecznościowe), tworzenie i publikowanie treści (np� Wikipedia), 
współdziałanie polegające na tworzeniu oprogramowania (np� ruch open source)� 
Wówczas zazwyczaj liczna grupa klientów współtworzy wartości dla również licznej 

68 The Difference Engine: Chattering objects, „The Economist”, 2010�08�13, http://www�economist�com/
node/21009505, [2012�01�21]�

69 C�K� Prahalad, V� Ramaswamy, Przyszłość konkurencji. Współtworzenie wyjątkowej wartości wraz 
z klientami, PWE, Warszawa 2005�
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grupy odbiorców, którzy otrzymują w tym przypadku jednolitą (nieskastomizowaną) 
kompozycję wartości� Można więc mówić o wymianie all-to-all� Naturalnie przez 
selekcję mogą oni korzystać z wartości ich interesujących� Dzieje się tak np� w sklepie 
internetowym Amazon�com, gdzie klienci mogą zapoznać się z dowolnymi recenzjami 
pisanymi przez innych klientów, a także w przypadku aukcji internetowych, w których 
sprzedawcy umieszczają swoje oferty, a kupujący wybierają te, które ich  interesują�

2.4.1. Masowa kastomizacja

Jak podaje F� Piller, masowa kastomizacja (mass customization) oznacza wy-
twarzanie dóbr i usług na potrzeby dużego rynku, dostosowanych do preferencji 
poszczególnych klientów przy cenach zbliżonych do cen produktów masowych, 
a więc pozbawionych indywidualizacji wartości70� F� Kleeman i G�G� Voss zauważają, 
że masowa kastomizacja to „wyizolowana aktywność jednego klienta ukierunkowa-
na na jeden produkt, a nie wspólna aktywność podejmowana przez wielu klientów 
zmierzająca do modyfikacji pewnego typu produktów”71� Według jednej z pierwszych 
definicji masowej kastomizacji, którą sformułował Pine w 1993 r�, jest nią rozwój, 
produkcja, promocja (w oryginale: marketing) oraz dostarczanie produktów i usług 
po przystępnej cenie, w dostatecznie dużym wyborze i kastomizacji, aby prawie każdy 
klient znalazł dokładnie to, czego chce72� Warto podkreślić, że masowa kastomiza-
cja nie zawsze oznacza budowę lub modyfikację produktu zgodnie z potrzebami 
klienta� Oferowanie szerokiego zakresu produktów, komunikowanie się z klientami 
w spersonalizowany sposób, w konsekwencji czego klienci otrzymują produkty od-
powiadające ich potrzebom, jest zaliczane również do masowej kastomizacji� W ten 
sposób postępuje m�in� Amazon�com�

J�H� Gilmore i B�J� Pine w artykule The Four Faces of Customization przedstawili 
klasyfikację masowej kastomizacji73� Wyróżnili oni typy kastomizacji ze względu 
na nasilenie kastomizacji w zakresie produktu (ściślej: jego istoty) oraz prezentacji 
produktu (elementów powierzchownych)� Warto zauważyć, że o ile przedstawiona 
powyżej klasyfikacja wydaje się nadal aktualna, o tyle powiązać ją można z innymi 

70 F� Piller za http://www�stefaniak�com/ [2009�10�03]�
71 F� Kleemann, G�G� Voss, Un(der)paid Innovators: The Commercial Utilization of Consumer Work 

through Crowdsourcing, „Science, Technology & Innovation Studies” 2008, vol� 4, no� 1, July�
72 F� Salvador, P�M� de Holan, F� Piller, Cracking the Code of Mass Customization, „MIT Sloan Mana-

gement Review”, 2009�04�01, http://sloanreview�mit�edu/the-magazine/articles/2009/spring/50315/crac-
king-the-code-of-mass-customization/ [2009�10�05]�

73 J�H� Gilmore, B�J� Pine II, The Four Faces of Customization, „Harvard Business Review” 1997, Janu-
ary-February � 
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wielkościami niż kastomizacja produktu i jego prezentacji� Kategoryzacji masowej 
kastomizacji można bowiem dokonać ze względu na nasilenie dwóch cech: zaanga-
żowanie firmy oraz zaangażowanie klienta w proces kastomizacji (rys� 2�4)� 

Rysunek 2.4. Kategoryzacja kastomizacji kastomizacji

 

 

 

 

 

 

Kastomizacja 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie J�H� Gilmore, B�J� Pine II, The Four Faces of Customization, „Harvard 
Business Review” 1997, January-February�

Kastomizacja kolaboratywna polega na wysokim zaangażowaniu obydwu 
stron w proces kastomizacji� Sytuacja taka występuje m�in� w przypadku firmy 
Dell� Klient musi ponieść wysiłek rozpoznania swoich potrzeb i przełożenia ich na 
parametry produktu, a firma stworzyć na bazie tego działający komputer� W przy-
padku kastomizacji niewidocznej klient może nie być świadomy, że otrzymuje 
rozwiązania dopasowane do swojego profilu� Taka sytuacja występuje w sklepie 
internetowym Amazon�com, kiedy po zaledwie obejrzeniu kilku produktów firma 
wyświetla propozycje produktów powiązanych� Podobnie serwis YouTube wyświe-
tla na stronie głównej filmy, bazując na filmach oglądanych przez użytkownika� 
Wkład pracy klienta w sam proces jest zerowy, gdyż kastomizacja odbywa się na 
bazie jego zachowań nabywczych� Kastomizacja typu „zrób to sam” występuje 
wówczas, gdy wszyscy klienci otrzymują taką samą kompozycję wartości, którą 
następnie dostosowują do swoich potrzeb� Taka sytuacja ma miejsce w przypadku 
systemów operacyjnych, w których można dostosować kolorystykę, dźwięki itp� 
Ciekawym przypadkiem jest kastomizacja wbudowana� W jej ramach zarówno 
firma, jak i klient nie biorą udziału w procesie kastomizacji, niemniej produkt sam 
dostosuje swoje działanie do warunków zewnętrznych, np� programy antywirusowe 
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czy buty sportowe Adidas 1, które dostosowują twardość podeszwy do warunków 
chodu lub biegu74�

Masowa kastomizacja łączy cechy przedsięwzięcia przemysłowego z usługowym� 
Korzyściami związanymi z poszczególnymi typami przedsięwzięć są niska cena przy 
znacznej skali produkcji w przypadku produktów przemysłowych oraz indywidu-
alizacja kompozycji wartości oferowanych klientowi w przypadku przedsięwzięcia 
usługowego� Przyjmijmy upraszczające założenie, że przedsięwzięcia przemysłowe 
charakteryzują się większym udziałem kosztów stałych w kosztach ogółem, natomiast 
przedsięwzięcia usługowe – kosztów zmiennych75� Kosztami zmiennymi, charaktery-
stycznymi dla przedsięwzięć usługowych i wynikającymi z indywidualizacji wartości, 
obarczany jest klient� Kosztem tym jest m�in� nakład pracy związany z rozpoznaniem 
własnych potrzeb, przełożeniem potrzeb na parametry produktu oraz poznaniem 
środowiska interaktywnego, w którym to nastąpi� Co więcej, do powyższych kosztów 
transakcyjnych klienta należy zaliczyć wszelkiego rodzaju ryzyka, jakie on ponosi 
z  tytułu błędów w projektowaniu produktu� Firma jest w stanie przejmować od 
klienta część kosztów zmiennych, np� przez aktywną pomoc pracowników firmy 
lub instrumenty zmniejszające ryzyka klienta (m�in� możliwość zwrotu produktu)� 
Ponoszone przez klienta i związane z indywidualizacją koszty mogą być dla niego 
barierą w podjęciu relacji z firmą� W przypadku niezindywidualizowanych produktów 
masowych koszt w postaci tego nakładu pracy nie występuje� Jeżeli relacja, będąca 
źródłem zindywidualizowanych wartości, nastąpi, a dostarczone wartości spełnią 
oczekiwania klienta, to poniesiony nakład pracy obok dostarczonych wartości może 
stać się przesłanką lojalności klienta� Jest on bowiem składową kosztów zmiany 
dostawcy, a przez to przyczynia się do zwiększenia lojalności klienta�

W modelowym ujęciu przedsięwzięcie stosujące masową kastomizację jest po-
dejmowane na dużym rynku, charakteryzuje się wysokim udziałem kosztów stałych, 
a kosztami zmiennymi współtworzenia wartości obarcza klientów� Funkcjonowanie 
na dużym rynku pozwala na znaczącą skalę produkcji, czego skutkiem jest niska cena 
produktów równa cenom produktów masowych� Firma stosuje zatem wyróżnioną 
przez Portera strategię zróżnicowania� Jednocześnie niska cena produktów umożliwia 
jej zajęcie pozycji lidera kosztowego� Porter kwestionuje sensowność łączenia oby-
dwu strategii, argumentując, iż grozi to „utknięciem gdzieś po drodze”76� Przykłady 

74 Za F� Salvador, P�M� de Holan, F� Piller, Cracking the Code of Mass Customization, „MIT Sloan Mana-
gement Review”, 2009�04�01, http://sloanreview�mit�edu/the-magazine/articles/2009/spring/50315/crac-
king-the-code-of-mass-customization/ [2011�02�07]�

75 W niektórych sektorach usługowych, takich jak hotelarstwo, linie lotnicze, rejsy, w strukturze kosz-
tów również dominują koszty stałe�

76 M� Porter, Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Helion, Gliwice 
2006, s� 44�
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takich firm jak Amazon�com lub Dell, a także rozważania o charakterze teoretycz-
nym, potwierdzają jednak aplikacyjną wartość powyższej, hybrydowej strategii� 
Rozbieżność opinii wynika zapewne z postępu technologicznego, jaki się dokonał 
od początku lat 80�, kiedy po raz pierwszy została wydana Strategia konkurencji� 
Zastosowanie technologii teleinformatycznych pozwoliło bowiem na połączenie 
korzyści skali i, charakterystycznych dla nich, niskich cen z elastycznością produkcji, 
umożliwiającą indywidualizację oferowanej klientowi kompozycji wartości� W ten 
sposób zastosowanie technologii teleinformatycznych doprowadziło do jakościowej 
zmiany w porównaniu z przedsięwzięciem tradycyjnym� W ostatnich publikacjach 
Porter wspomina o możliwości łączenia obydwu strategii, m�in� wówczas, gdy firma 
jako jedyna na rynku ma dostęp do ważnej technologii77�

Interesujące obserwacje dotyczące masowej kastomizacji opisali F� Salvador,  
P�M� de Holan i F� Piller w artykule Cracking the Code of Mass Customization� Autorzy 
przedstawili w nim wnioski z przeszło dziesięcioletnich badań uwzględniających 238 
przedsiębiorstw z ośmiu krajów� Jednym z najważniejszych wniosków wynikających 
z powyższych badań jest stwierdzenie, że w badanych przedsiębiorstwach potrakto-
wano zróżnicowane potrzeby klientów jako okazję do stworzenia wartości, a nie jako 
problem, który należy minimalizować, wykorzystując produkcję masową� W celu 
właściwego wykorzystania możliwości, jakie oferuje masowa kastomizacja należy 
postrzegać ją nie w kontekście wycinka strategii firmy, ale jako wiązkę kompetencji 
organizacyjnych umożliwiających firmie zawiązanie bliższych więzi z klientami78�

Salvador i in� wyróżnili trzy kluczowe obszary masowej kastomizacji, którymi są: 
określenie obszaru kastomizacji (solution space development), zaprojektowanie spraw-
nego procesu (robust process design) oraz proces wyboru klienta (choice navigation)� 
Do każdego z tych obszarów przypisali tzw� podstawową kompetencję (fundamental 
capability)� W zakresie określenia obszaru kastomizacji jest nią identyfikacja ele-
mentów produktu, które klient może dostosować do swoich potrzeb� Podstawową 
kompetencją w zakresie zaprojektowania sprawnego procesu jest wykorzystanie 
i konfiguracja zasobów organizacji lub jej partnerów z  łańcucha wartości w celu 
zaspokojenia zróżnicowanych potrzeb dużej liczby klientów� W obszarze procesu 
wyboru klienta podstawową umiejętnością jest wsparcie klienta przy zmniejszaniu 
złożoności i uciążliwości dokonywanych wyborów� 

77 Tamże, s� 45–48�
78 Klasyfikacja kompetencji oraz egzemplifikacja zaczerpnięta z opracowania: F� Salvador, P�M� de 

Holan, F� Piller, Cracking the Code of Mass Customization, „MIT Sloan Management Review’, 2009�04�01, 
http://sloanreview�mit�edu/the-magazine/articles/2009/spring/50315/cracking-the-code-of-mass-custo-
mization/ [2009�10�05]�
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2.4.2. Współtworzenie wartości ukierunkowane na innych klientów

Współtworzenie wartości na bazie wymiany all-to-all stało się niezwykle modnym 
nurtem, któremu towarzyszyło powstanie wielu różnych serwisów internetowych 
i pojęć opisujących to zjawisko79� Prawdopodobnie najpopularniejszym pojęciem jest 
Web 2.0� Można je określić jako rodzaj przedsięwzięć internetowych w dużym stopniu 
wykorzystujących treści tworzone przez użytkowników i interakcje między nimi�

Interesujące są wnioski z badania przeprowadzonego w czerwcu 2009 r� przez 
firmę konsultingową McKinsey, w zakresie wykorzystania rozwiązań Web 2�0 w przed-
siębiorstwach80� W badaniu tym uwzględniono opinie 1700 przedstawicieli kadry 
zarządzającej przedsiębiorstw zróżnicowanych pod względem sektorów i regionów 
działania� Autorzy badania wyróżnili trzy obszary wykorzystania rozwiązań Web 
2�0 w przedsiębiorstwie: procesy wewnętrzne, relacje z klientami oraz współpracę 
z dostawcami i partnerami�

Z badań wynika, że największe korzyści w zakresie procesów wewnętrznych 
wynikały z szybszego dostępu do wiedzy, ograniczenia kosztów komunikacji oraz 
kosztów podróży� Rozwiązania Web 2�0 przyczyniły się do wzmocnienia relacji 
z klientami w zakresie takich wskaźników, jak: znajomość oferty firmy, uwzględ-
nienie oferty w dokonywanych przez klientów wyborach, konwersja, satysfakcja 
i lojalność� Respondenci zadeklarowali również korzyści w zakresie redukcji kosztów 
marketingowych, kosztów wsparcia oraz podróży� Interesujący jest również fakt, 
że 1/4 badanych stwierdziła, iż dzięki rozwiązaniom Web 2�0 w ich firmach został 
skrócony okres wprowadzenia produktu lub usługi na rynek (time-to-market)� 

Z kolei dominujące korzyści w obszarze współpracy z dostawcami i partnerami 
to szybszy dostęp do wiedzy, ograniczenie kosztów komunikacji oraz podróży, a także 
wyższa satysfakcja dostawców, partnerów i zewnętrznych ekspertów�

Respondenci, którzy zadeklarowali korzyści w obszarze relacji z klientami, 
najczęściej wykorzystują blogi i sieci społeczne, dzięki którym firmom łatwiej jest 
komunikować się z klientami, w tym także otrzymać od nich informacje zwrotne� Jak 
podają autorzy raportu, sukces wdrożenia rozwiązań Web 2�0 wynika z uwzględnienia 
ich w naturalnym procesie działań użytkownika (flow of users’ work)� Długotrwałe 

79 W rozdziale wykorzystano fragmenty artykułu: T� Doligalski, Współtworzenie wartości z klientami 
zorientowane na innych klientów, „E-mentor” 2011, nr 1(38)�

80 Na podstawie raportu firmy McKinsey z września 2009 r�: How Companies Are Benefiting from Web 
2.0: McKinsey Global Survey Results, http://www�mckinseyquarterly�com/Business_Technology/BT_
Strategy/ How_companies_are_benefiting_from_Web_20_McKinsey_Global_Survey_Results_2432, 
[2012�03�15]�
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korzystanie przez użytkowników z tych rozwiązań wynika z motywacji odmiennych 
niż finansowe� Należą do nich: chęć budowy reputacji i zdobycia uznania innych 
oraz uzyskanie wysokich ocen od innych użytkowników� Głównymi beneficjentami 
korzyści wynikających z technologii Web 2�0 we wszystkich trzech obszarach były 
firmy z zakresu technologii informacyjnych oraz firmy oferujące usługi podmiotom 
instytucjonalnym� Korzyści rzadziej były deklarowane przez przedstawicieli firm 
produkcyjnych i finansowych�

Pojęciem zbliżonym do Web 2�0 jest crowdsourcing� J� Howe, twórca tego po-
jęcia, określa je jako zlecenie pewnej funkcji w przedsiębiorstwie, którą tradycyjnie 
wykonuje pracownik, pewnej nieokreślonej (zazwyczaj licznej) zbiorowości w formie 
otwartego wezwania81� Zbliżonym pojęciem jest produkcja partnerska (peer pro-
duction, commons based peer production), której istotą jest również współtworzenie 
wartości przez zbiorowość82� Podobnym pojęciem jest wikinomia (wikinomics), 
czyli – jak określają je autorzy tego pojęcia, Tapscott i Williams – działania oparte 
na czterech zasadach: otwartości, partnerstwie, współdzieleniu zasobów i działaniu 
na skalę globalną83� Kolejnym pojęciem z tej kategorii jest otwarta innowacja (open 
innovation), czyli koncepcja, w której firmy powinny szukać źródeł innowacji na 
zewnątrz, zarówno kooperując z  innymi przedsiębiorstwami, jak i wykorzystując 
w tym procesie zbiorowości lub pojedynczych klientów84�

Funkcjonuje również pojęcie zbiorowej inteligencji (collective intelligence) okre-
ślanej jako: „zdolność wirtualnych społeczności do podnoszenia poziomu wiedzy 
i kompetencji eksperckich ich członków poprzez współpracę i debaty prowadzone na 
dużą skalę”85� Zbliżona do niej koncepcja mądrości tłumów (wisdom of the crowds) 
została sformułowana przez J� Surowieckiego� Jego zdaniem, aby „tłum był mądry”, 
muszą zostać spełnione następujące warunki:
■ członkowie zbiorowości powinni być różnorodni pod względem wiedzy czy 

umiejętności,
■ działania członków zbiorowości muszą być niezależne (nie pozostawać pod zbyt 

silnym wpływem innych osób z grupy),

81 Definicja J� Howe’a przedstawiona na jego blogu, http://crowdsourcing�typepad�com/cs/2006/06/
crowdsourcing_a�html, [2012�03�15]�

82 Y� Benkler, Wealth of Networks, http://www�benkler�org/wonchapters�html, [2012�03�15]�
83 D� Tapscott, A�D� Williams, Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, Wydaw-

nictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s� 40–55�
84 H�W� Chesbrough, Open Innovation. The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, 

Harvard Business School Press, Boston 2003�
85 H� Jenkins, Kultura konwergencji: zderzenie starych i nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie 

i Profesjonalne, Warszawa 2007, s�265; oraz B� Jaskowska, O kulturze konwergencji słów kilka, Biuletyn 
EBIB, 2008,nr 1/ (92), http://www�ebib�info/2007/92/a�php?jaskowska, [2012�03�15]�
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■ decentralizacja powinna pozwalać na specjalizację członków społeczności,
■ agregacja musi umożliwiać podejmowanie kolektywnych decyzji na bazie indy-

widualnych osądów86� 

H� Rheingold wprowadził pojęcie bystrego tłumu (smart mobs), który – wyko-
rzystując technologie teleinformacyjne – potrafi się organizować na zasadach tzw� 
adhokracji w klastry wokół aktualnych wydarzeń87�

Oprócz niewątpliwych korzyści wynikających ze zbiorowego współdziałania wielu 
badaczy dostrzega również jego wady� Należy do nich Ch� Mackay88, który w pozycji 
Niezwykłe złudzenia i szaleństwa tłumów przedstawia wiele porażek kolektywnej in-
teligencji – m�in� bańki spekulacyjne� Warto przy tym zauważyć, że opisywana przez 
Mackaya problematyka jest nadal aktualna, chociaż pozycja ta została wydana po 
raz pierwszy w 1841 r� Z kolei A� Keen, w pozycji Kult Amatora. Jak internet niszczy 
kulturę, w podobnym duchu argumentuje, że zalew treści tworzonych przez tłum 
złożony z amatorów utrudnia dotarcie do naprawdę wartościowych informacji89� 

Jeszcze bardziej dobitnie przedstawia sprawę J� Lanier w eseju Digital Maoism90� 
Jego zdaniem kolektywny sposób podejmowania decyzji sprawia, że w internecie 
treści banalne dominują nad treściami ambitnymi lub przynajmniej wymagającymi 
od użytkownika większej uwagi i zaangażowania� Podaje on przykład serwisu Digg91 
dokonującego rankingu informacji na podstawie głosów użytkowników� W serwi-
sie tym informacja o studenckim konkursie jedzenia lodów została oceniona jako 
bardziej istotna niż wiadomość o trzęsieniu ziemi na Jawie� Sceptyczny wobec idei 
współtworzenia (nazywanej w tym przypadku za A� Tofflerem prosumeryzmem92) 
jest również J�Wójcik, który przedstawia swoje wątpliwości w opracowaniu o zna-
miennym tytule: Prosument – współczesny mit marketingowy93�

Z punktu widzenia sukcesu przedsięwzięcia niezbędne jest pozyskanie lub 
wypracowanie aktywów i kompetencji� Jest to najczęściej większym wyzwaniem 
w przypadku współtworzenie wartości typu all-to-all� O ile bowiem w pierwszym 

86 J� Surowiecki, The Wisdom of Crowds: Why the Many Are Smarter Than the few and How Collective 
Wisdom Shapes Business, Economies, Societes, and Nations, Doubleday, London 2004, s� 72�

87 H� Rheingold, Smart Mobs: The Next Social Revolution, Basic Books, New York 2002�
88 Ch� Mackay, Niezwykłe złudzenia i szaleństwa tłumów, WIG-Press, Warszawa 1999�
89 A� Keen, Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 

Warszawa 2007�
90 J� Lanier, Digital Maoism: The Hazards of the New Online Collectivism, 30�05�2006,  

http://www�edge�org/3rd_culture/lanier06/lanier06_index�html,[2012�03�15]�
91 http://digg�com/news, [2012�03�15]�
92 A� Toffler, Trzecia fala, PIW, Warszawa 1997�
93 Por� J� Wójcik, Prosument – współczesny mit marketingowy, w: Kontrowersje wokół marketingu w Pol-

sce, red� L� Garbarski, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009�
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przypadku (one-to-one) sukces zależy jedynie od współpracy klienta i firmy, o tyle 
w przypadku typu all-to-all często niezbędne jest uczestnictwo większej liczby klien-
tów, aby finalna kompozycja wartości była atrakcyjna dla odbiorcy�

Możliwości współtworzenia wartości przez klienta są szerokie� Zważywszy na 
przedstawienie wymiany z perspektywy klienta, wartości przez niego dostarczane 
nazywane są nakładami, natomiast otrzymywane od firmy – korzyściami� Ponoszone 
przez klienta nakłady obejmują: zasoby, interakcję i komunikację oraz działania� 
Tworzenie wartości dla klienta może się odbywać przy różnych poziomach zaanga-
żowania klienta-twórcy, na podstawie nakładów poniesionych przez niego oraz przez 
innych klientów� Różne typy nakładów ponoszonych w procesie współtworzenia 
wartości w internecie przedstawia rysunek 2�5�

Rysunek 2.5.  Różne typy nakładów ponoszonych przez klientów w procesie 
współtworzenia wartości w internecie

Udostępnienie  

i wymiana zasobów 

Interakcja 
 

i komunikacja
 

Działanie
 

 know-what 
 know-how 
 know-who 

Źródło: Opracowanie własne�

2.4.2.1.  Współtworzenie wartości oparte na udostępnianiu lub wymianie zasobów

Wkład klientów w proces współtworzenia wartości może polegać na udostęp-
nianiu lub wymianie zasobów� Przykładem udostępniania zasobów są różnego 
rodzaju przedsięwzięcia stosujące ideę przetwarzania rozproszonego (distributed 
computing), polegającego na wykorzystaniu mocy obliczeniowej komputerów osób 
biorących w nim udział� Prawdopodobnie najbardziej znanym programem tego typu 
jest SETI@home� Jest on określany przez swoich twórców jako naukowy eksperyment 
wykorzystujący moc obliczeniową komputerów do analizy danych pochodzących 
z obserwacji astronomicznych w celu poszukiwania pozaziemskiej inteligencji� Projekt 
jest realizowany przez Instytut Badań Kosmicznych Uniwersytetu Kalifornijskiego 
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z Berkeley94� Podobnym projektem jest program Folding@home organizowany 
przez Uniwersytet Stanfordzki, mający na celu badanie procesu zwijania białka� Co 
ciekawe, program ten wykorzystuje nie tylko moc obliczeniową komputerów oso-
bistych, ale również konsol Sony Playstation 395� Przedsięwzięć wykorzystujących 
ideę przetwarzania rozproszonego jest więcej, np� firma IBM stworzyła platformę 
World Community Grid przeznaczoną do rozwoju programów poświęconych m�in� 
badaniom nad AIDS, rakiem dziecięcym czy tzw� czystą energią96�

Przedsięwzięciami łączącymi idee udostępniania i wymiany zasobów są sieci 
peer-to-peer. Dzięki tym aplikacjom ich użytkownicy mają możliwość pobrania 
dowolnego, dostępnego w tej sieci pliku� Popularność sieci wynika z tego, że są one 
używane do nieodpłatnego pobierania utworów muzycznych i plików filmowych�

W powyższych przykładach użytkownicy programu udostępniali pliki� Istnieje 
wiele przedsięwzięć internetowych wykorzystujących ideę wymiany produktów� 
Łączą one dodanie wartości do produktu opartego na wymianie produktów oraz 
umożliwienie komunikacji i interakcji� Przykładem takiego typu przedsięwzięcia jest 
polski serwis Podaj�net� Umożliwia on wymianę używanych książek, filmów i gier 
pomiędzy swoimi użytkownikami bez ponoszenia opłaty� Użytkownik tego serwisu 
umieszcza w nim listę produktów, które jest gotów wymienić na inne� W momencie, 
gdy ktoś z innych użytkowników wyrazi zainteresowanie jedną z jego pozycji i ją 
otrzyma, nasz użytkownik uzyskuje punkty, za które może oczekiwać produktu ze 
zbioru innych osób� Na ponad 7 tys� zarejestrowanych użytkowników przeprowadzo-
no ponad 100 tys� transakcji wymiany książek97� Na podobnej zasadzie działa serwis 
szafa�pl� Umożliwia on wymianę ubrań� Serwis ten charakteryzuje się większą skalą 
działania� Jak podaje firmowy blog, serwis w 2010 r� miał ponad 360 tys� zarejestro-
wanych użytkowników, a wystawionych do wymiany było ponad 3 mln produktów98� 
Przedsięwzięciem z tej kategorii jest również serwis Finansowo�pl, umożliwiający 
tzw� pożyczki społeczne, czyli pożyczanie pieniędzy przez osoby prywatne od osób 
prywatnych bez pośrednictwa banków lub tradycyjnych instytucji finansowych� 
Przedsięwzięcia te funkcjonują na zasadzie aukcji internetowych, jednak praktyka 
pokazuje, że niektórzy liczący się gracze w tym zakresie zakończyli działalność na 

94 Seti@home, http://setiathome�ssl�berkeley�edu/, [2012�03�15]�
95 Folding@home, http://folding�stanford�edu/, [2012�03�15]�
96 http://www�worldcommunitygrid�org/, [2012�03�15]�
97 Dane serwisu Podaj�net, http://podaj�net/, [2012�03�15]�
98 K� Tańcula, 3 miliony przedmiotów na 2 urodziny Szafa.pl, Informacja z 23�11�2010 opublikowna 

na blogu serwisu Szafa�pl, http://blog�szafa�pl/2010/11/3-miliony-przedmiotow-na-2-urodziny�html, 
[2012�03�15]�
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polskim rynku (np� Monetto�pl, Smava�pl99)� Serwisy te generują korzyści dla wła-
ścicieli wolnych środków pieniężnych w postaci wyższej stopy zwrotu niż oferowane 
przez banki, choć naturalnie przy wyższym ryzyku� W powyżej przedstawionych 
przykładach wykorzystanie internetu umożliwiało zwiększenie korzyści z posiada-
nych, najczęściej nieużywanych produktów (m�in� książki, ubrania, środki pieniężne)� 
Warto zauważyć, że w podobny sposób działają również aukcje internetowe; choć 
tu wartość jest tworzona przez transakcję sprzedaży, a nie wymianę produktów�

Zjawiskiem zbliżonym do opisywanych jest crowdfunding, czyli pozyskiwa-
nie środków finansowych zazwyczaj z wykorzystaniem internetu od dużej liczby 
fundatorów, przy czym przeciętna wartość transakcji jest raczej niska100� Zdaniem 
Belleflamme’a i in� crowdfunding może dotyczyć zarówno konsumpcji, jak i inwe-
stycji� Gdy darczyńcy uiszczają opłatę na rzecz rozwoju produktu, wówczas mamy 
do czynienia z finansowaniem konsumpcji� Autorzy podają przykład filmu, którego 
produkcja była finansowa przez fanów� Film następnie był dystrybuowany standar-
dowymi (płatnymi) kanałami� Fundatorzy w zamian otrzymali natomiast wyłączny 
dostęp do treści związanych z filmem� Interesujący, choć rzadszy jest drugi rodzaj 
crowdfundingu� Dawcy kapitału nie czerpią bezpośrednio korzyści z konsumpcji, 
lecz wspierając finansowo pewną firmę lub inicjatywę, mając czasami wpływ na 
podejmowane decyzje, a nawet udział w zyskach101�

2.4.2.2. Współtworzenie wartości oparte na interakcji i komunikowaniu

Kolejnym typem przedsięwzięć wykorzystujących ideę współtworzenia wartości 
są serwisy, których istotą jest interakcja i komunikowanie� Przedsięwzięcia tego 
typu zostaną przedstawione ze względu na dominujący rodzaj wiedzy, który jest 
w nich wykorzystywany� Wiedza w niniejszym opracowaniu została podzielona na 
następujące rodzaje102:
■ wiedza typu know-what (poglądy, preferencje),
■ wiedza typu know-how (umiejętność znalezienia rozwiązania, logika),

99 B� Ratuszniak, Smava Poland łączy siły z  Finansowo.pl, 24 marca 2010, http://media2�pl/inter-
net/62648-smava-poland-laczy-sily-z-finansowo�pl�html, [2012�03�15]�

100 P� Belleflamme, Th� Lambert, A� Schwienbacher, Crowdfunding: Tapping the Right Crowd, CORE 
Discussion Paper No� 2011/32, 2012�04�25, http://ssrn�com/abstract=1578175 or http://dx�doi�org/10�2139/
ssrn�1578175, [2012�08�02]�

101 Tamże�
102 Wyróżniana czasami jest również wiedza typu know-why będąca znajomością związków przy-

czynowo-skutkowych� W  niniejszym opracowaniu została ona zaliczona do wiedzy know-what; por� 
A� Rokicka-Broniatowska, Modelowanie kompetencji w systemach nauczania zdalnego opartych na współ-
pracy, referat na III konferencję Rozwój e-edukacji w Ekonomicznym Szkolnictwie Wyższym, http://www� 
e-edukacja�net/trzecia/_referaty/12_e-edukacja�pdf, [2012�03�15]�
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■ wiedza typu know-who (ogół znajomości z osobami posiadającymi wiedzę lub 
spełniającymi inny warunek)�

Wiedza typu know-what jest zbliżona do informacji� Często zalicza się do tej 
kategorii wiedzę wzbogaconą o pewien element subiektywizmu, cechujący m�in� 
poglądy i preferencje� Jej subiektywizm wynika z wartościowania informacji np� na 
podstawie opinii innych lub własnego doświadczenia� Ta wiedza, podobnie jak jej 
inne rodzaje, jest tworzona przez ludzi� Możliwe jest jej kodyfikowanie do postaci 
danych, jednak w porównaniu z informacjami czy danymi o wiele trudniejsze jest 
automatyczne klasyfikowanie wiedzy czy wyszukanie porcji wiedzy o zadanej charak-
terystyce� Tworzenie wiedzy know-what przez użytkowników jest istotą Wikipedii� 
Założeniem tego przedsięwzięcia jest to, że jej twórcy będą publikowali wiedzę fak-
tograficzną i obiektywną� Wiedza know-what o charakterze subiektywnym, typowym 
dla poglądów i preferencji, jest wykorzystywana w takich przedsięwzięciach, jak 
Digg�com lub Wykop�pl, które wyświetlają linki do stron interesujących w ocenie 
ich użytkowników�

Subiektywna wiedza know-what jest również istotą serwisów typu social shopping, 
które są połączeniem portalu społecznościowego i pośrednika informacyjnego (info-
mediary)� Istnieje wiele rodzajów takich serwisów, niemniej ich najczęściej pełnione 
funkcje to: agregowanie recenzji i ocen produktów dokonanych przez użytkowników, 
kojarzenie produktów na podstawie informacji od użytkowników oraz ułatwianie 
zakupu przez wyświetlanie listy sklepów oferujących dany produkt� Warto zauważyć, 
że choć pojęcie social shopping stało się popularne w ostatnich latach, idea ta jest 
wykorzystywana od dawna� Przykładem może być sklep internetowy Amazon�com, 
który już od 1995 r� wykorzystuje subiektywną wiedzę swoich klientów w postaci 
recenzji i komentarzy103�

Istnieją również bardziej zaawansowane modele wykorzystania subiektywnej wiedzy 
o charakterze know-what. Należą do nich rynki prognostyczne (prediction markets), 
których istotą jest fakt, że przedmiotem transakcji na nich jest prawdopodobień-
stwo przyszłych zdarzeń� Innymi słowy, uczestnicy rynku typują wynik określonego 
zdarzenia w przyszłości� Zdarzenia będące przedmiotem transakcji mogą należeć 
do kategorii ekonomicznych (np� wartość indeksu giełdowego), politycznych (np� 
wygrana partii w wyborach), naukowych (np� wynalezienie leku na raka w przeciągu 
pięciu lat)� W przypadku trafnej odpowiedzi użytkownicy nagradzani są w sposób 
uzależniony od specyfiki serwisu (np� otrzymują większą liczbę punktów), natomiast 
w przypadku błędnej prognozy ponoszą konsekwencje (np� tracą punkty)� Efektem 

103 S�E� Ante, Amazon: Turning Consumer Opinions into Gold, „Businessweek”, 2009, no� 26�
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końcowym działania rynku predykcji jest wskazanie wyniku przyszłego zdarzenia, 
a często także podanie jego prawdopodobieństwa� Efektywność tego typu rynków, 
czyli ich zdolność do trafnego prognozowania, jest przedmiotem wielu badań, często 
z wykorzystaniem skomplikowanych modeli ekonometrycznych104� 

Wykorzystanie rynku prognostycznego pozwoliło np� na trafniejszą prognozę 
wyniku partii CDU w wyborach do Bundestagu w 2005 r� Partia ta zdobyła 35,2% 
głosów, przy czym predykcja z rynku prognostycznego wyniosła 38,5%, podczas gdy 
z badań preferencji wyborczych wynikało, że CDU otrzyma 40% głosów� Różnica 
między rynkiem prognostycznym a badaniami preferencji wyborczych polegała 
na zadaniu innego pytania� Pytanie na rynku prognostycznym dotyczyło tego, jak 
zagłosują inni, podczas gdy badanie ankietowe dotyczyło tego, jak zagłosuje osoba 
pytana105� Z badań przeprowadzonych przez Berga i in� wynika również, że rynki 
prognostyczne oferują trafniejsze prognozy niż badania preferencji wyborczych� 
Przedmiotem tych badań był podział głosów między Partię Demokratyczną a Repu-
blikańską w latach 1988–2004� Predykcje z rynku prognostycznego były trafniejsze 
w prawie trzech przypadkach na cztery� Ciekawy jest również fakt, że rynki pro-
gnostyczne były istotnie lepsze niż badania preferencji wyborczych we wszystkich 
analizowanych przypadkach na sto dni przed wyborami106�

Ciekawym przykładem przedsięwzięcia wykorzystującego ideę rynków progno-
stycznych jest Hollywood Stock Exchange� Jest to serwis internetowy umożliwiający 
wykupywanie „udziałów” za sztuczną walutę w filmach, aktorach czy reżyserach, 
którzy traktowani są wówczas jako przedsięwzięcia biznesowe� Wartość filmu wy-
nika z wpływów, jakie wygeneruje on ze sprzedaży biletów� Udziały są przedmiotem 
transakcji między uczestnikami i podlegają prawu popytu i podaży� Cena udziału 
odzwierciedla zatem predykcje wpływów, jakie film wygeneruje w przyszłości� Jak 
podaje „Businessweek”, branża filmowa wykorzystuje predykcje użytkowników serwisu 
jako przesłankę decyzji w zakresie działań promocyjnych� Co więcej, zagregowane 
predykcje użytkowników serwisu z ponad 90-procentową dokładnością wskazują 
laureatów nagrody Akademii Filmowej107�

104 Por� J� Wolfers, E� Zitzewitz, Interpreting Prediction Market Prices as Probabilities, http://bpp�whar-
ton� upenn�edu/jwolfers/Papers/InterpretingPredictionMarketPrices�pdf, [01�12�2011]; S� Gjerstad, Risk 
Aversion, Beliefs, and Prediction Market Equilibrium, 04�11�2004, http://econ�arizona�edu/downloads/
working_papers/ Econ-WP-04-17�pdf, [01�12�2010]�

105 J� Hackhausen, Orakel aus dem Internet. Prognosebörsen sagen die Zukunft voraus, 24�11�2006, 
http://www�wiwo�de/technik/orakel-aus-dem-internet-161272/, [2012�03�15]�

106 J�E� Berg, F�D� Nelson, Th�A� Rietz, Prediction Market Accuracy in the Long Run, „International 
Journal of Forecasting” 2008, vol� 24, no� 2, kwiecień-czerwiec, s� 285–300�

107 R� King, Hollywood Games People Play, http://www�businessweek�com/technology/content/aug2006/
tc2006 0804_618481�htm?chan=top+news_top+news, [2012�03�15]�
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Liczne przedsięwzięcia internetowe bazują na wykorzystaniu wielu rodzajów 
wiedzy swoich użytkowników� Należą do nich serwisy umożliwiające publikację 
treści oraz wymianę opinii (blogi, fora internetowe) lub innego typu platformy, na 
których komunikacja polega na odpowiadaniu na zadawane pytania�

Interesującym przykładem przedsięwzięć wykorzystujących wiedzę know-how są 
z kolei tzw� ideagory� Tapscott i Williams, autorzy monografii Wikinomia, określają 
tym mianem rynki pomysłów, innowacji i osób o wyjątkowych kwalifikacjach108� 
Często cytowanym przykładem ideagory jest przedsięwzięcie InnoCentive, łączą-
ce z  jednej strony firmy gotowe zapłacić za znalezienie rozwiązań ich problemu, 
a z drugiej – specjalistów, którzy podejmą się znalezienia rozwiązania� Dzięki temu 
firmy mogą wykorzystać potencjał globalnej społeczności naukowej bez konieczności 
zatrudniania kogokolwiek109� Interesujące są statystyki tego przedsięwzięcia� Ponad 
250 tys� osób zarejestrowanych jest w serwisie jako badacze rozwiązujący zadania� Do 
lipca 2009 r� zostały w nim umieszczone 1044 zadania, z których około 50% znalazło 
rozwiązanie� Z zadeklarowanej kwoty na nagrody dla badaczy – w wysokości 24,2 mln 
USD – wydano prawie 5,3 mln� W sumie zgłoszono ok� 294 tys� prób badawczych, 
co oznacza, że na jeden problem przypadało ich ponad 282110� Dane te świadczą 
o niezwykle dużym potencjale badawczym, z którego firmy mogą korzystać� Duża 
różnica między kwotą przeznaczoną a wydatkowaną na nagrody, przy jednocześnie 
prawie 50-procentowej skuteczności w znajdywaniu rozwiązań, może sugerować, że 
wiele najhojniej nagradzanych i zapewne najtrudniejszych problemów nie znalazło 
rozwiązania� Jak podaje „Der Spiegel”, InnoCentive z sukcesem stosuje ideę otwartej 
innowacji w skali globalnej – ponadprzeciętnie dużo rozwiązań pochodziło od Rosjan 
i Hindusów111� Do zbliżonych projektów (ideagory), bazujących na współtworzeniu 
otwartych innowacji przez społeczności badaczy, można zaliczyć takie przedsięwzięcia, 
jak Nine Sigma112, Innovation Exchange113 czy wykorzystujący potencjał studentów 
projekt One Billion Minds114� Serwisy tego typu bazują na wykorzystaniu zarówno 
wiedzy know-how, jak i działań swoich użytkowników�

Wiedza typu know-who jest znajomością osób posiadających wiedzę, umiejęt-
ności czy zdolności z danej dziedziny� Jest to ten rodzaj wiedzy, który zdobywa się, 

108 D� Tapscott, A�D� Williams, jw�, s� 146�
109 Tamże, s� 147�
110 Dane o firmie na 14�07�2009 przedstawione w artykule Inno Centive at a Glance, http://www�inno-

centive�com/about-innocentive/facts-stats, [2012�03�15]� Aktualniejsze dane zachowują tę samą strukturę, 
niemniej pozbawione są niektórych informacji finansowych�

111 H� Schmundt, Ideenbörse für Tüftler, „Der Spiegel” 2005, no� 51, http://wissen�spiegel�de/wissen/
dokument/ dokument�html?id=44850198&top=SPIEGEL, [2012�03�15]�

112 http://www�ninesigma�com/ [2012�03�15]�
113 http://www�innovationexchange�com/ [2012�03�15]�
114 http://www�onebillionminds�com/ [2012�03�15]�
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m�in� będąc członkiem społeczności o określonym profilu� Wiedzę tego typu – czyli 
sieć znajomości osób z wybranej społeczności – wykorzystują tzw� serwisy społecz-
nościowe, pozwalające na komunikowanie się osób zgromadzonych wokół pewnego 
zagadnienia� Użytkownicy wnoszą do portali społecznościowych swoje znajomości 
(tzw� graf społeczny), mogą również poznawać nowe osoby� W serwisach tych 
pojawiają się mechanizmy wykorzystujące również inne rodzaje wiedzy, np� fora 
dyskusyjne, niemniej jednak to zagregowany kapitał wiedzy know-who w postaci 
sieci znajomości przekładających się na liczbę użytkowników decyduje o przewadze 
jednego serwisu nad innym, co wynika z efektów sieciowych115�

2.4.2.3. Współtworzenie wartości wykorzystujące działania klientów

Ostatnimi z wyróżnionych typów przedsięwzięć współtworzenia wartości przez 
klientów są przedsięwzięcia oparte na działaniach własnych klientów (użytkowników)� 
Prawdopodobnie najbardziej znaną inicjatywą tego typu jest ruch otwartego opro-
gramowania (open source movement), którego głównym założeniem jest otwartość 
kodu źródłowego oprogramowania, w konsekwencji czego oprogramowanie może 
zostać ulepszone przez dowolną osobę i dostosowane do indywidualnych wymagań� 
Do popularnych rozwiązań należących do nurtu otwartego oprogramowania należą 
system operacyjny Linux116, przeglądarka Mozilla Firefox117 oraz arkusz kalkulacyjny 
Open Office118� 

Na zasadach otwartego oprogramowania można tworzyć również aplikacje do 
portalu społecznościowego Facebook� Aplikacje te są dodatkami do podstawowej 
funkcjonalności serwisu, mają dostęp do części zgromadzonych w nim danych 
i mogą być wykorzystywane przez innych użytkowników� Najczęstszymi tworzony-
mi aplikacjami w tym serwisie są różnego rodzaju quizy i gry, ale powstają również 
aplikacje o nierozrywkowym charakterze119� 

Idea otwartego oprogramowania przeniknęła również do branży motoryzacyjnej� 
OScar to nazwa projektu będąca zbitką wyrażeń OS (open source) i car� Efektem 
wspólnej pracy w tym projekcie ma być pełna dokumentacja techniczna samocho-
du� Posiadając taką dokumentację, można będzie dokonać montażu samochodu 
bez ponoszenia jakichkolwiek opłat licencyjnych – OScar ma w założeniu twórców 

115 T� Doligalski, Efekty sieciowe a strategie produktowe, „Marketing i Rynek” 2010, nr 11, /http://www�
doligalski�net/efekty-sieciowe/ [2012�03�15]�

116 http://www�linux�pl/?id=article&show=323, [2012�03�15]�
117 http://www�mozilla-europe�org/pl/about/faq/#free-software, [2012�03�15]�
118 http://pl�openoffice�org/ [2012�03�15]�
119 Strona poświęcona tworzeniu aplikacji w serwisie społecznościowym Facebook, http://developers� 

facebook�com/ [2012�03�15]�
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być samochodem prostym w montażu, wielofunkcyjnym, modularnym i  łatwym 
w utrzymaniu120�

Współtworzenie wartości poprzez działania wykracza również poza sferę 
oprogramowania� Przykładem może być serwis Threadless�com umożliwiający 
zgłaszanie swoich projektów nadruków na koszulki� Projekty są następnie oceniane 
przez społeczność zgromadzoną wokół serwisu� W przypadku pozytywnych ocen 
projekt może zostać wykorzystany w produkcji, a autor projektu może otrzymać 
wynagrodzenie finansowe�

2.4.2.4.  Współtworzenie wartości zorientowane na innych  
– sukces czy porażka?

Powyżej przedstawiono kategoryzację i przykłady przedsięwzięć wykorzystujących 
współtworzenie wartości zorientowane na innych użytkowników� Jak to zazwyczaj 
bywa za przykłady służyły przedsięwzięcia, które odniosły sukces� Takie przedstawie-
nie charakteryzuje się niepełnym odzwierciedleniem rzeczywistości, polegającym na 
nieuwzględnieniu przedsięwzięć, które poniosły porażki� Przedsięwzięcia biznesowe, 
a w szczególności te wykorzystujące współtworzenie wartości, charakteryzują się 
wysokim ryzykiem, dlatego trudno jest przewidzieć, które z nich odniesie sukces� 
Jednocześnie udane przedsięwzięcia oparte na współtworzeniu wartości często po-
trafią zmienić sposoby konkurowania w wielu sektorach�

Trudno jest przewidywać z sukcesem popularność rozwiązań współtworzonych 
przez zbiorowość� Stwierdzenie, że system operacyjny współtworzony w ruchu Open 
Source może być konkurencyjny wobec oprogramowania tworzonego przez kor-
poracje było na początku lat 90� ryzykowne� Podobnie był pogląd, że encyklopedia 
tworzona przez amatorów, zawierająca głównie tekstowe treści może być bardziej 
popularna niż oferowana przez Microsoft w drugiej połowie lat 90� multimedialna 
encyklopedia Encarta� 

Można zadać pytanie, skoro zbiorowość zdołała stworzyć lub przynajmniej 
rozwinąć powyższe produkty, dlaczego w innych kategoriach nie korzystamy z in-
nych produktów współtworzonych przez zbiorowość? Dlaczego nie ma popularnej 
wyszukiwarki internetowej współtworzonej przez ruch Open Source? W dużym 
stopniu wynika to ze specyfiki produktu� Wyszukiwarka internetowa wymaga 
rozwiniętego zaplecza infrastrukturalnego, wysokiej synchronizacji działań, a więc 
zapewne hierarchii w podejmowaniu decyzji� Produkty tworzone przez ruch wol-

120 Opis inicjatywy OScar, http://www�theoscarproject�org/index�php?option=com_content&task=vie-
w&id=7 &Itemid=22, [2012�03�15]�
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nego oprogramowania charakteryzują się niezwykłym rozproszeniem działań, 
wielością niezależnie działających dystrybucji (wersji) oprogramowania� Podobnie 
jest w przypadku Wikipedii, nie wymaga ona synchronizacji – edycja jednego hasła 
nie ma zazwyczaj większego wpływu na inne hasła� W przypadku wyszukiwarki 
kluczowym elementem jest algorytm dokonujący rankingu stron i decydujący o tym, 
jakie strony pojawią się w wynikach wyszukiwania� Działanie tego algorytmu ma 
niezwykle duży wpływ na zachowania internautów, w szczególności na decyzje na-
bywcze� Prawdopodobnie osoby decydujące o kształcie algorytmu działałyby pod 
wielką presją szerokiego grona zainteresowanych, co jeszcze bardziej utrudniałoby 
stworzenie optymalnego rozwiązania�

Jeżeli trudność w rozwoju produktów współtworzonych przez zbiorowość leży 
w złożoności technologicznej, można zadać pytanie, to dlaczego projekty o niższej 
złożoności technologicznej, jakimi są agregatory informacji, typu Wykop�pl bądź 
Digg�com, nie stały się alternatywą dla tradycyjnych mediów masowych� Teoretycznie 
obraz rzeczywistości tworzony na bazie informacji uznanych przez inne osoby za 
istotne powinien być użyteczny dla większości odbiorców� W praktyce agregatory te 
dają zniekształcony obraz rzeczywistości� Być może przyczyną jest otwarty charakter 
tych serwisów pozwalający na głosowanie na rzeczy dziwne, śmieszne czy szokujące� 
Jednocześnie serwisy internetowe współtworzone przez zbiorowość, nawet jeżeli nie 
zastępują mediów tradycyjnych w dostarczania aktualnych wiadomości, to zdoby-
ły silną pozycję konkurencyjną w tzw� sektorze opinii� Świadczy o tym chociażby 
opiniotwórczość serwisu Huffington Post, publikującego treści tworzone zarówno 
przez amatorów, jak i postacie z polityki, biznesu czy też mediów tradycyjnych� 
W przypadku polskich serwisów warto wspomnieć o serwisie Salon24�pl, który jako 
jedyny z polskich mediów przeprowadził wywiad z Barackiem Obamą w czasie jego 
wizyty w Polsce121�

Niezwykle interesujące jest spostrzeżenie, że często przedsięwzięcia, które moż-
na opisać jako stworzone do tego, aby wykorzystać możliwości internetu, kończą 
działalność� Przykładem takiej firmy jest Zubka�com, która była przedsięwzięciem 
rekrutacyjnym, wykorzystując wiedzę know-who swoich klientów� Jeżeli klient 
wskazał osobę, która została zatrudniona przez firmę – klienta serwisu Zubka�com 
– otrzymywał wynagrodzenie pieniężne uzależnione od wysokości pensji� Jak po-
dawał „Guardian”, było to 80% opłaty, którą pracodawca uiszczał na rzecz firmy122� 
Według podobnego schematu działał program GoldenFinger organizowany przez 

121 http://jankepost�salon24�pl/310730,obama-dla-salon24-pl-polska-moze-byc-swiatowym-liderem, 
[2012�03�15]�

122 B� Johnson, Zubka, „Guardian”, 30�01�2007, http://www�guardian�co�uk/technology/2007/jul/30/
zubka, [2012�03�15]�
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serwis społecznościowy Goldenline� Serwis pomaga rozwijać relacje o charakterze 
zawodowym, jest więc dobrym miejscem zarówno dla firm rekrutujących do umiesz-
czania ogłoszeń, jak i do bezpośredniego kontaktu z potencjalnym pracownikiem� 
Inicjatywa GoldenFinger nawiązywała do sposobu działania firmy Zubka� Jeżeli 
użytkownik serwisu Goldenline zaproponował osobę w odpowiedzi na zamieszczo-
ne w serwisie ogłoszenie rekrutacyjne, a kandydat został przyjęty do pracy, osoba 
zgłaszająca otrzymywała wynagrodzenie123�

Porażki w przedsięwzięciach wykorzystujących media społecznościowe dotykają 
również firmy największe, takie jak Google� Firma stworzyła przedsięwzięcie Google 
Knol mające stanowić konkurencję dla Wikipedii� O ile Wikipedia dąży do przedsta-
wiania obiektywnej, faktograficznej wiedzy know-what, o tyle Google Knol był zbiorem 
artykułów przedstawiającym wielość punktów widzenia� Serwis uruchomiony został 
w 2007 r� i spotkał się z wieloma krytycznymi uwagami� Zarzucano firmie Google, 
że chce za pomocą tego serwisu przejąć funkcję, którą do tej pory pełniła niezależna 
od firmy Wikipedia124� Serwis w ciągu pierwszych pięciu miesięcy istnienia zdobył 
około 100 tys� artykułów� Pod koniec 2011 r� firma ogłosiła, że w ramach „wiosen-
nych porządków” zamierza zamknąć część swoich projektów, w tym Google Knol125�

Dużą rolę w sukcesie tego typu przedsięwzięć odgrywają sami użytkownicy� 
Przez działania oportunistyczne lub niepożądane przez właściciela serwisu mogą 
ograniczyć wartości dla potencjalnych klientów, a  tym samym zwiększyć ryzyko 
samego przedsięwzięcia� 

2.4.2.5. Konkurencja i współpraca klientów we współtworzeniu wartości

Przedsięwzięcia wykorzystujące współtworzenie wartości przez klientów można 
podzielić ze względu na to, czy klienci współtworzący wartości konkurują między 
sobą, czy też współpracują� Można zatem wyróżnić:
■ model rynku konkurencyjnego,
■ model rynku niekonkurencyjnego,
■ model społeczności konkurencyjnej,
■ model społeczności niekonkurencyjnej�

123 Strona programu GoldenFinger w serwisie Goldenline�pl, http://www�goldenline�pl/goldenfinger/
info, [2012�03�15]�

124 D� Riley, Google Knol: A Step Too Far?, wpis w serwisie Techcrunch, 14�12�2007, http://techcrunch�
com/2007/12/14/google-knol-a-step-too-far/, [2012�01�17] oraz F� Lane, Death Knell Sounds for Wikipe-
dia, About.com, wpis w serwisie Newsfactor�com z 14�12�2007, http://www�newsfactor�com/news/Death-
-Knell-for-Wikipedia--About-com/story�xhtml?story_id=032002XVHH8G&full_skip=1, [2012�01�17]�

125 U� Hölzle, More Spring Cleaning Out of Season, wpis na blogu firmy Google z 22�11�2011, http://
googleblog�blogspot�com/2011/11/more-spring-cleaning-out-of-season�html, [2012�01�17]�
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Kategoryzację przedsięwzięć wykorzystujących współtworzenie wartości ze 
względu na kryterium współpracy i konkurencji klientów w tym zakresie przedsta-
wia rysunek 2�6�

Rysunek 2.6.  Kategoryzacja przedsięwzięć wykorzystujących współtworzenie wartości 
ze względu na kryterium współpracy i konkurencji klientów
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 Źródło: Opracowanie własne�

Rynek rozumiany jest jako miejsce, w którym dwie grupy podmiotów spotyka-
ją się, aby zawrzeć transakcje lub podjąć interakcję o charakterze transakcyjnym� 
Uczestnik jednej grupy może przy innej transakcji należeć do odmiennej grupy, 
niemniej z punktu widzenia jednej transakcji jest on przypisany do jednej ze stron�

Model rynku konkurencyjnego zakłada, że platforma łączy dwie grupy klientów 
o odmiennych potrzebach, które są zaspokajane w wyniku wymiany� W modelu tym 
wzrost liczebności członków jednej grupy prowadzi do ograniczenia ich korzyści, gdyż 
zwiększa to konkurencyjność� Z kolei wzrost liczebności drugiej, komplementarnej 
grupy prowadzi do wzrostu korzyści, gdyż zwiększa się liczba potencjalnych osób, 
z którymi można zawrzeć transakcje� Dzieje się tak w przypadku aukcji internetowych, 
na których z punktu widzenia sprzedawcy korzystny jest wzrost liczby kupujących 
i spadek liczby sprzedających� Zjawisko to opisuje koncepcja rynków wielostron-
nych126� Warto zauważyć, że w przypadku serwisów aukcyjnych wśród uczestników 
z jednej grupy następuje również kooperacja� Objawia się ona przyznawaniem ocen 

126 Por� S� Silverthorne, New Research Explores Multi-Sided Markets (wywiad z A� Hagiu), Harvard 
Business School, Working Knowledge, http://hbswk�hbs�edu/item/5237�html, [2012�12�01]; D�S� Evans, 
The Antitrust Economics of Multi-Sided Platform Markets, „Yale Journal of Regulation” 2003, Summer, 
s� 327–379�
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osobom, z którymi zawarło się transakcje� Jest to działanie, którego beneficjentem są 
pozostali członkowie społeczności, gdyż ułatwia im to wybór podmiotu o określanej 
kombinacji wiarygodności i poziomu cen� Do tego modelu współtworzenia wartości 
można zaliczyć również serwisy social lending (społeczne pożyczki), wspominaną 
ideoagorę Innocentive, a także serwis istockphoto�net, który jest platformą umożli-
wiającą sprzedaż i zakup zdjęć do użytku komercyjnego� 

Również w modelu rynku niekonkurencyjnego platforma staje się miejscem, 
w którym są zaspokajane potrzeby obu stron relacji� Z pewnych względów nie występuje 
jednak konkurencyjność między podmiotami z tej samej grupy� Brak konkurencyj-
ności może wynikać z cyfrowego charakteru dóbr będących przedmiotem wymiany� 
Korzystanie z produktu o charakterze cyfrowym przez jednego użytkownika nie 
zmniejsza korzyści innych osób korzystających z tego samego dobra� Z tego względu 
w modelu rynku niekonkurencyjnego mają one charakterystykę pojawiającego się 
w publikacjach ekonomicznych dobra publicznego127� Przykładem rynku niekonku-
rencyjnego są platformy peer-to-peer umożliwiające wymianę plików� Podobnie jak 
w przypadku rynku konkurencyjnego, z punktu widzenia jednej transakcji występują 
dwie strony: oferujący i pobierający pliki� Między osobami pobierającymi pliki nie 
występuje element konkurencyjności w zakresie korzyści, których nośnikiem jest plik� 
Element ten jednak występuje w zakresie innego wymiaru korzystania z platformy 
wymiany plików, jakim jest szybkość transferu pliku� Wzrost liczby osób pobiera-
jących pliki może mieć bowiem negatywny wpływ na tę wielkość� 

Społeczność konkurencyjna jest zbiorowością osób zgromadzonych wokół 
pewnego zagadnienia� Występuje tu tylko jedna grupa klientów, którzy zarówno 
konkurują, jak i współpracują ze sobą� Dzieje się tak w wielu społecznościach, 
w których użytkownicy wymieniają się informacjami i wiedzą, a w których istnieje 
element konkurencyjności polegający np� na rankingach oceny� Przykładem społecz-
ności konkurencyjnej jest serwis onephoto�net, w którym użytkownicy komentują 
publikowane przez inne osoby zdjęcia (element współpracy) i jednocześnie dokonują 
ocen zdjęć, na podstawie których są tworzone rankingi (element konkurencyjności)� 

Przykładem społeczności niekonkurencyjnej i nastawionej na współpracę jest 
Wikipedia, ruch Open Source i jego odpowiednik w zakresie motoryzacji – Oscar 
Project� Użytkownicy społeczności pracują nad wspólnym projektem, a elementy 
konkurencyjności są ograniczone� Mogą one występować wówczas, gdy członkowie 
społeczności konkurują w zakresie reputacji lub doświadczenia zdobytego przy 
wspólnym projekcie� Za niewłaściwy wymiar konkurencji w Wikipedii można uznać 

127 J�E� Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, 
s� 150–151�
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kasowanie haseł wprowadzonych przez innych użytkowników i publikowanie w ich 
miejsce własnych� Inne przykłady społeczności niekonkurencyjnych to serwisy spo-
łecznościowe takie jak Facebook�com i Goldenline�pl� 

2.5. Doświadczenia jako wartość dla klienta

Wzrastająca rola doświadczeń klienta w działaniach marketingowych wynika 
z malejących szans na konkurowanie jedynie dzięki rozwojowi produktów lub usług� 
Atrybuty produktów lub korzyści dostarczane przez usługi coraz rzadziej stanowią 
o przewadze firm, gdyż mogą być bardzo szybko skopiowane i ulepszone przez kon-
kurentów� Co więcej, wprowadzane innowacje mogą nie być zrozumiane lub nawet 
dostrzeżone przez klientów� Stąd też wywodzą się strategie bliskości z klientem, 
których przykładem jest koncepcja często określana jako marketing doświadczeń� 
Koncepcję tę można określić jako nurt w marketingu akcentujący doświadczenia 
klientów jako główny obszar konkurowania firm�

Mimo wielu opinii, że uwzględnienie doświadczeń klienta w działaniach mar-
ketingowych jest innowacją ostatnich  lat, publikacje dotyczące roli doświadczeń 
klienta w konsumpcji pojawiają się od wczesnych lat 80�128� Pojęcie doświadczenia 
wynikającego z konsumpcji pojawia się również w pracach takich ekonomistów, jak 
Keynes, Marshall, Smith129� Już w 1955 r� Abbot zauważył, że „to, co konsumenci 
naprawdę pożądają to nie produkt, a satysfakcjonujące ich doświadczenia, które 
otrzymuje się poprzez działania”130� Ideę doświadczeń w marketingu popularyzowali 
w ostatnich latach również również Pine i Gilmore, autorzy książki Experience Eco-
nomy: Work Is Theatre & Every Business a Stage, opisując udane doświadczenie jako 
takie, które „klient uzna za unikatowe, godne zapamiętania i powtarzalne w dłuższym 
okresie”� Ich zdaniem pracownicy firmy stają się aktorami, natomiast miejsce kon-
taktu z klientami to scena� Podają oni jako przykład sztandarowego przedsięwzięcia 
wykorzystującego marketing doświadczeń parki rozrywki Disneya, gdzie pracownicy 
określani są jako imaginers, czyli inżynierowie od wyobraźni, co znamiennie definiuje 
obszar ich działania� Porównanie kontaktów firmy z klientami do przedstawienia, 

128 Por� M�B� Holbrook, E�C� Hirschman, The Experiental Aspects of Consumption: Consumer Fanta-
sies, Feelings, and Fun, „Journal of Consumer Research” 1982, vol� 9� 

129 P� Frow, A� Payne, Towards the ‘Perfect’ Customer Experience, „Brand Management” 2007, vol� 15, 
no� 2, November�

130 A� Palmer, Customer Experience Management: a Critical Review of an Emerging Idea, „Journal of 
Services Marketing” 2010, vol� 24, no� 3� 
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a jej pracowników do aktorów ma także podstawy teoretyczne� Koncepcja ta została 
opisana przez amerykańskiego socjologa Goffmana w 1956 r� w monografii Człowiek 
w teatrze życia codziennego131� Prahalad i Ramaswamy w kontekście współtworzenia 
wartości przez klientów, nie tylko uznają istotną rolę doświadczeń w konkurowaniu 
firm, ale postulują również tworzenie sieci doświadczeń, czyli „infrastruktury służącej 
do skutecznego współtworzenia wartości przez indywidualizację doświadczeń”132�

Motyw zarządzania doświadczeniami klienta pojawia się w wielu pozycjach 
o charakterze poradnikowym� Jest on przedstawiany często jako rewolucyjna metoda 
będąca przełomem w relacjach z klientami133� Można spotkać opinie, że pozycje te 
są wydawane raczej w celu wsparcia sprzedaży usług konsultingowych ich autorów 
niż w celu głębszego zrozumienia roli doświadczeń w rozwoju relacji z klientami134� 
M�B� Holbrook, autor wielu publikacji o roli doświadczeń w konsumpcji, poświecił 
recenzji tych publikacji czteroczęściowy artykuł pod znamiennym tytułem The 
Consumption Experience – Something New, Something Old, Something Borrowed, 
Something Sold135� Zarzucił w nim autorom m�in� nieweryfikowanie formułowanych 
sądów i zbyt daleko idącą generalizację�

Warto nadmienić, że niezależnie od koncepcji zarządzania doświadczeniami klienta, 
emocje były wykorzystywane od dawna w reklamie� Ich zastosowanie w tego typu 
przekazie nie tylko zwiększa łatwość zapamiętania komunikatu, lecz także ogranicza 
efektywność procesów myślowych, a tym samym formułowania kontrargumentów� 
Jak zauważa B� Kwarciak, odpowiednia aura emocjonalna zwiększa atrakcyjność 
produktu i może się przyczynić do wytworzenia z nim więzi136� Czasami marketing 
doświadczeń utożsamia się z tzw� marketingiem sensorycznym, czyli oddziaływaniem 
na wiele zmysłów konsumenta, a nie jedynie wzrok i słuch� 

P� Frow i A� Payne zauważają, że należy uwzględnić dwa podejścia do zachowania 
konsumentów� Pierwsze podejście zakłada zaangażowanie klienta w celowe działa-
nia obejmujące wyszukiwanie informacji, ocenę dostępnych możliwości i podjęcie 
decyzji zakupowej� Drugie podejście podkreśla natomiast istotne znaczenie emocji, 
a  także kontekstowych, symbolicznych i nieutylitarnych aspektów konsumpcji� 

131 Por� E� Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, KR, Kraków 2000�
132 C�K� Prahalad, V� Ramaswamy, Przyszłość konkurencji. Współtworzenie wyjątkowej wartości wraz 

z klientami, PWE, Warszawa 2005, s� 97�
133 Por� B�H� Schmitt, Customer Experience Management: A Revolutionary Approach to Connecting 

with Your Customers, John Wiley & Sons, Hoboken 2003�
134 C� Tynan, S� McKechnie, Experience Marketing: a Review and Reassessment, „Journal of Marketing 

Management” 2009, vol� 25, no� 5–6� 
135 M�B� Holbrook, The Consumption Experience – Something New, Something Old, Something Borro-

wed, Something Sold: Part 1, „Journal of Macromarketing” 2006, vol� 26, no� 2� 
136 B� Kwarciak, Co trzeba wiedzieć o reklamie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kra-

ków 1999, s� 94�

SGH_155_2012_10_113_Internet_Doligalski-.indd   105 2/8/13   9:40 AM



Rozdział 2. Wpływ internetu na wartość dla klienta 106

W przypadku relacji z klientami na rynku instytucjonalnym podejście racjonalne 
wydaje się słuszniejsze, natomiast w przypadku tzw� dóbr czasu wolnego – podejście 
uwzględniające większą rolę doświadczeń w konsumpcji137� Szczególne ważne jest 
dostrzeganie roli doświadczeń klientów w przypadku tzw� dóbr doświadczanych 
oraz tzw� produktów czasu wolnego�

2.5.1. Internet jako medium kształtowania doświadczeń klientów

Internet pozwala na kontakt z klientami za pomocą multimedialnego przeka-
zu� Przekaz taki charakteryzuje się połączeniem obrazu, animacji, filmu i dźwięku� 
Wprawdzie przekaz multimedialny oddziałuje jedynie na dwa z pięciu zmysłów, 
niemniej pozwala on na przyciągnięcie i zatrzymanie uwagi klienta� 

Zastosowanie internetu umożliwia również interakcję klientów, czyli zastąpienie 
jednokierunkowego monologu firmy, skierowanego do całości lub części rynku, 
równorzędnym dialogiem między firmą a klientem oraz klientów między sobą� 
Możliwość interakcji klientów może również wpływać na współtworzenie wartości 
przez klientów, czyli aktywnym zaangażowaniem w proces tworzenia kompozycji 
wartości� Wyznacznikiem wykorzystania interakcji w relacjach z klientami jest sto-
pień integracji klienta z firmą, a także z innymi klientami� 

Wykorzystanie internetu jako przestrzeni, w której powstają doświadczenia 
klienta, umożliwia działania na masową skalę� Przeżycia klientów są generowane na 
podstawie infrastruktury technicznej, która charakteryzuje się wysokimi kosztami 
stałymi� W konsekwencji przy dużej skali działania koszt dostarczenia doświadczeń 
kolejnemu klientowi nie tylko maleje, lecz także zmierza do zera� Często marketing 
prowadzony w internecie wymaga jednak fizycznych elementów, które są związane 
z dodatkowymi kosztami� 

Internauci nie są skłonni do zapoznawania się z długimi opisami tekstowymi� Tę 
obserwację potwierdzają badania użytkowników komputerów przeprowadzone już 
na początku lat 80� przez firmę IBM� Sformułowano wtedy tzw� paradoks aktywnego 
użytkownika138, zgodnie z którym nowi użytkownicy produktów nie czytają instrukcji, 
próbując skonfigurować produkt samemu, przez co poświęcają na to więcej czasu 
niż gdyby skorzystali z instrukcji� Dlatego też, jak postuluje Nielsen, produktów nie 

137 P� Frow, A� Payne, Towards the ‘Perfect’ Customer Experience, „Brand Management” 2007, vol� 15, 
no� 2, November�

138 W�-T� Fu, W�D� Gray, Resolving the Paradox of the Active User: Stable Suboptimal Performance In 
Interactive Tasks, „Cognitive Science”, Nov/Dec2004, vol� 28, no� 6; J� Nielsen, The Paradox of the Active 
User, http://www�useit�com/alertbox/activeuserparadox�html, [2010�05�06]�
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należy tworzyć dla perfekcyjnie racjonalnego użytkownika, lecz należy uwzględnić 
naturalne sposoby zachowań w danej sytuacji� W internecie wkomponowanie in-
formacji w przekaz o charakterze interaktywnym i multimedialnym może stanowić 
skuteczniejszą metodę komunikacji niż umieszczanie długich opisów tekstowych� 

2.5.2. Funkcje doświadczeń w kształtowaniu wartości dla klienta

Można wyróżnić trzy funkcje doświadczeń dostarczanych klientom: budowa 
satysfakcji, promocja produktu lub usługi oraz funkcja produktu podstawowego, 
za który klient musi zapłacić (tab� 2�3)�

Tabela 2.3. Rola doświadczeń w kompozycji wartości dostarczanej klientowi

Funkcja doświadczeń 
dostarczanych klientom Opis Przykład przedsięwzięcia

Promocja produktu /usługi Wykorzystanie doświadczeń 
dostarczanych potencjalnym 
klientom jako elementu promocji 
produktu lub usługi

Tradycyjne (niezdigitalizowane) dobra 
doświadczane, filmy, odzież, produkty szybko 
zbywalne

Budowa satysfakcji Zwiększanie pozytywnych 
doświadczeń przy kontaktach 
klienta z firmą

Produkty o wysokim zaangażowaniu, usługi 
ciągłe

Produkt podstawowy Doświadczenia są tymi 
wartościami, za które klient gotów 
jest zapłacić

Zdigitalizowane dobra doświadczane,
zakłady bukmacherskie, hazard, strony 
erotyczne

Źródło: Opracowanie własne�

Kształtowanie doświadczeń klientów może pełnić funkcję promocyjną� Dostar-
czenie potencjalnemu klientowi odpowiednich doświadczeń może się przyczynić 
do zakupu produktu� Co więcej, zapewnienie doświadczeń mniejszej liczbie osób 
może być skuteczniejszą formą promocji niż dotarcie do większej liczby z przekazem 
reklamowym w tradycyjnej formie� Tego typu promocja jest stosowana najczęściej 
w przypadku dóbr doświadczanych, czyli takich których jakość można stwierdzić 
po konsumpcji139� Tego typu produkty trudno opisać za pomocą parametrów, które 
miałaby wystarczyć potencjalnemu klientowi do podjęcia decyzji zakupowej, tak jak 
to się dzieje w przypadku dóbr szukanych� Do dóbr doświadczanych należą pro-
dukty i usługi czasu wolnego, m�in� usługi turystyczne, gastronomiczne, ale również 
produkty związane z uprawianiem sportu� Jak pokazują badania, wykorzystanie 

139 Oprócz produktów doświadczanych są wyróżniane produkty szukane, których użyteczność konsu-
ment może ocenić na podstawie parametrów, oraz produkty zaufania (credence goods), których użytecz-
ność trudno jest konsumentowi ocenić, stąd zdaje się na opinię innego podmiotu (np� lekarza)�
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multimediów i wzbogacenie strony internetowej w informacje o produkcie, np� opi-
nie innych użytkowników, zwiększają skłonność do zakupów zarówno produktów 
szukanych, jak i doświadczanych, przy czym tych ostatnich w większym stopniu140� 
Tego typu promocja jest stosowana również w sektorze dóbr szybko zbywalnych, 
o relatywnie niskiej wartości, kupowanych pod wpływem impulsu i skierowanych 
do ludzi młodych� 

Serwisy produktowe, czyli strony internetowe poświęcone wybranemu produk-
towi, są przykładem zastosowania tej strategii w internecie� Ich celem jest promocja 
produktu, która najczęściej odbywa się przez stworzenie wokół niego określonej 
atmosfery oraz zaangażowanie klientów w różne procesy, a tym samym dostarczenie 
doświadczeń związanych z marką lub produktem� Bardzo często informacje dotyczące 
atrybutów produktów są pomijane lub tak umieszczane w architekturze strony, aby 
nie odrywały uwagi klientów od doświadczeń, w jakich oni uczestniczą� Popularną 
odmianą zastosowania doświadczeń klienta w procesie promocji produktów jest tzw� 
advergaming, czyli wkomponowanie w grę elementów promocji produktu lub marki� 

W kolejnej opisywanej funkcji firma dostarcza klientom pozytywne doświadcze-
nia, a dbając jednocześnie o redukcję negatywnych doświadczeń, przyczynia się do 
budowy satysfakcji� Firma raczej nie dostarcza żadnych dodatkowych doświadczeń, 
oprócz tych, które wynikają z istoty współpracy z klientem� Niezwykle istotne w tej 
koncepcji jest dostarczenie wartości, na których klientom najbardziej zależy oraz 
redukcja bodźców wywołujących negatywne emocje� Koncepcja ta może się wydawać 
nieskomplikowana, niemniej jest często opisywana za pomocą skomplikowanych 
modeli satysfakcji klienta, tłumaczących, jakie czynniki tworzą pozytywne i nega-
tywne doświadczenia� 

Koncepcja ta jest odpowiednia dla produktów lub usług mających duże zna-
czenie dla klienta, wymagających wielokrotnych kontaktów z firmą, np� usług dla 
firm� Taką strategię stosuje m�in� sklep internetowy Amazon�com� Firma dba, aby 
każdy kontakt zwiększał satysfakcję klientów, przy czym raczej nie dostarcza im 
doświadczeń niezwiązanych bezpośrednio z istotą swojego biznesu�

Doświadczenia klienta nie muszą być dodatkiem do usług lub produktów, lecz 
mogą odgrywać rolę produktu podstawowego� Istotą tej koncepcji jest stworzenie 
przestrzeni, w której klient będzie mógł zaangażować się w wybraną aktywność 
wywołującą u niego pożądane przeżycia� Strategię tę stosuje się głównie do zdigita-
lizowanych dóbr doświadczanych, czyli produktów lub usług dostarczanych przez 

140 P� Huang, N�H� Lurie, S� Mitra, Searching for Experience on the Web: An Empirical Examination 
of Consumer Behavior for Search and Experience Goods, „Journal of Marketing” 2009, vol� 73, March�
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internet, których jakość można ocenić dopiero po lub w trakcie konsumpcji� Do takich 
dóbr należą gry online, usługi hazardowe czy strony dostarczające treści erotyczne�

Wykorzystanie internetu w procesie dostarczania doświadczeń klientom jako 
produktu podstawowego pociąga za sobą liczne konsekwencje� W przypadku braku 
występowania w kompozycji wartości elementów materialnych maleje lub całkowi-
cie zanika znaczenie fizycznej lokalizacji przedsięwzięcia� Jednak nadal pozostają 
uwarunkowania o charakterze społeczno-prawnym, w postaci ograniczeń zwią-
zanych z komunikacją, gustami czy preferencjami klientów lub też niemożnością 
świadczenia określonych usług na danym terytorium (np� zakłady bukmacherskie)� 
Małe znaczenie lokalizacji przedsięwzięć sprawia, że często są one podejmowane na 
skalę globalną� Jest to także konsekwencja struktury kosztów� Wysoki udział kosztów 
stałych i niski udział kosztów zmiennych sprawiają, że przedsięwzięcia stosujące tę 
strategię marketingu doświadczeń generują zyski przy dużej skali działania, stąd też 
bierze się presja na podejmowanie zadań w skali międzynarodowej lub globalnej� 

2.5.3. Stan przepływu

W kontekście postrzegania doświadczenia jako wartości dla klienta często jest 
wspominany stan zwany przepływem (flow)141� Pojęcie przepływu sformułował po 
raz pierwszy M� Csikszentmihalyi w publikacji Beyond Boredom and Anxiety142� Prze-
pływ jest stanem psychicznym, w którym osoba w sposób świadomy jest całkowicie 
zaabsorbowana wykonywaną czynnością, ukierunkowując swoją energię jedynie na 
tę czynność oraz tracąc przy tym poczucie czasu� Zjawisko to znane było od dawna 
we wschodnich religiach i było związane z praktykowanymi w buddyzmie i taoizmie 
medytacjami� Współcześnie zjawisko przepływu jest wykorzystywane do objaśnia-
nia sukcesów m�in� w procesach twórczych i w sporcie� W tabeli 2�4 przedstawiono 
wyróżnione przez Csikszentmihalyia wymiary przepływu�

141 M�-H� Huang, Flow, Enduring, and Situational Involvement In the Web Environment: A tripartite 
Second-Order Examination, „Psychology & Marketing” 2006, vol� 23, May� Tłumaczenie pojęcia flow jako 
przepływ za: M� Csikszentmihalyi, Przepływ, Wydawnictwo Jacek Santorski, Warszawa 2005; K� Tuchol-
ska, B� Gulla, Psychologia pozytywna – krytyczna analiza koncepcji, „Studia z psychologii w KUL”, tom 
14, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s� 107–131�

142 Por� M� Csikszentmihalyi, Beyond Boredom and Anxiety. Experiencing Flow in Work and Play, Jos-
sey-Bass Publishers, San Francisco 2000�
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Tabela 2.4. Wymiary przepływu

Wymiar Opis

Koncentracja Koncentracja na ograniczonym zbiorze bodźców; koncentracja na 
aktualnym zadaniu.

Postrzegana kontrola Poczucie, że rezultat aktywności w wybranym obszarze jest pod kontrolą 
użytkownika.

Jedność działań i świadomości Osoby stają się tak zaangażowane w bieżące działania, że czynności stają 
się spontaniczne, prawie automatyczne; osoby nie postrzegają siebie jako 
oddzielonych od czynności, które wykonują.

Transformacja czasu Zniekształcone postrzeganie upływu czasu.

Transformacja siebie Chwilowa utrata świadomości własnej osoby; brakuje uwagi na inne 
bodźce.

Doświadczenie autoteliczne Doświadczenie jest celem samym w sobie.

Źródło: Y�M� Guo, B�D� Klein, Beyond the Test of the Four Channel Model of Flow in the Context of Online Shop-
ping, Communications of the Association for Information Systems, vol� 24, June 2009, za: M� Csikszentmihalyi, 
Flow: The Psychology of Optimal Experience, New York 1975�

Przepływ występuje, gdy wyzwania i umiejętności występują w równowadze na 
wysokim poziomie� Odmienne kombinacje wyzwań i umiejętności skutkują innymi 
stanami� Znudzenie występuje wówczas, gdy umiejętności przewyższają wyzwania, 
niepokój natomiast w sytuacji przeciwnej� Apatia ma miejsce wtedy, gdy zarówno 
wyzwania, jak i umiejętności pozostają na niskim poziomie (rys� 2�7)�

Rysunek 2.7. Stan przepływu w odniesieniu do znudzenia, apatii i niepokoju
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Przepływ 
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Wyzwania 
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Źródło: Y�M� Guo, B�D� Klein, Beyond the Test of the Four Channel Model of Flow in the Context of Online Shop-
ping, Communications of the Association for Information Systems, vol� 24, June 2009, za: M� Csikszentmihalyi, 
Flow: The Psychology of Optimal Experience, New York 1975�
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Zjawisko przepływu zostało także zauważone podczas korzystania z internetu� 
W czasie przeglądania stron internetowych przepływ objawia się sprawnym ko-
rzystaniem z infrastruktury informatycznej, postrzeganymi wyzwaniami, wysokim 
pobudzeniem oraz koncentracją uwagi� Stan przepływu w kontekście korzystania 
z internetu był przedmiotem wielu badań, w których wskazywano relacje między 
przepływem a pozytywnymi odczuciami, pozytywną percepcją i nastawieniem do 
strony internetowej, zachowaniami poznawczymi z podwyższoną efektywnością 
uczenia się, zamiarem ponownego odwiedzenia strony i dokonania zakupów143� 
Poniżej przedstawiono wnioski z wybranych badań dotyczących kształtowania stanu 
przepływu w internecie� Celem ich przytaczania nie jest chęć generalizacji, a raczej 
ukazanie metod kształtowania doświadczeń klientów oraz ich pomiaru�

Y�M� Guo i M�S� Poole zbadali czynniki kształtujące przepływ i wymiary 
przepływu wśród osób korzystających ze sklepów internetowych144� Założono, że 
do czynników kształtujących przepływ należą: złożoność strony internetowej, jasno 
określony cel osoby odwiedzającej sklep internetowy umożliwiający koncentrację 
na jego realizacji, czytelny mechanizm informacji zwrotnej prezentujący użytkow-
nikowi postęp w osiągnięciu jego celu, postrzegana równowaga między wyzwaniem 
a umiejętnościami (jeżeli wyzwanie przewyższa umiejętności, użytkownik może 
odczuwać zaniepokojenie, w przeciwnym wypadku – znudzenie)�

Badanie przeprowadzono na sklepach (Amazon�com, BooksaMillion�com, 
Buy�com, JR�com, Newegg�com, BarnesandNoble�com, Buy�com, Gateway�com,  
PCConection�com)� Cztery pierwsze serwisy charakteryzowały się większą złożo-
nością niż pozostałe� W badaniu wzięła udział 354-osobowa grupa amerykańskich 
studentów z różnych kierunków�

Badania wykazały, że równowaga między wyzwaniami a umiejętnościami oraz 
mechanizm informacji zwrotnej wpływały pozytywnie na stan przepływu występujący 
u użytkowników sklepów internetowych� Nie zaobserwowano natomiast wpływu 
jasno określonego celu na stan przepływu� Oznaczać to może, że użytkownicy mogą 
poruszać się po sklepie internetowym, odczuwając przepływ niezależnie od tego, czy 
pragną dokonać transakcji, czy też odwiedzają sklep w celu znalezienia informacji 
lub dla przyjemności� Badania wykazały również, że złożoność strony internetowej 
w negatywny sposób wpływa na stan przepływu� Autorzy postulują zatem, aby pro-
jektując strony internetowe, dbać o możliwie ich prosty charakter� 

143 Y�M� Guo, M�S� Poole, Antecedents of Flow in Online Shopping: A Test of Alternative Models, „Infor-
mation System Journal” 2009, no� 19�

144 Tamże�
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W badaniu uwzględniono również wyróżnione przez Csikszentmihalyia wymiary 
przepływu� Z badań wynikło, że stan przepływu w sklepach internetowych oparty 
jest najsilniej na trzech wymiarach, którymi są postrzegana kontrola, jedność działań 
i świadomości oraz koncentracja� W najmniejszym stopniu wśród badanych wystąpił 
wymiar przepływu, jakim jest transformacja czasu�

Przedmiotem badań S� Diehla i in� był wpływ interaktywności na stan przepły-
wu145� Przesłanką do podjęcia tych badań były wnioski z wielu wcześniejszych badań 
zaświadczające, że interaktywność wywiera pozytywny wpływ na postrzeganie i ocenę 
produktu i marki146 oraz jest silnie związana z pozytywnym postrzeganiem strony147� 
Natomiast inne badania sugerują występowanie niejednoznacznego związku między 
postrzeganą interaktywnością a intencjami zakupowymi� Na przykład w przypadku 
rynku prasy interaktywność serwisów internetowych dzienników była pozytywnie 
skorelowana z częstotliwością i  intensywnością korzystania z  tych serwisów; po-
dobnego związku nie zauważono natomiast w przypadku serwisów internetowych 
magazynów148�

W badaniu wykorzystano stworzone do tego celu cztery wersje sklepu interne-
towego różniące się zakresem stosowanej interaktywności� Osoby badane korzystały 
z różnych wersji sklepu, po czym wpływ poszczególnych wersji został zmierzony 
za pomocą badań kwestionariuszowych� Poniżej przedstawiono charakterystykę 
poszczególnych wersji sklepów:
1� Trójwymiarowa interaktywna wizualizacja salonu meblowego umożliwiająca 

poruszanie się po salonie, wybór perspektywy oglądania salonu, zmianę położe-
nia mebli, otwieranie szuflad i drzwiczek mebli, zmianę kolorystyki produktów 
i zmianę oświetlenia itp�

2� Trójwymiarowa wizualizacja salonu meblowego o ograniczonej interaktywności, 
umożliwiająca jedynie poruszanie się w salonie�

3� Film z wycieczki po wirtualnym salonie bez możliwości wpływu na jego przebieg�
4� Film z wycieczki po rzeczywistym salonie bez możliwości wpływu na jego prze-

bieg�

145 S� Diehl, R� Terlutter, P� Weinberg, A Comparison of Four Online Shops with Different Degrees of 
Interactivity and Consequences for Affective, Cognitive and Intentional Customer Reactions, „European 
Advances in Consumer Research” 2006, vol� 7�

146 S� Diehl i in�, za: W� Macias, A Preliminary Structural Equation Model of Comprehension and Per-
suasion of Interactive Advertising Brand Web Sites, „Journal of Interactive Advertising” 2003, vol� 3, no� 2�

147 Por� J� Jee, W�-N� Lee, Antecedents and Consequences of Perceived Interactivity: An Exploratory Study, 
„Journal of Interactive Advertising” 2002, vol� 3, no 1�

148 Por� T�J� Gerpott, H� Wanke, Interactivity Potentials and Usage of German Press-Title Web Sites: An 
Empirical Investigation, „Journal of Media Economics” 2004, vol� 7, no� 4�
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Z badań wynikło, że trójwymiarowa wizualizacja salonu meblowego (wersja 1) 
w największym stopniu przyczyniła się do wprowadzenia użytkowników w stan prze-
pływu149� Różnice między kolejnymi trzema wersjami nie były istotne statystycznie� 
Sugeruje to, że interaktywność strony internetowej ma wpływ na stan przepływu� 
Trójwymiarowa wizualizacja salonu meblowego również w największym stopniu 
przyczyniła się do odczuwania przez badanych uniesienia (arousal) oraz postrzegania 
przez nich pobytu w sklepie jako przyjemnego�

Prezentacja filmu z wycieczką po rzeczywistym sklepie (wersja 4) w większym 
stopniu niż interaktywna wizualizacja wpłynęła na postrzeganie przez użytkowników 
produktów o wysokiej jakości� Może to oznaczać, że w przypadku chęci przedstawie-
nia produktów jako dóbr wysokiej jakości wizualizacje ich rzeczywistego wyglądu 
są najskuteczniejsze�

Trójwymiarowa interaktywna wersja salonu w największym stopniu przyczyniła się 
do deklarowanej chęci dokonania zakupów, spędzenia czasu w sklepie internetowym 
oraz chęci dalszego zapoznania się z ofertą sklepu� Podobnie sytuacja kształtowała 
się w zakresie deklarowanego zamiaru udania się do rzeczywistego sklepu, z tym 
wyjątkiem, że różnica między tą wersją a filmem z wycieczki po rzeczywistym salonie 
nie była istotna statystycznie� 

Z� Jiang i I� Benbasat zbadali wpływ udostępnienia na stronie wizualnej i funk-
cjonalnej kontroli produktu na postrzeganą użyteczność strony internetowej oraz 
stan przepływu150� Kontrola wizualna w tym kontekście oznacza możliwość do-
kładnego zapoznania się z wyglądem produktu za pomocą narzędzi dostępnych na 
stronie internetowej, umożliwiających powiększenie produktu, obrócenie czy też 
zobaczenie z innej perspektywy� Z kolei kontrola funkcjonalna to zastosowanie 
mechanizmów na stronie internetowej, przedstawiających działanie poszczegól-
nych funkcji produktu, np� użytkownik na stronie internetowej włącza lampę, po 
czym zaczyna ona się świecić� Postrzegana użyteczność strony internetowej jest tu 
subiektywną oceną konsumenta, w jakim stopniu strona była pomocna w procesie 
oceny produktu�

W badaniach wykorzystano cztery podobne strony internetowe przedstawiają-
ce zegarki sportowe popularnej marki� Poszczególne strony różniły się obecnością 
lub jej brakiem kontroli funkcjonalnej i wizualnej� Pierwsza faza badania polegała 
na tzw� treningu, czyli zaprezentowaniu możliwości użycia strony� Przesłanką do 
zastosowania tej fazy była obserwacja, zgodnie z którą osądy ludzkie są oparte na 

149 Jeśli nie jest podane inaczej, wszystkie przedstawione różnice były istotne statycznie� 
150 Z� Jiang, I� Benbasat, Virtual Product Experience: Effects of Visual and Functional Control of Pro-

ducts on Perceived Diagnosticity and Flow in Electronic Shopping, „Journal of Management Information 
Systems” 2004–5, vol� 21, no� 3� 
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doświadczeniach z przeszłości, aktualnym kontekście i bodźcu� Aby zadbać o zbliżony 
poziom nabytego doświadczenia, badani wzięli udział w fazie treningowej� Następnie 
badani poznawali funkcjonalności i wygląd innego zegarka na bazowej, a później 
kontrolnej stronie� Pod koniec badania przeprowadzono wywiad kwestionariuszowy� 
Kontrola wizualna polegała na udostępnieniu interaktywnej trójwymiarowej pre-
zentacji zegarków, natomiast funkcjonalna umożliwiała ustawienie czasu, aktywację 
alarmu, podświetlenia nocnego i innych funkcji�

Z badań wynika, że zastosowanie kontroli wizualnej i funkcjonalnej zwiększa 
postrzeganą użyteczność strony internetowej odpowiednio w kontekście wyglądu 
i funkcjonalności produktu� Obydwa rodzaje kontroli przyczyniały się również do 
stanu przepływu� Wpływ kontroli funkcjonalnej był silniejszy niż kontroli wizualnej� 
Zdaniem autorów badania, taki wynik badań wynika z faktu, że sportowe zegarki są 
raczej produktem doświadczanym niż wyszukiwanym� W przypadku produktów, 
których wygląd odgrywa istotną rolę, wpływ kontroli wizualnej polegającej np� na 
wykorzystaniu technologii trójwymiarowej na postrzeganą użyteczność strony inter-
netowej i stan przepływu byłby większy� Autorzy dodają jeszcze, że zazwyczaj dobra 
związane z zainteresowaniami lub przyjemnością w większym stopniu wywołują stan 
przepływu niż dobra użytkowe� 

2.6. Efekty sieciowe

2.6.1. Istota efektów sieciowych

Niezwykle istotnym zjawiskiem wpływającym na kształtowanie wartości dla 
klienta w nowoczesnej gospodarce są efekty sieciowe (efekt usieciowienia, network 
effect, network externalities)� Pojęcie to oznacza sytuację, w której wartość dla klienta 
zależy od liczby użytkowników danego produktu, w szczególności wzrasta przy ich 
rosnącej liczbie151�

Efekty sieciowe występują najczęściej w przypadku produktów i usług związa-
nych z internetem lub nasyconych technologiami teleinformatycznymi, rzadziej są 
one związane z produktami tradycyjnymi� Do produktów wykorzystujących efekt 
sieciowy należą różnego rodzaju produkty do komunikowania (telefon, telefaks, ko-
munikatory internetowe), miejsca umożliwiające interakcje między użytkownikami 

151 Por� Q� Wang, Y� Chen, J� Xie, Survival in Markets with Network Effects: Product Compatibility and 
Order-of-Entry Effects, „Journal of Marketing” 2010, vol� 74, no� 4, July�
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(aukcje internetowe, fora dyskusyjne, serwisy społecznościowe), a także produkty, 
które wykorzystują pewien standard (oprogramowanie, nośniki pamięci, kasety, 
klisze fotograficzne)�

Wśród wartości dostarczanych klientom przez produkty wykorzystujące efekt 
sieciowy można wyróżnić tzw� wartości niesieciowe (wartości niezależne od sieci, 
wynikające z użycia produktu bez interakcji z innymi użytkownikami) oraz war-
tości sieciowe (bazujące na interakcjach z innymi użytkownikami i tworzące efekt 
usieciowienia)152�

W przypadku produktów i usług służących do komunikowania się, podejmowania 
interakcji, wymiany zasobów z innymi użytkownikami w ogóle wartości dostarczanych 
przez firmę będą dominować wartości sieciowe� Do tej kategorii produktów i usług 
należą komunikatory internetowe, serwisy społecznościowe, serwisy wymiany plików 
itp� Produktami charakteryzującymi się zrównoważonym poziomem są m�in� blogi 
(wartości niesieciowe są generowane przez autora, sieciowe w postaci komentarzy 
przez czytelników bloga), programy do edycji tekstu (wartości niesieciowe – moż-
liwość edycji tekstu, wartość sieciowe – kompatybilność wynikająca ze standardu) 
oraz telefony komórkowe (wartości sieciowe – komunikowanie się z innymi, wartości 
niesieciowe – funkcja budzika, kalendarza, aparatu fotograficznego itp�)� W niektó-
rych przedsięwzięciach internetowych dominują wartości niesieciowe� Należą do 
nich sklepy internetowe, w których usługa sprzedaży produktu jest wykonywana 
bez udziału innych klientów, serwisy informacyjne, w których treść jest tworzona 
przez redakcję serwisu, wartością sieciową są komentarze publikowane przez użyt-
kowników� Określenie proporcji między wartościami sieciowymi a niesieciowymi 
jest – co wynika z charakteru wartości dla klienta – kwestię subiektywną� Dla części 
internautów komentarze na blogach i serwisach informacyjnych, a także recenzje 
produktów w sklepach internetowych mogą stanowić dominującą wartość� 

Rozszerzenie produktu lub usługi o element sieciowy można traktować jako 
działania zmierzające do zwiększenia wartości dla klienta� Interesującym przykła-
dem jest w tym zakresie Kindle, czytnik do e-booków� Umożliwia on lekturę m�in� 
elektronicznych wydań książek zakupionych w Amazon�com, dostarczając w ten 
sposób wartości niesieciowych, na poziom których nie mają wpływu inni klienci� 
Firma wzbogaca to rozwiązanie o wartości sieciowe� W tekście książki są zaznaczone 
mianowicie fragmenty, które inni czytelnicy korzystający z tego rozwiązania zaznaczyli 
jako ważne� W ten sposób firma, dostarczając informacje niedostępne w tradycyjnej 
postaci książek, zwiększa wartość dla klienta� 

152 Wartości te zwane są również wartościami niezależnymi i synchronizującymi; por� R� Kowalski, 
Efekty sieciowe a błędy rynku, „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” 2005, nr 3�
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Również produkty w mniejszym stopniu związane z internetem charakteryzują 
się różnym poziomem nasycenia dwoma rodzajami wartości� W przypadku apa-
ratów fotograficznych, w których usieciowienie dotyczy m�in� karty pamięci lub 
kliszy fotograficznej, dla klienta najważniejsze są wartości niezależne od sieci, takie 
jak niskie koszty czy też możliwość szybkiego zobaczenia zdjęcia� Srinisavan i in� 
przypisali produktom punkty odzwierciedlające ich zdaniem istotność wartości 
sieciowych w dostarczanych wartościach ogółem153� Do produktów o najniższym 
poziomie wartości sieciowych należą elektryczna szczoteczka do zębów, w przypad-
ku której wymienna nasadka jest wykonana według określonego standardu i może 
być nabywana od różnych producentów, automatyczna sekretarka ze względu na 
fakt wykorzystania standardu telefonii stacjonarnej oraz aparaty fotograficzne wy-
korzystujące 35-milimetrowe klisze� Za produkty o najwyższym poziomie wartości 
sieciowych zostały uznane systemy operacyjne do komputerów osobistych, urządzania 
typu PDA oraz telefaksy (rys� 2�8)� 

Rysunek 2.8.  Podział produktów ze względu na dominację wartości sieciowych 
lub niesieciowych
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Źródło: Opracowanie własne�

Można wyróżnić bezpośredni i pośredni efekt sieciowy� Efekt bezpośredni 
występuje, gdy klient czerpie korzyści z samego przyłączenia się nowych klientów 
do sieci produktu i wynikających z tego nowych możliwości np� odbycia rozmowy 

153 R� Srinivasan, G�L� Lilien, A� Rangaswamy, First in, First out? The Effects of Network Externalities 
on Pioneer Survival, „Journal of Marketing” 2004, vol� 68�
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za pomocą komunikatora internetowego� Efekt pośredni występuje wówczas, gdy 
wraz z rosnącą bazą użytkowników rosną korzyści dla klienta wynikające z większej 
dostępności produktów komplementarnych154�

Niezwykle istotny jest również podział na jednostronny i dwustronny (wie-
lostronny) efekt sieciowy� Efekt jednostronny występuje wówczas, gdy z punktu 
widzenia sieci użytkownicy mają takie same potrzeby i pełnią w sieci podobne funkcje� 
Wówczas dołączenie nowego użytkownika do sieci zwiększa korzyści dla wszystkich 
jej uczestników� Ma to miejsce m�in� w przypadku telefonii lub komunikatorów in-
ternetowych� Efekt dwustronny występuje na tzw� rynkach wielostronnych� Istnieje 
wówczas podział między użytkownikami ze względu na pełnione funkcje; dołączenie 
użytkownika z jednej grupy zwiększa korzyści dla użytkowników z drugiej grupy, 
przy czym może też zmniejszać korzyści dla użytkowników z jego grupy� 

2.6.2. Wielostronny efekt sieciowy

Firmy zazwyczaj budują relacje z klientami, którzy nabywając produkty lub 
usługi, dostarczają im wpływów pieniężnych i innych wartości� Jest to podstawowy 
model wymiany wartości między klientem a firmą155� Niektóre firmy działają jednak 
na rynkach wielostronnych (multi-sided markets) i w procesie wymiany wartości 
potrzebują dwóch lub więcej różnych grup klientów (dwustronny efekt sieciowy)156� 
Istnieje wiele przykładów takich firm� Aukcje internetowe budują relacje zarówno 
z kupującymi, jak i sprzedającymi� Producenci systemów operacyjnych dla właści-
wego funkcjonowania potrzebują zarówno firm tworzących programy działające 
w ich systemie operacyjnym, producentów sprzętu komputerowego, jak i osób, 
które używają tego systemu� 

Opisywane zjawisko jest różnie nazywane i tłumaczone na język polski� Rynek 
wielostronny to tłumaczenie pojęcia multi-sided market, przy czym czasami jest 
mowa o rynku dwustronnym (two-sided market)� Wśród tłumaczeń pojęcia multi-
-sided market można spotkać również rynek wielopoziomowy, niemniej w odczuciu 
autora nie jest ono trafne, gdyż sugeruje powiązania z tzw� marketingiem wielopo-

154 Por� R� Srinivasan, G�L� Lilien, A� Rangaswamy, First in, First out? The Effects of Network Externali-
ties on Pioneer Survival, „Journal of Marketing” 2004, vol� 68; R� Kowalski, Efekty sieciowe a błędy rynku, 
„Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” 2005, nr 3� 

155 Rozszerzenie informacji o rynkach wielostronnych znajduje się w rozdziale: T� Doligalski, Budowa 
wartości klienta na rynkach wielostronnych na przykładzie firm z sektora technologii teleinformacyjnych, 
w: Budowa wartości klienta. Teoria i praktyka, red� B� Dobiegała-Korona, T� Doligalski (przygotowaniu)�

156 S� Silverthorne, New Research Explores Multi-Sided Markets (wywiad z A� Hagiu), Harvard Busi-
ness School, Working Knowledge, http://hbswk�hbs�edu/item/5237�html, [2011�07�15]�
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ziomowym157� Firmy funkcjonujące na tego typu rynkach  nazywa się platformami 
wielostronnymi (dwustronnymi)� D�S� Evans i R� Schmalensee nazywają firmy działające 
na rynkach wielostronnym katalizatorami, sugerując tym samym, że umożliwiają one 
lub przynajmniej ułatwiają zawieranie transakcji, ograniczając ułomności rynku158�

Rynki wielostronne charakteryzują się następującymi cechami159:
1� Istnieją przynajmniej dwie rozłączne grupy klientów� Jedną grupą klientów 

mogą być osoby sprzedające na aukcjach internetowych, drugą – kupujący� Na-
leży zauważyć, że klienci nie są na stałe przypisani do jednej z grup� Kupujący na 
aukcjach internetowych mogą być również sprzedającymi� Z punktu widzenia 
jednej transakcji klient może być albo kupującym, albo sprzedającym�

2� Istnieje wielostronny (zewnętrzny) efekt sieciowy między powyższymi grupa-
mi klientów� Wzrost liczby klientów jednej grupy zwiększa korzyści dla klientów 
z drugiej grupy� Atrakcyjność sprzedawania na aukcji internetowej wzrasta wraz 
z rosnącą liczbą klientów� Analogiczna sytuacja występuje w przypadku wzrostu 
liczby sprzedających� 

3� Istnieje pośrednik obsługujący powyższe grupy klientów i wykorzystujący 
wielostronne efekty sieciowe� Sprzedający i kupujący mogliby zawierać trans-
akcje bez pośrednika, jakim jest aukcja internetowa� Jednak ze względu na 
koszty transakcyjne tego nie robią� Pośrednik zmniejsza koszty transakcyjne 
oraz dokonuje internalizacji efektów zewnętrznych, a więc pozwala kupującym 
i sprzedającym czerpać korzyści z efektów sieciowych� 
Evans, Hagiu i Schmalensee w kontekście firm działających na rynku wielostronnym 

podkreślają występowanie interakcji między obydwoma grupami klientów160� Jest to 
niezwykle cenne spostrzeżenie, gdyż odróżnia rynki wielostronne od tradycyjnych 
modeli biznesowych, w ramach których firma jest pośrednikiem między klientami 
a dostawcami� Tam również wzrost liczby klientów powoduje wzrost korzyści dla 
dostawców i vice versa, jednak nie ma bezpośrednich interakcji między stronami� 
Z podobnego powodu firma utrzymująca się z reklam nie jest klasyczną platformą 
wielostronną� Wprawdzie wzrost liczby klientów przekłada się zazwyczaj na korzyści 

157 S� Gupta, C�F� Mela, Produkt za darmo? Oblicz, kiedy bezpłatna oferta ma sens, a kiedy nie, „Harvard 
Business Review” 2008, nr 70, grudzień�

158 D�S� Evans, R� Schmalensee, Kod katalizatora. Strategie najbardziej dynamicznych firm świata, 
Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010�

159 D�S� Evans, The Antitrust Economics of Multi-Sided Platform Markets, „Yale Journal of Regulation” 
2003, Summer, s� 327–379�

160 D�S� Evans, A� Hagiu, R� Schmalensee, Invisible Engines. How Software Platforms Drive Innovation 
and Transform Industries, The MIT Press, 2006; A� Hagiu, D� Yoffie, Jaka jest twoja strategia współpracy 
z firmą Google?, „Harvard Business Review Polska” 2010, luty�
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dla reklamodawców, wzrost liczby reklamodawców może mieć różnorodny wpływ 
na wartość dla klienta, jednak w tradycyjnym modelu nie ma interakcji między klien-
tami a reklamodawcami� Jednocześnie we wspominanych modelach biznesowych 
również występują opisywane poniżej dylematy dotyczące alokacji zasobów między 
inwestycje w relacje z poszczególnymi grupami interesariuszy�

Większość wartości oferowanych klientom przez aukcje internetowe to wartości 
sieciowe wynikające z interakcji z drugą grupą klientów� Aukcje internetowe dostar-
czają również wartości niesieciowych, w tworzeniu których nie bierze udziału druga 
grupa klientów� Do wartości tych należy obsługa klientów, zapewnienie bezpieczeń-
stwa transakcji, udostępnienie poradników itp� W tym przypadku obydwie grupy 
klientów są beneficjentami wartości o charakterze sieciowym (rys� 2�9)�

Rysunek 2.9.  Wymiana wartości na rynku wielostronnym z obydwoma grupami 
klientów jako beneficjentami wartości sieciowych na przykładzie 
kupujących i sprzedających na aukcji internetowej
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itp.)   

Źródło: Opracowanie własne�

Firmy wykorzystujące wielostronne efekty sieciowe zwiększają efektywność ryn-
ków, doprowadzając do skutku transakcje, które w teorii mogłyby się odbyć bez ich 
pośrednictwa, jednak ze względu na wysokie koszty transakcyjne nie są zawierane� 
Rynki wielostronne zmniejszają tzw� niedoskonałości rynków (market failure) przez 
obniżenia kosztów transakcyjnych, co wynika z:
■ agregacji w jednym miejscu klientów z wzajemnie zależnych grup,
■ umożliwienia interakcji między klientami z komplementarnych grup,
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■ zmniejszenia asymetrii informacji przez prezentację ofert i możliwości ich wy-
szukiwania,

■ zapewnienia informacji o klientach z komplementarnej grupy i promowanie w ten 
sposób dobrych praktyk, a tym samym ograniczanie zachowań oportunistycznych,

■ zapewnienia ciągłości oraz bezpieczeństwa płatności, interakcji i informacji�

2.6.3.  Osiąganie równowagi między komplementarnymi grupami klientów

Niezwykle istotnym zagadnieniem z punkty widzenia zarządzania platformą 
wielostronną jest kwestia, jak dokonywać alokacji zasobów i środków między tymi 
grupami klientów�

Jest to kwestia, którą autorzy wielu publikacji sprowadzają do zarządzania 
cenami� Cena odgrywa tu rolę mechanizmu regulującego dostęp do określonych 
wartości� Celem firmy działającej na rynkach jednostronnym i wielostronnym jest 
generowanie korzyści dla właścicieli, takich jak zysk lub wartość firmy� W przypadku 
firm jednostronnych najczęściej stosowane jest proste kryterium maksymalizacji 
korzyści dla właścicieli (pomijamy w tym przypadku kwestie innych interesariuszy)� 
Maksymalizacja korzyści dla właścicieli firmy działającej na rynku wielostronnym 
wymaga wcześniej osiągnięcia pewnej równowagi, a przynajmniej pewnej proporcji 
między obydwoma grupami klientów� Stąd też wynika konieczność często wyrafi-
nowanej regulacji liczebności komplementarnych grup klientów�

Osiągnięcie równowagi jest dokonywane nie tylko przez instrumenty cenowe� 
Oprócz regulacji cen firmy mogą zwiększać lub zmniejszać wartość dla klienta, np� 
oferując dodatkowe gwarancje lub dokonując losowania nagród wśród lojalnych 
klientów� Firmy wpływają również na liczebności poszczególnych grup klientów 
przez kampanie promocyjny lub edukację, np� w latach 90� firma eBay oferowała 
szkolenia dla sprzedawców161�

Aukcja internetowa może inwestować w pozyskanie jedynie kupujących lub 
sprzedających, wydatki te może rozdzielić równomiernie lub też w dowolny inny 
sposób� W zakresie polityki cenowej również istnieje wiele możliwości� Obydwie 
grupy klientów mogą zostać obarczone prowizjami od transakcji� Firma może rów-
nież wymagać uiszczenia opłaty od jednej grupy, a klientów z drugiej grupy może 
subsydiować, np� przez konkursy z nagrodami�

161 Por� D� Yoffie, M� Kwak, Strategia judo. Jak obrócić silne strony konkurentów na swoją korzyść, 
Helion, Gliwice 2005�
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Zważywszy na fakt, że spośród mechanizmów oddziałujących na liczebności 
komplementarnych grup klientów kampanie promocyjne i oferowanie dodatkowych 
wartości są trudniejsze do identyfikacji i wyrażenia w wartościach pieniężnych (jeśli 
nie dysponujemy informacji z firmy), w poniższych rozważaniach skoncentrujemy 
się na cenach jako mechanizmie regulacyjnym�

W praktyce stosowane strategie cenowe są zazwyczaj asymetryczne� Oznacza 
to, że często jedna ze stron obarczona jest opłatami, podczas gdy druga korzysta 
z wartości za darmo lub przynajmniej nie ponosi ich pełnego kosztu�

Allegro�pl obarcza sprzedających nie tylko prowizjami od sprzedaży, ale także opła-
tami za wystawienie towaru� Kupujący natomiast nie ponosi opłat na rzecz Allegro�pl162�  
Microsoft pobiera opłaty za licencje umożliwiające tworzenie gier w środowisku 
konsoli Xbox od firm tworzących gry� Finalni użytkownicy również generują wpływy 
na rzecz Microsoftu przy zakupie konsol, choć można spotkać opinie, że firma sprze-
dawała konsole poniżej kosztów, dotując tym samym graczy163� Podobnie postępuje 
firma Apple w przypadku aplikacji na telefony iPhone� Opłaty uiszczane są przez 
klientów sklepu internetowego App Store oraz firmy tworzące oprogramowanie 
dostępne w sklepie App Store164� Z kolei w przypadku systemów operacyjnych ich 
wytwórcy często pobierają opłaty od użytkowników, rezygnując jednocześnie z opłat 
licencyjnych od firm tworzących oprogramowanie działające w ich środowisku165� 
Porównywarki cenowe pobierają opłaty od sklepów internetowych, na strony któ-
rych przekierowują internautów korzystających z nich za darmo� Centra handlowe 
otrzymują wpłaty w postaci czynszu od właścicieli sklepów, nie pobierając opłat od 
kupujących i oferując im zazwyczaj darmowe miejsce parkingowe�

Zasadne jest pytanie, jakie przesłanki należy wziąć pod uwagę, ustalając strategie 
rozwoju relacji z obydwoma grupami klientów i kierując się kryterium maksymalizacji 
zysków? Nie należy bowiem stosować analogii do sytuacji klasycznej i maksymali-
zować korzyści z każdej grupy klientów oddzielnie� Jak podają Evans i Schmalensee, 
warto obniżać ceny dla klientów mających znaczenie dla zainicjowania transakcji, 
a więc tych klientów, którzy postrzegani są jako atrakcyjni partnerzy przez klientów 
komplementarnych166� Można spotkać się również ze wskazaniem, że firma powinna:
■ subsydiować grupę klientów, która jest najbardziej wrażliwa cenowo,

162 Regulamin aukcji internetowej Allegro�pl dostępny na stronie: http://www�allegro�pl/country_
pages/1/0/user_agreement�php#rule9, [2012�03�15]�

163 S� Silverthorne, New Research Explores Multi-Sided Markets (wywiad z A�Hagiu), Harvard Business 
School, Working Knowledge, http://hbswk�hbs�edu/item/5237�html, [2012�03�15]�

164 Iphone Developers Program, http://developer�apple�com/iphone/program/apply�html, [2012�03�15]�
165 S� Silverthorne, New Research Explores …, jw�, [2012�03�15]�
166 D�S� Evans, R� Schmalensee, Kod katalizatora. ..�, jw�, s� 93�

SGH_155_2012_10_113_Internet_Doligalski-.indd   121 2/8/13   9:40 AM



Rozdział 2. Wpływ internetu na wartość dla klienta 122

■ obarczyć opłatami grupę klientów, która jest najbardziej uzależniona od wielkości 
drugiej grupy167�
Rozwiązanie te wymaga znajomości wrażliwości cenowej obydwu grup klientów 

oraz wrażliwości grup na zmianę wielkości drugiej grupy� Co więcej, w rozwiązaniu 
tym przyjęto założenie, że grupa najbardziej wrażliwa na cenę jest mniej wrażliwa 
na zmianę wielkości drugiej grupy� 

A� Hagiu wskazuje odmienny sposób ustalania polityki cenowej168� Jego zdaniem 
kluczowym kryterium jest czas konsumpcji danego produktu i wynikające z tego zróż-
nicowanie popytu� Gdy okres konsumpcji jest relatywnie krótki (gry komputerowe, 
filmy, książki), wówczas następuje większe zróżnicowanie popytu� Produkty ofero-
wane na platformie w coraz mniejszym stopniu stają się wobec siebie substytucyjne, 
a więc presja konkurencyjna maleje� Pozwala to producentom dóbr na podniesienie 
cen, a przez to wzrasta również ich akceptacja ponoszenia większych opłat na rzecz 
firmy-platformy� Hagiu wskazuje, że sytuacja taka występuje w przypadku gier 
komputerowych, które charakteryzują się relatywnie krótkim czasem użytkowania 
i znacznym zróżnicowaniem� Firmy produkujące konsole do gier generują zatem 
przychody od producentów gier� W przypadku systemu operacyjnego czas użyt-
kowania oprogramowania jest o wiele dłuższy, a zróżnicowanie potrzeb w zakresie 
oprogramowania jest mniejsze� W konsekwencji w przypadku większości platform 
programistycznych to klienci są obarczeni opłatami za korzystanie z nich, natomiast 
firmy tworzące oprogramowanie są z nich zazwyczaj zwolnione�

Analizując strategie cenowe, należy również wspomnieć, jakie czynności są 
obciążone opłatami� Zazwyczaj klienci są obarczani opłatami za dostęp lub za 
jednostkowe skorzystanie z nich� Posiadacze kart kredytowych uiszczają roczne 
opłaty za możliwość posiadania karty kredytowej, natomiast zazwyczaj nie muszą 
ponosić dodatkowych opłat z tytułu pojedynczych płatności tę kartą lub zadłużenia 
do określonym wysokości w pewnej okresie� Jednak firmy akceptujące płatności 
kartą uiszczają prowizje od transakcji (opłata za korzystanie) i pewne opłaty stałe 
(opłaty za dostęp)169�

167 Wniosek przedstawiony w prezentacji firmy Faber Novel dotyczącej strategii Google� Prezenta-
cja dostępna na stronie: http://www�fabernovel�com/sites/default/files/Google_14Q_en�pdf,[2012�03�15]�

168 A� Hagiu, Two-Sided Platforms: Pricing and Social Efficiency, RIETI Discussion Paper Series 
04-3-035�

169 D�S� Evans, R� Schmalensee, Kod katalizatora. ..�, jw�, s� 82�
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2.6.4. Konkurowanie z wykorzystaniem efektu sieciowego

Zważywszy na dynamiczny charakter relacji międzyklienckich w przypadku 
efektu sieciowego, często nie mówi się o portfelu klientów, lecz o sieci klientów170� 
W tym kontekście często jest przytaczane prawo Boba Metcalfe’a, zgodnie z którym 
wartość sieci jest proporcjonalna do kwadratu liczby jej użytkowników171� Z tego prawa 
wynika, że przy dwukrotnym wzroście liczby użytkowników wartość sieci wzrośnie 
czterokrotnie� Prawo Metcalfe’a zostało sformułowane w odniesieniu do wartości 
sieci telekomunikacyjnej, jednak znajduje również zastosowanie w innych systemach 
wymiany danych, włącznie ze stronami internetowymi należącymi do kategorii 
tzw� mediów społecznościowych� Krytycy zarzucają Metcalfe’owi, że zakłada równą 
wartość każdego użytkownika sieci, a przez to stosuje nadmierne uproszczenia172� 
Wartość jednego użytkownika sieci będzie zależała głównie od etapu rozwoju samej 
sieci� W początkowych okresach pozyskanie użytkowników jest o wiele trudniejsze 
niż wówczas, gdy sieć osiągnie masę krytyczną, czyli odpowiednią wielkość i jakość, 
która zapewnia dalsze funkcjonowania i samoistny wzrost173� Dlatego też użytkownicy 
pozyskani wcześniej są dla firmy warci więcej niż użytkownicy późniejsi� Podobne 
zależności występują też w przypadku marketingu produktów niewykorzystujących 
efektów usieciowienia� Klienci-pionierzy są zazwyczaj dla firmy więcej warci niż 
klienci-naśladowcy, gdyż oprócz nabywania produktów, także informują o nich 
znajomych itp�

Jak podają C� Shapiro i H�R� Varian, na rynkach, na których występują efekty 
sieciowe, firmy-pionierzy mogą liczyć na tzw� korzyści pierwszego ruchu, polegające 
na szybkim pozyskaniu dużej liczby klientów (tzw� bazy klientów), która sprawi, że 
wejście na rynek późniejszych konkurentów będzie znacznie utrudnione� Firma po-
winna zatem dążyć do osiągnięcia masy krytycznej, gdyż może ona oznaczać poważną 
barierę wejścia dla potencjalnych konkurentów� W takiej sytuacji występuje zarówno 
tzw� lock-in, polegający na utrudnieniu klientom odejścia z firmy ze względu m�in� na 
brak satysfakcjonujących rozwiązań alternatywnych, jak i efekt lock-out, polegający 
na wykluczeniu konkurentów z rynku174� Prowadzi to do sytuacji, w której dzięki 

170 Rozszerzenie informacji o konkurowaniu z wykorzystaniem efektu sieciowego znajduje się w arty-
kule: T� Doligalski, Efekty sieciowe a strategie produktowe, „Marketing i Rynek” 2010, nr 11, /http://www�
doligalski�net/efekty-sieciowe/ [2012�04�23]�

171 B� Briscoe, A� Odlyzko, B� Tilly, Metcalfe’s Law is Wrong, „IEEE Spectrum” 2006, vol� 43, no� 7�
172 Tamże�
173 P� Ball, Critical Mass: How One Thing Leads to Another, Farrar, Straus and Giroux, New York 2004�
174 C� Shapiro, H�R� Varian, Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy, Boston 

1998, s� 168�
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dużej liczbie osób używających danego rozwiązania rosną koszty zmiany dostawcy, 
a w konsekwencji rozwiązanie to staje się standardem rynkowym� Przykładem takiego 
efektu jest popularność systemów operacyjnych Microsoft Windows� Wraz z rosnącą 
liczbą użytkowników systemów operacyjnych firmy Microsoft zwiększała się liczba 
programów stworzonych pod te systemy operacyjne, co prowadziło z kolei do wzro-
stu liczby użytkowników itd� Przedstawione w dalszej części opracowania wyniki 
badań pokazują jednak, że opisany przez Shapiro i Variana scenariusz nie zawsze 
występuje� Często to naśladowca, a nie firma-pionier, zajmuje pozycję dominującą�

Z przytoczonym powyżej scenariuszem zdarzeń Shapiro i Variana polemizują 
G�J� Tellis i  in� w artykule Does Quality Win? Network Effects Versus Quality in 
High-Tech Markets175� Autorzy przeprowadzili badania mające na celu ustalenie, 
co jest ważniejszym czynnikiem sukcesu na rynkach zdominowanych przez efekt 
usieciowienia – czy jest to pierwszeństwo w zaoferowaniu produktu (usługi), czy 
raczej jakość produktu� Pytanie to jest istotne nie tylko z punktu widzenia strategii 
marketingowych firm� Dotyka ono bowiem występującego w ekonomii problemu, 
czy rynek jest zawsze efektywny (w tym przypadku: czy produkt oferujący najwyższe 
wartości staje się liderem rynkowym?), czy przeciwnie – występuje histereza, a więc 
równowaga na rynku i jego strukturą zależą od poprzedzających je zdarzeń� W kon-
sekwencji przywództwo jakościowe nie musi oznaczać przywództwa rynkowego�

W tej kwestii panują sprzeczne opinie� Katz i Shapiro twierdzą, że rynki, na których 
występuje efekt usieciowienia wykazują tendencję do zbyt długiego używania (get 
locked-in) przestarzałych standardów lub technologii176� Krugman wątpi, czy rynki 
niezmiennie dążą do najlepszego możliwego rozwiązania, a zdarzenia historyczne 
na rynku mają wpływ na jego późniejszą postać (outcome of market competition)177� 
Można spotkać również przeciwstawne opinie, że efekt usieciowienia nie chroni 
przed konkurencją, a tym samym rynki są efektywne178�

Badania Tellisa i in� zostało przeprowadzone w różnych kategoriach produktów 
związanych z komputerami osobistymi, głównie oprogramowania� Badacze wyko-
rzystali do oceny jakości produktów zamieszczane w specjalistycznych czasopismach 
rankingi i porównania� Z badań wynikają poniższe wnioski dotyczące rynków, na 
których występuje efekt usieciowienia:
■	Liderzy rynku zmieniają się, przy czym okres bycia liderem wynosi przeciętnie 

3 lata i 8 miesięcy.

175 G� J� Tellis, E� Yin, R� Niraj, Does Quality Win? Network Effects Versus Quality in High-Tech Mar-
kets, „Journal of Marketing Research” 2009, vol� XLVI, April�

176 Tamże�
177 Tamże�
178 Tamże�
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■	Zazwyczaj zmiana lidera na rynku następuje od 1 roku do 2 lat po zmianie lidera 
jakościowego.

■	Zarówno efekt usieciowienia, jak i jakość determinują udział w rynku, przy 
czym wpływ jakości jest silniejszy.

■	Nawet w przypadku występowania efektu usieciowienia rynek jest efektywny.

Rysunek 2.10. Zmiany w jakości edytorów tekstowych w latach 1984–1997 (w %)

Źródło: G� J� Tellis, E� Yin, R� Niraj, Does Quality Win? Network Effects Versus Quality in High-Tech Markets, „Jour-
nal of Marketing Research” 2009, vol� XLVI, April� 

Wnioski te wyraźnie potwierdzają zmiany w sektorze programów do edycji tekstu 
w latach 1984–1997� Sektor ten charakteryzuje się efektami sieciowymi� Edytor tekstu 
dostarcza bowiem klientom wartości niezależnych od sieci, polegających na edycji 
tekstu z wykorzystaniem komputera, oraz wartości w zakresie korzystania z plików 
przez innych użytkowników� Sektor ten został zdominowany we wczesnych latach 80� 
przez wprowadzony w 1978 r� program WordStar� Program ten oferował wówczas 
najwyższą jakość na rynku, w konsekwencji czego w 1985 r� posiadał ok� 70% udziału 
w rynku� Począwszy od 1984 r� jakość programu zaczęła się silnie obniżać, co pocią-
gnęło za sobą spadek udziału w rynku� W roku 1985 WordPerfect charakteryzował 
się wyższą jakością niż Wordstar, a jego udział w rynku zaczął rosnąć i w 1989 r� 
WordPerfect stał się liderem rynkowym� W roku 1991– zdaniem analityków – naj-
wyższą jakością charakteryzował się program Microsoft Word i to on 2 lata później 
stał się również liderem rynkowym, osiągając w 1997 r� 90% udział w rynku� Zmiany 
w poziomie jakości i udziałach są zaprezentowane na rysunkach 2�10 i 2�11�
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Rysunek 2.11.  Zmiany w udziałach rynkowych w sektorze edytorów tekstowych w latach 
1984–1997 (w %)

Źródło: G� J� Tellis, E� Yin, R� Niraj, Does Quality Win? Network Effects Versus Quality in High-Tech Markets, „Jour-
nal of Marketing Research” 2009, vol� XLVI, April� 

Prawdopodobnie najważniejszym wnioskiem z przytoczonych powyżej badań jest 
stwierdzenie zależności między jakością a efektami sieciowymi� Zdaniem autorów 
badania zjawiska te nie są przeciwstawne, lecz zbieżne� Efekt sieciowy umożliwia 
bowiem szybsze osiągnięcie pozycji lidera rynkowego przez lidera jakościowego� Jak 
zauważają autorzy, sytuacja taka występuje wówczas, gdy klienci dostrzegają różnice 
w jakości produktów, pojawia się efekt sieciowy, a koszty zmiany nie są zbyt wysokie�

W przypadku dwustronnego efektu sieciowego, oprócz powyżej przedstawionego 
wyboru między jakością i liczbą użytkowników, zasadne jest pytanie o to, z której 
grupy firma powinna pozyskiwać klientów w początkowym okresie działalności� 
Można odpowiedzieć, że tych, których wrażliwość na dłuższy okres bez transakcji lub 
interakcji innego rodzaju z klientami z drugiej strony jest mniejsza� Odpowiedź ta 
wydaje się wystarczająca w przypadku serwisów pośredniczących� Akceptacja pewnego 
odłożenia w czasie transakcji przez firmę sprzedającą produkty na aukcji internetowej 
jest zazwyczaj większa od cierpliwości klienta pragnącego dokonać zakupu� Zapewne 
obserwację tę można rozszerzyć na większość relacji firm z klientami indywidualnymi�

Sprawa się komplikuje w odmiennych sytuacjach lub gdy występują problemy 
z przyciągnięciem klientów biznesowych� Problem ten dotyka wiele platform programi-
stycznych mających dwie grupy klientów: użytkowników i twórców oprogramowania 
działających w ramach danej platformy� W przeciwieństwie do zamieszczenia oferty 
w serwisie pośredniczącym, stworzenie oprogramowania wiąże się z dużym kosztem� 
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Co więcej, przedsięwzięcie to obarczone jest wysokim poziomem ryzyka, gdyż nie 
wiadomo, czy klienci zdecydują się na korzystanie z danej platformy, co jest nie-
zbędne do użytkowania oprogramowania� Jednak zwłoka w decyzji może oznaczać, 
że to miejsce na rynku zostanie zajęte przez konkurentów�

Problem ten napotkała w swojej działalności firma Palm, wprowadzająca w 1997 r� 
na rynek małe przenośne komputery osobiste pod nazwą Palm Pilota� Firma nie była 
wówczas w stanie przekonać firm deweloperskich do stworzenia oprogramowania 
na swoją platformę� Z tego względu zdecydowała się na stworzenie własnego opro-
gramowania� Warto zauważyć, że firma w ten sposób zdecydowała się na działanie 
w sposób charakterystyczny dla firm jednostronnych przez zaoferowanie wartości 
niesieciowych� Następnie wraz z pozyskaniem pewnej liczby klientów zdołała zachęcić 
firmy deweloperskie do stworzenia oprogramowania� W ten sposób przekształciła 
swój model działalności z firmy jednostronnej na wielostronną179�

Z podobnym problemem zetknęła się firma Sony, wprowadzając w 1995 r� kon-
solę do gier PlayStation� Znamienne w tym kontekście jest nieszablonowe działanie 
Sony, zmierzające do przekonania twórców oprogramowania do tworzenia gier 
działających w tym środowisku� W ramach wystąpienia na branżowych targach 
Electronic Entertainment Expo przedstawiciel firmy Olaf Olaffson przedstawił zalety 
nowej konsoli oraz listę renomowanych firm deweloperskich przygotowujących gry 
działające na tej platformie� Następnie zapowiedział, że kolejna prezentacja będzie 
dotyczyć ceny konsoli� Na podium wszedł prezes Sony Computer Entertaintment 
Steve Race i pomimo że trzymał w ręku dokumenty sugerujące długą przemowę 
wymówił jedynie trzy słowa: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć (dosłownie: two 
ninety nine) dając do zrozumienia, że cena detaliczna konsoli wyniesie 299 USD� 
W ten sposób przekonał przedstawicieli firm softwarowych, że konsola ma duże 
szanse na sukces rynkowy, a więc rozwój gier działających w tym środowisku nie 
jest obarczony w znacznym stopniu ryzykiem samej platformy180�

W kontekście pozyskiwania firm softwarowych do współpracy interesujący jest 
również przypadek firmy Nintendo� W roku 1983 wprowadziła ona konsolę za-
wierającą zabezpieczenia pozwalające na odtwarzanie gier licencjonowanych przez 
firmę� W ten sposób firma podniosła poziom gier, eliminując gry o niższej jakości, 
jednocześnie uzyskała od kilku producentów gier o uznanej marce wyłączność na 
wybrane tytuły� Mimo to, wprowadzając konsolę, współpracowała zaledwie z cztere-
ma producentami oprogramowania� Postąpiła wówczas podobnie jak wspominana 

179 D�S� Evans, R� Schmalensee, Kod katalizatora. .�, jw�, s� 63�
180 D�S� Evans, A� Hagiu, R� Schmalensee, Invisible Engines. How Software Platforms Drive Innovation 

and Transform Industries, The MIT Press, Cambridge–London 2006, s� 282; oraz relacja wideo z targów 
Electronic Entertainment Expo (E3 1995) http://www�youtube�com/watch?v=IFt_g2kMDYg, [2012�03�15]�
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powyżej firma Palm, oferując gry własnej produkcji� Co więcej, firma sprzedawała 
konsole poniżej kosztów produkcji, dążąc do większego udziału w rynku� Działania 
te były uzasadnione polityką cenową opierającą się na generowaniu tantiem od pro-
ducentów oprogramowania, które wynosiły wówczas 20% przychodów ze sprzedaży 
gier181� O dotowanie konsol PlayStation była również posądzana firma Sony� Michael 
Dell skomentował to następująco: „Gdy Sony tnie ceny swoich konsoli PlayStation, 
cena akcji wzrasta� Za każdym razem, gdy ja obniżam ceny pecetów, cena moich 
akcji maleje� Jeżeli ktoś nie rozumie tej sytuacji, nie rozumie branży konsoli”182�

2.7.  Strategie kompozycji wartości oferowanych klientom 
w internecie

W formie podsumowania niniejszego rozdziału poniżej przedstawiono pięć stra-
tegii w zakresie kompozycji wartości oferowanych klientom w internecie� Strategie 
te odwołują się do opisanych uprzednio sposobów zwiększania wartości dla klienta 
(zwiększania korzyści, obniżania ceny, obniżania kosztów niefinansowych) oraz 
zjawisk wpływających na kompozycję wartości dla klienta (wirtualizacja, współtwo-
rzenie wartości, doświadczenia jako wartość dla klienta, efekty sieciowe)�

W tradycyjnej gospodarce częstym sposobem na kształtowanie kompozycji 
wartości dla klienta jest powiązanie poziomu wartości z poziomem cen� W myśl tej 
zasady firma oferująca niską wartość dla klienta pobiera mniejsze opłaty niż firmy 
oferujące wyższą wartość dla klienta� 

Zastosowanie tego podziału strategii w przypadku internetu jest nie do końca 
uzasadnione� W internecie rzadko jest stosowana strategia oferowania wysokich 
wartości przy wysokim poziomie cen183� W tradycyjnej gospodarce jest ona stosowana 
najczęściej w przypadku produktów o wysokiej jakości lub o wypracowanej, prestiżo-
wej marce� Ta strategia w internecie jest rzadko spotykana, a marki internetowe mają 
zazwyczaj charakter zdemokratyzowany� Co więcej, w internecie wiele firm dostarcza 
klientom wartości za darmo, co skutkuje niemożnością odnoszenia jakości do ceny�

Autor wyróżnia następujące strategie konkurowania wartościami dla klienta w in-
ternecie: strategię efektywności, wartości darmowych, kompleksowego rozwiązania dla 

181 D�S� Evans, R� Schmalensee, Kod katalizatora. ..�, jw�, s� 127�
182 Tamże, s� 130�
183 Dae Ryong Kim, Development of E-business Models with Different Strategic Positions and Compa-

rison of Business Performances with the Models, „Proceedings of the Academy of Information and Mana-
gement Sciences” 2004� vol� 8, no� 1� 
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klienta, wartości unikatowych oraz współtworzenia wartości� Warto zauważyć, że powyż-
sze strategie zostały wyróżnione według różnych kryteriów i mogą być ze sobą łączone� 

2.7.1. Strategia efektywności

Strategia ta bazuje na dostarczaniu klientowi rozwiązań, które obniżą jego koszty 
transakcyjne lub inne koszty, a tym samym przyczynią się do wyższej efektywności, 
pozwalając na oszczędność czasu i pieniędzy�

Przykładem przedsięwzięć stosujących tę strategie są serwisy aukcyjne� Umożli-
wiają one szeroki, niespotykany poza internetem, wybór� Przez zagregowanie podaży 
i wynikający z niej szeroki wybór firmy te ograniczają koszty transakcyjne klienta 
w zakresie wyszukiwania i analizowania odpowiadających mu ofert� Co więcej, firmy 
te ograniczają również koszty klienta przez redukcję asymetrii informacji� Serwisy 
aukcyjne redukują asymetrię informacji m�in� przez wykorzystanie systemu oceny 
sprzedawców dokonywanych przez kupujących� Warto zauważyć, że systemy au-
kcyjne dostarczają informacji również o kupujących, co pozwala ograniczyć ryzyko, 
a tym samym koszty transakcyjne sprzedających� Internet przyczynił się znacząco 
do ograniczenia kosztów transakcyjnych� Pokazują to badania Garicano i Kaplana, 
z których wynika, że koszty transakcyjne kupna lub sprzedaży używanych samocho-
dów maleją o połowę właśnie w wyniku wykorzystania internetu184�

Wiele przedsięwzięć internetowych stosuje strategie efektywności oferując 
klientom wartości z zakresu komunikowania� Rozwiązania te ograniczają koszty 
interakcji klienta� Do rozwiązań stosujących tę strategie należą poczta elektroniczna, 
komunikatory internetowe czy serwisy społecznościowe umożliwiające utrzymywanie 
kontaktu z większą grupą osób (m�in� nasza-klasa�pl, facebook�com)� Do tego grona 
można zaliczyć również produkt firmy Skype umożliwiający głosową komunikację�

2.7.2. Strategia wartości darmowych

Strategia ta bazuje na oferowaniu klientom wartości, za korzystanie z których 
nie muszą ponosić kosztów� Anderson, co zostało uprzednio opisane, wyróżnił 
następujące metody pozwalające na oferowanie klientom wartości darmowych185�

184 L� Garicano, S�N� Kaplan, The Effects of Business-to-Business E-Commerce on Transaction Costs, 
„The Journal of Industrial Economics” 2001, vol� 49, no� 4, s� 463–485� 

185 Ch� Anderson, Za darmo. Przyszłość najbardziej radykalnej z cen, Społeczny Instytut Wydawni-
czy Znak, Kraków 2011�
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Bezpośrednie subsydiowanie krzyżowe występuje wówczas, gdy klient płaci 
za wybrane produkty, a dodatkowy produkt lub usługę otrzymuje za darmo (np� 
przesyłka)� Innym przypadkiem jest sytuacja, w której jedna grupa użytkowników 
ma dostęp do pewnych wartości za darmo (np� artykuły, poczta elektroniczna, wy-
szukiwarka), przychody przedsięwzięcia generuje natomiast druga grupa klientów 
(np�: reklamodawcy)� Kolejna metoda oferowania wartości za darmo spotykana jest 
często w internecie pod nazwą freemium. Polega ona na oferowaniu podstawowych 
wartości za darmo i pobieraniu płatności za wartości premium� Ostatnim z wyróżnio-
nych przez Andersona uwarunkowaniem oferowania wartości innym użytkownikom 
jest funkcjonowanie na rynku niemonetarnym, czyli sytuacja, w której podmioty 
w internecie udostępniają pewne wartości, nie kierując się chęcią generowania 
przychodów z tego tytułu�

2.7.3. Strategia kompleksowego rozwiązania

Strategia kompleksowego rozwiązania zakłada oferowanie szerokiego zakresu 
wartości z wybranej kategorii186� Sklepy internetowe mają możliwość oferowania 
dużej liczby produktów, co wynika z niskich ograniczeń technologicznych� Najczęst-
szy model działania sklepów internetowych zakłada bowiem kontakt z produktem, 
dopiero gdy zostanie on zamówiony przez klienta� W konsekwencji sklepy interne-
towe często kształtują swoją ofertę produktową zgodnie z zasadą długiego ogona, 
która polega na oferowaniu szerokiego wyboru produktów niszowych� Co więcej, 
wiele firm kształtuje swoją ofertę, wykorzystując ekonomię zakresu� Koncepcja ta 
zakłada oferowanie produktów z różnych, choć pokrewnych kategorii� W myśl tej 
koncepcji biuro podróży może oferować również ubezpieczenie, możliwość wypo-
życzenia samochodu itp�

Często cytowanym przykładem kompleksowego rozwiązania dla klienta jest 
Amazon�com� Firma oferuje szeroki zakres produktów (zasada długiego ogona), 
umożliwiając zakup niszowych wydawnictw książkowych czy muzycznych, a także 
produkty z wielu kategorii, m�in� artykuły gospodarstwa domowego (ekonomia za-
kresu)� Innym przykładem firmy kształtującej kompozycję wartości zgodnie z ideą 
kompleksowego rozwiązania dla klienta jest Google� Firma przez szeroki wybór 
usług internetowych umożliwia wyszukiwanie, wymianę i zarządzanie informacjami 
w internecie�

186 Por� Ch� Anderson, The Long Tail: Why the Future of Business is Selling Less of More, Hyperion, 
New York 2008�
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2.7.4. Strategia wartości unikatowych

Kolejną z wyróżnionych strategii jest strategia wartości unikatowych� Firma sto-
suje tę strategię, gdy jako jedyna oferuje określone wartości na rynku� Sytuacja taka 
jest bardzo pożądana, gdyż pozwala na politykę wysokich cen i czerpanie korzyści 
z wysokiej marży sprzedaży� Głównym mankamentem tej strategii są trudności w wy-
kreowaniu unikatowych wartości i następnie w utrzymaniu unikatowości w dłuższym 
okresie� Stosowanie strategii unikatowych wartości w internecie może wynikać m�in� 
z innowacyjności, uprzywilejowanego dostępu do zasobów lub też działania w niszy�

Innowacyjność w zakresie wartości oferowanych klientom może doprowadzić 
do sytuacji, w której firma jest w stanie zaoferować unikatowe wartości dla klienta� 
Przykładem takiej firmy jest operator telefonii internetowej Skype� Również inno-
wacyjność w zakresie technologii wyszukiwania zaowocowała w przypadku firmy 
Google wysoką jakością wyników przekładającą się na udział na poziomie 97% 
w wyszukiwaniach dokonywanych przez polskich internautów187�

Strategia unikatowych wartości może wynikać z uprzywilejowanego dostępu do 
zasobów� Strategię tę stosują przedsięwzięcia oferujące treści niedostępne na innych 
stronach� Należą do nich m�in� serwisy internetowe prezentujące połączenie komu-
nikacyjne, np� rozkład jazdy pociągów lub autobusów� W pewnym stopniu strategię 
tę stosują również elektroniczne wydania gazet, zarówno w kontekście dostępu do 
aktualnych, jak i archiwalnych artykułów�

Unikatowość oferowanych wartości można również osiągnąć działając w niszy, 
czyli działając w niezwykle wąskiej części rynku, w której potrzeby konsumentów są 
odmienne i zaspokajane odmienną kompozycją wartości� Działanie w niszy wiąże 
się często z niskim poziomem konkurencji oraz wyższą marżą zysku� Przykładem 
przedsięwzięcia internetowego działającego w niszy rynkowej może być sklep ofe-
rujący obuwie o niestandardowych rozmiarach�

W przypadku oferowania wartości unikatowych, na które występuje zapotrzebo-
wanie, firma może obarczyć klienta wyższym poziomem kosztów� Oznaczać to może 
zarówno wyższy poziom cen, jak i wyższe koszty transakcyjne (np� wolno działająca 
strona o niskim poziom użyteczności)� W przeciwnym przypadku, gdy firma oferuje 
wartości niezróżnicowane, oferowane również przez licznych konkurentów, ogra-
niczenie pieniężnych i niepieniężnych kosztów klienta staje się najczęściej główną 
metodą na zwiększenie wartości dla klienta� Dzieje się tak w przypadku sklepów 

187 Statystyki firmy Gemius z marca 2012 r�, http://www�ranking�pl/pl/rankings/search-engines�html 
[2012�03�28]
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internetowych oferujących sprzęt gospodarstwa domowego, książki, muzykę, strony 
umożliwiające rezerwacje noclegu w hotelach lub zakup biletu lotniczego� 

2.7.5. Strategia współtworzenia wartości

Strategia współtworzenia wartości zakłada podjęcie przez klientów działań, które 
mają wpływ na finalną kompozycję wartości, którą to oni sami lub też inni klienci 
otrzymują od firmy� 

W pierwszym przypadku działania klienta polegają na szeroko rozumianej 
indywidualizacji kompozycji wartości, czyli podjęciu działań, które zmierzają do 
otrzymania wartości dostosowanych do swoich potrzeb i oczekiwań (masowa kasto-
mizacja)� Klient uczestniczy w wymianie wartości z firmą, w wyniku której otrzymuje 
zindywidualizowaną kompozycję wartości� Klienci mogą zakupić zaprojektowane 
przez siebie komputery, odzież i obuwie, a do pewnego stopnia również samochody� 

Współtworzenie wartości ukierunkowane na innych klientów polega na tym, że 
klient podejmuje działania mające na celu kreację wartości, których odbiorcami są inni 
klienci� Działania te mogą przybrać wiele postaci� Należą do nich publikowanie recenzji 
produktów (np� sklepy internetowe), podejmowanie interakcji z innymi użytkowni-
kami (np� serwisy społecznościowe), tworzenie i publikowanie treści (np� Wikipedia), 
współdziałanie polegające na tworzeniu oprogramowania (np� ruch Open Source)�

 
*

Zazwyczaj firmy łączą niektóre z opisanych powyżej strategii� Interesujący w tym 
względzie jest przypadek serwisu społecznościowego Facebook� Stosuje on strategie 
efektywności, ułatwiając pozostawanie w ciągłym kontakcie z dużą grupą znajomych� 
Bez wykorzystania tego serwisu byłoby to możliwe, lecz wiązałoby się z o wiele 
wyższymi kosztami transakcyjnymi� Facebook za darmo dostarcza użytkownikom 
swoje usługi, opłatami obarczając reklamodawców (strategie wartości darmowych)� 
Rozwiązania oferowane przez firmę w postaci publikowania informacji, zdjęć, mul-
timediów; wysyłania informacji znajomym; rozmów w czasie rzeczywistym, grup 
dyskusyjnych; subskrypcji profili (fanpejdży) można określić jako kompleksowe 
rozwiązanie w zakresie komunikowania się� Serwis z punktu widzenia wielu użytkow-
ników oferuje wartości unikatowe� Mogą nimi być graf społeczny (sieć znajomych) 
danego użytkownika, dotychczas utworzone treści czy historia interakcji z innymi 
użytkownikami� Tego typu wartości trudno przenosi się do innych serwisów� Facebook 
oparty jest również na współtworzeniu wartości, gdyż jedną z głównych korzyści, 
jakie umożliwia, to dostęp do treści na bieżąco tworzonych, komentowanych lub 
publikowanych przez innych użytkowników�
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Rozdział 3. Model zarządzania wartością klienta z wykorzystaniem internetu

3.1. Wprowadzenie 

Celem tego rozdziału jest przedstawienie modelu zarządzania wartością klienta 
z wykorzystaniemi internetu� Przedstawiony model bazuje na modelach i koncepcjach 
opisujących rozwój relacji z klientami, które zostały stworzone lub spopularyzowane 
przez B� Dobiegałę-Koronę1 i M� Szymurę-Tyc2, a w  literaturze zagranicznej – 
R�C� Blattberga, G� Getza i J� Thomas3, D� Peppersa i M� Rogers4, R� Kordupleskiego 
i J� Simpsona5 oraz S� Baker6� Istotną rolę odegrały również koncepcje współtwo-
rzenia wartości przez klientów opisane przez C�K� Prahalada i V� Ramaswamy’ego7, 

1 B� Dobiegała-Korona, Wartość klienta czy wartość dla klienta?, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębior-
stwie” 2006, nr 1(1); B� Dobiegała-Korona, T� Doligalski, B� Korona, Konkurowanie o klienta e-marketin-
giem, Difin, Warszawa 2004�

2 M� Szymura-Tyc, Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsię-
biorstwa, Wydawnictwo AE, Katowice 2006�

3 R�C� Blattberg, G� Getz, J�S� Thomas, Klient jako kapitał, MT Biznes, Konstancin-Jeziorna 2004�
4 D� Peppers, M� Rogers, Enterprise one-to-one, Tools for Competing in the Interactive Age, Curency 

Doubleay, 1997�
5 R� Kordupleski, J� Simpson, Mastering Customer Value Management, Pinnaflex Educational Reso-

urces, Cincinnati 2003�
6 S� Baker, New Consumer Marketing: Managing a Living Demand System, Wiley, New York 2003�
7 C�K� Prahalad, V� Ramaswany, Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa 2005�
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D� Tapscotta i A�D� Williamsa8 czy F� Kleemana i G�G� Vossa9� Zaprezentowany 
poniżej model również nawiązuje do marketingu wartości Doyle’a oraz koncepcji 
zarządzania wartością firmy, opisanych zwłaszcza w publikacjach A� Rappaporta10 
czy A� Szablewskiego11� 

Zaproponowany model zarządzania wartością klienta z wykorzystaniem internetu 
obejmuje pięć etapów (rys� 3�1)� Pierwszy to definiowanie wartości dla klienta� Jest 
to najważniejszy etap obejmujący decyzje o strategicznym znaczeniu, określające 
długookresową wizję funkcjonowania firmy� Na tym etapie zostaje wybrana docelowa 
grupa klientów oraz oferowana im kompozycja wartości� 

Rysunek 3.1. Model budowy portfela klientów z wykorzystaniem internetu
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Źródło: Opracowanie własne�

8 D� Tapscott, A�D� Williams, Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, Warszawa 
2008�

9 F� Kleemann, G�G� Voss, Un(der)paid Innovators: The Commercial Utilization of Consumer Work 
through Crowdsourcing, „Science, Technology & Innovation Studies” 2008, vol� 4, no� 1�  

10 A� Rappaport, Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG-Press, Warszawa 
1999�

11 A� Szablewski, Budowanie wartości i  społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, Value Based 
Management� Koncepcje, narzędzia, przykłady, red� A� Szablewskim K� Pniewski, B� Bartoszewski, 
Poltext, Warszawa 2008; A� Szablewski, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa – logika i  prawidło-
wości, „e-Finanse: Finansowy Kwartalnik Internetowy” 2008, nr 3/http://www�pbc�rzeszow�pl/Con-
tent/4280/2008_3_wszystko�pdf, [2012�06�16]�
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Etapem następującym po definiowaniu wartości w omawianym modelu jest 
kształtowanie wartości� Celem tego etapu jest zapewnienie firmie zasobów, kom-
petencji i  innych rozwiązań organizacyjnych niezbędnych do tego, aby wybranej 
w pierwszym etapie grupie klientów dostarczyć określone wartości� 

Etap komunikowania wartości klientom obejmuje przyciągnięcie klientów 
oraz budowę zaufania klienta do firmy� Przyciągnięcie klientów polega na kształto-
waniu potrzeb, preferencji i zachowań klientów (koncepcja tworzenia rynków) lub 
poinformowaniu klientów o oferowanej przez firmę kompozycji wartości (służebne 
podejście do potrzeb klientów) oraz na zachęceniu ich, aby odwiedzili stronę in-
ternetową firmy� Istotnym elementem z punktu widzenia całego procesu budowy 
portfela klientów jest zasygnalizowanie wiarygodności firmy i pozyskanie zaufania 
klientów� Brak zaufania jest bowiem jedną z głównych przyczyn, dla której internauci 
wstrzymują się od dokonywania zakupów online, korzystania z usług internetowych 
oraz przekazywania informacji wrażliwych12�

Etap dostarczania wartości klientom jest etapem cyklicznym obejmującym 
segmentację portfela klientów, wymianę wartości, zwiększanie zaangażowania klien-
tów oraz budowę ich lojalności� Segmentacja portfela klientów polega na podziale 
klientów na grupy w celu różnicowania wymiany wartości� Następnie ma miejsce 
wymiana wartości – transakcyjny element relacji firmy z klientem, w ramach której 
klienci powinni otrzymać wartości służące zaspokojeniu ich potrzeb w satysfakcjo-
nujący sposób, a firmy powinny pozyskać od nich wartości, które będą podstawą do 
generowania wartości dla innych interesariuszy (pracowników, właścicieli)� Zwięk-
szanie zaangażowania klientów w relację z firmą jest rozumiane tu jako działanie 
zmierzające do zwiększenia zakresu wartości będących przedmiotem wymiany między 
klientem a firmą� Firmy intensyfikują zaangażowanie klienta, zwiększając częstotli-
wość i zakres wymiany, czasami zachęcając również do wymiany wartości z innymi 
klientami, członkami społeczności zgromadzonej wokół firmy, marki lub produktu� 
Kolejnym elementem w budowie portfela klientów jest budowa lojalności klientów� 
Lojalność klientów może wynikać zarówno z chęci kontynuowania relacji z firmą, 
jak i z kosztów zmiany dostawcy� Wraz z rozwojem relacji zmieniają się potrzeby 
i oczekiwania klienta, a sam klient może przedstawiać inną wartość dla firmy� Wów-
czas pojawia się potrzeba kolejnej segmentacji, a w przypadku przypisania do innego 
segmentu – konieczność dostarczenia mu zmodyfikowanej kompozycji wartości 
i podjęcia innych działań w zakresie zwiększania jego zaangażowania i lojalności� 
Etap dostarczania wartości klientom jest bowiem etapem ciągłym� Zjawiskiem zwią-

12 S� Wang, S�E� Beaty, W� Foxx, Signaling the Trustworthiness of Small Online Retailers, ‚‚Journal of 
Interactive Marketing” 2004, vol� 18�
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zanym z komunikowaniem i dostarczaniem wartości klienta jest budowa satysfakcji 
klienta� Nie została ona jednak wyróżniona jako oddzielny etap, gdyż na satysfakcję 
klienta mają wpływ wszystkie działania firmy począwszy od sposobu zainicjowania 
relacji i występującego wówczas kształtowania oczekiwań, aż po budowę lojalności�

Kolejnym etapem jest kreacja wartości dla firmy, czyli zapewnienie ciągłości 
pozyskiwania od klientów pożądanego strumienia wartości w długim okresie, na 
bazie których firma będzie w stanie zwiększać swoją wartość i kreować wartości dla 
pozostałych interesariuszy (właścicieli, pracowników, dostawców, państwa i społe-
czeństwa)�

Zaproponowany model zarządzania wartością klienta z wykorzystaniem inter-
netu jest syntezą dwóch podejść� Pierwszym z nich jest zarządzanie wartością klienta 
postrzegane przez pryzmat pomiaru i optymalizacji wartości klienta13, drugim są 
modele dostarczania wartości klientom14�

W porównaniu z powyższym redukcjonistycznym podejściem do zarządzania 
wartością klienta w przedstawionym modelu pomiar i optymalizacja wartości 
poszczególnych klientów odgrywają mniejszą rolę� Wynika to z kilku przyczyn� 
Klienci w relacjach firmy z wykorzystaniem internetu, w szczególności w firmach 
internetowych, charakteryzują się bowiem mniejszym potencjałem generowania 
kosztów niż w tradycyjnych firmach usługowych� Maleje zatem konieczność kon-
troli rentowności poszczególnych klientów� W firmach internetowych występują 
zazwyczaj mniejsze ograniczenia mocy wytwórczych niż w tradycyjnych firmach, 
a w konsekwencji kreacja wartości w firmach bardziej opiera się na wzroście liczby 
klientów, niż na ścisłej kontroli wartości każdego z nich i jej optymalizacji� Szersze 
spojrzenie na zarządzanie wartością klienta, niż jedynie przez pryzmat pomiaru 
i optymalizacji wartości klienta, spotkać można w pracach B� Dobiegały-Korony15�

W porównaniu z koncepcją dostarczania wartości klientom przedstawiony 
model charakteryzuje się następującymi różnicami� W zaproponowanym mode-
lu uwaga została przeniesiona z wartości dla klienta na wymianę wartości z nim� 
W konsekwencji przedmiotem analizy są również wartości otrzymywane od klien-
tów� Kolejnym elementem wyróżniającym zaproponowany model jest segmentacja 
portfela klientów, także z wykorzystaniem kryterium wartości będących przedmiotem 
wymiany� W porównaniu z trój- lub czterosekwencyjnymi modelami dostarczania 

13 Por� R�C� Blattberg, G� Getz, J�S� Thomas, Klient jako kapitał, jw�; V� Kumar, Zarządzanie wartością 
klienta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010�

14 M� Szymura-Tyc, Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsię-
biorstwa, jw�, Katowice 2006; S� Baker, New Consumer Marketing: Managing a Living, jw�

15 Por� B� Dobiegała-Korona, Wartość klienta czy wartość dla klienta?, jw�; B� Dobiegała-Korona, Stra-
tegie innowacji w budowie kapitału klienta, w: Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i  strategie, red� 
B� Dobiegała-Korona, T� Doligalski, Poltext, Warszawa 2010, s� 229–268�
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wartości klientom w przedstawionym, modelu uwzględniono również etap będący 
nawiązaniem do celu działań marketingowych, jakim jest kreacja wartości dla firmy� 
Jest to zgodne ze sformułowaną w 2004 r� przez American Marketing Association 
definicją marketingu, według której marketing jest funkcją organizacyjną, a także 
ogółem procesów tworzenia, komunikowania i dostarczania wartości klientom 
oraz zarządzania relacjami z klientami w sposób przynoszący korzyści firmie oraz 
jej interesariuszom16�

W zaproponowanym modelu odzwierciedlenie znajdują wyróżnione przez autora 
cechy zarządzania wartością klienta, którymi są: postrzeganie relacji z klientami jako 
wymiany wartości, orientacja na klienta, pomiar wartości klienta i zarządzanie wiedzą 
o kliencie, podejście portfelowe do relacji z klientami, koncentracja na procesach 
dotyczących klienta, powiązanie działań w zakresie relacji z klientami z wartością 
firmy oraz dostrzeganie roli klientów w modelu biznesowym firmy�

Jak już zostało wspomniane, osią, wokół której ten model został zbudowany, 
jest wymiana wartości� Przebiegać ona może na trzy różne sposoby� Wymianę po-
czątkową stosują firmy tradycyjne wykorzystujące internet do nawiązania kontaktu 
z klientami, po czym sama relacja rozwijana jest poza internetem� W ramach wymiany 
reklamowej firma oferuje klientom nieodpłatne treści lub usługi, w zamian emitując 
reklamy� Wymiana pieniężna zakłada dostarczanie klientom wartości w zamian 
za generowane przez nich wpływy pieniężne� W konsekwencji poszczególne etapy 
modelu przedstawiane są z perspektywy właśnie wymiany wartości�

W odczuciu autora poszczególne rodzaje wymiany wartości silniej różnicują 
działania z zakresu zarządzania wartością klienta w internecie niż takie kwestie, jak 
działanie na rynku odbiorców indywidualnych (B2C) lub instytucjonalnych (B2B)� 
Przedstawiony model można stosować do opisu działań na obydwu powyżej wymie-
nionych rynkach, w działaniach z zakresu służebnego zaspokajania potrzeb klientów 
(market driven) oraz tworzenia i kształtowania ich potrzeb (market driving)�

W przedstawionym modelu etapy definiowania i kształtowania wartości mają 
charakter strategiczny� Kolejne dwa (komunikowanie i dostarczanie wartości) 
przedstawiają działanie firmy raczej z perspektywy taktyczno-operacyjnej� Następ-
nie występuje etap kreacji wartości dla firmy mający raczej strategiczny charakter�

Należy podkreślić, że wyróżnione etapy nie obejmują całości działań firmy z danego 
zakresu� Komunikowanie wartości można również uznać za składową dostarczania 
wartości klientom, wówczas bowiem klienci otrzymują wartość jaką jest komunikacja� 
Budowa zaufania klientów następuje również podczas etapu dostarczania wartości, 

16 Przegląd definicji marketingu zaproponowanych przez American Marketing Association znajduje 
się na stronie: http://www�marketingpower�com/Community/ARC/Pages/Additional/Definition/default�
aspx, [2012�01�19]�
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kiedy klient otrzymuje usługi lub produkty firmy� Podczas tego etapu ma miejsce 
również tworzenie lub wzmocnienie zasobów marketingowych firmy (marka, treści 
tworzone przez klientów itp�), czyli działań dotyczących zasobów nie należy utoż-
samiać jedynie z etapem kształtowania wartości�

W modelu podkreślono jedno sprzężenie zwrotne występujące na etapie do-
starczania wartości� Wzrost wartości klienta może spowodować przypisanie go do 
innego segmentu, co skutkuje oferowaniem mu zmodyfikowanej kompozycji wartości 
itp� W praktyce może występować więcej sprzężeń, które nie zostały przedstawione� 
Korzyści finansowe wygenerowane w obszarze relacji z klientami (komunikowanie 
i dostarczenie wartości) mogą zostać przeznaczone na działania z zakresu rozpoznania 
potrzeb klienta i innowacji wartości dla klienta (definiowania wartości), co w kon-
sekwencji może prowadzić do osiągania jeszcze większych korzyści finansowych�

3.2. Definiowanie wartości dla klienta

3.2.1. Wybór oferowanej kompozycji wartości 

Definiowanie wartości jest pierwszym etapem zarządzania wartością klienta� 
Wówczas podejmowane są decyzje dotyczące wyboru grupy docelowej oraz ofero-
wanej im kompozycji wartości� Definiując wartości dla klientów, należy wziąć pod 
uwagę wiele czynników� Należą do nich m�in� potrzeby i oczekiwania klientów, 
oferty firm konkurencyjnych, a także posiadane lub możliwe do zdobycia zasoby 
i kompetencje firmy17� Celem działań w ramach definiowania wartości jest osiągnię-
cie przewagi wyróżniającej, czyli, jak podaje P� Doyle, postrzeganej przez klientów 
różnicy w wartościach im oferowanych, która powoduje, że klienci firmy wybierają 
spośród innych jej ofertę18� Doyle dodaje również, że „przewaga wyróżniająca wy-
stępuje jedynie wówczas, gdy klienci są gotowi zapłacić za produkt wyższą cenę”19� 
Zdaniem Garbarskiego i in� działania marketingowe mają na celu przekształcenie 
form konkurencji20� Mianowicie, różnicowanie produktu ma służyć przekształceniu 
wysoko konkurencyjnych form rynku (konkurencja doskonała, ew� oligopol) w kon-

17 M� Szymura-Tyc, Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsię-
biorstwa, jw�

18 P� Doyle, Marketing wartości, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2003, s� 91�
19 Tamże, s� 191–192�
20 L� Garbarski, I� Rutkowski, W� Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, War-

szawa 2001, s�133�
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kurencję monopolistyczną charakteryzującą się zróżnicowanymi ofertami, a więc 
mniejszą rolą konkurowania cenowego� W zaawansowanej postaci zmiana form 
konkurowania osiągana jest poprzez stworzenie tzw� ekosystemu� Przez to pojęcie 
rozumiemy szeroki portfel komplementarnych produktów i usług� Celem firmy jest 
wówczas skłonienie klienta do rozpoczęcia korzystania z usług firmy, maksymalizacja 
wiązek produktowych wiążących go z firmą, a tym samym nałożenie na niego kosz-
tów zmiany dostawcy� Jeżeli cel ten zostanie osiągnięty, klient w zakresie dalszego 
korzystania z usług z danej kategorii staje się mało wrażliwy na oferty innych firm, 
a tym samym presja konkurencyjna jest znacząco zmniejszona�

Zastosowanie internetu w marketingu ma wpływ na analizę potrzeb i oczeki-
wań klientów21� Z jednej strony, internet ułatwia rozpoznawanie potrzeb klientów� 
Możliwe jest przeprowadzanie badań marketingowych z wykorzystaniem tego me-
dium i gromadzenie wiedzy o klientach na bazie interakcji z nimi� Z drugiej strony, 
popularyzacja internetu ma wpływ na zmiany w potrzebach, preferencjach i zacho-
waniach klientów� Objawia się to m�in� pojawieniem się nowych potrzeb związanych 
z użytkowaniem internetu, takich jak potrzeba wyszukiwania informacji, najbardziej 
korzystnych ofert w sklepach czy też potrzeba szeroko rozumianego bezpieczeństwa 
związanego z jego wykorzystaniem� 

Oprócz potrzeb konsumentów elementem, który należy uwzględnić w procesie 
definiowania wartości dla klienta, jest konkurencja� Należy mianowicie wziąć pod 
uwagę kompozycje wartości dostarczane klientom przez firmy konkurencyjne� 
Można tego dokonać przez zastosowanie tzw� map preferencji, czyli przedstawienie 
graficzne kompozycji wartości poszczególnych firm� Na podstawie mapy preferencji 
można wybrać taką kombinację wartości, która nie jest oferowana przez konkurencję� 
Wybrana kompozycja wartości powinna odpowiadać potrzebom określonej grupy 
klientów oraz pozostawać w zgodzie z kompetencjami i zasobami firmy� 

Przewagę wyróżniającą można osiągnąć dzięki wykorzystaniu tzw� innowacji 
wartości� Przez to pojęcie rozumiemy istotną zmianę w poziomie oferowanych 
korzyści, zmiany w poziomie ceny lub kosztów transakcyjnych skutkujących nową 
kompozycją wartości dla klienta (value proposition)� Zmiany w wartościach dla 
klientów mogą wynikać z transformacji zarówno produktu, jak i łańcucha wartości 
na rynku� Pojęcie innowacji wartości zostało spopularyzowane przez W�Ch� Kima 
i R� Mauborgne� Uważają oni, że firmy nie powinny koncentrować się na innowa-
cjach technologicznych, a na innowacjach wartości, które pozwolą zdominować 

21 Zagadnienia identyfikacji potrzeb klientów, a także pozycjonowania oferty zostały szeroko opisane 
w literaturze przedmiotu� W niniejszej książce zostaną one jedynie zasygnalizowane, a opisane zostaną 
kwestie związane w większym stopniu z wykorzystaniem internetu� Zasoby i kompetencje firm interne-
towych zostaną opisane we fragmencie dotyczącym kształtowania wartości�
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rynek przez istotny wzrost wartości dla klienta (dominate the market by offering 
a tremendous leap in value)22� Podejście to Kim i Mauborgne rozwinęli w metodzie 
zwanej strategią błękitnego oceanu23� 

W koncepcji wykorzystano metaforę czerwonego oceanu jako sytuacji, w któ-
rej firma zaciekle konkuruje z  innymi firmami według zasad obowiązujących na 
rynku� W tych działaniach firma nie koncentruje się na zaoferowaniu klientom 
unikatowej wartości, tylko na próbie pokonania konkurencji� Konkurowanie w ten 
sposób prowadzi do obniżania cen, a tym samym marży zysku, co z kolei prowa-
dzi do wykrwawiania się graczy� Kolor oceanu symbolizuje właśnie taką sytuację� 
Przeciwieństwem czerwonego jest błękitny ocean� Autorzy określają to pojęcie jako 
sytuację, w której dzięki redefinicji wartości dla klienta firma tworzy i przechwytuje 
popyt rynkowy� W konsekwencji konkurencja przestaje być istotna, gdyż firma działa 
w wolnej od konkurencji przestrzeni rynkowej� W celu osiągnięcie błękitnego oceanu 
należy zastosować tzw� innowację wartości przez podjęcie czterech działań� Są nimi: 
stworzenie, wzmocnienie, zredukowanie i wyeliminowanie istotnych dla klienta 
czynników� W rezultacie tych działań firma powinna stworzyć nową, innowacyjną 
kompozycję wartości dla klienta� Ciekawe są wnioski z badań przeprowadzonych 
przez twórców strategii� Wynika z nich bowiem, że najbardziej korzystne dla bada-
nych firm, zarówno pod względem poziomu przychodów, jak i rentowności, były 
śmiałe redefinicje oferowanej klientom kompozycji wartości� Autorzy przytaczają 
wiele przykładów, z których wynika, że kluczem do osiągnięcia błękitnego oceanu 
było zakwestionowanie standardów branżowych (wprowadzenie nieoferowanych 
do tej pory wartości dla klienta oraz ograniczenie części dotychczas dostarczanych 
wartości), a przez to zdobycie pozycji na rynku, w której presja konkurencyjna 
przestaje być uciążliwa� Strategia błękitnego oceanu nie jest przełomem w zakresie 
definiowania wartości dla klienta, niemniej dzięki temu, że stanowi spójną metodę 
przedstawianą w atrakcyjnej formule, zdobyła popularność zarówno wśród prakty-
ków, jak i teoretyków marketingu� 

Flagowym przykładem innowacji wartości z wykorzystaniem internetu jest 
bankowość internetowa� W porównaniu z bankowością tradycyjną można wyliczyć 
wiele czynników zwiększających wartość dla klienta� Należą do nich: możliwość 
dokonywania szerokiego zakresu operacji bankowych i dostępu do konta w do-
wolnym momencie; dostarczenie informacji, które w tradycyjnej bankowości były 
dla klienta trudno osiągalne, np� wyciągi za dowolny okres (wzbogacenie produktu 
w informacje); możliwość łatwego uzyskania potwierdzenia płatności (digitalizacja); 

22 W�Ch� Kim, R� Mauborgne, The Strategic Logic of High Growth, Harvard Business Review, July-
-August 2004�

23 W�Ch� Kim, R� Mauborgne, Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa 2004�
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otrzymywanie powiadomień i rekomendacji (masowa kastomizacja)� Innowacja 
wartości w przypadku bankowości internetowej bazuje również na niższych kosztach 
operacji bankowych, i – co prawdopodobnie ważniejsze – o wiele niższych kosztach 
transakcyjnych� Klient nie musi iść do placówki banku w celu wykonania najprost-
szej operacji bankowej, co znacznie oszczędza czas� Warto zauważyć, że innowacja 
wartości wiąże się często z ograniczeniem pewnych korzyści dla klienta (o czym też 
wspominają autorzy strategii błękitnego oceanu)� W bankowości internetowej jest 
to związane z brakiem osobistej obsługi klienta, a także występowaniem czynników 
zwiększających koszty transakcyjne, takich jak konieczność poznania systemu danego 
banku oraz ryzyka związane bezpośrednio z bankowością internetową�

3.2.2. Wybór grupy docelowej

W ramach definiowania wartości firma podejmuje decyzję o wyborze grupy 
docelowej i oferowanej jej kompozycji wartości� Analiza klientów obejmuje za-
równo ich charakterystykę, jak i wartości generowane przez nich na rzecz firmy� 
Charakterystyka klientów powinna obejmować ich potrzeby, oczekiwania dotyczące 
kompozycji wartości, informacje o stylu życia oraz użyciu produktów� W analizie 
klientów powinny być również uwzględnione korzyści i koszty generowane przez 
nich� Poparta badaniami analiza może stać się podstawą do segmentacji rynku, czyli 
podziału rynku na grupy klientów, które mają odmienną charakterystykę i w zróż-
nicowany sposób reagują na działania firmy24� Segmentacja w procesie definiowania 
wartości ma charakter strategiczny� Służy ona ustaleniu, do których grup klientów 
(segmentów rynku) należy kierować określoną kompozycję wartości� 

Sformułowanie uniwersalnych kryteriów segmentacji jest niemożliwe, gdyż są 
one tak dobierane, aby zagwarantować możliwie najwyższą użyteczność z punktu 
widzenia późniejszych działań marketingowych� Pozostając w konwencji pojęciowej 
niniejszego opracowania, do najważniejszych kryteriów segmentacji rynku klientów 
indywidualnych i instytucjonalnych można zaliczyć:
1) wartości oczekiwane przez klientów od firmy,
2) wartości generowane przez klientów dla firmy,
3) sposób wykorzystania internetu,
4) kryteria demograficzne�

24 Por� M� McDonald, I� Dunbar, Segmentacja rynku. Przebieg procesu i wykorzystanie wyników, ABC 
Dom Wydawniczy, Kraków 2003�
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Wartości oczekiwane przez klienta są ściśle związane z jego potrzebami oraz 
z oczekiwaniami dotyczącymi zaspokojenia tych potrzeb� Warto zauważyć, że kry-
terium wartości oczekiwanych od firmy jest bardzo szerokie� Obejmuje ono m�in� 
wartości wynikające z cech psychograficznych (np� wartość bezpieczeństwa mająca 
źródło w awersji do ryzyka) oraz z pożądanego sposobu obsługi klienta� Kryterium to 
uwzględnia również wartości wynikające z bieżących potrzeb klienta oraz z uwarun-
kowań sytuacyjnych� Przykładem grupy docelowej określonej za pomocą kryterium 
bieżącej potrzeby mogą być klienci pilnie poszukujący wybranego produktu i gotowi 
zapłacić wyższą cenę� Segmentacja oparta na kryterium oczekiwanych wartości ułatwia 
dostarczanie kompozycji wartości precyzyjnie dopasowanych do potrzeb klientów 
oraz uwzględnienie w komunikacji wartości dla nich istotnych�

Segmentacją opartą w dużym stopniu na wartościach oczekiwanych przez klien-
ta jest segmentacja klientów sklepów internetowych w Europie przeprowadzona 
w 2008 r� przez pracowników firmy McKinsey i przedstawiona w artykule Under-
standing online shoppers in Europe25� W ramach segmentacji przebadano 20 tysięcy 
konsumentów z czterech europejskich krajów (Niemcy, Francja, Włochy, Wielka 
Brytania) i ze Stanów Zjednoczonych� Na potrzeby segmentacji wykorzystano dwa 
wymiary – otwartość na zakupy w internecie oraz zaangażowanie w zakupy (rozumiane 
jako przywiązanie do marki, niskiej ceny lub określonego kanału sprzedażowego – 
internetu lub sklepów tradycyjnych)�

W wyniku segmentacji wyróżniono następujące segmenty klientów:
■ 24-godzinni zakupowicze – uwielbiający kupować i wykorzystywać internet do 

zakupów i znajdowania informacji o produktach;
■ działający pod presją czasu – dla osób z tego segmentu główną korzyścią wyni-

kającą z zakupów przez internet jest oszczędność czasu i ograniczenie wysiłku;
■ klienci zorientowani na cenę – osoby, dla których korzystna cena jest jedną 

z najważniejszych wartości; 
■ klienci zorientowani na markę – osoby, dla których marka jest głównym źródłem 

wartości;
■ zdystansowani – osoby mające dystans do czynności zakupowych, niewykazujące 

preferencji w stosunku do kanałów sprzedaży;
■ nieufni – osoby odczuwające ryzyko związane z zakupami online i ceniące sobie 

bezpośredni kontakt z produktem przed zakupem;

25 S� Monroe, D� Sinclair, T�A� Wachinger, Understanding Online Shoppers in Europe, „The McKinsey 
Quaterly” 2009, May� 
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■ zwolennicy tradycyjnych sklepów – dla nich wspólne zakupy z rodziną lub 
przyjaciółmi są ważnym doświadczeniem (rys� 3�2 i tab� 3�1)�

Rysunek 3.2. Segmentacja klientów sklepów internetowych według firmy McKinsey
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Źródło: S� Monroe, D� Sinclair, T�A� Wachinger, Understanding Online Shoppers in Europe, „The McKinsey Quaterly” 
2009, May�

Warto zauważyć, że z punktu widzenia sklepów internetowych najbardziej 
wartościowi są klienci należący do dwóch pierwszych segmentów (24-godzinni 
zakupowicze oraz działający pod presją czasu)� Jednocześnie dla serwisu publi-
kującego recenzje o produktach najbardziej cennymi klientami zapewne będą 
konsumenci charakteryzujący się wysokim zaangażowaniem w zakupy (24-go-
dzinni zakupowicze, zorientowani na markę, zorientowani na cenę, zwolennicy 
sklepów tradycyjnych)� Przedstawiona powyżej segmentacja przedstawia zróżni-
cowane podejście klientów do zakupów internetowych i tradycyjnych� Umożliwia 
zatem wybór grupy docelowej z wykorzystaniem tych kryteriów� Problematyczne 
może być jednakże przełożenie tych informacji na dane demograficzne, które są 
wykorzystywane w planowaniu kampanii promocyjnych� Jednocześnie zapewne 
internauci z poszczególnych grup korzystają częściej z wybranych stron interne-
towych i możliwe jest zatem dotarcie do nich w ten sposób�
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Tabela 3.1.  Segmenty klientów sklepów internetowych i ich liczebność według firmy 
McKinsey (w %)

Wyszczególnienie Niemcy Francja Włochy Wielka 
Brytania Stany Zjednoczone

24-godzinni zakupowicze 19 10  5 14 20

Działający pod presją czasu 18  6  3 16 11

Klienci zorientowani na cenę 15 24  8  8  8

Klienci zorientowani na markę  8 12 31  7  9

Zdystansowani zakupowicze 19 21 22 23 19

Nieufni 11 13 11 18 17

Zwolennicy tradycyjnych sklepów 10 14 19 13 16

Źródło: S� Monroe, D� Sinclair, T�A� Wachinger, Understanding Online Shoppers in Europe, „The McKinsey Quaterly” 
2009, May�

Ze zbliżonej segmentacji klientów korzysta sklep internetowy Merlin�pl26� Wy-
różniono w niej sześć segmentów klientów� Nie podano kryteriów segmentacji, 
jednak z opisu segmentów wynika, że mogą nimi być skłonność do dokonywania 
zakupów (oś pozioma) przez internet oraz wrażliwość cenowa (rola ceny jako kry-
terium podejmowania decyzji nabywczych – oś pionowa)� Wyróżnione segmenty 
przedstawia tabela 3�2�

Istotnym kryterium segmentacji klientów są wartości generowane przez nich na 
rzecz firmy� Obejmują one przede wszystkim wpływy finansowe zarówno w kon-
tekście rentowności oraz płynności oraz inne wartości generowane przez klientów, 
takie jak: rekomendacje, informacje oraz korzyści wizerunkowe� Zastosowanie tego 
kryterium w segmentacji pozwala na wybór grup klientów przynoszących firmie 
największe korzyści� 

26 Źródło: Wycinek z prezentacji A� Bogdańskiej, prezes firmy Merlin�pl S�A�, wygłoszonej na kon-
ferencji e-commerceStandard 2009, dostępny na stronie internetowej: http://www�internetstandard�pl/
news/350125_1/e�commerceStandard�2009�relacja�z�konferencji�html, [2010�06�15]�
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Tabela 3.2. Segmentacja klientów Merlin.pl 

Szeroka grupa docelowa

Wąska grupa docelowa Wymagający
(entuzjastycznie 
nastawieni do zakupów 
internetowych, ceniący 
jakość, markę i wygodę)
 14,4%

Uporządkowani
(cenią porządek 
i przyzwyczajenia, markę 
i jakość, zakupy to dla 
nich konieczność, a nie 
przyjemność)
 17%

Wygodni
(zwracają uwagę na 
markę i jakość, bardzo 
cenią wygodę zakupów 
w sklepach tradycyjnych 
i kontakt z towarem) 
18,4%

Promocyjno- 
-wyprzedażowa grupa 
docelowa

Łowcy
(entuzjastycznie 
nastawieni do e-zakupów, 
impulsowi, poszukujący 
okazji cenowych)
 21,4%

Cenowi
(poszukujący niskich cen, 
a nie okazji cenowych, 
stosunkowo rzadko kupują 
online)
15,4%

Spacerowiczki
(lubią chodzić po 
sklepach, łowczynie 
wyprzedaży, najrzadziej 
kupują online) 
13,3%

Źródło: Wycinek z prezentacji A� Bogdańskiej, prezes firmy Merlin�pl S�A�, wygłoszonej na konferencji e-commer-
ceStandard 2009, dostępny na stronie internetowej: http://www�internetstandard�pl/news/350125_1/e�commerce-
Standard�2009�relacja�z�konferencji�html, [2010�06�15]�

Sposób wykorzystania internetu jest istotnym kryterium segmentacji rynku� 
Umiejętność obsługi aplikacji internetowych, doświadczenie w korzystaniu z inter-
netu oraz metoda łączenia się z nim wywierają niebagatelny wpływ na oczekiwania 
dotyczące sposobu zaspokojenia potrzeb� Większość serwisów jest konstruowanych 
w ten sposób, aby mogli z nich korzystać użytkownicy o zróżnicowanym poziomie 
umiejętności internetowych� Jednocześnie oferowana kompozycja wartości może 
być nieatrakcyjna dla użytkowników o pewnym poziomie edukacji internetowej� 
Sposób łączenia się z internetem wywiera również wpływ na dostępność oferowanych 
wartości i wygodę w korzystaniu z nich� Osoby używające łącz o małej przepusto-
wości mogą nie odtworzyć przekazu o charakterze multimedialnym� Łączenie się 
z internetem za pomocą urządzeń mobilnych może skutkować utrudnieniami w wy-
korzystaniu niektórych funkcji� W przypadku klientów z rynku instytucjonalnego 
sposób wykorzystania internetu może dotyczyć gotowości klienta do wykorzystania 
elektronicznych sposobów współpracy takich jak składanie zamówień, integracja 
systemów, wykorzystanie ekstranetu itp�

W kontekście segmentacji użytkowników internetu ze względu na sposób 
wykorzystania tego medium warto odnotować badania Social Technographics 
przeprowadzone przez firmę Forrester Research� Badania te przedstawiają poziomy 
partycypacji w mediach społecznościowych� Nie są one jednak segmentacją, gdyż nie 
wyróżniają rozłącznych grup internautów, ale wskazują na zróżnicowanie zachowań 
w zakresie mediów społecznościowych (tab� 3�3)� 
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Tabela 3.3.  Poziomy partycypacji w mediach społecznościowych w USA i Europie 
według Forrester Research

Charakterystyka

Twórcy §	Prowadzą blog lub stronę
§	Publikują multimedia, które stworzyli
§	Publikują własne teksty

Krytycy §	Umieszczają opinie lub oceny produktów
§	Komentują wpisy na czyimś blogu
§	Umieszczają wpisy na forum
§	Współtworzą treści w systemie Wiki

Kolekcjonerzy §	Korzystają z czytników RSS
§	Głosują na strony w agregatorach opinii
§	Stosują tagowanie treści znalezionych w internecie

Dołączający się §	Posiadają profil w serwisie społecznościowym
§	Odwiedzają serwisy społecznościowe

Widzowie §	Czytają blogi
§	Korzystają z dostępnych multimedii
§	Czytają wpisy na forum
§	Zapoznają się z ocenami lub opiniami o produktach
§	Czytają statusy innych użytkowników na Twitterze

Nieaktywni §	Nie dokonują powyższych czynności

Źródło: Forrester Research’s North American Technographics, http://forrester�typepad�com/groundswell/2010/01/
conversationalists-get-onto-the-ladder�html, [2012�04�22]� Aktualne wyniki badań Forrester Research’s European 
Technographics zamieszczone są na stronie: http://empowered�forrester�com/tool_consumer�html, [2012�04�22]�

 Chociaż kryteria demograficzne zdaniem niektórych straciły na znaczeniu 
w nowoczesnej gospodarce27, jednak czasami nadal są istotne� Dotyczy to w szcze-
gólności promocji internetowej, gdyż w dużym stopniu to za ich pomocą dokonuje 
się targetowania (profilowania) komunikatów promocyjnych� Kryteria te są nadal 
ważne w sytuacji, w której wymiana wartości z pewnymi grupami klientów jest 
utrudniona lub niemożliwa� Taka sytuacja może wynikać np� z  lokalizacji inter-
nauty i związanej z tym niemożności korzystania z określonych usług� Wiele usług 
dostępnych w USA nie jest dostępnych nie tylko w Europie, ale również w Kanadzie� 
Innym często stosowanym kryterium demograficznym jest narodowość i wynikające 
z niej posługiwanie się określonym językiem oraz co prawdopodobnie ważniejsze 
w przypadku klientów instytucjonalnych – ograniczenia prawne28� 

27 Por� F�V� Cespedes, P�F� Nunes, Klient nam się wymyka!, „Harvard Business Review Polska” 2004, 
nr 15�

28 Dla uproszczenia kryteria związane z wielkością, lokalizacją, branżą itp� firm zostały zaliczone do 
kryteriów demograficznych, choć z etymologicznego punktu widzenia kryteria demograficzne powinny 
dotyczyć jedynie klientów indywidualnych�
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Warto zauważyć, że z przytoczonych powyżej oraz innych segmentacji29 wynika, 
że nie należy traktować internautów jako grupy jednorodnej� Zaprezentowane seg-
mentacje są to swoiste mapy rynku zarysowujące grupy internautów o podobnych 
cechach� Właściwa segmentacja powinna być użyteczna z punktu widzenia firmy� 
Zasadne zatem jest tworzenie segmentacji na potrzeby poszczególnych firm uwzględ-
niające ich specyfikę, w szczególności strategie, zasoby i kompetencje�

W przypadku marketingu produktów lub usług oferowanych w kanałach trady-
cyjnych wykorzystaniu internetu zazwyczaj towarzyszy redefinicja grupy docelowej� 
Internet staje się wówczas kolejnym kanałem marketingowym� Grupa docelowa jest 
zwykle poszerzana o klientów, którzy ze względu na różnego rodzaju ograniczenia 
nie korzystali z dotychczasowych kanałów marketingowych� Zastosowanie internetu 
w procesie dostarczania wartości umożliwia zatem rozszerzenie grupy docelowej 
o klientów dotychczas niedostępnych, m�in� ze względu na lokalizację (np� mieszkańcy 
innego miasta), brak czasu (np� osoby aktywne) lub tryb życia (np� matki z dziećmi)� 

Firmy wykorzystujące internet jako główny kanał marketingowy muszą podjąć 
decyzje dotyczące obsługi wybranych segmentów rynków� W przypadku firm inter-
netowych sprawdza się pięć modeli rynków docelowych, które zostały wyróżnione 
przez Abella30�

Koncentracja jednosegmentowa pozwala na dostarczanie wartości ściśle dopa-
sowanych do potrzeb grupy docelowej� Specjalizacja ta występuje często w internecie, 
stosują ją m�in� sklepy internetowe oferujące buty o dużych rozmiarach lub odzież 
ciążową� Internet ułatwia rozwój przedsięwzięć skoncentrowanych na jednym 
segmencie lub niszy rynkowej, gdyż znosi ograniczenia związane z dotarciem do 
klientów wynikające z dystansu geograficznego�

Specjalizacja produktowa jest częstą strategią sklepów internetowych oferują-
cych wielu segmentom klientów artykuły z danej kategorii� Stosują ją m�in� sklepy 
posiadające bogaty asortyment win w różnym zakresie cenowym i z różnych części 
świata oraz sklepy sprzedające aparaty i akcesoria fotograficzne zarówno amatorom, 
jak i osobom zajmującym się zawodowo fotografią� 

Często występuje też specjalizacja rynkowa polegająca na koncentracji na wy-
branym segmencie klientów (specjalizacja rynkowa), którym są oferowane różnego 
rodzaju produkty� Przykładem takiej specjalizacji są serwisy finansowe kierujące 

29 Por� Never Ending Friending, http://www�hypermedia�pl/nef/prezentacje�html, [2012�08�15]; Seg-
menting Internet Users, http://digitalhive�blogs�com/digiblog/files/WebDotDigitas�pdf, [2012�08�15] oraz 
M� Egol, A� Clyde, K� Rangan, R� Sanderson, The New Consumer Frugality, http://www�booz�com/media/
uploads/The_New_Consumer_Frugality�pdf, [2012�08�15]�

30 D�F� Abbel, Defining the Business: The Starting Point of Strategic Planning, Prentice Hall, Englewood 
Cliffs 1980, za: Ph� Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & S-ka War-
szawa 1994, s� 262�
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swoje usługi do klientów korzystających z zaawansowanych usług finansowych 
i oferujące usługi z zakresu inwestowania, lokowania, ubezpieczeń, doradztwa itd� 
Innym przykładem koncentracji na wybranym segmencie klientów są serwisy ukie-
runkowane na osoby planujące zakup mieszkania, które oprócz informacji o ofercie 
mieszkaniowej dostarczają także wartości związanych z aranżacją, przeprowadzeniem 
remontu, ubezpieczeniem mieszkania czy też pomocą prawną� 

Obsługa całego rynku jest strategią typową dla największych firm zdolnych do 
oferowania zróżnicowanej kompozycji wartości różnym jego segmentom� Firmy 
stosujące tę strategię zazwyczaj osiągają sukces w jednej kategorii produktowej lub 
segmencie klientów, a następnie dzięki posiadanym kompetencjom, technologii, 
korzyściom skali oraz wypracowanej marce rozszerzają zakres działalności� Mogą one 
czerpać zarówno korzyści efektu skali – biorące się z dużej wartości sprzedaży, jak 
i korzyści zakresu – wynikające z szerokiego zakresu oferowanych produktów lub usług� 
Strategię tę stosował Amazon�com, rozszerzając swoją ofertę produktową z książek 
na liczne kategorie innych produktów, a także w sektorze sprzętu komputerowego 
tę strategie stosuje Dell, oferując produkty różnym grupom klientów� Przykład ten 
pokazuje jednak, że przypisanie wybranej firmy do specjalizacji produktowej lub też 
obsługi całego rynku zależy w dużym stopniu od sposobu określenia samego rynku� 
Obsługa całego rynku jest także strategią polskich portali internetowych, które oferują 
kompozycje wartości zróżnicowanym grupom internautów�

Specjalizacja selektywna polega na obsłudze kilku segmentów za pomocą róż-
nych kompozycji wartości� Korzyści związane ze specjalizacją selektywną wynikają 
raczej z dywersyfikacji ryzyka niż z efektu skali lub zakresu (rys� 3�3)�

Do opisanych powyżej strategii wyboru rynku docelowego i oferowanej kom-
pozycji wartości nawiązuje interesująca kategoryzacja przedsięwzięć internetowych 
stworzona przez S�C� Foxa31� Wyróżnił on następujące kategorie przedsięwzięć inter-
netowych: przedsięwzięcia związane z efektywnością, przedsięwzięcia produktowe 
i niszowe� Przedsięwzięcia związane z efektywnością wykorzystują przedstawioną 
uprzednio strategię efektywności, czyli umożliwiają obniżenie kosztów transak-
cyjnych swoim klientom� Jako przykład takiego przedsięwzięcia Fox podaje serwis 
Sittercity�com, który eliminuje niedoskonałości rynku, polegającą na braku kontaktu 
między rodzicami szukającymi opiekunek do dzieci a potencjalnymi opiekunkami� 
Przedsięwzięcia produktowe nawiązują do wyróżnionej w strategiach wyboru rynku 
koncentracji produktowej� Wśród nich występują przedsięwzięcia konkurujące ceną 
oraz szerokim wyborem produktów (w niektórych przypadkach może to odpowia-

31 Wprawdzie w publikacji S�C� Foxa mowa jest o milionerach efektywności, produktowych lub niszo-
wych, to opisuje on przedsięwzięcia, a nie ich właścicieli� S�C� Fox, Internetowi milionerzy, czyli jak zdobyć 
fortunę online, Helion, Gliwice 2008, s� 41–116�
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dać strategii obsługi całego rynku)� Wśród tych ostatnich są sprzedawcy towarów 
specjalistycznych (np� akcesoriów i wyposażenia do gry w bilarda – Seyberts�com) 
oraz prowadzący tzw� odsprzedaż zagregowaną, polegającą na oferowaniu szerokiego 
zakresu produktów pochodzących od różnych dostawców (np� produkty dziecięce – 
InventiveParent�com)� Przedsięwzięcia niszowe zakładają tworzenie i dostarczanie 
informacji odbiorcom w wąskich grupach o mniej popularnych zainteresowaniach� 
Przedsięwzięcia tego typu rozwijają społeczności, próbując pobierać opłaty za dostęp 
do nich lub do publikowanych treści� Przykładem takiej strony jest ScoobyMods�com 
poświęcona modyfikacjom samochodów marki Subaru� Ten typ nawiązuje do wy-
różnionej powyżej strategii koncentracji na wybranym segmencie klientów�

Rysunek 3.3. Strategie wyboru rynku docelowego
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Źródło: D�F� Abbel, Defining the Business: The Starting Point of Strategic Planning, Englewood Cliffs, Prentice Hall 
1980, za: Ph� Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & S-ka, Warszawa 1994, s� 262�
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3.3. Kształtowanie wartości dla klienta

Kształtowanie wartości jest kolejnym po ich definiowaniu etapem w procesie 
budowy portfela klientów� W ramach definiowania wartości są podejmowane decyzje 
dotyczące grupy docelowej oraz kompozycji wartości im dostarczanych� W ramach 
kształtowania wartości firma musi zadbać o to, aby była w stanie wybranym na 
uprzednim etapie klientom dostarczyć określoną kompozycję wartości� Musi zatem 
zapewnić sprawną organizację procesu zarządzania wartością klienta, odpowiednie 
zasoby i kompetencje oraz inne rozwiązania organizacyjne�

3.3.1.  Organizacja procesu zarządzania wartością klienta z wykorzystaniem 
internetu

 Niezwykle istotnym zagadnieniem do rozstrzygnięcia na etapie kształtowania 
wartości jest organizacja procesu zarządzania wartością klientów z wykorzystaniem 
internetu� Może on przebiegać w ramach istniejącej organizacji, można też stworzyć 
oddzielne przedsięwzięcie� W praktyce są spotykane obydwa rozwiązania� Księgarnia 
internetowa BOL�de została utworzona przez firmę Bertellsman pragnącą zaistnieć 
na niemieckim rynku książek sprzedawanych przez internet32� Odwrotne rozwią-
zanie zastosowano w Tesco i Office Depot, których sklepy internetowe są działami 
tych firm33� Poniżej zostały przedstawione konsekwencje wyboru poszczególnych 
rozwiązań�

Jak podają T� Jelassi i A� Enders, separacja, czyli stworzenie nowego przed-
sięwzięcia, wydzielonego ze struktur istniejącej organizacji w celu rozwoju relacji 
z klientami z wykorzystaniem internetu, skutkuje wyższą specjalizacją, większą 
elastycznością, znaczną innowacyjnością oraz łatwiejszym dostępem do kapitału34� 
Wyższa specjalizacja firm internetowych w porównaniu z firmami wielokanałowy-
mi jest następstwem koncentrowania się na dostarczaniu wartości klientom jedynie 
z wykorzystaniem internetu� Wydzielone z tradycyjnych organizacji firmy interne-
towe charakteryzują się większą elastycznością w działaniach, co wynika zarówno 
z mniej złożonych procesów decyzyjnych, jak i z braku konieczności uwzględniania 
uwarunkowań rozbudowanej organizacji� Mniejsze jednostki organizacyjne, jakimi 

32 T� Jelassi, A� Enders, Strategies for e-Business. Creating Value through Electronic and Mobile Com-
merce. Concept and Cases, FT Prentice Hall, Essex 2005, s� 174–177�

33 Tamże�
34 Tamże�
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są firmy internetowe, cechują się również wyższym poziomem innowacyjności 
oraz większym duchem przedsiębiorczości� Argumentem za wydzieleniem z or-
ganizacji jest łatwiejszy dostęp do kapitału firm internetowych, zarówno przez 
finansowanie z wykorzystaniem funduszy wysokiego ryzyka (venture capital), jak 
i publiczną emisję akcji�

Rozwój relacji z klientami w internecie w ramach organizacji (integracja) 
przynosi korzyści w postaci wykorzystania marki, efektywniejszego zarządzania 
wiedzą o klientach, większej siły przetargowej, korzyści efektu skali oraz wielokana-
łowej obsługi klienta� Istniejące w świecie rzeczywistym firmy dysponują zazwyczaj 
znaną i obdarzaną zaufaniem marką, która jest niezwykle ważna dla rozwoju 
relacji z klientami w internecie� Wykorzystanie wielu kanałów marketingowych, 
w tym internetu, skutkuje większymi możliwościami zbierania i wykorzystania 
wiedzy o klientach, a tym samym lepszym dopasowaniem kompozycji wartości do 
ich potrzeb� Firmy wielokanałowe mają większą siłę przetargową w negocjacjach 
z dostawcami, wynikającą z obsługi większej liczby klientów� Charakteryzują się one 
także znaczniejszymi korzyściami efektu skali biorącymi się m�in� z konieczności 
utrzymywania jednej struktury dystrybucyjnej� Nie bez znaczenia pozostaje również 
możliwość wielokanałowej obsługi klienta� Poszczególne kanały marketingowe 
różnią się potencjałem dostarczania wartości klientom� W konsekwencji mogą oni 
zamawiać produkt przez internet, a ewentualnych zwrotów dokonywać w fizycznych 
placówkach firmy35� Tabela 3�4 przedstawia wyróżnione przez Jelassiego i Endersa 
najważniejsze różnice między obydwoma koncepcjami w rozwoju firm�

 Tabela 3.4. Różnice między separacją a integracją działań w internecie i poza nim

Separacja Integracja

■ Większa specjalizacja
■ Większa elastyczność
■ Wyższa innowacyjność 
■ Duch przedsiębiorczości
■ Ułatwiony dostęp do kapitału

■ Uznana i zaufana marka
■ Większe możliwości gromadzenia wiedzy o klientach
■ Siła przetargowa
■ Wydajna dystrybucja
■ Wielokanałowa obsługa klienta

Żródło: T� Jelassi, A� Enders, Strategies for e-Business. Creating Value through Electronic and Mobile Commerce. 
Concept and Cases, FT Prentice Hall, Essex 2005, s� 174–177� Por� R� Gulati, J� Garino, Get the Right Mix of Brick 
and Clicks, ‚‚Harvard Business Review” 2000, May-June� 

Na szczególną uwagę w rozważaniach nad pozostawieniem lub wydzieleniem 
działu odpowiedzialnego za rozwój relacji z klientami z wykorzystaniem internetu 
zasługują kwestie przewagi firm wielokanałowych nad internetowymi oraz kon-
fliktu wielokanałowego� 

35 Tamże�
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M� Lindstroem w monografii Clicks, Bricks and Brands argumentuje, że firmy 
wielokanałowe (brick-and-click), rozwijające relacje z klientami z wykorzystaniem 
tradycyjnych kanałów marketingowych oraz internetu, mają przewagę nad firmami 
internetowymi (pure players) oraz firmami wykorzystującymi internet w nieznacz-
nym stopniu lub wcale (brick-and-mortar)� Lindstroem podaje zależność, zgodnie 
z którą 20% nowych klientów opłaca się pozyskać przez internet, pozostałe 80% 
– przez kanały tradycyjne� Powodem takiej sytuacji jest brak zaufania skutkujący 
niechęcią do inicjowania kontaktów przez internet� Wraz z rozwojem relacji klienci 
nabierają zaufania, wskutek czego 80% transakcji dokonywanych jest przez internet, 
a 20% – w tradycyjnych kanałach� Zależność ta, choć bazuje na sporym uproszcze-
niu, wydaje się istotnym argumentem za uwzględnieniem tego medium jako kanału 
marketingowego� Firmom wielokanałowym łatwiej jest pozyskiwać nowych klientów 
niż firmom internetowym� Z kolei niski koszt obsługi klienta i przeprowadzania 
transakcji przez internet czyni je konkurencyjnymi wobec firm niewykorzystują-
cych tego kanału marketingowego� Jako przykład udanej strategii wielokanałowej 
Lindstroem podaje firmę Charles Schwab� Założono ją w latach 70� i wówczas ofe-
rowała usługi finansowe z wykorzystaniem tradycyjnych kanałów marketingowych� 
W połowie lat 90� firma dodatkowo zaczęła świadczyć usługi przez internet, dzięki 
czemu 70% rachunków było otwieranych w placówce firmy, natomiast ponad 80% 
transakcji odbywa się przez internet36� 

Tezę Lindstroema o przewadze firm wielokanałowych potwierdza późniejsza 
wypowiedź M� Macierzyńskiego dotycząca polskiej bankowości: „Wbrew przewi-
dywaniom z czasów boomu internetowego, bankowość wirtualna nie spowodowała 
odwrotu klientów od placówek bankowych� Po kilku latach optymistycznych przewi-
dywań, twarde realia rynkowe zmusiły do zamknięcia i sprzedania większości takich 
banków tradycyjnym konkurentom� Instytucje wirtualne mają co prawda niższe 
koszty stałe, ale wydawały znacznie więcej pieniędzy na zdobycie nowych klientów, 
a do tego zmuszone były trwale funkcjonować w warunkach znacznie niższych marży 
odsetkowych� Klienci wymagali nie tylko wyższych odsetek za depozyty, ale rów-
nocześnie oczekiwali konkurencyjnego oprocentowania przy zaciąganiu kredytów� 
Jak się szybko okazało, brak fizycznej obecności dodatkowo utrudnił możliwość 
udzielania kredytów”37�

36 M� Lindstroem, Clicks, Bricks and Brands: The Marriage of Retailer and E-tailer, Kogan Page, Lon-
don 2001�

37 M� Macierzyński, komentarz do informacji Citibank przejmuje wirtualny bank EGG.com, 2007�01�30, 
http://www�expander�pl/warto-wiedziec/wiadomosci/aktualnosci-z-rynku-szczegoly,selected_pag,570, 
details,8660, [2011�09�20]�
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Istotnym zagadnieniem przy rozważaniach dotyczących dołączenia internetowego 
kanału marketingowego jest konflikt międzykanałowy (konflikt z istniejącymi już 
kanałami)� Sytuacja taka występuje, gdy różne kanały konkurują między sobą na tym 
samym rynku38� Częstym zjawiskiem jest zmiana kanału dystrybucji przez klientów 
(channel shift)� Niższe ceny produktów oraz ich większa dostępność sprawiają, że 
sprzedaż przez internet często przejmuje klientów z tradycyjnych kanałów� Problem 
ten napotkał już w latach 90� producent odzieży Levi’s, który z powodu protestów 
właścicieli tradycyjnych sklepów wstrzymał sprzedaż produktów przez własną stro-
nę internetową� Nie chcąc jednak rezygnować z segmentu rynku, jakim są klienci 
kupujący odzież przez internet, firma ta zaproponowała pośrednie rozwiązanie� 
Na jej stronie obok zdjęć i opisów ubrań umieszczono listę sklepów internetowych 
oferujących te produkty39� Dołączenie nowego kanału może prowadzić do spadku 
sprzedaży firmy wówczas, gdy klienci zostają zniechęceni przez słabszą obsługą 
klienta, błędną przesyłką lub nieterminową dostawą� 

Konflikt międzykanałowy był przedmiotem badań Lee i in� opisanych w artykule 
Coping with Internet Channel Conflict40� Autorzy na wstępie opisują dylemat związa-
ny z konfliktem międzykanałowym: „(…) jeżeli nie oferujesz sprzedaży produktów 
przez Internet, twoi klienci pójdą do konkurencji� Jeżeli sprzedajesz produkty przez 
Internet, twoi dystrybutorzy przestaną je oferować i zaczną sprzedawać produkty 
firm, które nie prowadzą sprzedaży online”� W artykule, bazując na badaniach firm 
zarządzających konfliktem międzykanałowym, zostało wyróżnionych pięć strategii 
postępowania� Są nimi: wsparcie pośrednika, różnicowanie, unikanie konfliktu, 
przejęcie kanału oraz strategia kompromisu� Strategie te zostały wyróżnione ze 
względu na kryterium korzyści producenta lub pośrednika (rys� 3�4)� 

38 Por� Y� Lee, Z� Lee, K� Larsen, Coping with Internet Channel Conflict, ‚‚Communications of the ACM” 
2003, vol� 46, no� 7, s� 137–142�

39  R� Karpinski, Levi's Pulls Plug on E-Sales But Retreat May Not Be Total, ‚‚InternetWeek”, 11�08�1999� 
40  Na podstawie Y� Lee, Z� Lee, K� Larsen, Coping with Internet Channel Conflict, ‚‚Communications 

of the ACM”, jw�
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Rysunek 3.4. Strategie zarządzania konfliktem międzykanałowym

  Korzyści przejmowane przez producenta 

  Nie Tak  

Korzyści  

przejmowane 

przez 

pośrednika 

 

 

Tak  

Strategia wsparcie 
pośrednika 

 

 

Strategia różnicowania 

 rynków  

 produktów  

 

 

Nie 

 

 

 

Strategia unikania kon�iktu  

 

 

 

Strategia przejęcia kanału 

 

Strategia kompromisu 

 Przekazywanie informacji 

 Przekazywanie zysków 

Źródło: Y� Lee, Z� Lee, K� Larsen, Coping with Internet Channel Conflict, ‚‚Communications of the ACM” 2003, 
vol� 46, no� 7, s� 137–142�

W strategii wsparcia pośrednika producent rezygnuje z czerpania korzyści z ka-
nału dystrybucji na rzecz pośrednika� Objawiać się to może publikowaniem na stronie 
producenta szczegółowych informacji o produktach, przy jednoczesnym zaniechaniu 
sprzedaży online� Strategię tę zastosował w opisywanym powyżej przykładzie Levi’s, 
odsyłając klientów pragnących dokonać zakupów na strony wybranych dystrybu-
torów41� Interesująca jest strategia różnicowania� Celem jej jest doprowadzenie do 
sytuacji, w której zarówno producent, jak i pośrednik czerpią korzyści ze sprzedaży 
online� W strategii tej następuje różnicowanie rynków lub produktów� W pierwszym 
przypadku zarówno producent, jak i pośrednik umożliwiają sprzedaż produktów 
przez internet, niemniej swoje działania ukierunkowują na różne grupy celowe� Firma 
Xerox umożliwiała klientom indywidualnym oraz małym i średnim firmom zakup 
produktów przez internet� Z kolei większe firmy oraz korporacje dokonywały zakupu 
produktów przez pośredników regionalnych� Różnicowanie produktów polega na 
sprzedaży odmiennych produktów przez pośredników niż przez internet� Strategię 
tę stosował producent win Kendall-Jackson, sprzedając wyszukane gatunki win na 
własnej stronie internetowej, a pozostałe gatunki oferując przez pośredników� Autorzy 
podają również przykład firmy Sega oferującej przez internet pakiety gier niedostępne 
u dystrybutorów oraz firmy odzieżowej Gap umożliwiającej zakup specjalnych linii 
produktów jedynie przez internet� Strategia unikania konfliktu polega na tym, że 

41 Wszystkie podane przykłady we fragmencie dotyczącym strategii zarządzania konfliktem między-
kanałowym pochodzą z artykułu Coping with Internet Channel Conflict autorstwa Lee i in�
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producent oferuje sprzedaż online i jednocześnie wspiera pośredników� Objawiać się 
to może udostępnieniem na stronie producenta koszyka zakupowego i jednoczesnym 
podawaniem adresów placówek, gdzie klient może dokonać zakupu� Tak postępowała 
firma kosmetyczna Estee Lauder, która dodatkowo zachęca klientów do dokonania 
testu produktów w sklepie pośrednika przed zakupem� Podobnie działała General 
Motors, umożliwiając zakup samochodu online i podając adresy placówek dealerów� 
Strategia przejęcia kanału polega na agresywnych działaniach mających na celu 
wyparcie lub przynajmniej ograniczenie pośredników z łańcucha wartości i prze-
jęcie przez producenta korzyści wynikających z dystrybucji� Korzyści z dystrybucji 
własnych produktów czerpie firma Dell, która od początków istnienia prowadziła 
sprzedaż bezpośrednią klientom finalnym� Ten model działania zastosowała również 
firma Gateway, która zaogniła swoje relacje z dostawcami, decydując się na sprzedaż 
online� Ostatnią z wyróżnionych jest strategia kompromisu� Zakłada ona sprzedaż 
online przez producenta i przekazywanie części korzyści na rzecz pośrednika przez 
dzielenie się informacjami lub zyskiem� Strategię tę zastosował producent artykułów 
biurowych 3M, który utworzył wraz z pośrednikiem U�S� Office Products wspólną 
stronę internetową� Obydwie firmy wniosły aportem do przedsięwzięcia własne bazy 
danych klientów� Strategię kompromisu polegającą na dzieleniu się zyskiem stoso-
wał producent sprzętu komputerowego Compaq, przekazując na rzecz pośrednika 
6% wartości transakcji dokonanej na własnej stronie internetowej, jeżeli podmiot 
zakupujący był zarejestrowanym klientem pośrednika� Jak zauważają autorzy, wybór 
strategii postępowania w zakresie konfliktu międzykanałowego wynika z pozycji 
przetargowej producenta (channel control), umożliwiającej wpływ na inne podmioty 
w kanale marketingowym, zależności producenta od kanału dystrybucji (channel 
dependancy) i uwarunkowań (channel environment) wynikających m�in� z przepisów 
prawa lub zachowań klientów�

Interesujące są wnioski z badania przeprowadzonego wśród 500 firm w 2010 r�42� 
Wynika z nich, że doświadczenia klientów zdobyte w ramach wielokanałowych 
relacji z  firmami są ważne lub bardzo ważne dla 91% firm� Najważniejszymi ba-
rierami w poprawie doświadczeń klientów w kontaktach wielokanałowych z firmą 
są struktura organizacyjna firmy (41%), złożoność doświadczenia klientów (38%), 
problemy z  integracją danych o klientach (34%), brak zasobów (33%), środków 
(31%) i ogólnej strategii (30%)�

Argumentem za działaniami wielokanałowymi jest tzw� efekt ROPO (research 
online purchase offline), czyli sytuacja, w której klienci szukają informacji o produktach 

42 Raport Multichannel Customer Experience, firm Econsultancy i Foviance, 2010, http://econsultancy�
com/uk/reports/multichannel-customer-experience-report, [2011�09�20]�
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w internecie, a następnie dokonują zakupu w tradycyjnym kanale dystrybucji� Zgod-
nie z badaniami Forrester Research szukanie informacji o produktach w internecie 
miało w 2009 r� wpływ na 42% sprzedaży, zarówno internetowej, jak i tradycyjnej43� 
Badania klientów popularnych sieci handlowych oferujących sprzęt RTV/AGD 
w Polsce pokazują, że 64% badanych szukało przed zakupem informacji o produkcie 
w internecie44� Inne badania przeprowadzone wśród polskich internautów pokazują, 
że to medium jest głównym źródłem informacji o produktach dla 78% internautów45� 

3.3.2. Zasoby i kompetencje firmy internetowych 

Aby dostarczać klientom wartości wybrane na uprzednim etapie, firma musi po-
siadać (lub w niektórych przypadkach kontrolować) określone zasoby i kompetencje� 
Zasoby są materialnymi lub niematerialnymi aktywami, które mogą być wykorzy-
stane w procesie kreacji wartości� Kompetencje firmy są to zdolności pozwalające 
na zgodne z celem i efektywne wykorzystanie zasobów firmy� Teoria zasobowa 
głosi, że firmy powinny rozwijać podstawowe kompetencje, czyli te umiejętności, 
których wykorzystanie jest doceniane przez klientów, które są unikatowe, trudne 
do imitacji oraz możliwe do zastosowania na wielu rynkach46� Warto podkreślić, że 
zasoby firm internetowych w dużym stopniu można zaliczyć do zasobów marketin-
gowych� Za te ostatnie uznaje się niematerialne zasoby, które powstają w procesie 
marketingu i mogą być użyte w celu zbudowania przewagi konkurencyjnej47� Do 
najważniejszych zasobów marketingowych związanych z zarządzaniem wartością 
klienta w internecie należą: 
■ portfel klientów (baza klientów, klienci lojalni, klienci-orędownicy),
■ wiedza o klientach,
■ marka, wiarygodność, reputacja, wizerunek, zaufanie klientów,
■ domena, 
■ strony internetowe (strona korporacyjna, strony produktowe, blogi, profile 

w serwisach społecznościowych, mikroblogowych, wideo itp�),

43 Most Web Users Rely on Cross-Channel Shopping, eMarketer, 08�04�2010, http://www�emarketer�
com/Article�aspx?R=1007622, [2011�09�20]�

44 Efekt ROPO w segmencie retail, raport firm Google i TNS OBOP, 2008, http://www�tnsglobal�pl/
uploads/6449/PL_ROPO_Retail_Poland_public�pdf, [2011�09�20]�

45 Internet pomaga kupować, raport firm, Gazeta�pl i  Next, 2008, http://bi�gazeta�pl/im/6/5728/
m5728446�pdf, [2011�09�20]�

46 Por� A� Lockett, S� Thompson, U� Morgenstern, The Development of the Resource-Based View of the 
Firm: A Critical Appraisal, „International Journal of Management Reviews” 2009, vol� 11�

47 M� Szymura-Tyc, Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsię-
biorstwa, jw�, s� 200�
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■ zasoby informacyjne (treści) własne lub współtworzone przez klientów,
■ opinie o firmie lub jej produktach zamieszczone w internecie,
■ linki prowadzące do strony firmy,
■ relacje z dostawcami,
■ partnerstwo i współpraca z innymi serwisami internetowymi�

Oprócz wymienionych powyżej występują również zasoby związane bezpośrednio 
z działalnością firmy� Wymienione powyżej zasoby mogą się wzajemnie przenikać, 
np� marka, reputacja, opinie o firmie� Co więcej, część zasobów jest konstruktami 
obejmującymi podzasoby, np� portfel klientów zawiera bazę danych klientów, lojal-
nych klientów, klientów-orędowników� 

Przydatna do zrozumienia specyfiki marki jako zasobu firmy jest definicja 
kapitału marki sformułowana przez D� Aakera� Zgodnie z nią jest to ogół aktywów 
i pasywów związanych z marką, jej nazwą lub symboliką, które zwiększają lub 
zmniejszają wartość dostarczaną przez produkt lub usługę firmie lub/i klientom48� 
Jest to interesujące podejście, które podkreśla rolę marki w kształtowaniu wartości 
zarówno dla klienta, jak i dla firmy� Punktem wyjścia w tej definicja jest produkt 
lub usługa, które są źródłem wartości dla obydwu podmiotów� Następnie poziom 
tych wartości zostaje zwiększony lub zmniejszony przez aktywa i pasywa związane 
z marką� Podejście to pokazuje, że marka może być źródłem wartości, ale również 
może się przyczyniać do ich zmniejszenia� Do aktywów marki można zaliczyć treści 
stworzone przez użytkowników, pozytywne opinie o marce opublikowane w inter-
necie itp� Negatywne opinie są przykładem pasywów wpływających na zmniejszenie 
wartości dla firmy�

Zasoby firmy internetowej można rozpatrywać z innych perspektyw, takich jak 
pozycjonowanie w wyszukiwarkach czy działania z wykorzystaniem mediów społecz-
nościowych� W procesie pozycjonowania strony internetowej, którego celem jest 
pojawianie się strony na wysokich pozycjach w wynikach wyszukiwania, znaczenia 
nabierają takie zasoby, jak: linki prowadzące do strony firmy, wartościowa z punktu 
widzenia algorytmu wyszukiwarki domena internetowa, zasoby informacyjne na 
stronie, odpowiednia konstrukcja strony internetowej czy też zdolność strony do 
utrzymywania zaangażowania użytkowników� Z kolei z punktu widzenia działań 
firmy w mediach społecznościowych istotne są osoby opiniotwórcze promujące 
firmę, osoby dołączające się do stron zrzeszających zwolenników firmy itp�

48 D� Aaker, Managing Brand Equity. Capitalizing on the Value of a Brand Name, The Free Press, New 
York 1991, s� 15–16�
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Warto podkreślić, że powyższych zasobów nie powinno się traktować jako roz-
łącznych, z których każdy niezależnie przyczynia się do kreacji wartości w firmie� 
Właściwszym podejściem jest postrzeganie zasobów marketingowych jako swoistej 
dla firmy wiązki� Wyceny firmy internetowej często można dokonywać na podstawie 
wartości zasobu wynikowego, jakim są klienci, a nie przez zsumowanie wartości 
poszczególnych zasobów� Ten sposób wyceny firm internetowych zastosowali Gupta 
i in�, co zostało przedstawione w rozdziale 4� Praktyka biznesu pokazuje, że w przy-
padku bankructwa sklepów internetowych zasobem, który często podlega sprzedaży, 
jest domena internetowa sklepu� Tłumaczyć to można zapewne tym, że wiele po-
zostałych zasobów marketingowych takich jak marka, linki prowadzące do strony 
czy też lojalni klienci związanych jest nierozłącznie właśnie z domeną internetową�

Trudno jest wymienić najczęstsze kompetencje firm internetowych, gdyż są 
one ściśle związane z obszarem działalności� Można je podzielić ze względu na etap 
procesu zarządzania wartością klienta� W ten sposób kompetencje firm można 
przedstawić z perspektywy:
■ definiowania wartości – zrozumienie potrzeb klienta i wybranie kompozycji 

wartości je zaspokajających;
■ kształtowania wartości – pozyskanie zasobów i kompetencji niezbędnych do 

oferowania klientom określonych wartości49;
■ komunikowania wartości – dotarcie do określonych klientów z właściwie do-

branym komunikatem skutkującym m�in� budową zaufania do firmy;
■ dostarczenia wartości – obsługa klientów skutkująca satysfakcją, zaangażowaniem 

i lojalnością klientów;
■ kreacji wartości dla firmy – zdolność do uzyskiwania strumienia wartości od 

klientów�
Podejście to jest częściowo zbieżne z klasyfikacją kompetencji marketingowych 

(market-based capabilities) dokonaną przez Ramaswamiego i in�, którzy wyróżnili 
kompetencje marketingowe w zakresie:
■ rozwoju nowych produktów (definiowanie i kształtowanie wartości),
■ zarządzania klientami (komunikowanie wartości, dostarczanie wartości, kreacja 

wartości dla firmy),
■ zarządzania łańcuchem dostaw (dostarczania wartości)50�

49 Por� kompetencje (zdolności) dynamiczne, które dotyczą zdolności firmy do zdobycia nowych lub 
aktualizacji dotychczas posiadanych zasobów i umiejętności� D� Teece, G� Pisano, A� Shuen, Dynamic 
Capabilities and Strategic Management, „Strategic Management Journal” 1998, vol� 18, no� 7�

50 S�N� Ramaswami, R�K� Srivastava, M� Bhargava, Market-based Capabilities and Financial Perfor-
mance of Firms: Insights Into Marketing’s Contribution to Firm Value, „Journal of the Academy of Mar-
keting Science” 2009, no� 37�
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Kompetencje można rozpatrywać także z punktu widzenia roli internetu w działa-
niach firm� Na wysokim poziomie ogólności kompetencje firm stricte internetowych 
(pure players) można określić jako zdolności do dostarczania klientom wartości, 
a  tym samym zaspokajania ich potrzeb za pomocą internetu� W przypadku firm 
wielokanałowych (brick and click) niezwykle istotną kompetencją jest integracja 
tradycyjnych i internetowych kanałów marketingowych� Zdaniem Lindstroema to 
właśnie umiejętność odpowiedniego łączenia wielu kanałów w procesie dostarczania 
wartości klientom staje się najważniejszym wyzwaniem współczesnych firm51�

Kluczowymi zasobami firmy pure player, jaką jest Amazon�com, są marka, 
w naturalny sposób związana z nią domena, technologia, linki prowadzące do strony 
sklepu, lojalni klienci dokonujący zakupów i rekomendujący firmę, a także baza kil-
kudziesięciu milionów recenzji produktów napisanych przez ponad 5 mln klientów 
(2009 r�)52� Właśnie dzięki tym recenzjom Amazon�com jest nie tylko miejscem, gdzie 
dokonuje się zakupu produktu, lecz także podejmuje decyzje o zakupie� Do kluczowych 
kompetencji tej firmy należy zdolność do dostarczenia klientowi wyczerpujących 
informacji o produkcie, obejmujących wspomniane recenzje klientów, propozycje 
produktów powiązanych, umożliwienie łatwego złożenia zamówienia, a następnie 
dostarczenie klientowi zamówionego towaru składające się z czynności o charakterze 
logistycznym� Dzięki tym zasobom i kompetencjom firma mogła w sprawny sposób 
rozwinąć sprzedaż z jednej na wiele kategorii produktów� 

Poniżej przedstawiono wyniki badań nad zasobami i kompetencjami firm in-
ternetowych lub tradycyjnych, ale prowadzących również sprzedaż przez internet� 
Z badań Colton i in� dotyczących zasobów i orientacji firm e-commerce działających 
na rynkach zagranicznych wynika, że głównymi zasobami firm przyczyniającymi się 
do sukcesu finansowego są marka i relacje z dostawcami� Wpływ orientacji rynkowej 
(zdolności firmy do zwiększania wartości dla klienta), przedsiębiorczości (zdolności 
firmy do podejmowania śmiałych wyzwań) oraz orientacji międzynarodowej (zna-
jomości rynków zagranicznych) na dane finansowe był pośredni i wynikał z wpływu 
tych czynników na markę i relacje z dostawcami53 �

Do podobnych wniosków doszedł J� Hulland i in�54� Badali oni wpływ inwestycji 
i kompetencji na efektywność internetowego kanału sprzedaży� Badaniem objęto 550 
firm prowadzących sprzedaż e-commerce w większości przypadków o wysokim wo-

51 Por� M� Lindstrom, Clicks, Bricks and Brands: The Marriage of Retailer and E-tailer, jw�
52 S�E� Ante, Amazon: Turning Consumer Opinions into Gold, „Businessweek” 2009, October 26�
53 D� A� Colton, M�S� Roth, W�O� Bearden, Drivers of International E-tail Performance: The Complexi-

ties of Orientations and Resources, „Journal of International Marketing” 2010, vol� 18, no� 1�
54 J� Hulland, M�R� Wade, K�D� Antia, The Impact of Capabilities and Prior Investments on Online Chan-

nel Commitment and Performance, „Journal of Management Information Systems” 2007, vol� 23, no� 4�
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lumenie sprzedaży w wysokości ponad 100 mln USD i zatrudniających powyżej 500 
osób� Z badań wynika, że ogólnie inwestycje w sprzedaż internetową charakteryzują się 
dodatnim zwrotem� Autorzy analizowali kompetencje zewnętrzne, do których zaliczyli 
wyczucie rynku (zdolność do zbierania, analizowania i wykorzystywania informacji 
o rynku), zarządzanie marką oraz wzorową obsługę klienta� Wszystkie te trzy kompe-
tencje wpływały korzystnie na efektywność internetowego kanału sprzedaży� W badaniu 
zostały również ujęte umiejętności z zakresu technologii teleinformatycznych jako 
tzw� kompetencje wewnętrzne� Z badań wynikła złożona zależność – umiejętności 
z zakresu technologii teleinformatycznych bezpośrednio wpływają niekorzystnie na 
efektywność kanałów, natomiast występuje również pośredni pozytywny wpływ tych 
umiejętności przez inne czynniki, takie jak inwestycje w rozwój strony internetowej� 
Interesujący jest wpływ zasobu, jakim jest tradycyjna sieć dystrybucji, na inwestycje 
w e-commerce i efektywność tego kanału� Zależność między wielkością tradycyjnej 
sieci dystrybucji a inwestycjami w e-commerce była ujemna� Można to tłumaczyć tym, 
że im mniejszą tradycyjną siecią dystrybucji dysponuje firma, tym więcej inwestuje 
w internetowy kanał sprzedażowy� Jednocześnie wystąpiła silna zależność dodatnia 
między tradycyjnym kanałem dystrybucji a efektywnością sprzedaży przez internet� 
Można przypuszczać zatem, że istnieje efekt synergii między tymi dwoma kanałami� 

 K� Zhu wyróżnił cztery komponenty kompetencji e-commersowych, do których 
zostały zaliczone:
■ Dostarczenie informacji o produktach i usługach obejmujące pełen zakresu 

informacji (dane katalogowe, opinie, lokalizacja sklepu) oraz rozwiązania uła-
twiające korzystanie z niej (wyszukiwarka, nawigacja)�

■ Ułatwienie dokonywania transakcji obejmujące możliwość składania zamówień 
przez stronę internetową, podgląd realizacji zamówienia, odbiór towaru w sklepie 
rzeczywistym itp�

■ Kastomizacja obejmująca obsługę klienta i dostarczanie zindywidualizowanych 
informacji i ofert produktowych�

■ Integracja procesów wewnętrznych usprawniających koordynację, realizację 
zamówień i zarządzanie zapasami� 
Z badań przeprowadzonych przez Zhu wynika, że w firmach prowadzących 

sprzedaż przez internet kompetencje e-commersowe wraz z czynnikiem komplemen-
tarnym, jakim jest poziom rozwoju infrastruktury IT, przyczyniają się pozytywnie 
do poprawy wyników firmy takich jak sprzedaż na pracownika, rotacja zapasów 
i redukcja kosztów55�

55 K� Zhu, The Complementarity of Information Technology Infrastructure and E-Commerce Capa-
bility: A Resource-Based Assessment of Their Business Value, „Journal of Management Information Sys-
tems” 2004, vol� 21, no� 1�
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Potwierdzają to badania Barui i in�, zgodnie z którymi, im wyższy jest poziom 
ucyfrowienia procesów odbywających się po stronie klienta, tym wyższa jest efek-
tywność finansowa e-biznesu� Ucyfrowienie procesów odbywających się po stronie 
klienta było w tym wypadku rozumiane jako odsetek transakcji dokonywanych 
online, odsetek klientów dokonujących transakcji online oraz nowych klientów po-
zyskanych przez internet� Badania te były przeprowadzone wśród amerykańskich 
producentów, dystrybutorów, hurtowników i detalistów56�

Zważywszy na wysoką presję konkurencyjną, często wspominaną kompetencją 
firm internetowych jest innowacyjność� Temu zagadnieniu poświęcone były badania 
J� Liao i in�, z których wynika, że zwykłe zasoby i kompetencje firm internetowych 
w niewielkim stopniu tłumaczą ich innowacyjność57� Kluczem do innowacyjności są 
bowiem tzw� zdolności integrujące (integrative capabilities), polegające na zmianie 
wykorzystania posiadanych przez firmę kompetencji i zasobów w celu wykorzy-
stania pojawiających się możliwości rynkowych� Zdolności integrujące obejmują 
umiejętność dostrzeżenia szans rynkowych na zewnątrz firmy oraz umiejętność 
kapitalizacji (wykorzystania) dostrzeżonych szans rynkowych wewnątrz firmy� Warto 
zauważyć, że posiadane przez firmę kompetencje i zasoby (resource stock) wpływają 
pozytywnie na obydwa rodzaje zdolności integrujących – im większymi zasobami 
i kompetencjami firma dysponuje, tym więcej szans rynkowych dostrzega i  tym 
łatwiej przekuwa je na innowacje� Jak podają autorzy dostrzeganie szans rynkowych 
jest związane z obserwowaniem klientów, konkurentów, a także problemów zwią-
zanych z produktami, usługami i procesami� Natomiast sposobem na kapitalizację 
szans rynkowych jest analizowanie ich z różnych perspektyw, z wykorzystaniem 
odmiennych scenariuszy i różnych kryteriów�

3.4. Komunikowanie wartości klientom

Komunikowanie wartości klientom jest trzecim etapem w procesie zarządzania 
wartością klienta� Obejmuje on przyciąganie potencjalnych klientów oraz budowę 
ich zaufania do firmy� 

Proces przyciągania polega na poinformowaniu klientów o wartościach im 
oferowanych (służebne podejście do klienta) lub zmianie ich potrzeb, preferencji 

56  A� Barua, P� Konana, A�B� Whinston, An Empirical Investigation of Net-Enabled Business Value,  
„MIS Quaterly” 2004, vol� 28, no� 4�

57  J� Liao, J�R� Kickul, H� Ma, Organizational Dynamic Capability and Innovation: An Empirical Exa-
mination of Internet Companies,  „Journal of Small Business Management” 2009, no� 47(3)� 
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i zachowań (koncepcja tworzenia rynków), a także na nakłonieniu ich, aby odwie-
dzili stronę internetową firmy lub też skontaktowali się z nią w inny sposób� Warto 
zauważyć, że jednym z aktualnych trendów jest atomizacja obecności firm w inter-
necie� Oprócz strony korporacyjnej firmy mają bowiem często strony produktowe, 
okazjonalne mikrostrony, blogi, a także strony (profile, fanpejdże) w serwisach spo-
łecznościowych, serwisach mikroblogowych czy serwisach wideo� Poniżej w opisie 
przyciągania potencjalnego klienta na stronę pojęcie strony oznaczać będzie ogół 
stron internetowych posiadanych lub zarządzanych przez firmę�

Następnie, ze względu na wysoki poziom postrzeganego przez klienta ryzyka 
w internecie, następuje sygnalizowanie wiarygodności (marki, reputacji, wizerunku, 
bezpieczeństwa) przez firmę, co ma prowadzić do obdarzenia ją zaufaniem przez 
klientów� Zaufania klientów do firm jest często niezbędnym warunkiem do rozpo-
częcia i rozwoju relacji z firmą� 

Ze względu na obszerność zagadnienia komunikowania wartości klientom w tym 
podrozdziale zostały opisane wybrane kwestie z tej dziedziny� W zakresie przycią-
gnięcia klientów poruszono przede wszystkim problemy dotarcia do potencjalnych 
klientów z wykorzystaniem targetowania (profilowania) przekazu w internecie� 
Opisano też różnice strategii push i pull w komunikowaniu oraz przybliżono moż-
liwości wykorzystania komunikacji nieformalnej� W rozdziale tym pominięto opis 
instrumentów promocji internetowej, co wynika z faktu, że to zagadnienie szeroko 
już przedstawiono w literaturze przedmiotu� W internecie, podobnie jak w tradycyj-
nej gospodarce, funkcje promocji i dystrybucji częściowo się pokrywają� Dlatego też 
w zakresie przyciągnięcia klientów na stronę internetową firmy opisano modyfikację 
łańcucha wartości na rynku, a w zakresie budowy zaufania klientów do firmy – istotę 
samego pojęcia oraz rolę czynników wpływających na ten proces w internecie� 

3.4.1. Przyciąganie klientów

3.4.1.1. Możliwości targetowania przekazu reklamowego

Promocja internetowa umożliwia różnorakie targetowanie (profilowanie) prze-
kazu reklamowego� Mianem tym jest określane ukierunkowanie przekazu jedynie 
na wybraną grupę internautow i minimalizację kontaktu z odbiorcami spoza grupy 
docelowej� 

Targetowanie może odbywać się według różnych parametrów technicznych 
związanych z użytkowaniem internetu, takich jak system operacyjny, przeglądarka, 
rozdzielczość ekranu, numer IP, dostawcy internetu� Reklama może być wyświetlana 
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w określonym czasie (np� dni wolne od pracy), internautom z określonego regionu 
(geotargetowanie)�

Przekaz reklamowy w targetowaniu deklaratywnym (czasami zwanym demo-
graficznym) kieruje się do określonej grupy internautów na podstawie informacji 
przekazywanych przez nich m�in� podczas zakładania konta poczty elektronicznej� 
Internauci podają wówczas głównie informacje demograficzne, jak m�in� wiek, płeć, 
miejsce zamieszkania, wykształcenie, zawód, zainteresowania itp� Powyższy sposób 
może się wydawać efektywną metodą pozyskiwania danych o odbiorcach przekazu, 
niemniej pewną wadą tej metody jest niepełna wiarygodność pozyskiwanych infor-
macji� Internauci mogą bowiem podawać nieprawdziwe dane, aby z punktu widzenia 
reklamodawców być postrzeganym jako mniej atrakcyjni, a w konsekwencji, aby 
otrzymywać mniej reklam�

Targetowanie kontekstowe polega na wyświetlaniu komunikatu reklamowego 
w miejscach związanych z określoną tematyką lub skierowanych do danej grupy� 
Przykładem takiego działania może być emisja reklam kosmetyków w serwisie dla 
kobiet� Jest to sposób targetowania przypominający publikację reklamy prasowej 
w czasopiśmie lub też emisję reklamy telewizyjnej w trakcie trwania określonego 
programu� Targetowanie kontekstowe może się odbywać na stronach z wynikami 
wyszukiwania i wówczas istnieje możliwość dopasowania emisji reklam do zapytań 
internauty� Dotarcie do określonej grupy docelowej w ramach targetowania kontek-
stowego może odbyć się – podobnie jak w mediach tradycyjnych – z wykorzystaniem 
badań dotyczących profilu i zachowań internautów� Pozwalają one na ocenę stopnia 
konsumpcji poszczególnych mediów przez grupę docelową, w szczególności na usta-
lenie, jakie strony internetowe odwiedzają osoby z wybranej grupy� Dobór serwisów 
internetowych, na których będą emitowane reklamy, jest dokonywany wówczas na 
podstawie współczynnika dopasowania społeczności danego serwisu do grupy doce-
lowej (affinity index) oraz innych parametrów, takich jak liczba użytkowników czy 
liczba odsłon� Wykorzystanie powyższych badań w planowaniu strategii medialnej 
jest odpowiednikiem zastosowania badań telemetrycznych w przypadku reklamy 
telewizyjnej oraz badań czytelnictwa w przypadku kampanii w prasie�

W profilowaniu behawioralnym wybór odbiorców jest dokonywany na podsta-
wie profili, które są tworzone na bazie ich zachowań� Tego typu proces umożliwia 
dotarcie, np� jedynie do osób kilka razy tygodniowo odwiedzających serwis piłkar-
ski, przy czym reklama może być wyświetlana na innych odwiedzanych przez nich 
stronach58� Jest to najbardziej kontrowersyjny sposób targetowania, gdyż zakłada 
nieustanne zbieranie danych o zachowaniach internauty, które stanowią późniejszą 

58 Por� A� Wątła (red�), Raport strategiczny IAB Polska, INTERNET 2010, IAB Polska, Warszawa 2011�
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podstawę emisji reklam� Mimo że ten typ targetowania był szeroko dyskutowany 
w mediach, jego udział w wydatkach na reklamę internetową w Polsce w 2010 r� 
wyniósł poniżej 1%59�

Warto wspomnieć jeszcze o dodatkowych mechanizmach związanych z targeto-
waniem� Pierwszym z nich jest nałożenie ograniczenia w zakresie liczby kontaktów 
reklamowych internauty z reklamą, np� do pięciu emisji na użytkownika (capping)� 
Drugim mechanizmem pozwalającym na zwiększenie skuteczności reklam jest 
retargeting� Polega on na kolejnej emisji reklam użytkownikom, którzy wykonali 
określoną akcję, np� przeszli do sklepu internetowego, nie dokonując w nim zakupu� 
Mechanizm ten występuje w targetowaniu behawioralnym, które umożliwia zbieranie 
informacji o odbiorcach przekazu�

3.4.1.2. Działania pull i push

W ramach komunikowania wartości klientom w internecie można wyróżnić 
dwa działania: push i pull� Strategia push oznacza koncepcję bezpośrednich działań 
wywierających wpływ na potencjalnych klientów w celu nakłonienia ich do zakupu 
produktu lub zmiany postrzegania firmy itd� Strategią pull określa się koncepcję, 
w której to klienci podejmują działania zmierzające do zainicjowania relacji z firmą60� 

Często uważa się, że internet to medium, w którym dominuje strategia pull61� 
Zgodnie z tą koncepcją, to internauci są inicjatorami relacji, które nawiązuje się przez 
wyszukiwanie informacji o firmach, zadawanie zapytań ofertowych itd� Opisany po-
wyżej proces wystepuje w internecie, niemniej nie jest jedynym wzorcem zachowań 
nabywczych� Wraz ze wzrostem atrakcyjności dla reklamodawców, wynikającym 
z rosnącej liczby internautów, rozwojem form i możliwości promocji oraz bardziej 
dokładnych badań, internet przejmuje funkcję medium masowego, oferującego 
reklamodawcom możliwość dotarcia z ich przekazem do szerokiego grona odbior-
ców� Poniżej spróbowano w ujęciu dychotomicznym zarysować różnice między 
obydwiema koncepcjami, niemniej należy zaznaczyć, że wraz z rozwojem reklamy 
internetowej stają się one coraz mniej wyraźne i od przedstawionych różnic może 
wystąpić wiele wyjątków�

Działania push są stosowane głównie przez większe firmy działające zazwyczaj 
na rynku konsumenckim oraz na rynku instytucjonalnym o charakterze masowym 
(np� finanse, telekomunikacja, motoryzacja)� Kampanie promocyjne spójne są 
najczęściej pod względem treści i grupy docelowej z kampaniami prowadzonymi 

59 Tamże�
60 Por� V� Kumar, D� Shah, Pushing and Pulling on the Internet, ‚‚Marketing Research” 2004, Spring�
61 D� Williams, Going from Push to Pull, ‚‚Brand Strategy” 2007, February�
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w mediach tradycyjnych� Ich celem są zazwyczaj działania wizerunkowe (zwięk-
szenie świadomości marki, poprawa jej postrzegania) lub sprzedażowe (zazwyczaj 
zwiększenie sprzedaży poza internetem)� Częstymi formami reklamy internetowej 
w kampaniach typu push są formy graficzne, tzw� reklamy display� Obejmują one 
banery oraz formy pochodne (billboard, double billboard, sky scraper, rectangle box), 
reklamy wyświetlane nad treścią informacyjną strony (top layer, interstitial, brand-
mark)� Innymi formami stosowanymi w kampaniach push są elektroniczne przesyłki 
reklamowe (e-mailing) oraz reklamy wideo62� W internetowych kampaniach typu 
push popularne jest również wykorzystanie sponsoringu, który w zakresie promocji 
internetowej bywa zaliczany do narzędzi reklamy�

W drugim nurcie pozostają firmy mniejsze, które nie wykorzystują mediów 
masowych w procesie promocji, natomiast w  internecie stosują działania pull� 
Powszechnie stosowanym instrumentem promocji w tego typu kampaniach jest 
obecność w wyszukiwarkach internetowych� Ta forma reklamy obejmuje zarówno 
wykup płatnych linków, jak i pozycjonowanie stron internetowych, czyli ogół działań 
służących temu, aby strona pojawiała się na korzystniejszych pozycjach w wynikach 
wyszukiwania� Kampanie promocyjne typu pull służą najczęściej generowaniu sprze-
daży zarówno przez doprowadzenie do bezpośredniego kontaktu klienta z firmą, jak 
i sprzedaży przez stronę internetową� 

Kampanie typu push wykorzystują formy reklamowe pozwalające na wzbogacenie 
przekazu o animacje, elementy multimedialne i interaktywne� Dzięki temu zwiększają 
się możliwości wykorzystania przekazu emocjonalnego lub angażującego odbiorcę 
w inny sposób� Elementy multimedialne stosowane w celu zwiększenia atrakcyj-
ności przekazu dla odbiorcy, paradoksalnie, mogą wywołać negatywne nastawienie 
do reklamy� Wynika to z  faktu, że wraz ze zwiększaniem stosowania elementów 
multimedialnych wzrasta uciążliwość dla odbiorcy, polegająca na wydłużeniu czasu 
ładowania lub na braku dostępu do treści strony w czasie emisji reklamy� Z badań 
przeprowadzonych przez McCoya i  in� wynika, że emisja natarczywych reklam 
zmniejsza chęć powrotu na tę stronę oraz obniża prawdopodobieństwo rekomendacji 
strony� Wyniki badań są zgodne z obserwacją, że przerywanie ukierunkowanych 
czynności może powodować negatywną reakcję emocjonalną63�

Przekaz stosowany w kampaniach typu pull jest zazwyczaj o wiele uboższy� 
W przypadku płatnych linków sprowadza się, do krótkiego tekstu nakłaniającego 
do przejścia na stronę reklamodawcy� Opis strony internetowej, wyświetlany w wy-
nikach wyszukiwania, jest dobierany przez wyszukiwarkę na podstawie wybranych 

62 Por� A� Wątła (red�), Raport strategiczny IAB Polska, jw�
63 S� McCoy, A� Everard, P� Polak, D�F� Galletta, The Effects of Online Advertising, ,,Communication 

of the ACM” 2007, vol� 50, no� 3�
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parametrów strony i innych kryteriów� W konsekwencji właściciel strony nie zawsze 
ma wpływ na opis strony wyświetlający się w wynikach� 

Efektami działania kampanii typu push są korzyści sprzedażowe i wizerun-
kowe (wzmocnienie lub zmiana wizerunku)� W przypadku kampanii push formy 
promocji wywierają wpływ na odbiorcę już przy kontakcie z komunikatem rekla-
mowym� Internauta może przenieść się na stronę internetową, na której przekaz 
reklamowy zostanie wzmocniony przez zapewnienie wartości w postaci informacji 
lub pozytywnych doświadczeń� Kampanie typu pull są ukierunkowane najczęściej 
na wywołanie działania odbiorcy, którym może być dokonanie zakupu, rejestracja 
oraz kontakt z firmą� Treść przekazu jest zazwyczaj uboga i eksponuje raczej korzyści 
dla odbiorcy, mające go zachęcić do przejścia na stronę internetową, niż elementy 
budujące wizerunek firmy� W kampaniach typu pull przejście na stronę internetową 
reklamodawcy jest najczęściej niezbędne do kontynuacji procesu nabywczego� Wy-
jątki od tej reguły występują, gdy klient decyduje się na inny sposób skontaktowania 
się z firmą, np� telefonicznie, oraz gdy wysoka pozycja w wynikach wyszukiwania 
powoduje korzystniejsze postrzeganie firmy�

Różnice między obydwoma typami kampanii występują również w sposobie 
kalkulacji kosztów. Kampanie typu push są rozliczane najczęściej na podstawie 
liczby odsłon (liczbę emisji reklamy) lub liczby wysłanych przesyłek reklamowych� 
Koszt kampanii typu pull w przypadku płatnych linków jest zazwyczaj uzależniony 
od liczby kliknięć oraz ceny jednego kliknięcia� W tym przypadku reklamodawca 
płaci zatem nie za odsłony, lecz za przejścia na swoją stronę� Kampanie typu push 
emitowane w portalach lub sieciach reklamowych muszą się charakteryzować od-
powiednio dużą skalą, aby zostały zauważone przez odbiorców i przyczyniły się np� 
do wzmocnienia marki� Minimalny poziom zależy m�in� od grupy docelowej oraz 
natężenia działania konkurencyjnych reklamodawców� W przypadku kampanii typu 
pull działania można prowadzić również na małą skalę� 

Kampanie promocyjne w internecie charakteryzują się wysoką mierzalnością� 
Ich pomiar może obejmować m�in� takie wielkości, jak liczba osób, które miały kon-
takt z reklamą, przeciętna liczba odsłon przypadająca na osobę, kontekst kontaktu 
z reklamą (np� miejsce emisji, fraza wpisanej do wyszukiwarki)� Pomiar kampanii 
promocyjnych może dotyczyć także zachowania odbiorcy po zakończeniu kontaktu 
z reklamą: czy udał się na stronę reklamodawcy, ile czasu tam spędził, czy dokonał 
zakupu� Informacje te pozwalają na bieżącą optymalizację kampanii promocyjnych, 
maksymalizującą wybrane przez reklamodawcę korzyści, takie jak zasięg kampanii 
lub wielkość sprzedaży� Jest to niezwykle istotna cecha internetu jako medium re-
klamowego, gdyż pozwala na skuteczniejsze pozyskiwanie klientów� 
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3.4.1.3. Komunikacja nieformalna

Analizując proces przyciągania klientów, należy opisać komunikację nieformalną� 
Pojęcie to oznacza wymianę informacji na temat produktów lub firm, prowadzoną 
przez osoby niepowiązane z tymi firmami64� Komunikacja nieformalna jest nieodłącz-
nym zjawiskiem w każdym społeczeństwie i wywiera wpływ na różne jego aspekty� 
Internet istotnie zwiększa potencjał komunikacji nieformalnej przez ułatwienia 
w pozyskiwaniu, publikowaniu oraz wymianie informacji� 

W internecie komunikacja nieformalna może występować pod wieloma posta-
ciami� Do najważniejszych jej nośników należą serwisy społecznościowe, blogi i fora 
dyskusyjne, serwisy umożliwiające publikowanie plików wideo, poczta elektroniczna 
oraz komunikatory internetowe� Komunikacja nieformalna stanowi istotę trendu 
w internecie, jakim jest Web 2�0� Polega na współtworzeniu, rozpowszechnianiu 
i wymianie treści przez internautów� 

Komunikacja nieformalna ma znaczący wpływ na postrzeganie firmy i jej pro-
duktów� Dostępne w internecie opinie użytkowników produktu są często wskazówką 
przy podejmowaniu decyzji nabywczych� W konsekwencji zdolność firmy do pozy-
skiwania nowych klientów oraz sprzedaży produktów zależy w dużym stopniu od 
komunikacji nieformalnej�

Monitoring komunikacji nieformalnej obejmuje kontrolę informacji umiesz-
czanych na ogólnodostępnych nośnikach, takich jak blogi czy fora dyskusyjne� 
Zastosowanie technologii znacznie ułatwia ten proces, m�in� umożliwiając otrzymy-
wanie powiadomień o pojawieniu się w tzw� blogosferze opinii zawierającej wybraną 
frazę, np� nazwę firmy� Informacje umieszczone na forach dyskusyjnych bywają 
często prostowane lub korygowane przez przedstawicieli firm� Powyższe działania 
są przykładem reaktywnego oddziaływania na komunikację nieformalną�

Aktywne oddziaływanie na komunikację nieformalną obejmuje inicjowanie 
i rozwój dyskusji na temat ważny dla firmy� Opiniotwórczość komunikacji niefor-
malnej i anonimowość internetu sprawiają, że firmy często wykorzystują nośniki 
komunikacji nieformalnej do publikowania korzystnych dla siebie treści� 

Sposobem na inicjowanie komunikacji nieformalnej jest udostępnianie treści 
promujących firmę lub jej produkty, które następnie internauci rozpowszechniają�
Ten sposób wykorzystania komunikacji nieformalnej bywa nazywany marketingiem 

64 Por� A�M� Kłopocka, Komunikacja nieformalna na rynku usług bankowych, ‚‚Bank i Kredyt” 2006, 
kwiecień�
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wirusowym65� Nazwa ta nawiązuje do przypominającego epidemię, gwałtownego 
rozprzestrzeniania się informacji� Analogia ta jest uzasadniona, gdyż marketing wi-
rusowy podobnie jak epidemie wykorzystuje szczególnie efektywnie tzw� słabe więzi 
łączące sieci społeczne66� Niezwykle istotnym elementem tej formy oddziaływania 
są rozpowszechniane przez internautów treści, nazywane kolokwialnie wirusem� 
Zdaniem J�E� Phelpsa i in� internauci, dystrybuując treści wśród znajomych, kierują 
się przede wszystkim rozrywką, choć nieobce są im także: troska o  innych, chęć 
oderwania się od spraw bieżących oraz pragnienie podtrzymania więzi społecznych� 
Treści dystrybuowane w marketingu wirusowym mają zazwyczaj charakter rozryw-
kowy, wzbudzający zainteresowanie lub szokujący67� 

Interesujące są badania S�Moldovana i in� nad wpływem charakterystyki produktu 
lub usługi na komunikację nieformalną68� Autorzy przytaczają wnioski z badań nad 
wpływem charakterystyki produktu lub usługi na komunikację nieformalną (tab� 3�5)�

Tabela 3.5.  Zestawienie badań dotyczących wpływu charakterystyki produktów lub 
usług na komunikację nieformalną

Charakterystyka 
produktu Wpływ Autorzy

Produkt/usługa Konsumenci częściej mówią i szukają informacji o usługach niż 
o produktach.

Buttle, 1998.

Nowość produktu Produkty nowe lub dostarczające nowych doświadczeń generują 
więcej komunikacji nieformalnej, co wynika z uwagi, jaką wzbudzają.

Bone, 1992; Derbaix 
i Vaxhamme, 2003.

Wydajność 
produktu
(performance)

Wysoka wydajność (jakość) produktu i unikatowe użyteczności 
zwiększają komunikację nieformalną o zabarwieniu pozytywnym. 
Niska wydajność skutkuje negatywną komunikacją nieformalną.

Buttle, 1998; 
Derbaix, Vaxhamme, 
2003; Sundaram 
i in., 1998. 

Złożoność produktu Produkty złożone, produkty trudne do obsługi i produkty, które łatwo 
użyć niewłaściwie, generują więcej komunikacji nieformalnej.

Smith & Vogt, 1995.

Postrzegane ryzyko Produkty, na których cechy trudno wpłynąć lub je przewidzieć; 
produkty, których jakość jest zmienna; produkty związane 
z wysokim ryzykiem generują więcej komunikacji nieformalnej. 
Konsumenci chętniej rozmawiają o tych produktach w celu redukcji 
nieprzyjemnego odczucia bycia narażonym na ryzyko.

Arndt, 1967; 
Bansal & Voyer, 
2000; Buttle, 1998; 
Smith & Vogt, 1995. 

Źródło: S� Moldovan, J� Goldenberg, A� Chattopadhyay, The Different Roles of Product Originality and Usefulness 
in Generating Word-Of-Mouth, ‚‚International Journal of Research in Marketing” 2011, vol� 28, no� 2�

65 Por� Types of Word of Mouth Marketing, Word of Mouth Marketing Association http://www�womma�
org/wom101/, [2012�01�08]�

66 E� Rosen, Fama. Anatomia marketingu szeptanego, Media Rodzina, Poznań 2003, s� 230�
67 J�E� Phelps, R� Lewis, L� Mobilio, D� Perry, N� Raman, Viral Marketing or Electronic Word-of-Mouth 

Advertising: Examining Consumer Responses and Motivations to Pass Along Email, ‚‚Journal of Adverti-
sing Research” 2004, vol� 44, no� 4�

68 S� Moldovan, J� Goldenberg, A� Chattopadhyay, The Different Roles of Product Originality and Useful-
ness in Generating Word-of-Mouth, ‚‚International Journal of Research in Marketing” 2011, vol� 28, no� 2� 

SGH_155_2012_10_113_Internet_Doligalski-.indd   168 2/8/13   9:41 AM



3.4. Komunikowanie wartości klientom 169

Moldovan i  in� wyróżnili na potrzeby swoich badań dwa główne parametry 
komunikacji nieformalnej – intensywność i kierunek (valence)� Intensywność 
określić można jako liczbę komunikatów nieformalnych poświęconych danemu 
produktowi� Kierunek określa natomiast stopień, w jakim komunikat zachęca lub 
zniechęca odbiorcę do produktu� W badaniu uwzględniono dwa parametry produktów: 
oryginalność (innowacyjność, unikatowość) i użyteczność (zdolność produktu do 
dostarczenia korzyści, które zaspokoją potrzeby klienta)� Z badań Moldovana i in� 
wynika, że oryginalność produktu nie wpływa na kierunek komunikacji nieformalnej� 
Produkty oryginalne mogą wzbudzać zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie 
wśród klientów� Oryginalność produktu wpływa jednakże na intensywność komuni-
kacji, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia wprowadzania nowego produktu 
na rynek� Kierunek komunikacji, czyli zachęcenie lub zniechęcenie potencjalnych 
klientów, determinowany jest przez użyteczność produktu� Powyższe wnioski mogą 
się wydawać oczywiste, niemniej pozwalają na wyciągnięcie wskazań dla strategii 
wprowadzania produktu na rynek� Wprowadzenie produktu innowacyjnego, lecz 
nieużytecznego, może powodować intensywniejszą komunikacją nieformalną 
o charakterze negatywnym niż produktu nieinnowacyjnego i nieużytecznego� Póź-
niejsze zwiększenie użyteczności może nie wygenerować podobnej komunikacji 
nieformalnej o zabarwieniu pozytywnym, gdyż produkt nie jest już tak oryginalny, 
a więc nie dyskutuje się o nim równie chętnie� Autorzy podają przykład produktu, 
w przypadku którego wystapił powyższy scenariusz� Był nim Newton, jeden z pierw-
szych małych komputerów klasy PDA (personal digital assistant), wprowadzony na 
rynek przez firmę Apple w 1993 r� Pierwsze modele pomimo wysokiej oryginalności 
charakteryzowały się niezadowalającymi wynikami w zakresie rozpoznawania pisma 
wprowadzanego rysikiem przez użytkownika� Tę słabość przezwyciężono w kolejnym 
modelu Newtona wprowadzonego mniej więcej po pół roku po pierwszym� Mimo 
to produkt jako projekt biznesowy zakończył się fiaskiem� Paradoksalnie, gdyby 
pierwszy model Newtona – przy swojej ograniczonej użyteczności – był w oczach 
klientów mniej oryginalny, prawdopodobnie rozmawialiby o nim mniej� W kon-
sekwencji produkt nie straciłby reputacji w ciągu pierwszych miesięcy, co okazało 
się później przeszkodą nie do odrobienia pomimo intensywnych działań firmy� Na 
marginesie powyższego badania warto dodać, że oryginalność produktu nie tylko 
sprawia, że klienci częściej o nim rozmawiają, ale również inwestorzy korzystniej 
wyceniają wartość firm, która go wprowadziła69�

69 S� Srinivasan, K� Pauwels, J� Silva-Risso, D�M� Hanssens, Product innovations, advertising and stock 
returns, ‚‚Journal of Marketing” 2009, no� 73(1), za: S� Moldovan, J� Goldenberg, A� Chattopadhyay, The 
Different Roles..�, jw�
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Interesujące są badania przeprowadzone przez Y� Chena i in� dotyczące dwóch 
mechanizmów wpływu społecznego: komunikacji nieformalnej i uczenia się przez 
obserwację70� Uczenie się przez obserwację polega na zmianie zachowań pod wpływem 
działań lub ich skutków podejmowanych przez innych konsumentów, bez poznania ich 
motywacji� W przypadku konsumenta w sklepie internetowym może ono obejmować 
analizę najczęściej kupowanych produktów lub produktów kupowanych razem z da-
nym produktem� Omawiane badania zostały przeprowadzone w sklepie internetowym 
Amazon�com i polegały na analizie danych zamieszczonych na stronie internetowej 
w kategorii aparatów cyfrowych� Produkty te charakteryzują się wysokim zaangażowa-
niem konsumenta wynikającym m�in� z wysokiego poziomu cen, dużą rolą informacji 
w procesie zakupowym, w tym informacji pochodzących od użytkowników produktu� 
Z badań wynikało, że negatywna komunikacja nieformalna ma silniejszy wpływ na 
zachowania nabywcze niż komunikacja nieformalna o wydźwięku pozytywnym� 
Uczenie się przez obserwację o charakterze pozytywnym, w tym wypadku informacje 
o wysokiej popularności danego produktu wśród konsumentów przyczyniają się do 
wzrostu jego sprzedaży� Nie następuje jednak efekt przeciwstawny� W przypadku mało 
popularnych produktów informacje o niskiej sprzedaży nie zniechęcają klientów do 
zakupów� Jest to istotne spostrzeżenie, gdyż uzasadnia ono umieszczanie informacji 
o sprzedaży produktów� W przypadku produktów popularnych informacje takie mogą 
się przyczynić do wzrostu sprzedaży, w przypadku produktów niszowych – zgodnie 
z wynikami badań – nie będą zniechęcały klientów do ich zakupu� Interesujące jest 
również spostrzeżenie, że wpływ powyższych mechanizmów maleje wraz z cyklem 
życia produktu� Interpretować można to w ten sposób, że konsumenci, którzy jako 
jedni z pierwszych nabywają produkt, w większym stopniu kierują się informacjami 
od innych konsumentów niż konsumenci, którzy należą do tzw� późnej mniejszości 
i nabywają produkt na jego dalszym etapie�

Z punktu widzenia zarządzania wartością klienta istotna wydaje się kwestia porów-
nania wartości klienta pozyskanego dzięki komunikacji nieformalnej z wartością 
klienta pozyskanego z wykorzystaniem standardowych działań marketingowych� 
Odpowiedź na to pytania próbowali uzyskać J� Villanueva i in�, którzy przeanalizowali 
pozyskiwanie klientów i późniejsze ich zachowania w firmie oferującej usługi hostin-
gowe71� Z ich badań wynika, że w analizowanej firmie, bez uwzględnienia kosztów 
pozyskania klienta, klienci pozyskiwani dzięki komunikacji nieformalnej byli mniej 

70 Y� Chen, Q� Wang, J� Xie, Online Social Interactions: A Natural Experiment on Word of Mouth versus 
Observational Learning, artykuł przyjęty do druku w ‚‚Journal of Marketing Research”, http://www�marke-
tingpower�com/AboutAMA/Documents/JMR_Forthcoming/online_social_interactions�pdf [2012�03�21]�

71 J� Villanueva, S� Yoo, D�M� Hanssens, The Impact of Marketing-Induced Versus Word-of-Mouth 
Customer Acquisition on Customer Equity Growth, ‚‚Journal of Marketing Research” 2008, vol� XLV, no� 1�
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więcej dwa razy więcej warci niż klienci pozyskiwani z wykorzystaniem standardowych 
działań promocyjnych� Po uwzględnieniu kosztów pozyskania różnica między war-
tościami klientów jeszcze bardziej świadczyła na korzyść komunikacji nieformalnej� 
Wyższa wartość klientów pozyskiwanych dzięki komunikacji nieformalnej wynikała 
z tego, że klienci ci dłużej korzystali z usług firmy, a tym samym w dłuższym okresie 
generowali wartości na jej rzecz� Wyższa retencja klientów pozyskiwanych dzięki 
poleceniom innych klientów może wynikać z autoselekcji klientów (dotychczasowi 
klienci polecają swoim znajomym, którzy mają podobne potrzeby), korzystniejszego 
postrzegania usługi wynikającego z polecenia (społeczny dowód słuszności) oraz moż-
liwości dzielenia się doświadczeniami dotyczącymi usługi ze swoimi znajomymi, co 
może spowodować rozwiązywanie problemów i zwiększanie użyteczności wynikającej 
z korzystania z usługi� Klienci pozyskiwani w standardowy sposób w większym stopniu 
korzystali z krótkookresowych promocji sprzedaży (okres darmowego korzystania 
z usługi)� Obydwa sposoby pozyskiwania klientów należy traktować komplementarnie: 
komunikacja nieformalna bazuje na tzw� grafie społecznym (sieci znajomych), podczas 
gdy standardowa promocja wykorzystuje zinstytucjonalizowane kanały komunikacji� 
W konsekwencji grupy odbiorców komunikatów przekazywanych w powyższych ka-
nałach mogą się różnić� Komentując wyniki tych badań, należy zaznaczyć, że autorzy 
badając przypadek firmy hostingowej przedstawili jeden z możliwych scenariuszy� 
W innych firmach różnica między wartością klientów pozyskiwanych na różne sposoby 
może bowiem wyglądać inaczej, co wynika m�in� z opisywanego powyżej potencjału 
różnych produktów i usług do generowania komunikacji nieformalnej�

W kontekście skuteczności poleceń ciekawe są wyniki badań J� Henselera i in� 
nad skutecznością programów rekomendacyjnych, polegających na nagradzaniu 
klientów za rekomendacje skutkujące pozyskaniem przez firmę nowych klientów72� 
Nagrody oferowane osobom polecającym są podawane zaraz za satysfakcją jako 
główny czynnik rekomendowania firmy� Z badań Henselera i in� wynika, że wysokie 
nagrody oferowane klientom w zamian za polecenie firmy osobom trzecim mogą 
wywoływać większym stopniu oportunistyczne zachowania niż niskie nagrody� 
Jednocześnie zachowania oportunistyczne w zakresie rekomendacji firmy częściej 
zdarzają się w ramach słabych niż w ramach mocnych więzi społecznych� Do sła-
bych więzi społecznych zalicza się znajomości oparte na nieregularnych kontaktach, 
podczas gdy do silnych więzi społecznych zalicza się relacje z członkami rodziny 
czy bliskimi znajomymi� Z badań wynika, że odsetek klientów zachowujących się 
oportunistycznie był w opisywanym badaniu niski i wynosił poniżej 20%�

72 J� Henseler, A�-K� Hassenburs, M� van Birgelen, Opportunistic Referral Behavior in Member-Gets-
-Member Campaigns: The Role of Premium Size and Tie Strength, referat wygłoszony na konferencji Emac 
w Lublanie, 24–27 maja 2011 r�
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Interesujące są również badania nad inną konsekwencją programów rekomen-
dacyjnych, jaką jest wpływ rekomendacji na lojalność osoby rekomendującej� 
Przesłanką do badań Garnefeld i in� była spopularyzowana przez Cialdiniego reguła 
konsekwencji, zgodnie z którą ludzie mają skłonność do zachowań, które są spójne 
z ich uprzednimi zachowaniami, przekonaniami czy deklaracjami73� Stąd też przypusz-
czenie, że rekomendowanie firmy znajomym może powodować wyższą lojalnością 
osoby polecającej, która pragnie postrzegać siebie i być postrzeganą przez innych 
jako osoba konsekwentna w działaniach� Badania przeprowadzono na grupie klien-
tów międzynarodowego operatora komórkowego korzystających z usług pre-paid� 
Z badań wynika, że polecenie firmy, za które osoba polecająca została korzystnie 
nagrodzona, oraz rekomendacje bez nagród skutkowały wzrostem lojalności osób 
polecających� Dlaczego niskie nagrody nie prowadzą do wzrostu lojalności? Niskie 
nagrody mogą być potraktowane przez klientów za obraźliwe lub też mogą wywo-
ływać poczuciem niedowartościowania� Problematyczna w tego typu badaniach 
jest kwestia autoselekcji osób biorących udział w badaniu� Istnieje ryzyko, że osoby 
polecające będą charakteryzowały się wyższą lojalnością niż przeciętna w grupie, 
co może wynikać z wyższej satysfakcji� W przypadku tych badań stworzono grupę 
kontrolną obejmującą klientów o podobnej charakterystyce, którzy jednak nie brali 
udziału w programach rekomendacyjnych� W ten sposób udało się wyizolować wpływ 
programu rekomendacyjnego na lojalność osoby polecającej�

Komunikacja nieformalna jest zjawiskiem, które może stanowić zagrożenie dla 
wizerunku firmy lub reputacji jej produktów� Nieusatysfakcjonowani konsumenci 
często umieszczają swoje opinie w internecie, do których następnie docierają poten-
cjalni klienci, szukający informacji o produktach� Publikowanie opinii o produktach 
umożliwia również wiele sklepów internetowych, istnieją nawet serwisy zawierające 
jedynie opinie klientów na temat różnych produktów� Internet umożliwia niezado-
wolonym konsumentom oraz oponentom firmy skoordynowane działania, mające 
na celu jej zdyskredytowanie� W tym celu powstają strony internetowe zawierające 
negatywne informacje na temat firmy�

3.4.1.4. Modyfikacja łańcucha wartości na rynku

Podobnie jak w tradycyjnym marketingu, gdzie funkcje promocji i dystrybucji 
częściowo się pokrywają, tak też w internecie przyciąganie klientów może się odbywać 
z wykorzystaniem łańcucha wartości na rynku� Przez to pojęcie rozumiemy szereg 

73 I� Garnefeld, S� Helm, A� Eggert, S� Tax, All or Nothing at All – Referral Reward Programs, Custo-
mer Retention and Reward Size, referat wygłoszony na konferencji Emac w Lublanie, 24–27 maja 2011 r�
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podmiotów odgrywających rolę kanału dystrybucyjnego i służących przekazywaniu 
informacji, transakcji, negocjacji itd� Zmiany w zakresie łańcucha wartości na rynku 
wynikają z odmiennego kształtowania się kosztów transakcyjnych, w szczególności:
■ koszt dokonania transakcji przez internet jest niższy niż w tradycyjny sposób, 
■ kanały elektroniczne potrafią przekazywać więcej informacji niż tradycyjne 

kanały,
■ wraz ze wzrostem złożoności i niepewności wzrasta również ilość informacji 

przekazywanych przez kanały elektroniczne, 
■ efektywność rynków jest pozytywnie skorelowana z koncentracją technologii 

teleinformatycznych,
■ koszty transakcji maleją przy wzroście wolumenu sprzedaży przez internet74�

Poniżej zostaną przedstawione możliwości modyfikacji łańcucha wartości 
z punktu widzenia producenta lub importera tradycyjnych, niecyfrowych dóbr� 
Rozumowanie to można po pewnych modyfikacjach rozszerzyć również na inne 
podmioty funkcjonujące w łańcuchu dostaw, np� sklepy internetowe�

Producent może wykorzystywać zeroszczeblowy kanał marketingowy (direct 
channel), mając bezpośredni kontakt z klientami, a tym samym pomijając pośredników� 
Mimo że oznacza to całkowitą rezygnację z korzyści, wynikających z wykorzystania 
istniejących już internetowych kanałów marketingowych, niektóre firmy (np� Dell) 
stosują takie rozwiązanie75� Wielkim wyzwaniem związanym z tego typu rozwią-
zaniem jest wygenerowanie ruchu, czyli sprowadzenie potencjalnych klientów na 
stronę producenta� Jeżeli uda się to producentowi, wówczas ma on ułatwione za-
danie, gdyż w porównaniu z innymi opcjami presja konkurencyjna jest niższa� Na 
stronie nie ma bowiem ofert konkurencji, choć klienci mogą łatwo przejść na strony 
innych firm� Wraz z początkami wykorzystania internetu w biznesie, w połowie lat 
90� pojawiły się opinie, że kanał zeroszczeblowy będzie dominował, a tradycyjni po-
średnicy znikną� Benjamin i Wigand w 1995 r� argumentowali, że rynki elektroniczne 
mogą obniżyć koszty koordynacji dla producentów i sprzedawców, a także koszty 
fizycznej dystrybucji dóbr, mogą nawet całkowicie wyeliminować sprzedawców 
i hurtowników, jeżeli klienci bezpośrednio zwrócą się do producentów76� Scenariusz 
ten, zwany również dezintermediacją, nie spełnił się i wraz z upływem czasu okaza-
ło się, że kanał zeroszczeblowy nie stał się dominującym, m�in� dlatego że pojawili 

74 C� Rossignoli, The Contribution of Transaction Cost Theory and Other Network-Oriented Techni-
ques to Digital Markets, „Information Systems and e-Business Management” 2009, vol� 7, no� 1, 57–79�

75 Kanał zeroszczeblowy stosują również w tradycyjnej gospodarce m�in� firmy odzieżowe takie jak 
Zara, H&M czy Reserved�

76 Za X� Luo, N� Donthu, The Role of Cyber-Intermediaries: A Framework Based on Transaction Cost 
Analysis, Agency, Relationship Marketing and Social Exchange Theories, „Journal of Business & Industrial 
Marketing” 2007, vol� 22, no� 7, s� 452–458�
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się nowi pośrednicy� Co więcej, niższe koszty transakcyjne towarzyszące zakupom 
bezpośrednio od producenta z wykorzystaniem internetu sprawiły, że producenci 
musieli zmierzyć się z konfliktem międzykanałowym polegającym na rezygnacji 
przez klientów z tradycyjnej sieci dystrybucji na rzecz sprzedaży przez internet� 
Z punktu widzenia sprzedaży przez internet wydawać by się to mogło atrakcyjnym 
rozwiązaniem� Tradycyjna sieć dystrybucji obejmująca bardzo często kooperujące 
firmy jest niezwykle istotnym zasobem firmy� Przejścia klientów z tradycyjnej dys-
trybucji do internetu może skutkować rezygnacją pośredników z dalszej współpracy 
z producentem, a tym samym osłabieniem dystrybucji i w konsekwencji pozycji 
konkurencyjnej firmy�

Producent może wykorzystać kanał marketingowy obejmujący istniejących 
już pośredników. Mogą to być pośrednicy informacyjni, tzw� firmy infomediary, 
czyli firmy zapewniające środowisko, w którym możliwe jest kojarzenie kupujących 
i sprzedających� Powszechnym przykładem na wykorzystanie istniejących na rynku 
pośredników jest obecność producenta w wyszukiwarkach internetowych� Dzięki 
właściwemu pozycjonowaniu internauci przechodzą na stronę internetową firmy, 
gdzie mogą skontaktować się z jej przedstawicielami lub dokonać zakupu� Na po-
dobnej zasadzie funkcjonują porównywarki cenowe (price comparison websites). 
Są to mechanizmy umożliwiające zidentyfikowanie najkorzystniejszej oferty na 
rynku według kryterium ceny� Porównywarki cenowe pozwalają często również na 
uwzględnienie wiarygodności dostawcy przez wyświetlanie opinii klientów o tym 
sklepie� Innym sposobem wykorzystania istniejących pośredników są programy afi-
liacyjne� Polegają one na publikowaniu informacji o produktach na obcych stronach 
internetowych� W zamian za wykonanie ustalonej akcji, jaką może być przejście na 
stronę firmy, rejestracja lub zakup produktu, zazwyczaj dokonywana jest płatność 
na rzecz właściciela strony (wydawcy), na której czynność ta została zainicjowana� 

W porównaniu z kanałem zeroszczeblowym producent korzystający z pośred-
nika nie musi generować ruchu, gdyż jest to zadanie pośrednika� Producent jednak 
zazwyczaj walczy z silną konkurencją� Presja konkurencji na aukcjach internetowych 
i porównywarkach cen jest bowiem niezwykle silna� Pośrednicy umożliwiający 
klientom łatwe porównywanie ofert homogenicznych produktów pochodzących od 
różnych dostawców ułatwiają klientom identyfikację dostawcy oferującego najniższą 
cenę, a tym samym zwiększają wrażliwość cenową klientów� Zasadność wykorzysta-
nia pośrednika wzrasta, gdy producent jest jedną z wielu firm wytwarzających dany 
produkt i nie ma rozpoznawanej marki�

Wyższym poziomem wykorzystania możliwości wynikających z internetowego 
kanału marketingowego jest stworzenie przez producenta nowego ogniwa w łań-
cuchu wartości (reintermediacja), które przejmuje pewną część wartości przez 
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niego przekazywanych� Ogniwa w łańcuchu, przejmujące pewną cześć wartości, 
mogą występować pod wieloma postaciami� Zaliczają się do nich tzw� metarynki, 
czyli środowiska dedykowane zaspokojeniu pewnej, szeroko rozumianej, potrzeby 
klientów (np� portal przedstawiający oferty hoteli)� Producent, który zdecyduje się 
na stworzenie nowego ogniwa w postaci pośrednika musi się liczyć z koniecznością 
wygenerowania ruchu� Korzyścią wówczas jest niższy niż w przypadku wykorzystania 
istniejącego pośrednika poziom presji konkurencyjnej� Producent będący jednocześnie 
pośrednikiem ma przewagę nad innymi firmami, których oferty są prezentowane na 
stronie internetowej� Może on bowiem bez ponoszenia kosztów wyświetlać swoje 
reklamy, wówczas gdy nie pojawiają się tam płatne reklamy konkurentów�

Najwyższym wyróżnionym poziomem wykorzystania możliwości, wynikają-
cych z internetowego kanału marketingowego, jest dominacja łańcucha wartości� 
Dominacja występuje wówczas, gdy na danym poziomie łańcucha występuje jeden 
podmiot lub gdy jest on zdecydowanie silniejszy od innych� W takiej sytuacji podmiot 
ten może sobie pozwolić na zawłaszczanie większej części wartości niż w przypadku 
braku dominacji, gdyż klienci są niejako skazani na korzystanie z usług oferowanych 
przez firmę� Przykład podmiotu, który jest dominującym pośrednikiem, stanowią 
najważniejsze aukcje internetowe – eBay w skali globalnej i Allegro na polskim ryn-
ku� Dominacja łańcucha wartości może oznaczać niekorzyści dla klientów� Firma 
może bowiem nakładać na klientów wyższe koszty w postaci opłat lub prowizji, gdyż 
klienci nie mają alternatywy w postaci firmy konkurencyjnej� 

Ograniczenia korzyści dla klientów wynikające ze zmian w łańcuchu wartości 
pojawiają się w publikacjach wielu autorów� R�K� Tyagi zauważa, że malejące koszty 
transakcyjne wraz ze znacznymi korzyściami efektu skali mogą skutkować redukcją 
liczby dostawców na rynku� Nastepnie może to prowadzić do ograniczenia korzyści 
dla klienta, zwłaszcza gdy potrzeby i oczekiwania klientów są zróżnicowane77� Do 
podobnych wniosków dochodzi W� Szymański, zauważając, że sytuacja taka może 
spowodować pojawnienie się strategii imitacyjnych firm podążających za liderem-
-innowatorem78�

77  R� K� Tyagi, Technological Advances, Transaction Costs, and Consumer Welfare, „Marketing Science” 
2004, vol� 23, no� 3, s� 335–344�

78 W� Szymański, Zmiany kosztów transakcyjnych w dostosowaniu przedsiębiorstw do głównych prze-
kształceń współczesnej gospodarki, referat przesłany na konferencję „Koszty transakcyjne – ich zmiany oraz 
skutki dla rozwoju i różnicowania przedsiębiorstw” organizowaną w Szkole Głównej Handlowej, 9�12�2010�
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Tabela 3.6.  Możliwości w zakresie modyfikacji łańcucha wartości w internecie z punktu 
widzenia producenta

Wyszczególnienie Konsekwencje dla zwiększania 
wartości firmy

Konieczność 
wygenerowania 

ruchu

Presja 
konkurencyjna

Kanał 
zeroszczeblowy

Brak konieczności przekazywania części 
wartości na rzecz pośredników. Ograniczone 
dotarcie do klientów, stąd możliwy odpływ 
wartości na rzecz konkurentów.

Wysoka Niska

Wykorzystanie 
istniejących 
pośredników

Konieczność przekazywania części wartości 
na rzecz pośredników (np. porównywarek 
cen) w zamian za dotarcie do potencjalnych 
klientów. 

Niska Wysoka

Stworzenie 
własnego ogniwa

Zdolność do przejmowania części wartości 
w wyniku kojarzenia sąsiadujących 
ogniw łańcucha wartości (kupujących 
i sprzedających). Wymaga to stworzenia 
ogniwa w łańcuchu wartości oferującego 
atrakcyjne korzyści obu stronom transakcji.

Wysoka Średnia

Dominacja łańcucha 
wartości

Zdolność do zawłaszczania dużej części 
wartości w wyniku kojarzenia sąsiadujących 
ogniw łańcucha wartości (kupujących 
i sprzedających). Wymaga to jednak 
posiadania o wiele silniejszej pozycji od 
innych pośredników.

Niska Niska

Źródło: Opracowanie własne�

3.4.2. Budowa zaufania 

3.4.2.1. Pojęcie zaufania

Zaufanie jest pojęciem obecnym w wielu dziedzinach i dyscyplinach naukowych� 
W ostatnich latach można zauważyć coraz częściej pojawianie się tego pojęcia w eko-
nomii i naukach o zarządzaniu� Zaufanie jest przedstawiane w tych dziedzinach m�in� 
w następujących kontekstach:
•	 centralny	czynnik	dla	wszystkich	transakcji	(Dasgupta,	1998),	
•	 redukcja	kosztów	transakcyjnych	(Handy,	1995),
•	 podtrzymanie	istnienia	rynków	(Akerlof,	1970),
•	 koordynacja	organizacji	(Shapiro,	1987),
•	 zdolności	firmy	do	przetrwania	sytuacji	kryzysowej	(Filek,	2003)79�

79 W�M� Grudzewski, I� Hejduk, A� Sankowska, M� Wańtuchowicz, Zarządzanie zaufaniem w organi-
zacjach wirtualnych, Difin, Warszawa 2007, s� 29�
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L� Weber i A� Carter w monografii The Social Construction of Trust piszą wprost: 
„Bez zaufania społeczeństwo nie mogłoby funkcjonować� Konieczność analizo-
wania wszystkich podejmowanych decyzji pod kątem możliwych negatywnych 
konsekwencji doprowadziłaby do paraliżu społeczeństwa� W ten sposób zaufanie 
organizuje społeczeństwo”80� Fukuyama w pozycji Zaufanie. Kapitał społeczny a dro-
ga do dobrobytu postrzega zaufanie jako źródło wzrostu gospodarczego i rozwoju 
społeczeństw� Zdaniem Fukuyamy społeczeństwa o niskim poziomie zaufania (np� 
Włochy, Francja, Korea Południowa, Chiny) rozwijają się wolniej od społeczeństw 
charakteryzujących się wysokim poziomem zaufania (np� Niemcy, Japonia, USA)� 
Chciaż podawane przez Fukuyamę przykłady spotkały się z krytyką, niemniej sama 
koncepcja zaufania jako czynnika wzrostu pojawia się w innych publikacjach� W�M� 
Grudzewski i in� w monografii Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych 
podają, że hipoteza Fukuyamy o silnej korelacji dodatniej między poziomem zaufania 
w społeczeństwie a wzrostem gospodarczym została potwierdzona empirycznie przez 
Knacka i Keefera� W badaniu tym porównywano wzrost gospodarczy do indeksu 
zaufania ogólnego mierzonego odsetkiem osób odpowiadających twierdząco na 
pytanie „Czy ogólnie mówiąc, możesz powiedzieć, że można ufać większości ludzi 
lub że nie musisz być bardzo ostrożny w interakcjach z innymi?”� Zdaniem bada-
czy wzrost zaufania o 10% wiąże się ze wzrostem dochodu na osobę o ok� 0,5% i ze 
zwiększeniem średniej dynamiki wzrostu w badanych krajach o ok� 1/481� Podana 
korelacja nie musi jednak oznaczać prostej przyczynowości� Z jednej strony wzrost 
zaufania w społeczeństwie może prowadzić do obniżenia kosztów transakcyjnych, 
a tym samym do szybszego wzrostu gospodarczego i wyższego dochodu na osobę� 
Z drugiej strony ze wzrostem dochodu na osobę może być związane obniżenie 
poziomu ryzyka postrzeganego przez konsumentów, co z kolei może prowadzić do 
powszechniejszego obdarzania innych zaufaniem�

W literaturze przedmiotu pojawia się wiele konkurencyjnych prób zdefiniowania 
pojęcia zaufania, brakuje jednego uniwersalnego modelu zaufania, który mógłby 
zostać zastosowany w różnych obszarach marketingu� Co więcej, kwestia, czy za-
ufanie jest pojęciem kluczowym we wszystkich aspektach marketingu, pozostaje 
nadal nierozstrzygnięta82� W dalszej części opracowania tematyka zaufania zostanie 
ograniczona do relacji klienta z firmą�

80  L� Weber, A� Carter, The Social Construction of Trust, Springer, Berlin–Heildelberg 2002, s� 52�
81 W�M� Grudzewski, I� Hejduk, A� Sankowska, M� Wańtuchowicz, Zarządzanie zaufaniem w organi-

zacjach wirtualnych, jw�, s� 29�
82 C� Jevons, M� Gabbott, Trust, Brand Equity and Brand Reality in Internet Business Relationships� An 

Interdisciplinary Approach, „Journal of Marketing Management” 2000, no� 16, za: D�L� Cowles, The Role 
of Trust in Customer Relationships: Asking the Right Questions, „Management Decisions” 1997, vol� 35�
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P�H� Schurr i  J�L� Ozanne definiują zaufanie jako przekonanie, że obietnica 
złożona przez inny podmiot zostanie dotrzymana, a podmiot ten wykona swoje zo-
bowiązania w ramach wzajemnej relacji83� Podobnie J� Rotter podaje, że zaufanie to 
ogólne oczekiwanie jednostki, że słowo, obietnica lub pisemne zobowiązania innej 
jednostki lub grupy zostaną dotrzymane84� S�B� Sitkin i N�L� Roth postrzegają zaufanie 
jedynie w kontekście postrzeganej zdolności (competence) i określają pojęcie to jako 
przekonanie dotyczące zdolności drugiej osoby do wykonania zadania w określonych 
uwarunkowaniach85� W innym zawężonym ujęciu P�M� Doney i J�P� Cannon defi-
niują zaufanie jako postrzeganą wiarygodność oraz życzliwość (benevolence) innej 
jednostki86� Z kolei Y� Bart i in� w kontekście zachowań konsumentów w internecie 
podają szerszą definicję zaufania, zgodnie z którą zaufaniem jest stan psychiczny 
obejmujący zamiar bycia wystawionym na dodatkowe uciążliwości, wynikający 
z pozytywnych oczekiwań dotyczących intencji lub zachowań innej jednostki87� 

W niniejszym opracowaniu zaufanie rozumiane jest jako przekonanie podmiotu 
obdarzającego zaufaniem (np� klienta), że jego oczekiwania dotyczące otrzymania 
określonych wartości od podmiotu obdarzanego zaufaniem (np� firmy) zostaną speł-
nione, a on sam nie zostanie narażony na dodatkowe, nieuzasadnione koszty� Ujęcie 
to jest syntezą powyższych definicji i jednocześnie nawiązuje do stosowanych w tym 
opracowaniu pojęć wartości i kosztów klienta� Definicja ta pozwala również na szersze 
rozumienie podmiotu obdarzanego zaufaniem, którym może być nie tylko osoba 
lub instytucja, lecz także strona internetowa, technologia, kanał marketingowy itd�  
W powyższych ujęciach zaufanie było przedstawione bez wyróżniania poszczególnych 
wymiarów tego zjawiska� W literaturze przedmiotu są spotykane różne kategoryzacje 
wymiarów zaufania� Najbardziej popularna z nich obejmuje trzy wymiary zaufania� 
Są nimi zdolność, życzliwość oraz uczciwość� Zdolność (ability) odzwierciedla prze-
konanie klienta, że firma jest w stanie dostarczyć oczekiwaną kompozycję wartości� 
Życzliwość (benevolence) jest wymiarem zaufania klienta dotyczącym gotowości 

83 P�H� Schurr, J�L� Ozanne, Influence on Exchange Processes: Buyer’s Preconception Of A Seller’s Tru-
stworthiness and Bargaining Toughness, „Journal of Consumer Research” 1985, vol� 11, no� 4� 

84 A�E� Schlosser, T� B� White, S�M� Lloyd, Converting Web Site Visitors into Buyers: How Web Site 
Investment Increases Consumer Trusting Beliefs and Online Purchase Intentions, „Journal of Marketing” 
2006, April, cyt� za: J� Rotter, Interpersonal Trust, Trustworthiness, and Gullibility, „American Psycho-
logist” 1980, January�

85 A�E� Schlosser, T� B� White, S�M� Lloyd, Converting Web Site Visitors into Buyers: How Web Site Inve-
stment Increases Consumer Trusting Beliefs and Online Purchase Intentions, jw�

86 C� Jevons, M� Gabbott, Trust, Brand Equity and Brand Reality, „Journal of Marketing Management”, 
2000 za P�M� Doney, J�P� Cannon, An Examination of the Nature of Trust in Buyer-Seller Relationships, 
„Journal of Marketing” 1997, April� 

87 Y� Bart, V� Shankar, F� Sultan, G�L� Urban, Are the Drivers and Role of Online Trust the Same for 
All Web Sites and Consumers? A Large-Scale Exploratory Empirical Study, „Journal of Marketing” 2005, 
October� 
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firmy do zaspokojenia potrzeb klienta i dbania o jego satysfakcję, nawet jeżeli będzie 
to związane z dodatkowymi kosztami� Uczciwość (integrity) jako wymiar zaufania 
odzwierciedla przekonanie klienta, że firma przestrzega przepisów prawnych, zasad 
etycznych oraz standardów branżowych88� 

Wymienione powyżej wymiary zaufania są powiązane, niemniej czasami wy-
stępują rozłącznie� Klienci mogą nie darzyć zaufaniem firmy, która wyraża troskę 
dotyczącą ich potrzeb, przestrzega przepisów prawa i przyjętych zasad, nie jest jednak 
w stanie dostarczyć klientom odpowiedniej kompozycji wartości� W innej sytuacji 
firma dostarczająca klientom odpowiednie produkty i postępująca w sposób uczci-
wy może stracić zaufanie klientów, jeżeli nie troszczy się o pełne zaspokojenie ich 
potrzeb oraz o odpowiedni poziom satysfakcji� Nieprzestrzeganie przepisów prawa, 
zasad etycznych czy też standardów branżowych może prowadzić do osłabienia lub 
utraty zaufania klientów, nawet jeżeli firma we właściwy sposób dostarcza klientom 
wartości zaspokajających ich podstawowe potrzeby�

Można również spotkać odmienną typologię wymiarów zaufania ze względu na 
rolę sygnałów (bodźców) informacyjnych i doświadczeń klienta w kreowaniu zaufa-
nia� Zaufanie może być kształtowane poprzez sygnały informacyjne dostarczone 
przez podmiot pragnący pozyskać zaufanie klienta (cue-based trust)� Drugi wymiar 
zaufania to przekonanie klienta wynikające z dotychczasowych doświadczeń z firmą 
(experienced-based trust)89� 

W przypadku relacji klienta z firmą opartej na wykorzystaniu internetu rośnie 
rola zaufania, co jest związane ze wzrostem postrzeganego przez klienta ryzyka90� 
Jego wysoki poziom charakterystyczny jest nie tylko dla początkujących, lecz także 
dla doświadczonych internautów91� Przekaz zawarty na stronie internetowej oraz 
innych instrumentach komunikacji powinien zatem silnie eksponować tzw� markery 
zaufania, czyli sygnały przyczyniające się do pozyskania zaufania klientów� Skutkiem 
zaniedbania budowy zaufania może być jego brak, ten zaś jest główną przyczyną, 
dla której internauci wstrzymują się od dokonywania zakupów online, korzystania 

88 A�E� Schlosser, T� B� White, S�M� Lloyd, Converting Web Site Visitors into Buyers: How Web Site 
Investment Increases Consumer Trusting Beliefs and Online Purchase Intentions, jw� oraz M� Lee, E� Tur-
ban, A Trust Model for Consumer Internet Shopping, „International Journal of Electronic Commerce” 
2001, Fall oraz W�M� Grudzewski, I� Hejduk, A� Sankowska, M� Wańtuchowicz, Zarządzanie zaufaniem 
w organizacjach wirtualnych, jw�

89 S� Wang, S�E� Beaty, W� Foxx, Signaling the Trustworthiness of Small Online Retailers, „Journal of 
Interactive Marketing” 2004, vol� 18, Winter�

90 Zagadnienie ryzyka klienta zostało omówione w rozdziale 2�
91 S� Forsythe, Ch� Liu, D� Shanno, L�Ch. Gardner, Development of a Scale to Measure the Perceived 

Benefits and Risks of Online Shopping, ‚‚Journal of Interactive Marketing” 2006, no� 2, Spring oraz A�E� 
Schlosser, T� B� White, S�M� Lloyd, Converting Web Site Visitors into Buyers: How Web Site Investment 
Increases Consumer Trusting Beliefs and Online Purchase Intentions, jw�
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z usług internetowych oraz przekazywania informacji wrażliwych92� Jak podaje G�L� 
Urban, zaufanie umożliwia internautom dokonywanie transakcji, angażowanie się 
w działania na stronie internetowej lub społeczności93� W podobnym tonie wypowiada 
się A� Lewicka-Strzałecka� Jej zdaniem wpływ zaufania polega na redukcji postrze-
ganego ryzyka zakupu oraz na redukcji złożoności poznawczej towarzyszącej nawet 
prostym decyzjom na rynku94� Z badań D�J� Kima i in� wynika, że obdarzenie przez 
klienta zaufaniem sklepu internetowego wpływa pozytywnie na intencję zakupową 
i negatywnie na postrzegane przez niego ryzyko transakcji� Jednocześnie postrzega-
ne przez klienta ryzyko zmniejsza intencję zakupową� Na wielkość tę również mają 
wpływ oczekiwane korzyści, które zwiększają intencję zakupową95� Jak pokazuje 
wiele badań, zdobycie zaufania klientów przez sprzedawcę przez sygnalizowanie 
reputacji może mieć wpływ na podwyższenie poziomu cen96� Zaufanie jest również 
jedną z przesłanek lojalności klientów w e-commerce�

3.4.2.2. Sposoby zdobywania zaufania klientów w internecie

Poniżej przedstawiono sposoby pozyskiwania zaufania klientów w internecie� 
W ujęciu tym skoncentrowano się na sposobach związanych z komunikacją, co 
jest połączone z konstrukcją przedstawionego modelu� Na poziom zaufania klienta 
wpływa nie tylko komunikowanie klientom wiarygodności firmy (reputacji, marki, 
wizerunku czy bezpieczeństwa), lecz także dostarczanie im wartości na późniejszym 
etapie� 

92 S� Wang, S�E� Beaty, W� Foxx, Signaling the Trustworthiness of Small Online Retailers, ‚‚Journal of 
Interactive Marketing”, jw�

93 G�L� Urban, C� Amyx, A� Lorenzon, Online Trust: State of the Art, New Frontiers, and Research 
Potential, ‚‚Journal of Interactive Marketing” 2009, no� 23� 

94 A� Lewicka-Strzałecka, Zaufanie w relacji konsument–biznes, „Prakseologia” 2003, nr 143, s� 195–
207, www�cebi�pl/texty/zaufanie%20w%20relacji%20konsument%20biznes�doc, [2011�04�14]�

95 D�J� Kim, D�L� Ferrin, H� Raghav Rao, A Trust-Based Consumer Decision-Making Model in Elec-
tronic Commerce: The Role of Trust, Perceived Risk, and Their Antecedents, „Decision Support Systems” 
2008, no� 44 s� 544–564� 

96 R� Bapna, W� Jank, G� Shmueli, Price Formation and its Dynamics in Online Auctions, „Decision 
Support Systems” 2008, vol� 44, no� 3, February; T� Obłój, Inwestowanie w reputację nie zawsze jest opła-
calne, „Harvard Business Review Polska” 2006, nr 44, październik; Y� Liu, K�K� Wei, H� Chen, Pricing 
Strategy in Online Retailing Marketplaces of Homogeneous Goods: Should High Reputation Seller Charge 
More?, w: M�L� Nelson, M� J� Shaw, T�J� Strader, Value Creation in E-Business Management, Springer, Ber-
lin–Heilderberg 2009�
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Rysunek 3.5. Model budowy zaufania w internecie autorstwa Baileya, Gurak i Konstana
 

Etap 2. 
Obdarzający 
zaufaniem  
odczytuje 
sygnały od 
powiernika 
zaufania. 

Powiernik 
zaufania 
(np. �rma)  

Obdarzający  
zaufaniem 
(np. klient)  

Etap 1. Powiernik 
zaufania emituje sygnały 
o byciu godnym zaufania 

Etap 3. Bazując na odczytanych sygnałach 
oraz wewnętrznych przekonaniach, 
obdarzający zaufaniem przypisuje 
powiernikowi określony poziom zaufania. 

Źródło: B�P� Bailey, L�J� Gurak, J�A� Konstan, Trust in Cyberspace, http://orchid�cs�uiuc�edu/publications/bailey-
-lea-trust�pdf, [2011�06�02]�

B�P� Bailey i  in� w publikacji Trust in Cyberspace przedstawili model budowy 
zaufania do firm w internecie97� Ich zdaniem proces ten przebiega w trzech etapach� 
W etapie pierwszym powiernik zaufania emituje sygnały o byciu godnym zaufania 
(markery zaufania)� Następnie w etapie drugim obdarzający zaufaniem odczytuje 
sygnały od powiernika zaufania� W trzecim etapie, bazując na odczytanych sygnałach 
oraz wewnętrznych przekonaniach, obdarzający zaufaniem przypisuje powiernikowi 
określony poziom zaufania (rys� 3�5)� Warunkiem koniecznym, aby nastapił wyróż-
niony przez Baileya i in� etap pierwszy, jest posiadanie przez powiernika zaufania 
(np� firmę) pewnej wiarygodności, reputacji, wizerunku lub marki� Pojęcia te są 
współzależne niemniej bywają różnie definiowane� 

Poniżej przedstawiono najważniejsze wnioski z wybranych badań dotyczących 
budowania zaufania w internecie� Warto pamiętać, że budowa zaufania jest uwa-
runkowana w dużym stopniu kontekstem sytuacyjnym i charakterystyką odbiorcy98� 
Stąd też wynikają pewne ograniczenia dotyczące uniwersalności omówionych poniżej 
spostrzeżeń�

D�J� Kim i in� wykazali, że wśród wielu czynników wpływających na zaufanie 
klienta do strony występuje znajomość strony� Wpływa ona silnie na zaufanie do 

97 B�P� Bailey, L�J� Gurak, J�A� Konstan, Trust in Cyberspace, http://orchid�cs�uiuc�edu/publications/
bailey-lea-trust�pdf, [2010�06�02]�

98 Por� G�L� Urban, C� Amyx, A� Lorenzon, Online Trust: State of the Art, New Frontiers, and Rese-
arch Potential, jw�
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strony, jak i na intencje zakupowe99� Budowa zaufania jest zatem niezwykle ważna 
m�in� dla wyspecjalizowanych firm, które potencjalny klient znajduje z wykorzy-
staniem mechanizmów wyszukiwawczych, a których uprzednio nie znał� Podkreśla 
to Wang i  in� w artykule o znamiennym tytule „Sygnalizowanie wiarygodności 
przez małe sklepy internetowe” (Signaling the Trustworthiness of Small Online Re-
tailers)100� Z badań M� Guinaliu i in� wynika, że częstotliwość i jakość komunikacji 
między konsumentem a firmą w internecie wpływa pozytywnie na zaufanie, jakim 
konsument obdarzy firmę101�

Z badań Schlossera i in� wynika, że pomimo deklaracji klientów o istotności infor-
macji dotyczących polityki prywatności, jednym z kluczowych czynników budujących 
zaufanie do sklepu internetowego jest wygląd strony internetowej� Odpowiedni jej 
wygląd znacząco wpływa na intencje zakupowe przez budowę przekonania klienta 
o zdolności firmy do zapewnienia odpowiedniego poziomu obsługi� Klienci skłonni 
są postrzegać firmę, dbającą o właściwy wygląd swojej strony internetowej, jako tę, 
która zapewni odpowiedni poziom obsługi102� 

Y� Bart i in� przeprowadzili badanie dotyczące czynników budujących zaufanie 
do stron internetowych należących do różnych kategorii tematycznych103� Wzięło 
w nim udział 6831 internautów, korzystających z 25 serwisów internetowych, nale-
żących do 8 kategorii� Badanie wykazało, że rola czynników budujących zaufanie do 
strony internetowej zmienia się w zależności od jej kategorii� Ochrona prywatności 
jest istotnym elementem budowy zaufania na stronach turystycznych, społeczno-
ściowych, a także w sklepach internetowych� Zarówno przy dokonywaniu zakupów, 
jak i rezerwacji na stronach internetowych klienci obawiają się wysokiego ryzyka 
związanego z przekazywaniem informacji wrażliwych� Na stronach społecznościo-
wych internauci wymieniają się informacjami, dlatego też ochrona prywatności, 
w szczególności danych osobowych, jest istotnym czynnikiem budowy zaufania�

Nawigacja ma wpływ na zaufanie klientów w większości kategorii stron in-
ternetowych, ale najbardziej w przypadku serwisów sportowych, portali i sklepów 
internetowych� Powyższe kategorie obejmują strony o charakterze informacyjnym, 

99 D�J� Kim, D�L� Ferrin, H� Raghav Rao, A Trust-Based Consumer Decision-Making Model in Electro-
nic Commerce: The Role of Trust, Perceived Risk, and Their Antecedents, jw�

100 S� Wang, S�E� Beaty, W� Foxx, Signaling the Trustworthiness of Small Online Retailers, jw�
101 M� Guinaliu, D� Belanche, L�V� Casaló, C� Flavián, The Creation of Website Trust Through Commu-

nication and its Impact on Positive Electronic Word-Of-Mouth, referat wygłoszony na konferencji Emac 
w Lublanie, 24-27 maja 2011 r�

102 A�E� Schlosser, T�B� White, S�M� Lloyd, Converting Web Site Visitors into Buyers: How Web Site 
Investment Increases Consumer Trusting Beliefs and Online Purchase Intentions, jw�

103 Y� Bart, V� Shankar, F� Sultan, G�L� Urban, Are the Drivers and Role of Online Trust the Same for 
All Web Sites and Consumers? A Large-Scale Exploratory Empirical Study, ‚‚Journal of Marketing” 2005, 
vol� 69, October� 
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dlatego odpowiednia nawigacja i prezentacja informacji jest w tym przypadku 
bardzo istotna� Co więcej, niejednokrotnie konkurencyjne serwisy zawierają takie 
same informacje, np� wyniki meczów z danego sezonu, tak więc umożliwienie in-
ternautom łatwego dostępu do informacji staje się kluczowe również ze względu na 
budowę zaufania�

Marka odgrywa znaczącą rolę w budowie zaufania we wszystkich badanych ka-
tegoriach z wyjątkiem portali� Najsilniej wpływa na zaufanie klientów w kategoriach 
stron charakteryzujących się największym zaangażowaniem internautów, takich jak 
strony umożliwiające zakup samochodu, zarządzanie usługami finansowymi, strony 
poświęcone komputerom i oprogramowaniu oraz strony społecznościowe� 

Podobnie jak marka, udostępnianie porad należy do czynników silnie wpły-
wających na budowę zaufania w kategoriach stron wymagających wysokiego 
zaangażowania użytkowników� Należą do nich strony umożliwiające zakup sa-
mochodu czy rezerwacje usług turystycznych, strony poświęcone komputerom 
i oprogramowaniu� 

Właściwa realizacja zamówienia wpływa pozytywnie na zaufanie klienta 
w przypadku stron umożliwiających rezerwację usług turystycznych oraz sklepów 
internetowych� Poprawność w wyświetlaniu strony w nieznacznym stopniu wpływa 
na wzrost zaufania, przy czym nie zauważono istotnych różnic między poszczegól-
nymi kategoriami�

W powyższym badaniu podjęto próbę ustalenia, czy istnieje zróżnicowanie we 
wpływie czynników budujących zaufanie na klientów o różnej charakterystyce� Badanie 
wykazało, że silna marka przyczynia się bardziej do budowy zaufania wśród klientów 
lepiej wyedukowanych� Wynikać to może z  faktu, że klienci lepiej wyedukowani 
i  lepiej uposażeni, poświęcają mniej czasu na podejmowanie decyzji, kierując się 
właśnie kryterium marki� Wśród badanych największy wpływ na budowę zaufania 
miały wypracowana marka oraz porady104� Autorzy badania zaznaczają również, że 
nawigacja, sposób prezentacji treści, porady i marka w większym stopniu wpływają 
na budowę zaufania niż polityka prywatności wraz z bezpieczeństwem strony� 

A�E� Schlosser i in� zbadali, które z wymiarów zaufania (zdolność, uczynność, 
uczciwość) przyczyniają się do zaistnienia intencji zakupowych przy odmiennych 
motywach korzystania ze strony internetowej� Autorzy wyróżnili dwa typy użyt-
kowników sklepów internetowych: poszukujących (searchers) oraz oglądających 
(browsers)� Poszukujący kierują się celem pozyskania informacji o produkcie, a ich 
sposób poruszania się po stronie internetowej jest podporządkowany temu celowi� 
Oglądający poruszają się po stronie w sposób przypadkowy, kierując się bardziej po-

104 Tamże� 
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trzebą chwili niż ustalonym celem� Cenią sobie bardziej ogólne wrażenia i doznania� 
Zgodnie z wynikami badań, największy wpływ na intencje zakupowe poszukujących 
miało przekonanie o zdolności firmy do właściwej realizacji zamówienia� Zamieszczenie 
na stronie internetowej informacji o zapewnieniu prywatności oraz bezpieczeństwa 
zwiększa przekonanie poszukujących o uczynności i uczciwości firmy, niemniej nie 
przyczynia się do wzrostu intencji zakupowych� W przypadku oglądających wymiarem 
zaufania, który przyczynia się do zwiększenia intencji zakupowych, jest uczynność, 
a nie jak wśród poszukujących – zdolność105�

Czynnikiem wpływającym na podatność perswazji w zakresie zaufania do strony 
internetowej jest również cena produktu� Z badań Kima i Benbasata wynika, że im 
większa cena, w tym większym stopniu na zaufanie ma wpływ treść komunikatu 
o wiarygodności firmy� W przypadku produktów o mniejszej cenie na zaufanie wpły-
wać będzie w większym stopniu źródło komunikatu, którym oprócz firmy mogą być 
podmioty trzecie106� Zdaniem autorów wyniki te są spójne z wnioskami wynikającymi 
z modelu dwutorowości perswazji (Elaboration Likelihood Model – ELM)107� Model 
ten wyróżnia centralną i peryferyczną drogę przetwarzania informacji� W stanie wy-
sokiego zaangażowania (np� wynikającego z wysokiej ceny) konsumenci poszukują 
informacji a następnie intensywnie je przetwarzają� Rekomendowane jest wówczas 
zastosowanie centralnej drogi perswazji obejmującej dostarczenie wyczerpujących 
informacji i użycie silnych argumentów na rzecz zakupu� W przypadku małego za-
angażowania (np� wynikającego z niskiej ceny) konsumentów można zrezygnować 
z argumentacji racjonalnej, gdyż znaczącą rolę odgrywają peryferyczne elementy 
komunikatu obejmujące grafikę, dźwięk, symbole, elementy humoru�

Poniżej przedstawiono wyniki badania ukazujące niejednoznaczny wpływ trans-
feru zaufania od podmiotów trzecich� Wang i in� wykazali, że takie elementy, jak 
wyróżnienia przyznane stronie przez niezależne instytucje oraz informacje o bezpie-
czeństwie użytkowników, przyczyniają się do wzrostu zaufania klientów do strony 
internetowej� Informacje o polityce prywatności oraz symbole firm zapewniających 
bezpieczeństwo (np� Verisign) zwiększają chęć klientów do przekazywania firmie 
informacji wrażliwych� Z kolei wyróżnienia przyznane stronie przez niezależne 
instytucje przyczyniały się do tego, że była ona przez klientów chętniej dodawana 

105 A�E� Schlosser, T�B� White, S�M� Lloyd, Converting Web Site Visitors into Buyers: How Web Site 
Investment Increases Consumer Trusting Beliefs and Online Purchase Intentions, jw� 

106 D� Kim, I� Benbasat, Trust-Assuring Arguments in B2C E-commerce: Impact of Content, Source, and 
Price on Trust, ‚‚Journal of Management Information Systems” 2009–10, vol� 26, no� 3, Winter, s� 175–206�

107 Por� K� Gusztyła, Dwie drogi przetwarzania informacji w modelach oddziaływań perswazyjnych, 
„Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio J, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Zakład 
Psychologii Społecznej, XV, Lublin 2002�
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do zbioru stron ulubionych108� Ze stanowiskiem tym polemizują Kim i in�, z których 
badań wynika, że wpływ certyfikatów (third-party seals) nie wpływa na zaufanie ani 
na intencję zakupową� Certyfikaty obniżają jednak postrzegane przez klienta ryzyko� 
Badacze tłumaczą to faktem, że klienci mogą nie być świadomi znaczenia certyfikatów 
ani tego, że są one przyznawane przez podmioty trzecie109� 

Ważną rolę w zdobywaniu zaufania klientów przez podmioty dokonujące 
transakcje na aukcjach internetowych lub innego rodzaju rynkach elektronicznych 
odgrywają systemy oceny kontrahentów� Sygnalizowanie reputacji z wykorzysta-
niem tych systemów ma wpływ na poziom cen zawieranych transakcji, co zostało 
opisane w rozdziale drugim�

Z badań przeprowadzonych w 2010 r� przez firmę Ceneo�pl i opublikowanych 
w raporcie „Zaufanie jako podstawa w e-commerce” wynika, że do najczęściej dekla-
rowanych metod zdobywania zaufania w badanych sklepach internetowych należą: 
obsługa klienta na najwyższym poziomie, rzetelne treści i informacje na stronie, stała 
komunikacja z klienta, wysyłka towaru w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia110�

3.5. Dostarczanie wartości klientom

Po przyciągnięciu klientów na stronę internetową oraz zdobyciu ich zaufania 
następuje etap dostarczania wartości� Jest to etap cykliczny obejmujący segmentację 
portfela klientów, wymianę wartości, zwiększanie zaangażowania klientów oraz 
budowę ich lojalności� Segmentacja portfela klientów polega na podziale klientów 
na grupy, na podstawie którego jest różnicowana wymiana wartości między firmą 
a klientami z różnych segmentów� Następnie ma miejsce wymiana wartości – trans-
akcyjny element relacji firmy z klientami, w czasie których otrzymują oni wartości 
służące zaspokojeniu potrzeb w satysfakcjonujący ich sposób, a  firmy powinny 
w zamian pozyskać od nich wartości będące podstawą do generowania wartości 
dla innych interesariuszy (pracowników, właścicieli)� Zwiększanie zaangażowania 
klientów w relację z  firmą jest działaniem zmierzającym do zwiększenia zakresu 
wartości będących przedmiotem wymiany między klientem a firmą� Jeżeli klient 
kupił w sklepie internetowym produkt podstawowy, działania z tego zakresu będą 

108 S� Wang, S�E� Beaty, W� Foxx, Signaling the Trustworthiness of Small Online Retailers, jw�
109 D�J� Kim, D�L� Ferrin, H� Raghav Rao, A Trust-Based Consumer Decision-Making Model in Electro-

nic Commerce: The Role of Trust, Perceived Risk, and Their Antecedents, jw�
110 Zaufanie jako podstawa w e-commerce Raport Ceneo i Bankier.pl, 2010, http://ranking�ceneo�pl/

wp-content/uploads/zaufanie_jako_podstawa_w_ecommerce�pdf, [2011�07�31]�
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zmierzały w kierunku zwiększania częstotliwości zakupów i zakresu wartości będących 
przedmiotem wymiany, czyli celem jest spowodowanie, aby klient kupował nie tylko 
droższe produkty, ale również dostarczał firmie informacji oraz ją rekomendował� 
Zwiększanie zaangażowania klienta może prowadzić do komunikacji i  interakcji 
z innymi klientami firmy przez aktywne uczestnictwo w wymianie opinii i współ-
tworzeniu wartości, w ramach zgromadzonej wokół firmy społeczności� Kolejnym 
etapem jest budowa lojalności klientów, która jest osiągana z jednej strony przez 
zwiększanie chęci klienta do kontynuowania relacji z firmą, jak i nakładanie na nie-
go kosztów zmiany dostawcy� Po przeprowadzeniu powyższych działań, potrzeby 
i oczekiwania klienta mogą się zmienić, a sam klient może przedstawiać inną wartość 
dla firmy� Stąd też rodzi się potrzeba ponownej segmentacji portfela klientów� Może 
ona prowadzić do przypisania klienta do innego segmentu, a w konsekwencji firma 
będzie dostarczać mu zmodyfikowaną kompozycję wartości i w odmienny sposób 
prowadzić działania z zakresu zwiększania jego zaangażowania i lojalności�

W ramach tego etapu opisano również budowę satysfakcji klienta� Działanie to 
nie zostało wyróżnione jako oddzielny etap, gdyż na satysfakcję klienta mają wpływ 
wszystkie działania firmy, począwszy od sposobu zainicjowania relacji i występują-
cego wówczas kształtowania oczekiwań, aż po budowę lojalności� Takie ujęcie jest 
odmienne od najczęściej występującego, w którym satysfakcję klienta przedstawia 
się przed opisem lojalności klienta, sugerując zależność przyczynową� Z pewnością 
związek ten czasami występuje, niemniej nie jest uniwersalny, gdyż na lojalność 
wpływają jeszcze inne czynniki, co zostało opisane w tym rozdziale�

Pożądaną konsekwencją dostarczania wartości klientom jest kreacja wartości 
dla firmy, która na potrzeby tego opracowania jest rozumiana jako pozyskiwanie 
przez firmę wartości od klientów, które będą podstawą kreowania wartości dla innych 
interesariuszy firmy (pracownicy, właściciele)�

3.5.1. Segmentacja portfela klientów i wymiana wartości

Portfel klientów obejmuje ogół relacji firmy z klientami� Relacja z klientem jest 
dwukierunkowym transferem wartości między firmą a klientem� Zważywszy na 
rozpiętość zakresu wartości będącego przedmiotem wymiany, relacje z klientami 
mogą przybrać różne formy� Stąd też rodzi się potrzeba segmentacji portfela klientów 
(różnicowania klientów), czyli podziału na grupy obejmujące klientów o podobnej 
charakterystyce i w zbliżony sposób reagujące na działania firmy� Segmentacja port-
fela może służyć z jednej strony lepszemu zaspokajaniu potrzeb klientów, a z drugiej 
– koncentracji działań firmy na klientach generujących największe korzyści� Konse-
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kwencją segmentacji portfela klientów jest różnicowanie wymiany między klientami 
z różnych segmentów� Stąd obydwa działania zostały opisane łącznie�

Między segmentacją rynku występującą na etapie definiowania wartości a seg-
mentacją portfela klientów istnieją znaczące różnice� Segmentacja rynku służy 
identyfikacji grup potencjalnych klientów, którym będzie oferowana kompozycja 
wartości� Segmentacja portfela klientów oznacza przypisanie aktualnych klientów 
do segmentów, w celu lepszego zaspokajania ich potrzeb oraz koncentracji na klien-
tach generujących największe korzyści� Różnice między obydwiema segmentacjami 
dotyczą nie tylko celu, lecz także informacji wykorzystanych w procesie� Firmy 
dysponują zazwyczaj rozbudowaną wiedzą o swoich klientach, obejmującą ich 
charakterystykę oraz informacje na temat dotychczasowego rozwoju relacji z firmą� 
W konsekwencji segmentacja portfela klientów może być o wiele bardziej szczegóło-
wa niż segmentacja rynku� Szczegółowość segmentacji niekoniecznie oznacza dużą 
liczbę wyróżnionych segmentów� Właściwa segmentacja, zarówno w odniesieniu do 
portfela klientów, jak i rynku, to taka, którą można wykorzystać w praktyce i która 
przyczynia się do wygenerowania korzyści dla firmy� Skuteczna segmentacja może 
zatem zakładać niewielką liczbę segmentów� Szczegółowość segmentacji może się 
odnosić do precyzyjnego przypisania klientów do danego segmentu� Jest to możliwe 
w przedsiębiorstwach, które dysponują szczegółową wiedzą o klientach zbudowaną 
na bazie rejestracji poszczególnych interakcji (w tym transakcji) klienta z firmą� Jest to 
najczęściej spotykane w branży telekomunikacyjnej, bankowej czy ubezpieczeniowej� 
Firmy działające w internecie również mogą rejestrować aktywności użytkowników, 
w szczególności jeżeli odbywa się ona po zalogowaniu� 

Zarówno w przypadku segmentacji rynku, jak i segmentacji portfela klientów, nie 
można podać uniwersalnych kryteriów tego procesu� Powinny być one tak dobrane, 
aby otrzymana segmentacja przedstawiała najwyższą użyteczność z punktu widzenia 
firmy� Aby tak się stało, segmenty powinny być dostatecznie duże i jednoznacznie 
opisywane, tak aby firma była w stanie wdrożyć strategie ukierunkowane na wzrost 
wartości klientów należących do danego segmentu� 

W literaturze zostało opisanych wiele modeli segmentacji portfela klientów 
uwzględniających różnorodne kryteria� W� Reinartz i V� Kumar przedstawili segmen-
tację klientów ze względu na długość relacji klienta z firmą oraz jej rentowność111� 
V�A� Zeithaml i in� stworzyli model piramidy klientów, w której przypisani są oni 
do poszczególnych grup na podstawie korzyści generowanych przez nich na rzecz 

111 W� Reinartz, V� Kumar, The Mismanagement of Customer Loyalty, ‚‚Harvard Business Review” 
2002, July�
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firmy112� K� Storbacka przedstawił segmentację klientów banku, opierając się na kryte-
riach sprzedaży (łącznej sumie depozytów oraz kredytów) oraz rentowności klienta113�

Bazując na powyższych segmentacjach, można spróbować podać ogólną seg-
mentację portfela klientów� Obejmuje ona trzy segmenty klientów wyróżnione 
z wykorzystaniem kryterium rentowności uwzględniającej jedynie wielkości finansowe 
lub – przy założeniu umiejętności wyceny niepieniężnych wartości otrzymywanych 
od klientów – ogółu wartości otrzymywanych od klientów� W segmentacji tej można 
wyróżnić trzy grupy klientów: wysoko rentownych, choć niezbyt licznych; zazwyczaj 
liczną grupę klientów o średniej rentowności oraz grupę klientów nierentownych 
lub poniżej oczekiwanej rentowności� 

Bazując na tym podziale i wnioskach z przytaczanych powyżej badań, można 
sformułować działania ukierunkowane na wzrost wartości klientów z poszczególnych 
segmentów (tab� 3�7)� Klienci wysoko rentowni charakteryzują się niską liczebnością, 
jednak ze względu na wysoki poziom swojej rentowności przyczyniają się w dużym 
stopniu do wzrostu zysku firmy (lub zmniejszenia straty)� Są to klienci, którzy znają 
ofertę firmy, zapewne korzystają z niej od pewnego czasu, nie potrzebują zatem 
szczegółowych informacji promocyjnych� Działania wobec tych klientów powinny 
zmierzać do utrzymania ich m�in� przez ograniczenie luki wartości (różnicy między 
wartościami oczekiwanymi a otrzymanymi), zmniejszenie niefinansowych kosztów 
relacji z firmą (ograniczenie kosztów transakcyjnych, np� przez ułatwienia w doko-
nywaniu kolejnych zamówień) oraz nakładanie i uświadamianie kosztów zmiany 
dostawcy (barier wyjścia utrudniających odejście do konkurencji)� 

Klienci o średniej rentowności zazwyczaj charakteryzują się wysoką liczebnością, 
przez co przyczyniają się do zwiększenia zysku firmy lub ograniczenia jej straty� Są to 
klienci, którzy korzystają z niewielkiej liczby usług firmy, jak i tacy, którzy generują 
na rzecz firmy dużo korzyści, jednak ze względu na wysokie koszty są klientami 
średnio lub nisko rentownymi� Działania wobec tych klientów powinny zmierzać 
do utrzymania ich oraz zwiększania ich atrakcyjności dla firmy, co w konsekwencji 
prowadzić może do migracji części klientów do grupy klientów wysoko rentownych� 
Działania te są zatem połączeniem działań stosowanych wobec klientów wysoko 
rentownych i nierentownych i obejmują nakładanie kosztów zmiany dostawcy, jak 
i poprawę ich rentowności przez sprzedaż dodatkową lub redukcję kosztów obsługi�

Trzecią grupę klientów stanowią klienci nierentowni lub o niezadowalającej ren-
towności� Warto zauważyć, że im firma ma większe ograniczenia w zakresie obsługi 

112 V�A� Zeithaml, R�T� Rust, K�N� Lemon, The Customer Pyramid, Creating and Serving Profitable 
Customers, ‚‚California Management Review” 2001, Summer�

113 K� Storbacka, Segmentation Based on Customer Profitability – Retrospective Analysis of Retail Bank 
Customer Bases, ‚‚Journal of Marketing Management” 1997�
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klientów, a z drugiej strony im łatwiej jej pozyskiwać nowych rentownych klientów, 
tym poziom wymaganej przez nią rentowności klienta będzie rósł� W przypadku 
formułowania strategii ukierunkowanych na wzrost wartości klientów z tej grupy 
szczególnie istotne jest zrozumienie powodów niezadowalającej rentowności� Mogą do 
nich należeć koszty generowane przez klienta związane z czasochłonną obsługą, duża 
liczba zwrotów, ale również niska liczba transakcji przy wysokim koszcie pozyskania� 
Analizując działania klienta, należy zwrócić uwagę, czy niska rentowność nie wynika 
z oferowania klientowi pewnych kosztotwórczych wartości, które z jego punktu wi-
dzenia są mało istotne (np� 24-godzinna infolinia)� Wówczas rezygnacja z dostarczania 
tych wartości może spowodować poprawę rentowności� Jak podaje Reinartz i Kumar, 
w przypadku niskiego udziału firmy w koszyku produktów klienta (czyli jeżeli klient 
wydaje więcej pieniędzy u bezpośredniej konkurencji firmy niż w niej samej) sugerowane 
są działania sprzedażowe114� W przypadku gdy firma zaspokaja większość lub całość 
potrzeb klienta na produkty z danej kategorii, zalecana jest ścisła kontrola kosztów� 
Do dalszych działań należy podniesienie cen� Zapewne spowoduje ono odejście części 
klientów i zwiększenie rentowności tych, którzy pozostaną� Kontrowersyjną kwestią 
jest kończenie relacji z wybranymi klientami� Zalecenie to pojawia się w niektórych 
w publikacjach115� Można spotkać również zalecenia przeciwne, zgodnie z którymi 
firmy powinny pracować z klientami nad poprawą ich rentowności116� 

Tabela 3.7.  Przykładowa segmentacja portfela klientów i strategie wzrostu wartości 
klientów z różnych segmentów

Segment portfela klientów Działania w zakresie wzrostu wartości klientów

Nieliczni klienci o wysokiej rentowności
(++)

■ Ograniczenie luki wartości
■ Zmniejszenie niefinansowych kosztów relacji z firmą
■ Nakładanie kosztów zmiany dostawcy

Liczni klienci o średniej rentowności (+) ■ Sprzedaż dodatkowa
■ Nakładanie kosztów zmiany dostawcy

Klienci o niezadowalającej rentowności lub nierentowni 
(–)

■ Usunięcie czynników kosztotwórczych
■ Sprzedaż dodatkowa
■ Ścisła kontrola kosztów
■ Podniesienie cen

Źródło: Opracowanie własne�

114 W� Reinartz, V� Kumar, The Mismanagement of Customer Loyalty, ‚‚Harvard Business Review”, 
July 2002�

115 D� Peppers, M� Rogers, Managing Customer Relationships. A Strategic Framework, Wiley, Nowy Jork 
2011, s� 146; M� Awdziej, Pozbywanie się klientów przez dostawców na rynku B2B, w: Wyzwania dla marke-
tingu i sprzedaży na rynku B2B, P� Kwiatek, G� Leszczyński, M� Zieliński, Advertiva, Poznań 2009, s� 129–139� 

116 B� Dobiegała-Korona, Istota i pomiar wartości klienta, w: Zarządzanie wartością klienta. Pomiar 
i strategie, red� B� Dobiegała-Korona, T� Doligalski, Poltext, Warszawa 2010, s� 43�
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Jak podają Zeithaml, Rust i Lemon, firmą, która nie tylko stosuje różnicowanie 
(segmentację) klientów, ale również zrewolucjonizowała to podejście, kwestionu-
jąc równe traktowanie klientów, jest firma kurierska FedEx� Firma dzieli klientów 
również na trzy grupy: dobrych (good), złych (bad) i brzydkich (ugly)� Jak podają 
autorzy, Fedex koncentruje wysiłki na dobrych, stara się zamienić złych w dobrych 
i zniechęcić brzydkich117� Fedex analizowanie rentowności największych klientów 
rozpoczął w drugiej połowie lat 90� Wówczas 30 największych klientów generowało 
ok� 10% przychodów firmy� Z analizy wynikało, że niektórzy z największych klien-
tów, w szczególności ci, którzy przesyłki kierowali do odbiorców indywidualnych, 
nie generują ustalonego wcześniej poziomu przychodów� Fedex zażądał od klientów 
wyższych stawek, a gdy niektórzy z nich odmówili, polecono im skorzystanie z kon-
kurencyjnych firm kurierskich118�

Storbacka podaje przykład banku skandynawskiego, który w połowie  lat 90� 
przeprowadził analizę rentowności klientów� Badania wykazały, że 54% klientów było 
nierentownych� Mimo to bank w tym czasie wygenerował zysk, w dużym stopniu 
dzięki najbardziej rentownym klientom banku, którzy stanowili 30% ogółu klientów, 
ale generowali ponad 200% zysku banku� W tym czasie w bankach amerykańskich 
również można było zauważyć podobne zależności� Jak podaje Brooks, powołując 
się na badania firmy konsultingowej, 20% najbardziej rentownych klientów banku 
generuje 150% zysku, przy czym 20% najmniej rentownych obniża zysk o 50%119� 
Gupta i Lehmann podają dane, z których wynika, że w niektórych bankach 70% 
klientów jest nierentownych120�

Wysoki odsetek nierentownych klientów typowy jest dla sektorów, w których 
obsługa klienta odgrywa dużą rolę, a klienci charakteryzują się dużą siłą przetar-
gową, w konsekwencji koszty obsługi stanowią istotną część ogółu kosztów klienta� 
W tradycyjnej bankowości klienci nierentowni często korzystają z kosztownych 
kanałów obsługi w postaci placówek bankowych, w małym stopniu korzystając 
z produktów, na których banki najczęściej zarabiają (kredyty i depozyty)121� Sekto-

117 V�A� Zeithaml, R�T� Rust, K�N� Lemon, The Customer Pyramid, Creating and Serving Profitable 
Customers, jw�

118 R� Brooks, Unequeal Treatment. Alienating Customers Isn’t Always a Bad Idea, Many Firms Disco-
ver Banks, Others Base Service Whether an Accounts Profitable or a Drain ‘Redlining in the Worst Form’, 
„Wall Street Journal” 7 stycznia 1999�

119 Tamże�
120 S� Gupta, D� Lehmann, Managing Customers as Investments. The Strategic Value of Customers in 

the Long Run, Wharton School Publishing, USA 2005, s� 45 oraz E� Rudawska, Podwyższanie atrakcyj-
ności klienta jako narzędzie optymalizacji portfela klientów, w: Zarządzanie wartością klienta. Pomiar 
i strategie, jw�, s� 406�

121 Por� R� Brooks, Unequeal Treatment. Alienating Customers Isn’t Always a Bad Idea, Many Firms 
Discover Banks, Others Base Service Whether an Accounts Profitable or a Drain ‘Redlining in the Worst 
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ry, w których obsługa klienta odgrywa istotną rolę, to sektory usługowe� W wielu 
typach przedsięwzięć usługowych (np� agencje reklamowe) klienci, współpracując 
z firmą, mają silną pozycję przetargową, dzięki której mogą zwiększać koszty, np� 
przez odrzucanie kolejnych projektów i domaganie się nowych� Wówczas klienci 
charakteryzują się wyższym potencjałem generowania kosztów, a tym samym większy 
odsetek klientów może być nierentowny�

Wykorzystanie internetu sprawia, że zakres obsługi klienta w wartościach ogó-
łem mu dostarczanych oraz siła przetargowa klientów maleją� Wynika to z tego, że 
najczęściej klienci zdani są na rodzaj samoobsługi polegający na skonfigurowaniu 
sobie usługi czy nawet zaprojektowaniu produktu� Jeżeli firmie udaje się utrzymać 
klientów od kosztotwórczych form obsługi, np� infolinii, klienci zazwyczaj nie mają 
możliwości wygenerowania dodatkowych kosztów� Naturalnie, od tej uwagi można 
znaleźć wiele wyjątków: klienci sklepów internetowych dysponują prawem zwrotu 
produktów do 10 dni, przy czym według niektórych interpretacji sklep pokrywa 
również koszt przesyłki zwrotnej122; niektórzy uczestnicy forów dyskusyjnych przez 
swoje wypowiedzi sprawiają, że inni użytkownicy odchodzą; jeszcze inni użytkownicy 
portali mogą próbować czynić szkody w systemie informatycznym, narażając firmy 
na szkody� Wyższy odsetek nierentownych klientów internetowych może wynikać 
również ze stosowanej polityki cenowej� W przypadku oferowania produktu w mo-
delu freemium, w którym firma oferuje podstawowe wartości za darmo, pobierając 
opłaty za wartości wyższe, klienci darmowi, stanowiący najczęściej zdecydowaną 
większość, będą klientami nierentownymi� Firma świadczy na ich rzecz pewne 
usługi, nie pobierając od nich opłaty (pomijamy tu w tym momencie trudne do 
wyceny wartości, jakie oni generują na rzecz firmy w postaci rekomendacji, efektu 
sieciowego lub informacji dostarczanych firmie)�

Segmentacja portfela klientów nabiera znaczenia w przypadku firm wykorzy-
stujących internet w relacjach z klientami� Portfel klientów obejmuje wówczas nie 
tylko klientów nabywających produkty lub usługi, lecz także osoby, które dostarczają 
firmie jedynie korzyści niefinansowych� Występuje zatem większe zróżnicowanie 
relacji firmy z klientami (zarówno pod względem wartości dostarczanych klientom, 
jak i wartości generowanych przez klientów na rzecz firmy) niż w tradycyjnej ekono-
mii� Segmentacja portfela klientów internetowych powinna uwzględniać kryterium 
wartości będących przedmiotem wymiany pomiędzy klientem a firmą� Firmy zazwy-
czaj dysponują dokładną wiedzą dotyczącą wartości dostarczanych poszczególnym 

Form’, jw� oraz K� Storbacka, Segmentation Based on Customer Profitability – Retrospective Analysis of 
Retail Bank Customer Bases, jw�

122 Wyrok ETS ws. kosztów wysyłki towaru, 2010�05�07, http://wiadomosci�onet�pl/wiadomosci/wyrok-
-ets-ws-kosztow-wysylki-towaru,1,3555098,wiadomosc�html, [2012�05�03]�
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klientom, a także wartości od nich otrzymywanych� Segmentacja uwzględniająca 
wartości będące przedmiotem wymiany umożliwia firmie koncentrację na klientach 
generujących największe korzyści� W przypadku klientów uczestniczących w wymia-
nie pieniężnej, w której generują oni na rzecz firmy wpływy finansowe, niezwykle 
ważnym kryterium segmentacji staje się ich rentowność�

Kryterium wykorzystywanych kanałów marketingowych jest niezwykle istotne 
w przypadku segmentacji portfela klientów firm wielokanałowych� Firmy te wyko-
rzystują w relacjach z klientami rozmaite kanały marketingowe, charakteryzujące się 
zazwyczaj zróżnicowanym potencjałem w dostarczaniu klientom wartości� W konse-
kwencji klienci korzystający z odmiennych kanałów marketingowych mogą otrzymywać 
zróżnicowane kompozycje wartości� Co więcej, z wykorzystaniem różnych kanałów 
marketingowych jest związana konieczność poniesienia dodatkowych kosztów wy-
nikających z potrzeby nauki lub instalacji oprogramowania� Zróżnicowane kanały 
marketingowe również w odmiennym stopniu wpływają na satysfakcję klientów123�

Kolejne, istotne z punktu widzenia segmentacji portfela klientów informacje do-
tyczą etapu relacji klienta z firmą, gdyż wraz z jej rozwojem zmieniają się potrzeby 
oraz kompozycje wartości je zaspokajające� Interesującymi kryteriami segmentacji 
portfela klientów są satysfakcja oraz lojalność� Segmentacja na nich oparta umożliwia 
modyfikację kompozycji wartości do potrzeb klientów, którzy z jakichś względów 
nie wykazują określonego poziomu satysfakcji lub nie są lojalni�

Warto zauważyć, że w im większym stopniu relacje firmy z klientami z wyko-
rzystaniem internetu odzwierciedlają relacje prowadzone za pomocą tradycyjnych 
kanałów, tym bardziej segmentacja portfela klientów internetowych będzie odzwier-
ciedlała tradycyjną segmentację klientów firmy� 

Segmentacja w firmach internetowych może przebiegać według kryterium korzy-
stania z serwisu, co jest syntezą kryteriów wartości dostarczanych firmie i wartości 
oczekiwanych od firmy� Przykładowa segmentacja klientów (użytkowników) sklepów 
lub usług internetowych wygląda następująco:
■ użytkownicy pojawiający się w serwisie jednorazowo lub nieregularnie (często 

przypadkowo przez wyniki wyszukiwania lub surfowanie w internecie, szybko 
opuszczają serwis);

■ użytkownicy pojawiający się wielokrotnie (zapewne zainteresowani oferowany-
mi wartości, nie wykonali jeszcze określonej akcji, którą może być dokonanie 
transakcji, założenie konta);

123 D� Rylander, D� Strutton, L�E� Pelton, Toward a Synthesized Framework of Relational Commitment: 
Implications for Marketing Channel. Theory and Practice, „Journal of Marketing” 1997, Spring�
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■ użytkownicy, którzy wykonali określoną akcję raz lub niewiele razy (raz dokonali 
transakcji, założyli konto, lecz używają go sporadycznie);

■ użytkownicy korzystający intensywnie z wartości oferowanych przez firmę�

 Prawdopodobnie najczęściej cytowana segmentacja użytkowników społeczności 
internetowych, choć zapewne można ją zastosować również do serwisów wyko-
rzystujących koncepcję współtworzenia treści przez użytkowników, określana jest 
mianem reguły 1-9-90124� Reguła ta spopularyzowana przez J� Nielsena odwołuje 
się do zaobserwowanej już w latach 90� nierówności w partycypacji użytkowników� 
Zdaniem Nielsena w społecznościach internetowych typologia użytkowników spo-
łeczności internetowych kształtuje się następująco:
■ 1% – intensywni twórcy treści,
■ 9% – okazjonalni twórcy treści,
■ 90% – osoby korzystające z treści stworzonych przez innych�

Zdaniem Nielsena, dysproporcje są na tyle duże, że 90% treści jest tworzonych 
zazwyczaj przez 1% użytkowników� Nielsen zauważa, że wyeliminowanie nierówności 
jest niemożliwe, niemniej postuluje działania polegające na zwiększeniu partycypacji 
użytkowników mniej zaangażowanych�

Bardziej złożona segmentacja będzie następowała w przypadku serwisów spo-
łecznościowych� W segmentacji użytkowników Never Ending Friending wyróżniono 
następujące segmenty użytkowników125:
■ zaawansowani (pros) – liderzy w świecie mediów społecznościowych („bardzo 

ważna część mojego życia”),
■ bywalcy (see & be seens) – wyszukiwacze, zawsze gotowi na nowe kontakty 

(„bywanie, autoprezentacja”),
■ łącznicy (connectors) – huby kontaktów międzyludzkich („pozostawać w kon-

takcie”),
■ odkrywcy (explorers) – poszukujący praktycznych korzyści z mediów społecz-

nościowych („jeden z elementów mojego aktywnego życia”),
■ początkujący (rookies) – nowi użytkownicy ciągle bardziej przywiązani do tra-

dycyjnych mediów („warto tam zaglądać”),
■ widzowie (spectators) – w większości nieużytkownicy, świadomi, ale niezaanga-

żowani w media społecznościowe� 

124 J� Nielsen, Participation Inequality: Encouraging More Users to Contribute, 9�10�2006�   
http://www�useit�com/alertbox/participation_inequality�html, [2011�08�13]�

125 Never Ending Friending, prezentacja firmy Hypermedia, http://www�slideshare�net/domino00/
never-ending-friending-polska-presentation-668138, [2012�07�21]�
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Inne spojrzenie na segmentację użytkowników sieci społecznościowych daje 
badanie przeprowadzone przez Alarcon-del-Amo i  in� W badaniu wyróżniono 
następujące cztery segmenty� Introwertycy (19%) i początkujący (25%) okazyjnie 
używają najprostszych funkcji sieci społecznościowych, przy czym introwertycy 
korzystają z mniejszego zakresu funkcji� Wszechstronni (36%) w większym stopniu 
wykorzystują możliwości sieci społecznościowych, ale oni także robią to okazyjnie� 
Eksperci (20%) są najbardziej zaawansowani i korzystają z sieci społecznościowych 
najczęściej126�

Segmentacja portfela klientów (użytkowników) firmy powinna służyć wyodręb-
nieniu segmentów, wobec których będą stosowane odmienne strategie ukierunkowane 
na wzrost ich wartości� Jak wynika z powyżej przytoczonych badań, niektóre segmenty 
klientów mogą być wobec siebie komplementarne (twórcy treści – czytający i ko-
mentujący)� Czasami należy uwzględnić również reklamodawców jako dodatkową 
grupę klientów� Warto podkreślić raz jeszcze, że właściwa segmentacja to taka, którą 
firma będzie mogła zastosować w sposób przyczyniający się do wzrostu wartości 
klientów i dalej wzrostu wartości firmy� Dwie firmy oferujące te same wartości tym 
samym klientom mogą stosować różne segmentacje, co może wynikać z ich zasobów 
i kompetencji� Zastosowanie odmiennych strategii wobec różnych grup klientów 
może polegać na różnicowaniu stron internetowych lub innych narzędzi marketingu, 
bazując na profilach klientów� Takie podejście jest jednak skomplikowane i wymaga 
zgromadzenia szczegółowych danych o klientach i następnie wyświetlenia im róż-
nych treści� Inny sposób zakłada takie zaprojektowanie architektury informacji, aby 
na stronie internetowej znajdowały się informacje lub funkcjonalności dla różnych 
grup klientów� 

Projektując architekturę informacji stron lub innych narzędzi internetowych, należy 
pamiętać, że nie tylko użytkownicy różnią się między sobą� Zróżnicowanie występuje 
również bowiem w ramach zachowań jednego użytkownika� M� Kellar i in� wyróżnili 
cztery rodzaje zachowań użytkowników w zakresie potrzeb informacyjnych: ustalanie 
faktów, zbieranie informacji, przeglądanie, dokonywanie transakcji127� Ustalanie 
faktów to jednorazowe zadania, polegające na znalezieniu konkretnej informacji, np� 
przepisu na pizzę lub prognozy pogody na jutro� Zbieranie informacji to zadanie 
często rozłożone w czasie, w ramach którego są wykorzystywane różne źródła, np� 

126 M�-C� Alarcón-del-Amo, C� Lorenzo-Romero, M�-Á� Gómez-Borja, Classifying and Profiling Social 
Networking Site Users: A Latent Segmentation Approach, „Cyberpsychology, Behavior, and Social Networ-
king” 2011, vol� 14, no� 1/2�

127 M� Kellar, C� Watters, M� Shepherd, A Goal-based Classification of Web Information Tasks, referat 
wygłoszony na konfencji 69th Annual Meeting of the American Society for Information Science and Tech-
nology (ASIST), Austin (US), 3-8 November 2006�
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zbieranie artykułów do pracy zaliczeniowej lub informacji przed zakupem drogiego 
produktu� Przeglądanie to korzystanie z różnych stron bez ściśle ustalonego celu� 
Obejmuje czytanie wiadomości, przeglądanie blogów itp� Dokonywanie transakcji 
jest rozumiane szerzej niż jedynie w ujęciu finansowym, gdyż obejmuje wykonywanie 
różnego rodzaju zadań online takich jak: wysyłanie wiadomości, zmiana statusów 
w serwisach społecznościowych� Z badań wynika, że najbardziej popularne aktyw-
ności (46,7%) to działania o charakterze transakcji, następnie przeglądanie stron 
(19,9%), ustalanie faktów (18,3%) oraz zbieranie informacji (13,5%)� W powyższej 
charakterystyce nie mieściło się 1,7% działań� Badania te pokazują, że pamiętając 
o zróżnicowaniu klientów, warto również mieć na uwadze, iż zachowanie jednego 
klienta może się różnić w zależności od aktualnego motywu działań128� 

3.5.2. Zwiększanie zaangażowania klientów

Zwiększanie zaangażowania klienta to zwiększanie zakresu wartości będących 
przedmiotem wymiany między nim a firmą� Oznacza ono większy zakres zarówno 
wartości generowanych przez klienta na rzecz firmy, jak i wartości dostarczanych 
klientom przez firmę� Większy zakres wartości oznacza w tym przypadku dwie moż-
liwości – przedmiotem wymiany mogą być bowiem te same wartości przy większej 
intensywności wymiany oraz zakres wymienianych wartości może być rozszerzony 
o nowe� 

Poniżej zostaną opisane metody zwiększania zaangażowania klienta w wyróż-
nionych rodzajach wymian� W wymianie początkowej rola internetu sprowadza się 
do umożliwienia lub ułatwienia pierwszego kontaktu klienta z firmą� Zwiększenie 
zaangażowania klientów może się odbywać przez dostarczenie pełniejszych informacji 
na temat firmy i jej produktów, a także przez usprawnienia w komunikowaniu z fir-
mą� Odbywać się to może z wykorzystaniem multimedialnego przekazu, łączącego 
elementy obrazu i dźwięku oraz umożliwiającego interakcję użytkownika� W ramach 
zwiększania zaangażowania klienta mieści się również proces wzbogacania produktu 
w informacje� Dostarczanie pełniejszych informacji w wymianie podstawowej może 
również przybrać formę umożliwienia klientom kontrolowania za pomocą internetu 
procesu wymiany wartości� Przykładem tego mogą być firmy kurierskie umożliwia-
jące aktualny podgląd lokalizacji przesyłki� 

128 Typologia powtórnych wizyt w serwisach bazująca na badaniach firmy Microsoft została przed-
stawiona w referacie: E� Adar, J� Teevan, S�T� Dumais, Large Scale Analysis of Web Revisitation Patterns, 
referat na konferencję Human Factors in Computing Systems, 2008, http://research�microsoft�com/en-us/
um/people/sdumais/chi08-adaretal-final�pdf, [2011�08�15]�
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Szersze możliwości zwiększania zaangażowania klienta występują w wymianie 
reklamowej, w której firma nieodpłatnie oferuje klientowi wartości w zamian za 
emisję reklam� Zwiększanie zaangażowania klienta polega wówczas na umożliwieniu 
mu korzystania z kolejnych wiązek wartości oferowanych przez firmę� Przykładem 
firmy stosującej tę strategię jest Google� Początkowo oferowała ona wyszukiwarkę 
tekstową, następnie umożliwiała również przeszukiwanie plików zgromadzanych 
w komputerze użytkownika (Google Desktop), komunikowanie (Gmail), planowanie 
(Google Calender), publikowanie zdjęć (Google Picassa)� Konsekwencją dostarczania 
klientowi kolejnych wiązek wartości jest zwiększona częstotliwość użycia, umożli-
wiająca wyświetlanie większej liczby reklam� Zwiększanie zaangażowania klienta 
przez oferowanie kolejnych wiązek wartości jest powszechną strategią wśród firm 
uczestniczących w wymianie reklamowej� Strategia ta zakłada zaoferowanie popu-
larnej usługi, a następnie zachęcanie klientów do skorzystania z kolejnych, które 
często są zintegrowane z usługą podstawową�  

Wymiana pieniężna przedstawia inne możliwości zwiększania zaangażowania 
klienta� W wymianie tej klient dokonujący zakupów otrzymuje od firmy kompozycję 
wartości w zamian za wpływy finansowe generowane na jej rzecz� Firmy dążą do 
wzrostu liczby klientów dokonujących zakupu i liczby wiązek wartości dostarczanych 
klientowi, gdyż powoduje to zwiększenie wpływów firmy� 

Niezwykle istotną kwestią w zakresie zwiększania zaangażowania klientów jest 
skłonienie do dokonania zakupu osób odwiedzających sklep internetowy� Szacuje 
się, że liczba klientów dokonujących zakupów w sklepie internetowym to zazwyczaj 
ok� 2,5% osób odwiedzających sklep129� Zdolność firmy do konwersji osób ogląda-
jących w klientów dokonujących zakupów ma niezwykle istotne znaczenie dla jej 
wyniku finansowego� 

H�H� Kuan i in� przeprowadzili badania nad wpływem strony internetowej na 
zamiar dokonania pierwszego i powtórnego zakupu130� Badania zostały przeprowa-
dzone z wykorzystaniem serwisów sprzedażowych z branży turystycznej� W badaniu 
uwzględnili oni trzy wymiary strony internetowej: postrzeganą jakość systemu 
(stopień, w jakim strona jest łatwa do użycia i umożliwia konsekwentne interakcje), 
postrzeganą jakość informacji (stopień, w jakim użytkownik uważa, że informacja 
zamieszczona na stronie internetowej jest właściwa tematycznie, dokładna i aktualna) 
oraz postrzeganą jakość usługi (stopień, w jakim użytkownik uważa, że strona jest 
interaktywna, przejrzysta w zakresie bezpieczeństwa i polityki prywatności, umożliwia 

129 Dane z rynku amerykańskiego, http://index�fireclick�com [2012�05�15]�
130 H�H� Kuan, G�-W� Bock, V� Vathanophas, Comparing the Effects of Website Quality on Customer 

Initial Purchase and Continued Purchase at E-Commerce Websites, „Behaviour & Information Techno-
logy” 2008, vol� 27, no� 1, January–February, s� 3–16�
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efektywne wyszukiwanie i porównanie)� Z ich badań wynika, że wszystkie wymie-
nione czynniki wpływają zarówno na zamiar dokonania pierwszego, jak i kolejnego 
zakupu� Spośród wyróżnionych czynników na zamiar dokonania pierwszego zakupu 
największy wpływ miała postrzegana jakość systemu, natomiast na zamiar dokonania 
kolejnego zakupu – postrzegana jakość usługi�

Kolejnym ważnym zagadnieniem w zakresie zwiększania zaangażowania klien-
tów w ramach wymiany pieniężnej jest wykorzystanie istniejącej relacji z klientami 
dokonującymi zakupów do sprzedaży im kolejnych produktów� Działania w tym 
zakresie nazywane są w niniejszym opracowaniu sprzedażą dodatkową� Pojęcie 
to obejmuje zarówno sprzedaż rozszerzającą (up-selling), czyli sprzedaż droższych 
produktów z tej samej kategorii, oraz sprzedaż uzupełniającą (sprzedaż krzyżowa, 
cross-selling), czyli sprzedaż produktów komplementarnych. Obydwa terminy, up-
-selling i cross-selling, bywają różnie tłumaczone oraz definiowane, a w praktyce 
biznesu granica między nimi ulega zatarciu, dlatego poniżej będzie używane pojęcie 
sprzedaży dodatkowej łączące powyższe działania� 

Korzyści ze sprzedaży dodatkowej są obopólne� Występują one bowiem zarówno 
po stronie firmy, jak i klienta� Dzięki sprzedaży dodatkowej firmy osiągają wyższe 
przychody� Zwiększonej sprzedaży nie towarzyszą przy tym koszty pozyskania no-
wych klientów, ale z reguły niższe koszty skłonienia dotychczasowych klientów firmy 
do skorzystania z kolejnego produktu lub usługi� Dzięki wykorzystaniu baz danych 
działania wspierające sprzedaż dodatkową można ukierunkowywać na grupy klientów 
charakteryzujące się wyższym prawdopodobieństwem zakupu danego produktu lub 
usługi� Pozwala to na zwiększenie efektywności działań przez ograniczenie kosztów, 
polegające na pominięciu grup mniej skłonnych do zakupu�

Interesującym sposobem na zwiększanie zaangażowania w sklepach interneto-
wych są systemy rekomendacyjne� Dostarczają one propozycji produktów, które 
mogą zainteresować klienta, który nabył lub przeglądał inny produkt� Tworzone są 
one na bazie posiadanych danych o zachowaniach klientów (np� transakcjach) z wy-
korzystaniem zazwyczaj zaawansowanych algorytmów� Do najczęściej podawanych 
firm z tego zakresu należą Amazon�com i Netflix� Amazon�com na bazie zachowań 
klientów wyświetla propozycje zakupu innych produktów i produkty kupowane 
przez klientów, którzy kupili oglądany produkt� Netflix, internetowa wypożyczalnia 
filmów, przedstawia rekomendacje filmów zbliżonych do danego� Skuteczność tych 
działań jest trudna do oszacowania� Spotkać można opinie, że system rekomenda-
cyjny Amazon�com generuje od 20 do 30% sprzedaży ogólnej firmy131, natomiast 

131 M� Marshall, Aggregate Knowledge raisas $5M from Kleiner, on a roll, 2006�10�12, http://venturebeat�
com/2006/12/10/aggregate-knowledge-raises-5m-from-kleiner-on-a-roll/, [2011�02�07]�
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Netflix w swoich komunikatach podaje, że 60% jego klientów korzysta z systemów 
rekomendacji132� Laudon i Traver podają dane o skromniejszym wpływie systemów 
rekomendacyjnych na sprzedaż w sklepie internetowym� Wdrożenie systemu reko-
mendacyjnego (You-Might-Also-Like) w sklepie FreshDirect oferującym produkty 
spożywcze przyczyniło się do wzrostu sprzedaży o 5%133�

Interesującym podejściem do zwiększania sprzedaży na stronie jest koncepcja 
dostosowania strony internetowej do stylu poznawczego użytkownika (leader 
– naśladowca, analityczny/wizualizujący – holityczny/werbalizujący, impulsywny 
– refleksyjny, czytelnik-słuchacz)� Opisują to m�in� Hause i in� w artykule Website 
Morphing134� W przeprowadzonym przez nich badaniu dostosowywano wygląd strony 
internetowej firmy telekomunikacyjnej BT Group przy zachowaniu niezmienio-
nych treści� Autorzy badania szacują możliwości zwiększenia zamiaru zakupowego 
użytkowników o 20%, co w przypadku badanej firmy skutkowałoby przychodami 
wyższymi o 80 mln USD� Komentując wyniki tych badań, warto podkreślić, że takie 
podejście wymaga z jednej strony stworzenia dogłębnych profili klientów, a z drugiej 
– dużego nakładu pracy związanego z prezentacją treści w serwisie internetowym� 
W opisywanych badaniach respondenci wypełniali ankietę, na bazie której zostały 
określone ich style poznawcze� Skłonienie klientów, aby wypełnili tego typu ankietę, 
może być utrudnione ze względu na niechęć klientów do dzielenia się tego typu 
informacjami� Drugą trudnością jest różnicowanie strony internetowej ze względu 
na styl poznawczy użytkownika� Może to wymagać wiele pracy z zakresu zarządzania 
treścią� Co więcej, kolejnym problemem jest identyfikacja użytkownika, na bazie 
której zostanie dokonane zmiana w wyświetlaniu strony� Prawdopodobnie jednym 
z łatwiejszych sposobów na wykorzystanie wniosków z przedstawionych badań jest 
różnicowanie wiadomości wysyłanych użytkownikom za pomocą poczty elektro-
nicznej (np� newsletter) i powiązane z tym różnicowanie strony przejściowej (tzw� 
landing page)� Ten sposób pozwala na w miarę jednoznaczne dotarcie do określonej 
osoby (identyfikacja przez adres poczty elektronicznej) i nie wymaga różnicowania 
całej strony internetowej, a jedynie wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną 
i stron przejściowych�

Efektem towarzyszącym sprzedaży dodatkowej często jest wyższa stopa retencji 
klientów nabywających większą liczbę produktów firmy� Wyższą stopę retencji moż-
na wytłumaczyć większymi trudnościami związanymi ze zmianą firmy (wyższymi 

132 Materiały firmy Netflix�
133 K�C� Laudon, C�G� Traver, E-commerce 2010. Business. Technology. Society, Pearson Education, 

Boston 2010�
134 J� Hauser, U� Glen, G� Liberali, M� Braun, Website Morphing, „Journal of Marketing Science” 2009, 

vol� 28, no� 2�

SGH_155_2012_10_113_Internet_Doligalski-.indd   198 2/8/13   9:41 AM



3.5. Dostarczanie wartości klientom 199

kosztami zmiany dostawcy), która jest dostarczycielem wielu produktów lub usług� 
Gupta i Lehman podają przykład firmy Cox Communications, świadczącej szeroki 
zakres usług związanych z przekazywaniem danych, do których należą m�in� telewizja 
kablowa, łączność telefoniczna, dostęp do internetu135� Klienci firmy korzystający 
z dwóch lub więcej jej usług charakteryzują się wyższą stopą retencji niż klienci 
korzystający z jednej usługi� Rysunek 3�6 przedstawia miesięczną stopę rezygnacji 
z usług firmy (customer churn rate) wśród grup klientów w różnym stopniu zaan-
gażowanych w korzystanie z usług firmy�

Rysunek 3.6. Miesięczna stopa rezygnacji z usług firmy
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Źródło: S� Gupta, D�R� Lehmann, Managing Customers as Investment, Wharton School Publishing, Upple Saddle 
River 2005, s� 67�

Interesujące jest porównanie zwiększania zaangażowania klientów w ramach 
wymiany reklamowej oraz działań w zakresie sprzedaży dodatkowej� W przypad-
ku wymiany reklamowej klientowi proponowana jest zazwyczaj niewielka liczba 
nowych wiązek wartości, którymi może być korzystanie z poczty elektronicznej, 
komunikatora internetowego oraz innych wartości niedostępnych dla niezareje-
strowanych użytkowników� Najczęściej proces zwiększania zaangażowania klientów 
nie jest różnicowany ze względu na profile klientów� Sprzedaż dodatkowa obejmuje 
z kolei często działania bardziej wyrafinowane i uwzględniające dogłębną wiedzę 
o konsumencie� W ramach sprzedaży dodatkowej oferuje się klientom produkty na 
podstawie ich profili, w szczególności historii dotychczasowych zakupów� Sprzedaż 
dodatkowa może naturalnie przyjąć formę działań niezróżnicowanych, oznaczać to 
będzie jednak niewykorzystanie możliwości oferowanych przez internet�

135 S� Gupta, D�R� Lehmann, Managing Customers as Investment, Wharton School Publishing, Upple 
Saddle River 2005, s� 67�
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Interesujące są sposoby zwiększania zaangażowania klientów przedstawione 
przez Li i Bernoffa136� Autorzy rozpatrują zwiększanie zaangażowania klientów 
z perspektywy wykorzystania mechanizmów społecznościowych� Formułują oni 
model pięciu działań, który koreluje z przedstawioną w niniejszym opracowaniu 
koncepcją wymiany wartości� Model ten, ze względu na swoją uniwersalność, znaj-
duje zastosowania w każdym z trzech elementów wymiany i, jak podkreślają autorzy, 
zarówno na rynku odbiorców indywidualnych, jak i instytucjonalnych (tab� 3�8)�

Tabela 3.8.  Zwiększanie zaangażowania klienta w wymianę wartości według  
Li i Bernoffa

Działanie Opis

Słuchanie Regularny monitoring rozmów, które klienci prowadzą ze sobą jako alternatywa dla 
badań ankietowych i wywiadów zogniskowanych.

Komunikowanie się Uczestniczenie w rozmowach i stymulowanie dwukierunkowej wymiany poglądów 
między klientami jako alternatywa dla jednostronnych komunikatów.

Inspirowanie Umożliwienie najbardziej entuzjastycznie nastawionym klientom sprzedawanie 
produktów.

Wspieranie Stwarzanie klientom możliwości udzielania wzajemnego wsparcia.

Zaangażowanie Zachęcanie klientów do wspólnej pracy nad rozwiązaniami, które pozwolą podnieść 
jakość produktu lub usługi.

Źródło: Ch� Li, J� Bernoff, Marketing technologii społecznych. Groundswell, czyli jak wykorzystać Web 2.0 w twojej 
firmie, MT Biznes, Warszawa 2000, s� 107�

Powyższy model warto zestawić z działaniami tradycyjnych firm handlowych 
z rynku konsumenckiego w zakresie mediów społecznościowych� Z badań przepro-
wadzonych przez Economist Intelligence Unit i opublikowanych w 2011 r� w raporcie 
The Social Shopper wynika, że najczęstszym motywem ich użycia była promocja 
produktów (56%), następnie obsługa klienta (36%), promocja kuponów lub rabatów 
(32%), dialog z klientami w celu poznania ich odczuć (32%) oraz zbieranie informacji 
przydatnych w procesie konkurowania (28%)137�

136 Ch� Li, J� Bernoff, Marketing technologii społecznych. Groundswell, czyli jak wykorzystać Web 2.0 
w twojej firmie, MT Biznes, Warszawa 2000, s� 107�

137 Raport The Social Shopper, „Economist Intelligence Unit”, czerwiec 2011, http://viewswire�eiu�com/
report_dl�asp?mode=fi&fi=358250220�pdf&rf=0, [2011�09�20]�
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3.5.3. Budowa lojalności klientów

3.5.3.1. Pojęcie lojalności

Podobnie jak w przypadku opisywanych wcześniej innych wymiarów relacji firmy 
z klientem, takich jak zaufanie czy zaangażowanie, istnieje wiele definicji lojalności� 
F� Reichheld definiuje lojalność jako gotowość danej osoby – klienta, pracownika, 
przyjaciela – do inwestycji lub wyrzeczeń w celu pogłębienia relacji� Reichheld za-
uważa również, że „w przypadku klienta lojalność może oznaczać utrzymanie więzi 
z dostawcą, na którego można liczyć i który gwarantuje spore korzyści w dłuższej 
perspektywie, ale nie zawsze oferuje najlepszą cenę na rynku”138� Według R�L� Olivera 
lojalność jest to głęboko zakorzeniona chęć dokonywania kolejnych zakupów lub 
protegowania preferowanego produktu w przyszłości, prowadząca do powtarzających 
się zakupów tej samej marki lub zestawu marek, pomimo działań marketingowych 
skłaniających do zmiany dostawcy139�

W niniejszym opracowaniu przez lojalność klienta rozumiany jest zamiar 
kontynuowania relacji z firmą wynikający z chęci podtrzymywania relacji lub z wy-
sokich kosztów zmiany dostawcy� Konsekwencją lojalności może być korzystanie 
z usług firmy, nabywanie jej produktów lub protegowanie firmy (np� polecenie jej 
znajomym), wspieranie firmy (np� przez dostarczanie informacji o produktach) czy 
też ochrona jej wizerunku�

Rysunek 3.7. Komponenty, istota i konsekwencje lojalności
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Źródło: Opracowanie własne�

138 F� Reichheld, Najważniejszy jest wskaźnik wzrostu, „Harvard Business Review” 2004, maj�
139 R�L� Oliver, Whence Consumer Loyalty?, „Journal of Marketing” 1999, vol� 63�
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Pojęciem zbliżonym do chęci klienta kontynuowania relacji jest przywiązanie 
(customer commitment)� M� Moorman i in� definiują je jako trwałą chęć podtrzy-
mywania cenionej relacji140� Anderson i Weitz podają pełniejszą definicję; według 
nich przywiązanie obejmuje pragnienie rozwijania stabilnej relacji, gotowość do 
krótkookresowych poświęceń w celu podtrzymania relacji oraz przekonanie o jej 
stabilności141� Storbacka i in� definiują przywiązanie jako zamiar i nastawienie oby-
dwu stron do współdziałania142� R�M� Morgan i S�D� Hunt w znanej publikacji The 
Commitment –Trust Theory of Relationship Marketing definiują pojęcie przywią-
zania jako przekonanie, iż relacja jest na tyle istotna, że wymagane jest poniesienie 
maksymalnego wysiłku, aby ją utrzymać143� Do najważniejszych cech przywiązania 
zaliczane są trwałość i niezmienność, długookresowość oraz ukierunkowanie na 
przyszłość� Zdaniem Morgana i Hunta przywiązanie zakłada wrażliwość odzwier-
ciedlającą bliską zależność pomiędzy przywiązaniem a zaufaniem� W literaturze 
przedmiotu można spotkać dwa ujęcia przywiązania: emocjonalne i racjonalne144� 
Przywiązanie emocjonalne charakteryzuje osoby podzielające te same wartości co 
organizacja oraz identyfikujące się z nią� Przywiązanie racjonalne wynika z oceny 
relacji z organizacją obejmującej poniesione i przewidywane nakłady oraz korzyści� 
Każda z tych form przywiązania wywiera odmienny wpływ na rozwój relacji� Zda-
niem Kumara, przywiązanie emocjonalne ma największy wpływ na rozwój relacji 
korzystnej dla obu stron145� Przyczynia się ono bowiem do chęci kontynuowania 
relacji, jakości (performance) oraz do gotowości dokonywania dalszych inwestycji 
w relację� Przywiązanie emocjonalne wpływa negatywnie na rozwój alternatyw dla 
relacji oraz zachowań oportunistycznych� W przeciwieństwie do emocjonalnego 
przywiązanie racjonalne przyczynia się do rozwoju alternatyw dla relacji oraz za-
chowań oportunistycznych� Poniżej zostaną opisane koszty zmiany dostawcy, które 
obok chęci kontynuowania relacji są determinantą lojalności klienta� 

140 D� Rylander, D� Strutton, L�E� Pelton, Toward a Synthesized Framework of Relational Commitment: 
Implications for Marketing Channel. Theory and Practice, „Journal of Marketing” 1997, Spring�

141 E� Anderson, B� Weitz, The Use of Pledges to Build and Sustain Commitment in Distribution Chan-
nels, „Journal of Marketing Research” 1992, vol� 29� 

142 K� Storbacka, T� Strandvik, Ch� Grönroos, Managing Customer Relationships for Profit: The Dyna-
mics of Relationship Quality, „International Journal of Service Industry Management” 1994, vol� 5� 

143 R�M� Morgan, S�D� Hunt, The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing, „Journal of 
Marketing” 1994, no� 58, July�

144 M� Wetzels, K� de Ruyter, M� Van Birgelen, Marketing service relationships: the role of commitment, 
„Journal of Business & Industrial Marketing” 1998, vol� 13, no� 4/5�

145 Tamże�
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3.5.3.2. Koszty zmiany dostawcy

Zagadnienie kosztów zmiany dostawcy zyskało na popularności w ostatnich la-
tach, przy czym pojawiało się ono również we wcześniejszych publikacjach� Selten 
w artykule Ein Oligopolmodell mit Nachfragetraegheit opublikowanym w 1965 r� 
sformułował dynamiczny model konkurencji między oligopolistami zakładający, 
że popyt zależy nie tylko od aktualnych cen, ale także od inercji popytu wynikają-
cej ze sprzedaży w poprzednich okresach146� Wspomniany artykuł odegrał istotną 
rolę w rozwoju analizy równowagi w teorii gier niezespołowych, za co Selten wraz 
z Nashem i Harsanyi otrzymali w 1994 r� Nagrodę Banku Szwecji im� Afreda Nobla 
w dziedzinie ekonomii147�

Pojęcie kosztów zmiany dostawcy pojawia się również w monografii Portera 
Przewaga konkurencyjna, wydanej po raz pierwszy w 1980 r�148� W poźniejszym, 
poprawionym wydaniu Porter określa koszty zmiany jako stałe koszty, jakie musi 
ponieść nabywca, jeżeli zdecyduje się zmienić dostawcę149� Interesujące jest użycie 
wyrażenia „koszty stałe” – sugeruje ono, że koszty zmiany nie wzrastają proporcjo-
nalnie do intensywności relacji z dostawcą mierzonej liczbą zakupionych od niego 
produktów� Sobolewski przytacza pełniejszą definicję kosztów zmiany dostawcy, której 
autorami są McSorley i in� Koszty zmiany dostawcy są to faktycznie lub subiektywnie 
postrzegane koszty, które muszą być poniesione przy zmianie dostawcy i których 
nie trzeba ponosić, jeżeli pozostaje się wiernym dotychczasowym dostawcom150� 

Znamienny jest fakt, że pojęcie kosztów zmiany dostawcy rzadko pojawia się 
w szeroko rozumianej literaturze marketingowej� Ph� Kotler w Marketingu wspo-
mina o potrzebie stworzenia bariery powstrzymującej klientów od odchodzenia od 
firmy� Bariera taka może wiązać się z wyższymi kosztami materiałowymi, wyższym 
kosztem pozyskania nowego klienta lub utratą opustów� Kotler dodaje jednak, że 
zapewnienie klientom wysokiego poziomu satysfakcji jest lepszym sposobem na ich 

146 M� Sobolewski, Konkurencja na rynku telefonii komórkowej w Polsce. Rola międzysieciowej mobil-
ności konkurentów, praca doktorska napisana pod kierunkiem prof� dr hab� T� Żylicza, http://www�case�
com�pl/upload/publikacja_plik/11993178_doktorat_Sobolewski_www�pdf, [2011�03�25], s� 13�

147 Laureaci Nagrody Banku Szwecji im. A. Nobla w dziedzinie ekonomii, http://www�sgh�waw�pl/ 
ogolnouczelniane/biblioteka/nobel/ [2011�03�25]�

148 M� Porter, Competitive Strategy. Techiques for Analyzing Industries and Competitors, The Free Press, 
New York 1980, s� 114�

149 M� Porter, Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Helion, Gliwice 
2006, s� 204�

150 M� Sobolewski, Konkurencja na rynku telefonii komórkowej w Polsce. Rola międzysieciowej mobil-
ności konkurentów, jw�
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retencję151� Garbarski zaś podaje ograniczenie możliwości zmiany sprzedawcy jako 
jedno z czterech działań marketingowych związanych z utrzymaniem klientów152�

McSorley i in� dokonali następującej klasyfikacji kosztów zmiany dostawcy153:
■ koszty transakcyjne, 
■ koszty kompatybilności,
■ koszty nauki,
■ koszty kontraktualne,
■ koszty niepewności,
■ koszty psychologiczne�

W przypadku niektórych produktów zmiana dostawcy jest związana z poniesieniem 
kosztów transakcyjnych� Przykładem takich kosztów są czas i pieniądze poświęcone 
na analizę ofert, na podstawie których zostanie dokonany wybór dostawcy� Koszty 
kompatybilności powstają, gdy klient pragnący zakupić produkt innej firmy musi 
wpierw zakupić tzw� produkt systemowy tej firmy� Często podawanym przykładem 
zastosowania kompatybilności są ostrza maszynek do golenia poszczególnych firm� 
Koszty nauki związane z obsługą nowego produktu mogą być istotnym elementem 
zniechęcającym do zmiany dostawcy� Rola tej kategorii kosztów wzrasta wraz ze 
złożonością technologiczną produktów� Firmy posiadające wiele produktów dbają 
o niwelowanie kosztów związanych z nauką obsługi innego produktu tej samej firmy, 
stosując te same rozwiązania� Koszty kontraktualne obejmują kary za przedterminowe 
wypowiedzenie kontraktu� Do tej kategorii należą również inne formy przywiązania 
klienta do firmy obejmujące m�in� programy lojalnościowe� Koszty niepewności 
występują, gdy klient jest w stanie ocenić jakość lub stopień zaspokojenia swoich 
potrzeb dopiero po konsumpcji produktu lub usługi� Koszty te pojawiają się głów-
nie przy produktach lub usługach, które są trudno parametryzowane lub których 
ocena zależy w dużym stopniu od gustów konsumenta� Koszty psychologiczne 
powstają, gdy zmiana produktu wiąże się ze zmianą dotychczasowych nawyków, 
przyzwyczajeń czy preferencji� W literaturze marketingowej często wspomina się 
o konsekwencji tego rodzaju kosztu zmiany dostawcy w postaci inercji polegającej 
na niechęci konsumenta do zmian� 

151 Ph� Kotler, Marketing, Rebis, Poznań 2005, s� 76�
152 L� Garbarski, Sposoby pozyskiwania i  utrzymania nabywców, w: Efektywność marketingu, red� 

W� Wrzosek, PWE, Warszawa 2005, s� 95�
153 C� McSorley, A� Padilla, M� Williams, D� Fernandez, T� Reye, Switching Costs, A Report Prepared 

for the Office of Fair Trading and the Department of Trade and Industry by National Economic Research 
Associates, http://www�oft�gov�uk/shared_oft/reports/comp_policy/oft655aannexea�pdf, [2011�03�25]�
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Należy zauważyć, że powyższa lista nie wydaje się wyczerpująca� McSorley i in� 
nie wspominają o koszcie, jakim jest strata z nieperfekcyjnej substytucji (strata wy-
nikająca z niższej jakości wartości otrzymywanych od nowego dostawcy)� McSorley 
i in� wspominają wprawdzie o kosztach emocjonalnych, ale mogą one być właśnie 
konsekwencją nieperfekcyjnej substytucji� Wprawdzie cytowani autorzy wyróżnili 
kategorie kosztów transakcyjnych wśród kosztów zmiany dostawcy, ale pozostałe 
koszty też można zaliczyć do kosztów transakcyjnych� Wyjątkiem są właśnie koszty 
emocjonalne lub szerzej – strata wynikająca z nieperfekcyjnej substytucji� Z tej ka-
tegoryzacji wynikają wnioski, że firmy z jednej strony mogą zwiększać transakcyjne 
koszty zmiany dostawcy, z drugiej – dbać o przewagę wyróżniającą� Im bardziej 
unikatowe wartości firma będzie oferować, tym – przy pozostałych warunkach 
niezmienionych – trudniej klientom będzie od niej odejść�

Jak piszą C� Shapiro i H�R� Varian, identyfikacja, zrozumienie oraz pomiar kosz-
tów zmiany, a także stworzenie właściwej dla nich strategii, to elementy niezbędne 
dla skutecznego konkurowania we współczesnej gospodarce154� J� Farell i C� Shapiro 
zaliczają koszty zmiany do aktywów właściwych wyłącznie relacji z określonym 
dostawcą155� W literaturze przedmiotu koszty zmiany dostawcy zalicza się wraz 
z satysfakcją klienta do najważniejszych determinant lojalności klienta156� Często 
w publikacjach dotyczących lojalności pojawia się wybrany aspekt kosztów zmiany 
dostawcy� D� Siemieniako oraz W� Urban wspominają o przyzwyczajeniu, które 
obok zaufania i zaangażowania kształtuje lojalność� Autorzy za Shawem podają, że 
klienci na zasadzie przyzwyczajenia powtarzają zakupy, aby uniknąć ewentualnych 
rozczarowań związanych z produktami innych dostawców157� Awersja do ryzyka 
jako przesłanka lojalności pojawia się również w innych publikacjach� Gourville 
podaje, że utrata korzyści jest dla konsumenta bardziej odczuwalna niż otrzymanie 
tej samej korzyści158� Uważa się, że dla klientów indywidualnych psychologiczny 
wymiar kosztów zmiany jest najtrudniejszy do przezwyciężenia159� Wysoki poziom 

154 C� Shapiro, H�R� Varian, Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy, „Harvard 
Business School Press” 1998, s� 133�

155 J� Farrell, C� Shapiro, Dynamic Competition with Switching Costs, „The RAND Journal of Econo-
mics” 1988, vol� 19, no� 1, Spring�

156 Por� C� Fornell, A National Consumer Satisfaction Barometer: The Swedish Experience, „Journal of 
Marketing” 1992, vol� 56, January; A� Caruana, The impact of switching costs on customer loyalty: A Study 
Among Corporate Customers of Mobile Telephony, „Journal of Targeting, Measurement and Analysis for 
Marketing” 2004, vol� 12�

157 D� Siemieniako, W� Urban, Typy lojalnych klientów na podstawie cech więzi lojalności, „Marketing 
i Rynek” 2006, nr 1�

158 T� Jelassi, A� Enders, Strategies for e-Business. Creating Value through Electronic and Mobile Com-
merce. Concept and Cases, FT Prentice Hall, Essex 2005, s� 142�

159 A� Caruana, The impact of switching costs on customer loyalty: A study among corporate customers 
of mobile telephony, „Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing” 2004, vol� 12� 
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kosztów zmiany dostawcy może prowadzić do tzw� efektu lock-in (brak adekwatnego 
polskiego tłumaczenia: efektu uwięzienia klienta), polegającego na ponawianiu przez 
klienta zakupów i wynikającego z kosztów zmiany, a nie z satysfakcji� Jak podaje 
O� Shy występowanie na rynku efektu lock-in pozwala na ustalanie ceny powyżej 
kosztu krańcowego160� 

Wpływ kosztów zmiany dostawcy na funkcjonowanie rynku i strategie firm 
był również przedmiotem prac P Klemperera utrzymanych w nurcie ekonomii 
gałęziowej (ekonomii przemysłowej, industrial organization), obszaru wiedzy 
tłumaczącej zachowanie firm i rynków na podstawie analizy mikroekonomicznej� 
Z badań Klemperera wynika, że koszty zmiany dostawcy mogą prowadzić do niższej 
konkurencyjności rynku, w tym wyższych cen161, ograniczenia wejść nowych graczy 
na rynek162, ograniczenia strat wynikających z wojen cenowych163� Wnioski z tych 
badań potwierdzają tezę, że głównym beneficjentem kosztów zmiany dostawcy jest 
firma, która nakłada je na swoich klientów� Podmiotami, które tracą w wyniku tych 
działań, są klienci firmy oraz pozostali klienci, a także często potencjalni konkurenci 
pragnący wejść na rynek164�

W� Dolfsma opisuje ryzyko ograniczenia korzyści dla klienta wynikające z po-
niesienia przez niego specyficznych inwestycji w celu rozwoju relacji z danym 
podmiotem, którym może być producent, pośrednik lub sprzedawca� Specyficzne 
inwestycje (asset specificity) oznaczają w tym przypadku nakład pracy poniesiony 
w celu zainicjowania lub rozwoju relacji z danym podmiotem, który w niewielkim 
stopniu może być wykorzystany przy zmianie dostawcy� W ten sposób klient nakłada 
na siebie koszty zmiany dostawcy, oznaczające konieczność ponownego poniesienia 
kosztów przy rozpoczęciu relacji z nowym dostawcą� Prowadzić to może do tzw� efektu 
lock-in, czyli sytuacji, w której klient ma zamiar kontynuować relację z firmą, nawet 
gdy nie jest z tej relacji usatysfakcjonowany� Dolfsma klientów, którzy na rynkach 
elektronicznych współtworzą wartość z firmą i jednocześnie nie są w stanie zerwać 
z nią relacji, określa jako klientów-poddostawców, dobitnie akcentując ich służebny 
charakter wobec firmy165�

160 O� Shy, A Quick And Easy Method for Estimating Switching Costs, „International Journal of Indu-
strial Organization” 2002, vol� 20� 

161 P� Klemperer, The Competitiveness of Markets with Switching Costs, ,,Rand Journal of Economics” 
1987, vol� 18, no� 1, Spring�

162 P� Klemperer, Entry Deterrence in Markets with Consumer Switching Costs, „The Economic Jour-
nal” 1987, vol� 97� 

163 P� Klemperer, Price Wars Caused by Switching Costs, „Review of Economic Studies” 1989, no� 56� 
164 T� Doligalski, A� Waczyńska, Koszty zmian dostawcy jako determinanta działań w zakresie relacji 

z klientami, „Handel Wewnętrzny” 2011, listopad-grudzień, cz� 2� 
165 W� Dolfsma, Collective Consuming: Consumers as Subcontractors in Electronic Markets, „The Infor-

mation Society” 2006, no� 22, s� 177–183�
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Zasadne wydaje się pytanie o kwestie etyczne związane z kosztami zmiany do-
stawcy� Skoro klienci uważani są za główny zasób przedsiębiorstwa dostarczający 
firmie przychodów i innych wartości niezbędnych dla jej funkcjonowania, to czy 
z etycznego punktu widzenia firma powinna nakładać na klientów często uciążliwe 
koszty zmiany dostawcy? 

Koszty zmiany dostawcy mogą wynikać z oferowanych klientom wartości� Jeżeli 
firma usługowa działająca na rynku instytucjonalnym (np� agencja reklamowa) 
pozyskuje lukratywne zlecenie od dużej firmy, zapewne zastosuje tzw� strategię 
bliskości z klientem� Agencja reklamowa będzie mianowicie próbowała rozpoznać 
jak najlepiej potrzeby klienta i następnie dostosować do nich oferowane wartości, 
zarówno w zakresie finalnego produktu, jak i kwestii komunikacyjnych czy proce-
duralnych� Z perspektywy klienta sytuacja ta może wyglądać atrakcyjnie, gdyż to 
agencja reklamowa w służebny sposób stara się zaspokoić jego potrzeby� Niemniej, 
wraz z każdym kolejnym wysiłkiem w zakresie rozpoznania potrzeb klienta i do-
stosowania do nich oferty, to właśnie agencja reklamowa nakłada na klienta koszty 
zmiany dostawcy� Znalezienie alternatywnego dostawcy i osiągnięcie stanu bliskiej 
współpracy wiąże się bowiem z punktu widzenia klienta z inwestycją czasu i pie-
niędzy oraz konieczności poniesiona wysiłku przy jednoczesnym dużym stopniu 
niepewności w zakresie finalnego wyniku tych działań� W ten sposób, ale nie jedyny, 
oferowanie klientom konkurencyjnych wartości pozwala na związanie ich z firmą, 
co prowadzi do poprawy jej pozycji konkurencyjnej i umożliwia osiągnięcie korzyści 
opisanych przez Klemperera� 

Warto zauważyć, że zwiększanie lojalności klientów związane z kosztami zmiany 
dostawcy nie wynika jedynie z ich nakładania na klientów, lecz także z uświadamiania 
im poziomu tych kosztów166�

3.5.3.3. Budowanie lojalności klientów w internecie

Budowanie lojalności klientów w internecie przebiega w zróżnicowany sposób, 
w zależności od rodzaju wymiany wartości między klientem a firmą� Początkowa wy-
miana wartości służy umożliwieniu lub usprawnieniu wymiany wartości dokonującej 
się poza internetem� Istotą tej wymiany jest dostarczanie potencjalnym i aktualnym 
klientom informacji na temat firmy i jej produktów, sposobu rozwiązania problemu 
klientów, a także umożliwienie sprawnej komunikacji� Budowa lojalności klientów 
polega wówczas na podtrzymywaniu relacji z dotychczasowymi klientami, zachęcaniu 

166 L� Garbarski, Koszty zmiany dostawcy jako determinanta zachowań uczestników rynku w warunkach 
niepewności, w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, 
L� Garbarski, J� Tkaczyk, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009�
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ich do ponownych zakupów lub zwiększania częstotliwości zakupów danego produktu� 
W tym celu wykorzystywane są media społecznościowe oraz jednostronne narzędzia 
komunikacji takie jak newsletter (elektroniczny biuletyn wysyłany do zarejestrowa-
nych osób) lub rzadziej kanały RSS (narzędzia do pobierania aktualnych informacji 
z wybranych stron, łączące funkcjonalność newslettera i przeglądarki internetowej; 
korzystają z niego głównie osoby posiadające większą wiedzę technologiczną)� 

Interesujące jest wykorzystanie internetu do budowy lojalności klientów w sek-
torze dóbr szybko zbywalnych� Dostarczanie w tym wypadku aktualnych informacji 
na temat firmy lub produktów mija się z celem, gdyż informacje tego typu nie są 
zazwyczaj istotne z punktu widzenia procesu nabywczego klientów� Działania firm 
w zakresie budowy lojalności klientów opierają się zatem na akcjach promocyjnych 
nakłaniających do kolejnego zakupu� Inną metodą jest wykorzystanie marketingu 
doświadczeń, czyli dostarczenie klientom przeżyć, emocji i pozytywnych doświad-
czeń związanych z marką� 

Wymiana reklamowa polega na nieodpłatnym dostarczaniu klientom wartości, 
jakimi są treści (np� artykuły, pliki audio, wideo) lub usługi (np� poczta elektroniczna, 
wyszukiwanie informacji, publikowanie treści)� Klienci zwiększają wartość dla rekla-
modawców firmy, będąc odbiorcami emitowanych reklam� W przypadku gdy firma 
oferuje klientom treści, zazwyczaj nie są wykorzystywane rozbudowane mechanizmy 
lojalnościowe� Wyjątkiem są wspomniane powyżej narzędzia do podtrzymywania 
relacji z klientami (media społecznościowe, newsletter, kanały RSS)�

Należy wspomnieć, że budowanie lojalności również opiera się na dostarczaniu 
unikatowych wartości, które mogą umożliwić kontynuowanie relacji� Niektóre usługi 
internetowe, w szczególności te służące komunikowaniu, mają charakter ciągły, tak 
więc budowa lojalności klientów bazuje raczej na eliminowaniu czynników skła-
niających do rezygnacji z usług firmy, niż na oferowaniu dodatkowych wartości� 
Ciekawy jest przypadek firmy Google, dostarczającej wielu rozwiązań, z których 
najważniejszym jest wyszukiwarka stron� W tym zakresie firma jest liderem na rynku, 
charakteryzuje się portfelem lojalnych klientów, niemniej nie stosuje mechanizmów 
lojalnościowych� Czynnikiem skłaniającym klientów do korzystania z usług firmy 
w zakresie wyszukiwania jest dostarczanie wysokiej jakości wyników� 

Strategie budowy lojalności klientów przez zwiększanie dostarczanych wartości są 
związane ze strategią zwiększania kosztów zmiany dostawcy� Zwiększanie oferowanych 
wartości łączy się najczęściej z aktywnym udziałem klientów, którzy, bazując na swojej 
wiedzy dostosowują kompozycję wartości do własnych potrzeb� Wysiłek włożony 
w proces współtworzenia wartości przyczynia się do zwiększenia kosztu zmiany 
dostawcy, a tym samym do lojalności klientów� Jest to zgodne z wyróżnioną przez 
Cialdiniego regułą konsekwencji, zgodnie z którą ludzie mają skłonność do zachowań 
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spójnych z ich wcześniejszymi zachowaniami, przekonaniami czy deklaracjami167� Do 
mechanizmów budujących lojalność przez zwiększenie wartości oferowanych, przy 
jednoczesnym wzroście kosztów zmiany dostawcy, należy większość mechanizmów 
bazujących na indywidualizacji oferowanej kompozycji wartości�

W ramach wymiany pieniężnej klienci otrzymują wartości w zamian za gene-
rowane na rzecz firm wpływy finansowe� Lojalność klientów jest budowana głównie 
przez dostarczenie odpowiedniej kompozycji wartości� Podobnie jak w powyższych 
typach wymiany, popularnym narzędziem budowy lojalności klientów jest newsletter, 
dzięki któremu klienci dowiadują się o nowych produktach, ofertach specjalnych itd� 

Poniżej zostaną przedstawione czynniki uznawane za kształtujące lojalność 
klientów w handlu elektronicznym w badaniach z tego zakresu� Przez podmioty 
handlu elektronicznego uznano sklepy internetowe i firmy świadczące usługi in-
ternetowe (tzw� e-usługi)� Do najczęstszych czynników determinujących lojalność 
w analizowanych badaniach należały:
■	zaufanie i satysfakcja klientów,
■	doświadczenia klientów,
■	wartość dla klienta,
■	koszty zmiany dostawcy,
■	wizerunek sklepu168.

Odmienne podejście do badania źródeł lojalności klientów internetowych platform 
handlowych zostało przedstawione w The 2006 Walker Loyalty Report for Online 
Retail169� Publikacja ta – w przeciwieństwie do cytowanych uprzednio zamieszczanych 
w czasopismach akademickich – ma charakter raportu komercyjnego sporządzone-
go przez firmę konsultingowo-badawczą� Celem badań opisanych w raporcie było 
zidentyfikowanie liderów wśród platform e-commerce w zakresie lojalności klientów 
oraz ustalenie wspólnych charakterystyk dla tych przedsięwzięć� Za przedsięwzięcia 
o wysokim stopniu lojalności klienta zostały uznane: Amazon�com, eBay, iTunes, 
L�L�Bean, Lands’ End, QVC, Victoria’s Secret oraz Walgreens� Liderzy lojalności 
wyróżniali się spośród ogółu firm z branży w następujących obszarach: 
■ wygląd strony internetowej, 
■ łatwość korzystania z niej, 
■ opis i wizualizacja produktów,

167 Por� R� Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i Praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psycho-
logiczne, Gdańsk 2007�

168 Szerzej: T� Doligalski, Podejścia do badań lojalności klientów w handle elektronicznym, cz� II, „Han-
del Wewnętrzny” 2011, wrzesień-październik�

169 The Walker Loyalty Report for Online Retail, Executive Summary, 2006 oraz L� Jackson, On the Web, 
Loyalty Matters, ‚‚Incentive” 2007, vol� 181, February� 
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■ postrzegane zaufanie do strony, 
■ czas odpowiedzi i prędkość ładowania się strony, 
■ unikatowość oferty,
■ recenzje produktów pisane przez klientów, 
■ personalizowanie strony�

Należy zauważyć, że powyższe czynniki są związane ze zdolnością firm do zaspo-
kojenia potrzeb klienta� Znamienne jest również to, że wśród wspólnych cech liderów 
lojalności nie zostały wymienione programy lojalnościowe lub inne mechanizmy 
służące zwiększaniu lojalności� Jak wynika z raportu, liderzy lojalności różnili się na 
korzyść od pozostałych badanych firm również wynikami finansowymi� 

Z wynikami powyższych badań korelują wnioski sformułowane przez Mithasa 
i in� w publikacji Designing Web Sites for Customer Loyalty Across Business Domains: 
A Multilevel Analysis, w której przedstawiono wyniki badań nad czynnikami kreującymi 
lojalność klientów wobec stron internetowych170� Autorzy publikacji przeprowadzili 
badania ankietowe w grupie 12 tys� internautów będących użytkownikami 43 serwisów 
internetowych� Z badań Mithasa i in� wynika, że postrzegana jakość takich elementów, 
jak treści zawarte na stronie, funkcjonalność oraz struktura strony internetowej jest 
dodatnio skorelowana z lojalnością klientów� Treść strony ma większy wpływ na lojal-
ność klientów w przypadku stron informacyjnych niż transakcyjnych� Funkcjonalność 
strony wywiera z kolei większy wpływ na lojalność klientów stron transakcyjnych 
niż informacyjnych� Lojalność klientów jest wyższa wobec stron transakcyjnych niż 
wobec stron informacyjnych, co może wynikać z wyższych kosztów zmiany dostaw-
cy� Treści strony internetowej wpływają w większym stopniu na lojalność klientów 
wobec stron korporacyjnych niż stron należących do instytucji publicznych� Niższy 
wpływ treści na lojalność klientów stron internetowych należących do instytucji pu-
blicznych może z wynikać z faktu, że oferują one unikalną treść niedostępną gdzie 
indziej, a tym samym niższa jakość treści nie powoduje rezygnacji z korzystania ze 
strony internetowej� Komentując wyniki powyższych badań, można stwierdzić, że 
czynniki wpływające w największym stopniu na lojalność w danym rodzaju strony 
internetowej należą do kategorii wartości dla klienta istotnych z punktu widzenia 
zaspokojenia jego potrzeby� Są nimi informacje (w przypadku stron informacyjnych) 
oraz funkcjonalność (w przypadku stron transakcyjnych)�

Niezwykle istotnym elementem w zakresie lojalności klientów jest efekt siecio-
wy� Oznacza on, że wartości dostarczane klientom wzrastają wraz z liczbą klientów 
obsługiwanych przez firmę� Efekt ten sprawia, że niektóre firmy zdolne są ofero-

170 S� Mithas, N� Ramasubbu, M�S� Krishan, C� Fornell, Designing Web Sites for Customer Loyalty Cross 
Business Domains: A Multilevel Analysis, ‚‚Journal of Management Information Systems” 2006–2007, 
vol� 23, no� 3, Winter�
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wać kompozycję wartości, która zapewnia im pozyskanie nowych oraz utrzymanie 
dotychczasowych klientów bez większych działań w tym zakresie� Zjawisko to 
występuje przy różnych typach wymiany� Przykładami przedsięwzięć, w których 
efekt usieciowienia odgrywa istotną rolę w budowie lojalności klientów, są serwisy 
społecznościowe, komunikatory internetowe oraz aukcje internetowe�

Należy zauważyć w kontekście budowy lojalności klientów w handlu elek-
tronicznym, że oprócz sklepów internetowych i  firm świadczących płatne usługi 
internetowe istnieją również platformy pośredniczące w handlu elektronicznym 
takie jak porównywarki cen� Podmioty te udostępniają informacje o sklepach oferu-
jących produkty po najniższych cenach� Klienci korzystający z usług porównywarek 
cenowych mogą się charakteryzować wyższą wrażliwością cenową i mniejszą skłon-
nością do bycia lojalnym wobec sklepów internetowych� Klienci ci z kolei mogą za 
to charakteryzować się lojalnością wobec samej porównywarki cen� 

3.5.4. Budowa satysfakcji klientów

3.5.4.1. Pojęcie satysfakcji 

Pojęcie satysfakcji pojawia się bardzo często zarówno w rozprawach o charakterze 
akademickim, jak i w pracach o charakterze praktycznym� 

W Słowniku psychologii A� Reber i E� Reber definiują satysfakcję jako stan emo-
cjonalny powstały w wyniku osiągnięcia jakiegoś celu171� A� Falkowski i T� Tyszka 
definiują satysfakcję jako pozytywną reakcję emocjonalną konsumenta na ocenę 
produktu lub usługi172� Według J� Otto satysfakcja jest to stan psychiczny będący 
emocją wyrażającą zadowolenie lub niezadowolenie z wyboru marki w akcie za-
kupu� Zadowolenie z kolei jest funkcją różnicy pomiędzy postrzeganymi cechami 
a oczekiwaniami173� B� Dobiegała-Korona opisuje satysfakcję jako subiektywny stan 
zadowolenia wynikający z porównania odniesionych korzyści z ofertami konku-
rentów174� K� Mazurek-Łopacińska określa satysfakcję jako reakcję emocjonalną na 
procesy porównawcze uruchomione przez klienta, polegające na zestawieniu swoich 
doświadczeń i doznań po konsumpcji produktu lub usługi z oczekiwaniami, norma-

171 A� Reber, E� Reber, Słownik psychologii, Scholar, Warszawa 2005�
172 A� Falkowski, T� Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo Psycho-

logiczne, Gdańsk 2002, s� 274�
173 J� Otto, Marketing relacji, C�H� Beck, Warszawa 2004, s� 73�
174 B� Dobiegała-Korona, T� Doligalski, B� Korona, Konkurowanie o  klienta e-marketingiem, Difin, 

Warszawa 2004, s� 18�
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mi lub określonym wzorcem oceny175� Dwa ostatnie ujęcia podkreślają emocjonalny 
i subiektywny charakter satysfakcji oraz akcentują wymiar komparatywny�

W niniejszym opracowaniu satysfakcja klienta rozumiana jest jako stan psy-
chiczny klienta powstały w wyniku porównania otrzymanej kompozycji wartości 
i wynikających z tego konsekwencji z oczekiwaniami oraz innymi kryteriami oceny�

Satysfakcja powstaje w wyniku otrzymania pewnych wartości od firmy i porów-
nania ich z własnymi oczekiwaniami oraz innymi kryteriami oceny, którymi mogą 
być konkurencyjne oferty, normy społeczne, opinie innych osób� Zjawisko to może 
zatem pojawić się w dowolnym momencie relacji, zarówno na jej wczesnych etapach, 
gdy klient otrzymuje informacje i odnosi je do własnych oczekiwań, jak i później, gdy 
klient otrzymuje wartości, dzięki którym zaspokaja swoje potrzeby� Konsekwencje 
otrzymania kompozycji wartości (np� uczucie sytości po posiłku w restauracji) mogą 
również przyczynić się do powstania satysfakcji� 

Satysfakcja jest zjawiskiem warunkowanym przez wiele czynników, z których 
cześć jest niezależna od firmy� Dostarczana klientowi kompozycja wartości kształ-
towana jest przez firmę, niemniej inne podmioty też mają na nią wpływ� Klienci 
wpływają bowiem na kompozycję wartości przez jej wybór obejmujący wybór do-
stawcy i konkretnego rozwiązania� Co więcej, coraz bardziej powszechne staje się 
współtworzenie wartości przez klientów, obejmujące zaangażowanie klienta w proces 
tworzenia kompozycji wartości dla siebie lub innych klientów� Innymi podmiotami 
mającymi wpływ na kształt dostarczonej klientowi kompozycji wartości są pośrednicy� 
Mogą oni kształtować kompozycję wartości w zakresie czasu i miejsca dostarczenia 
produktu (firmy kurierskie) i stworzenia środowiska ułatwiającego zawarcie trans-
akcji (pośrednicy informacyjni)� W konsekwencji firma nie ma pełnego wpływu 
na dostarczaną klientowi kompozycję wartości, a przez to nawet w tym zakresie jej 
potencjał oddziaływania na satysfakcję klienta nie jest całkowity�

Klient odnosi otrzymywaną kompozycję wartości do własnych oczekiwań, a także 
do ofert konkurencji, norm społecznych oraz opinii osób trzecich� Są to czynniki 
niezależne od firmy� Niemniej firmy mogą próbować wpływać na oczekiwania klienta 
oraz – w mniejszym stopniu – na opinie osób trzecich� Wpływ ten może się doko-
nywać m�in� za pomocą promocji, która często nie jest postrzegana jako narzędzia 
budowy satysfakcji klienckiej�

Niezwykle interesująca jest kwestia wpływu oczekiwań klienta na poziom jego 
satysfakcji� W popularnym modelu oczekiwanej niezgodności źródła satysfakcji są 

175 K� Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i  ich konsekwencje marketingowe, PWE, War-
szawa 2003, s� 305�
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postrzegane w nadwyżce otrzymanych przez klienta wartości nad jego oczekiwaniami176� 
Jeżeli dostarczona klientowi kompozycja wartości przewyższa jego oczekiwania, to 
klient odczuwa satysfakcję z tego powodu� W przeciwnym przypadku, gdy otrzymana 
kompozycja wartości jest niższa od oczekiwań klienta, odczuwa on dyssatysfakcję� 
Niewątpliwą zaletą tego modelu jest prostota� Istotną wadą tego podejścia jest nie-
zgodność z wynikami badań empirycznych177� 

Kształtowanie satysfakcji jest procesem bardziej złożonym niż przedstawia to model 
oczekiwanej niezgodności, co zostało zaprezentowane w modelu R� Sprenga i in�178� 
Nie zakwestionowano tam głównego założenia modelu oczekiwanej niezgodności, 
zgodnie z którym wzrost oczekiwań wpływa na spadek satysfakcji przy niezmienionym 
poziomie otrzymanej kompozycji wartości� Proces ten istotnie występuje, niemniej 
nie jest to jedyna zależność między tymi wielkościami� Zdaniem autorów modelu 
wysokie oczekiwania mają wpływ na korzystniejsze postrzeganie produktu, co jest 
zgodne z teorią sądów społecznych (social judgment theory)� Poprawa postrzegania 
produktu wpływa z kolei na wzrost satysfakcji� Ostateczny efekt wpływu oczekiwań 
na satysfakcję będzie zatem wypadkową dwóch przeciwstawnych procesów� Wyniki 
wielu badań empirycznych pokazują, że finalny efekt wpływu oczekiwań klienta na 
satysfakcję jest dodatni, co sprzeczne jest z teorią oczekiwanej niezgodności179� 

Kluczową kwestią jest analiza czynników wpływających na satysfakcję klienta� 
Obejmuje ona identyfikację czynników i zbadanie ich wpływu na satysfakcję klienta� 
Zestaw czynników mających wpływ na satysfakcję klienta zależy nie tylko od branży, 
ale także od specyfiki danego przedsiębiorstwa� W konsekwencji modele satysfakcji 
klienta, czyli koncepcje opisujące, w jaki sposób powstaje satysfakcja klienta, nie 
mają charakteru uniwersalnego i mogą być stosowane w ograniczonym zakresie� 
Koncepcją pozwalającą na analizę czynników wpływających na satysfakcję klienta 
jest opisany model Kano (por� pkt 3�5�4�2)�

176 A� Stewart, Przegląd modeli satysfakcji klienta, http://pismomba�wspiz�edu�pl/pliki/277�pdf, 
[2011�06�08]�

177 A� Stewart, Czy satysfakcja klienta to tylko spełnienie jego oczekiwań?, „Studia i Materiały”, nr 2, 
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005�

178 R�A� Spreng, S�B� MacKenzie, R�W� Olshavsky, A Reexamination of the Determinants of Consumer 
Satisfaction, „Journal of Marketing” 1996, July�

179 Tamże�
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3.5.4.2. Czynniki kształtujące satysfakcję 

Interesujące podejście do analizy czynników kształtujących satysfakcję przed-
stawia model sformułowany przez Kano� Model ten służy określeniu wpływu 
poszczególnych cech produktu lub usługi na satysfakcję klienta� Zastosowanie 
modelu Kano pozwala na identyfikację czynników budujących i obniżających 
satysfakcję klienta� Model ten znajduje szerokie zastosowanie zarówno w prze-
mysłowych metodach projektowania przez jakość (total quality developement), 
jak i w marketingu wartości� 

Rysunek 3.8.  Wpływ cech wyróżnionych w modelu Kano na budowanie i obniżanie 
satysfakcji klienta

Cecha neutralna 

Wpływ na satysfakcję klienta

Wpływ na 
dyssatysfakcję klienta

  

Brak  
cechy 
 

Występowanie 
cechy 
 

Cecha niepożądana 

Cecha konieczna 

Cecha atrakcyjna      Cecha jednowymiarowa 

Źródło: Ying-Feng Kuo, Integrating Kano’s Model into Web-community Service Quality, „Total Quality Manage-
ment” 2004, vol�15, September� 

Kano dokonał następującej kategoryzacji cech ze względu na rolę w budowaniu 
lub obniżaniu satysfakcji klienta (por� rys� 3�8)180:

180 Ying-Feng Kuo, Integrating Kano’s Model into Web-community Service Quality, „Total Quality 
Management” 2004, vol� 15, September�
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■ Konieczna (must-be feature) – cecha konieczna jest związana z potrzebą główną 
klienta i musi ona występować, aby klient był zainteresowany produktem� Jej 
występowanie nie powoduje zwiększenia satysfakcji klienta, natomiast jej brak 
przyczynia się do wysokiego stopnia niezadowolenia z produktu�

■ Jednowymiarowa (one-dimensional feature) – cecha jednowymiarowa ma bez-
pośredni wpływ na satysfakcję klienta� Jej występowanie prowadzi do wzrostu 
satysfakcji klienta, natomiast jej brak – do niezadowolenia�

■ Atrakcyjna (attractive feature) – cecha atrakcyjna nie jest oczekiwana przez 
klientów, jej występowanie prowadzi jednak do satysfakcji klienta, natomiast 
jej brak nie prowadzi do niezadowolenia klienta�

■ Niepożądana (reverse feature) – występowanie cechy niepożądanej wiąże się 
z niezadowoleniem klienta, natomiast jej brak nie ma wpływu na satysfakcję�

■ Neutralna (indifferent features) – występowanie cechy neutralnej lub jej brak 
nie ma wpływu na stan satysfakcji klienta�
Niektórzy autorzy uzupełniają powyższe kategorie� J� Nieckuła wspomina o ce-

chach wątpliwych, w stosunku do których klient nie ma wyrobionych preferencji181� 
R� Best wyróżnił wśród cech atrakcyjnych i odwróconych cechy o silnym i słabym 
wpływie na satysfakcję klienta182�

Cechy wyróżnione przez Kano nawiązują do funkcjonujących koncepcji z zakresu 
marketingu i zarządzania, m�in� do koncepcji poziomów produktu� Cecha koniecz-
na odpowiada produktowi podstawowemu� Cechy jednowymiarowe wraz z cechą 
konieczną tworzą produkt oczekiwany, natomiast wzbogacone o cechy atrakcyjne 
składają się na produkt ulepszony� W porównaniu z koncepcją poziomów produk-
tu model Kano charakteryzuje się dodatkowymi kategoriami cech oraz wyraźniej 
akcentuje związek między nimi a satysfakcją klienta�

Model Kano nawiązuje również do dwuczynnikowej teorii motywacji Fredericka 
Herzberga� Teoria ta dotyczy wprawdzie zarządzania personelem, lecz wnioski z niej 
wypływające znajdują zastosowanie również w innych obszarach nauk o zarządzaniu� 
Herzberg wyróżnił czynniki higieniczne, których występowanie nie wpływa na za-
dowolenie, lecz których brak powoduje niezadowolenie, oraz czynniki motywujące, 
które wpływają na zadowolenie, a których brak nie powoduje niezadowolenia� Zda-

181 J� Nieckula, Odzwierciedlenie wymagań klienta w technicznej specyfikacji wyrobu, Instytut Badań 
Systemowych Polskiej Akademii Nauk, http://quality�hbi�pl/archiwum/odzwierciedlenie_wymagan_klien-
ta_w_technicznej_specyfikacji_wyrobu�pdf, [2012�06�08]�

182 R� Best, Market-Based Management: Strategies for Growing Customer Value and Profitability, Pear-
son Education, Upper Saddle River 2005, s� 100–104�
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niem Herzberga, minimalizowanie niezadowolenia i maksymalizowanie zadowolenia 
są dwoma zupełnie odrębnymi procesami183� 

Przypisanie cech do kategorii odbywa się na podstawie danych otrzymanych 
z wywiadu kwestionariuszowego przeprowadzonego wśród klientów� Wywiad kwestio-
nariuszowy zawiera pytania funkcjonalne i dysfunkcjonalne� Pytanie funkcjonalne 
dotyczy roli pewnej cechy w postrzeganiu klienta, np� „W jaki sposób wyszukiwarka 
na stronie internetowej wpływa na satysfakcję z korzystania z serwisu?”� Pytanie 
dysfunkcjonalne dotyczy sytuacji, gdy dana cecha nie występuje, np� „W jaki sposób 
brak wyszukiwarki wpływa na satysfakcję z korzystania z serwisu?”� Badani mają do 
wyboru pięć odpowiedzi: w dużym stopniu zwiększa satysfakcję, raczej zwiększa 
satysfakcję, nie ma wpływu na satysfakcję, raczej zmniejsza satysfakcję, w dużym 
stopniu zmniejsza satysfakcję� Dzięki porównaniu najczęstszych odpowiedzi na 
obydwa pytania można zaklasyfikować cechę do odpowiedniej kategorii�

Porównanie rozkładu odpowiedzi dotyczących poszczególnych cech pozwala 
na ustalenie siły wpływu na satysfakcję i niezadowolenie klientów� Na podstawie 
odpowiedzi z pytań funkcjonalnych i dysfunkcjonalnych każdej cesze zostają przy-
pisane dwie wartości liczbowe odzwierciadlające potencjał budowy lub obniżania 
satysfakcji klienta, co pozwala powiązać ją z cechami z modelu Kano�

Posługując się pojęciami z modelu Kano, można sformułować zalecenie doty-
czące istotności poszczególnych cech� Najważniejsza wydaje się cecha konieczna, 
następnie firma powinna wyeliminować cechę niepożądaną i zapewnić cechę 
jednowymiarową� Jeżeli tak się nie stanie, klienci mogą odczuwać dyssatysfakcję� 
Następnie powinna zadbać o cechę atrakcyjną, tę która jest w stanie podnieść satys-
fakcję klienta� Zalecenie te mogą wydać się oczywiste, niemniej w praktyce pojawia się 
wiele problemów� W zależności od specyfiki biznesu czy nawet aktualnego kontekstu 
wymiany wartości różne elementy kompozycji wartości mogą mieć różny potencjał 
generowania satysfakcji� W ramach jednej firmy klienci mogą również w różnym 
stopniu reagować na działania firmy zmierzające do podniesienia ich satysfakcji� 
Wynikać to może z ich potrzeb, dotychczasowych doświadczeń lub zasobności� Co 
więcej, firma nie jest jedynym podmiotem wpływającym na satysfakcję klientów� 
Są nimi również wspominani pośrednicy, dostawcy czy inni klienci współtworzący 
wartość, np� przez dzielenie się informacjami na forum�

Wyniki badań nad wpływem tych czynników na satysfakcję klientów (użytkow-
ników) w internecie dają różne rezultaty w zależności od wyróżnionych elementów 
satysfakcji, jak i sposobu przeprowadzenia badań� Z badań H-F� Lina przeprowadzonych 

183 F� Herzberg, One More Time: How Do You Motivate Employees?, „Harvard Business Review”, Sep/
Oct 1987�
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wśród księgarni internetowych wynika, że wygląd strony internetowej, interaktywność, 
jakość informacji, bezpieczeństwo, gotowość do pomocy (responsiveness) i zaufanie 
wpływały na satysfakcję klientów� Nie miała na nią wpływu postrzegana przez klien-
tów empatia, jaką pracownicy sklepu wykazywali w stosunku do klientów, co może 
wynikać z ograniczonych kontaktów pracowników z klientami184�

W badaniach L�Ch� Schauppa i  in� uwzględniono jakość informacji, jakość 
serwisu (stopień, w  jakim serwis internetowy jest łatwy w użyciu w określonym 
celu) oraz wpływ społeczny (ocena stopnia wpływu innych na korzystanie ze stro-
ny internetowej przez badanego)185� Z badań wynika, że w przypadku społeczności 
internetowej satysfakcja w największym stopniu była kształtowana przez wpływ 
społeczny� W przypadku sklepów internetowych najsilniejsza relacja występowała 
między jakością informacji i wpływem społecznym, a ten z kolei kształtował satysfak-
cję� Autorzy podkreślają, że wnioski z badania świadczą o konieczności stosowania 
modeli obejmujących odmienne czynniki kształtujące satysfakcję w zależności od 
rodzajów stron internetowych�

Z badań S� Ba i W�C� Johanssona przeprowadzonych w kontekście usług inter-
netowych wynika, że jakość strony internetowej, wartości oferowane przez stronę 
klientowi, postrzegana przez klientów kontrola nad stroną wpływają pozytywnie na 
satysfakcję klienta� Zaskakujący może wydać się wniosek, że interaktywność wpływa 
negatywnie na satysfakcję186�

3.6. Kreacja wartości dla firmy 

Kreacja wartości dla firmy w opisywanym modelu sprowadza się do zapewnienia 
ciągłości pozyskiwania od klientów pożądanego strumienia wartości w długim okresie, 
na bazie których firma będzie mogła zwiększać swoją wartość i kreować wartości dla 
pozostałych interesariuszy (właścicieli, pracowników, dostawców, państwa i spo-
łeczeństwa)� Nie należy utożsamiać tych działań z szerszą koncepcją zarządzania 
wartością firmy (value-based management), czyli sposobem zarządzania firmą 

184 H-F� Lin, The Impact of Website Quality Dimensions on Customer Satisfaction in the B2C E-commerce 
Context, „Total Quality Management” 2007, vol� 18, no� 4, June�

185 L�Ch� Schaupp, F� Bélanger, W� Fan, Examining the Success of Websites Beyond E-commerce: An 
Extension on the IS Success Model, „Journal of Computer Information Systems” 2009, Summer�

186 S� Ba, W�C� Johansson, An Exploratory Study of the Impact of e-Service Process on Online Customer 
Satisfaction, „Production and Operations Management” 2008, vol� 17, no�1, s� 107–119, January-February�
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obejmującym zasady, propozycje i rozwiązania, których celem jest maksymalizacja 
wartości firmy dla właścicieli i pozostałych interesariuszy187�

Warto przypomnieć stanowisko G� Daya i L� Faheya, według których wpływ 
działań w zakresie relacji z klientami na kreację wartości firmy dokonuje się przez: 
■ wcześniejsze wystąpienie przepływów pieniężnych,
■ wzrost poziomu przepływów pieniężnych,
■ redukcję ryzyka związanego z przepływami pieniężnymi, 
■ wzrost wartości rezydualnej188�

Naturalnie, klienci dostarczają wiele wartości wykraczających poza wspomniane 
powyżej przepływy pieniężne� Niemniej otrzymywane od klientów niepieniężne 
wartości wpływają na przepływy pieniężne w firmie�

Poniżej zostanie opisana specyfika kreacji wartości dla firmy z wykorzystaniem 
internetu w poszczególnych typach wymian wartości z klientami oraz podejścia do 
osiągnięcia przewagi konkurencyjnej firm internetowych�

3.6.1. Wymiana wartości a kreacja wartości dla firmy

W przypadku firm wykorzystujących wymianę początkową korzyści wynikające 
z wykorzystania internetu mogą dotyczyć pozyskiwania klientów, sygnalizowania 
wiarygodności, efektywniejszej komunikacji z klientami� Potwierdzają to częściowo 
wnioski z badań przedstawionych w raporcie Polska internetowa sporządzonym 
przez pracowników firmy Boston Consulting Group189� Do najważniejszych korzy-
ści wynikających z wykorzystania internetu przedstawiciele małych i średnich firm 
zaliczyli korzyści związane z pozyskiwaniem nowych klientów, zarówno we własnym 
regionie, jak i innych regionach Polski, w mniejszym stopniu klientów z zagranicy� 
Ankietowani byli mniej więcej po równo podzieleni w kwestii, czy wykorzystanie 
internetu pozwoliło w ich firmach na wyższą efektywność działań promocyjnych 
i niższe koszty promocji� Połowa ankietowanych podkreśliła możliwość pozyskiwania 
opinii i uwag klientów, chociaż ok� 60% nie wykorzystuje internetu do współpracy 
z klientami w zakresie tworzenia produktów� Internet, zdaniem większości bada-

187 A� Szablewski, Budowanie wartości i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, w: Value Based 
Management� Koncepcje, narzędzia, przykłady, red� A� Szablewski, K� Pniewski, B� Bartoszewski, Poltext, 
Warszawa 2008, s� 25 oraz T� Doligalski, Pot, spryt i bezpieczeństwo gotówkowe. Rozmowa z dr. A. Sza-
blewskim o zarządzaniu wartością firmy, „Gazeta SGH” 2012, nr 278, styczeń�

188 G� Day, L� Fahey, Valuing Market Strategies, „Journal of Marketing” 1988, vol� 52, no� 3�
189 Raport firmy BCG Polska internetowa. Jak Internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki, 2011 

, http://www�polskainternetowa�pl/o_raporcie/, [2011�09�12]�
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nych, nie przyczynił się do zwiększenia zakresu sprzedawanych produktów, niższych 
kosztów dystrybucji czy też łatwiejszej rekrutacji pracowników�

Firmy biorące udział w pieniężnej wymianie wartości z klientami są to sklepy 
internetowe oraz firmy świadczące płatne usługi internetowe� Internet jest dla nich 
naturalnym środowiskiem działania�

W przypadku najważniejszych kategorii produktów oferowanych w e-commerce 
konkurencja w postaci liczby sklepów oferujących dane produkty jest wysoka� Dużej 
liczbie sklepów towarzyszy również homogenizacja oferty produktowej wynikająca 
z oferowania produktów dostępnych u tych samych dostawców� Jest to w szcze-
gólności widoczne w przypadku komputerów, elektroniki, sprzętu gospodarstwa 
domowego, książek, muzyki, a więc w popularnych kategoriach e-commerce190. 
Homogenizacji oferty towarzyszy przejrzystość cenowa wynikająca z porównania 
ofert sprzedawców w porównywarkach cenowych lub na aukcjach internetowych� 
Czynniki te sprawiają, że sektor sklepów internetowych w popularnych kategoriach 
produktowych przypomina formę rynku, którą jest konkurencja doskonała� Do jej 
cech należą konieczność akceptacji ceny rynkowej oraz zysk firm zbliżony do zera�

 W przypadku sprzedaży przez internet dużą rolę odgrywają pośrednicy, któ-
rymi są porównywarki cen, aukcje internetowe czy wyszukiwarka Google� W wielu 
przypadkach sprzedający pozyskują klientów z wykorzystaniem jednego pośrednika, 
np� aukcji internetowej Allegro, co może powodować wysoki poziom ryzyka� Allegro 
ku zaskoczeniu wielu sprzedających i wbrew ich protestom wprowadziła w 2001 r� 
prowizje od sprzedaży, co skutkowało krótkookresowym spadkiem obrotu o 10%191� 
Wyszukiwarka Google w połowie listopada 2003 r� wprowadziła zmiany w algoryt-
mie wyszukiwania znane pod nazwą Florida update, w konsekwencji czego w okresie 
przedświątecznym strony internetowe wielu sklepów internetowych przestały poja-
wiać się na korzystnych pozycjach w wynikach wyszukiwania, co doprowadziło do 
drastycznego spadku ich sprzedaży192� Podobny wpływ na widoczność tych sklepów, 
a więc tym samym zdolność do pozyskiwania klientów z wykorzystaniem wyszuki-
warki Google, miało wdrożenie w 2011 r� zmian w algorytmie nazwanych Pandą� 
Celem wdrożenia tych zmian było ograniczenie widoczności w wynikach wyszuki-
wania serwisów internetowych powielających treści dostępne na innych stronach193� 

190 Por� E-commerce 2011, raport Internet Standard, wrzesień 2011�
191 B� Ferster, J� Piątek, Bez opłat Allegro by nie istniało, wywiad z W� Wrzaskałą, 2001-07-24, http://

allegro�pl/country_pages/1/0/marketing/prasa/kpl30072001�php, [2011�08�31]�
192 N� Goyal, An Insight Into Google’s Florida, SEOChat�com, 2004�01�05, http://www�seochat�com/c/a/

Google-Optimization-Help/An-Insight-Into-Googles-Florida/, [2011�08�27]� 
193 A� Singhal, Algorytm dobrych jakościowo witryn wdrażany w  wielu językach, Blog Google Pol-

ska, 2011�08�12, http://googlepolska�blogspot�com/2011/08/algorytm-dobrych-jakosciowo-witryn�html, 
[2011�09�12]�
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W konsekwencji tych zmian ponownie dotknięte nimi mogą być sklepy internetowe, 
które często czerpią opisy produktów z jednego źródła, w konsekwencji posiadają 
treści zbliżone do innych sklepów�

W przypadku firm wielokanałowych sprzedających produkty lub oferujących 
usługi zarówno w internecie, jak i poza nim, oceniając rolę internetu w kreacji war-
tości dla firmy, należy wziąć pod uwagę również wpływ tego medium na inne kanały 
dystrybucji� Często może wystąpić wspominany wcześniej konflikt międzykanałowy 
skutkujący przejściem klientów z tradycyjnych kanałów do internetu� W takiej sytuacji 
w bilansie korzyści i strat należy uwzględnić również wpływ dołączenia internetu 
jako kanału marketingowego na ogólny wynik działania firmy�

Ciekawe są wnioski z badania S� Mina i M� Wolfinbarger przeprowadzone wśród 
firm prowadzących sprzedaż w internecie i notowanych na amerykańskiej giełdzie194� 
Z badań wynika, że firmy wielokanałowe charakteryzowały się większym udziałem 
w rynku oraz wyższą efektywnością działań marketingowych niż firmy prowadzące 
sprzedaż jedynie w internecie� Tłumaczyć to można tym, że firmy tradycyjne, które 
zdecydowały się na sprzedaż online, charakteryzowały się większym kapitałem ma-
rek niż firmy internetowe o zdecydowanie krótszej historii� Interesujące są również 
spostrzeżenia w zakresie oferowanych produktów� Firmy oferujące wyspecjalizowaną 
gamę produktów sprzedawały mniej niż sklepy oferujące produkty z wielu katego-
rii, ale osiągały za to wyższą marżę na sprzedaży� Pewną słabością tych badań jest 
uwzględnienie firm notowanych na giełdzie, przez co pominięte zostały mniejsze 
firmy internetowe� 

W przypadku wymiany reklamowej firma dostarcza klientom pewnych wartości 
w postaci treści lub usług, w zamian wyświetla klientom reklamy� Model ten jest 
niezwykle popularny w internecie, choć był krytykowany już od drugiej połowy lat 
90� za zbyt niską skuteczność generowania przychodów� Właściciel strony z jednej 
strony musi zadbać o atrakcyjne wartości dla klientów w postaci treści lub usług, 
następnie pozyskać klientów często o atrakcyjnym dla reklamodawców profilu, 
podtrzymać ich zaangażowanie i lojalność przekładające się na dużą liczbę odsłon 
serwisu� Generowanie przychodów na bazie ruchu użytkowników może się wyda-
wać prostym modelem biznesu� Właściciel witryny dołącza do sieci reklamowej lub 
programu partnerskiego, po czym zaczyna wyświetlać reklamy na własnej stronie 
internetowej� Praktyka pokazuje jednak, że przychody uzyskane w ten sposób mogą 
być niezadowalające� 

194 S� Min, M� Wolfinbarger, Market Share, Profit Margin, and Marketing Efficiency of Early Movers, 
Bricks and Clicks, and Specialists in E-Commerce, ,,Journal of Business Research” 2005, no�  58, 
s� 1030–1039�
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Poniżej przedstawiono szacunki przychodów przydających na jednego użytkow-
nika i odsłonę w czterech grupach kapitałowych obejmujących najpopularniejsze 
portale polskie195� Przychody te zostały wygenerowane w 2010 r� ze sprzedaży reklam 
i z innych źródeł internetowych� Dane te są obarczone ograniczeniami wynikającymi 
z przybliżeń i czasami wykorzystania danych szacunkowych� Dodatkowym czynnikiem 
zawyżającym dane są bartery, czyli wymiany reklam między podmiotami, z czym 
związany jest obowiązek fakturowania, a z czego nie wynika przepływ gotówki do 
firm� We wspomnianych grupach kapitałowych poziom przychodów na 1000 od-
słon wyniósł od 6 do 7,5 zł� Dla porównania w innym portalu poziom przychodów 
osiąganych z 1000 odsłon był dwukrotnie niższy, a w popularnym polskim serwisie 
społecznościowym – kilkukrotnie niższy� Poziom rocznych przychodów na użytkow-
nika był w większym stopniu zróżnicowany i we wspominanych czterech grupach 
wyniósł od 9 do 18 zł� Zróżnicowanie przychodów na użytkownika wynika z faktu, 
że reklamy są sprzedawane na podstawie liczby odsłon, a nie użytkowników� Warto 
podkreślić, że wspominane grupy kapitałowe mają rozwinięte kompetencje w zakre-
sie pozyskiwania przychodów z reklam i z innych źródeł, dlatego prawdopodobnie 
działają z wyższą efektywnością niż większość podmiotów działających na rynku� 

Interesujące, ale nieco starsze dane dotyczą rocznego przychodu na jednego 
użytkownika, jakie wygenerowały wybrane portale społecznościowe w 2008 r�196� 
Serwis Nasza-Klasa uzyskał przychód 3,5 zł na użytkownika, serwis Goldenline�pl 
o charakterze biznesowym – 7,4 zł na użytkownika, a Fotka�pl – 3,9 zł� W przypadku 
tego ostatniego serwisu 70% pochodziło z reklam, a pozostała część ze sprzedaży usług 
płatnych, w szczególności płatnej wersji serwisu nazywanej „Gwiazdą”� W badaniu 
tym, sądząc po poziomie przychodów ogółem przypadających na jednego użytkow-
nika, wykorzystano inną definicję użytkownika – nie jest to osoba intencjonalnie lub 
przypadkowo odwiedzająca portal, a osoba będąca w tym portalu zarejestrowana�

Przychody z reklamy można oszacować jeszcze w inny sposób� M� Gąsiewski 
podaje na swoim blogu współczynniki klikalności i kosztu za kliknięcie reklam 
graficznych w sieci reklamowej Google197� Z przedstawionych danych wynika, że 
przeciętny współczynnik klikalności (CTR) reklam graficznych wyświetlanych na 
stronach wydawców wyniósł 0,17%, a koszt jednego kliknięcia (CPC) – 0,54 zł� 

195 Szacunki własne na podstawie: Internet 2K11, ed� II, Internet Standard, lipiec 2011, http://www�
internetstandard�pl/news/373469/Internet�Standard�prezentuje�raport�Internet�2K11�html, [2011�09�14]�

196 M� Grzechowiak, A� Małek, Raport: ile zarabiają serwisy społecznościowe?, Internet Standard, 
2009�11�26, http://www�internetstandard�pl/news/352938_1/Raport�ile�zarabiaja�serwisy�spolecznosciowe�
html, [2011�09�14]�

197 Opracowanie własne na podstawie M� Gąsiewski, Benchmarki klikalności i kosztu za kliknięcie w sieci 
reklamowej Google, Blog „Marketing w Internecie”, 2011�08�18, http://www�ittechnology�us/benchmarki-
klikalnosci-i-kosztu-za-klikniecie-w-sieci-reklamowej-google/, [2011�09�14]�
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Można założyć, że wydawca umieścił sześć reklam graficznych na każdej ze swoich 
stron� Obliczając przychody wydawcy (właściciela strony), należy pamiętać, że 68% 
wydatków płaconych przez reklamodawcę trafia na jego konto, pozostałe 32% zabiera 
bowiem firma Google198� Bazując na tych danych, można wyliczyć, że przychody 
rzędu 7500 zł miesięcznie z emisji reklam graficznych w sieci reklamowej Google 
wymagają oglądalności serwisu przewyższającej poziom 2 mln odsłon na miesiąc� 
Przychód z tysiąca odsłon wynosi bowiem 0,57 zł� Poziom 2 mln odsłon miesięcz-
nie (a więc ok� 66 tys� odsłon dziennie) nie jest tak łatwo osiągnąć� Dla porównania 
serwis DobreProgramy�pl, zajmujący 20� miejsce w Polsce, według kryterium 
oglądalności wygenerował w grudniu 2010 r� ok� 30 mln odsłon199� Komentując 
powyższe wyliczenia, warto zwrócić uwagę jeszcze na jeden aspekt� Przedstawione 
współczynniki klikalności i koszty za kliknięcie są wartościami uśrednionymi dla 
polskich stron� Na wartości średnie ma wpływ duża liczba stron o niskiej jakości 
bazujących często na treściach pobranych z innych stron� Tego typu strony mogą 
zaniżać przedstawione powyżej szacunki� W przypadku stron o wartościowej treści, 
z przemyślaną architekturą informacji, eksponującą w odpowiedni sposób reklamy, 
powyższe współczynniki klikalności będą wyższe� Co więcej, można liczyć również 
na wzrost kosztu jednego kliknięcia� Potwierdzają to zalecenia zawarte w raporcie 
dotyczącym monetyzacji stron internetowych200� Zgodnie z nimi na atrakcyjność 
stron internetowych dla reklamodawców mają wpływ następujące czynniki: duża 
liczba użytkowników, informacje o klientach (lokalizacja, demografia, psychografia), 
unikatowość miejsca w zakresie treści i użytkowników, siła marki strony, na której 
mają być wyświetlane reklamy�

3.6.2. Internet a przewaga konkurencyjna

Przewaga konkurencyjna jest pojęciem, które powszechnie używa się w dys-
kusjach na temat zarządzania, przy czym autorzy zazwyczaj koncentrują się na 
analizowaniu źródeł przewagi konkurencyjnej, z perspektywy różnych teorii, nie 

198 R� Groeneveld, G� Sethi, Internet monetization for traditional media. Point of View, raport firmy 
Deloitte, październik 2010, http://www�deloitte�com/assets/Dcom-Netherlands/Local%20Assets/Docu-
ments/NL/Branches/TMT/nl_nl_Internet_Monetization-WhitePaper�pdf, [2011�09�14]�

199 Dane z badania Megapanel przedstawione w raporcie: Internet 2K11, ed� II, Internet Standard, 
lipiec 2011, s�  81, http://www�internetstandard�pl/news/373469/Internet�Standard�prezentuje�raport�
Internet�2K11�html, [2011�09�14]�

200 R� Groeneveld, G� Sethi, Internet Monetization for Traditional Media. Point of View, raport firmy 
Deloitte, październik 2010, http://www�deloitte�com/assets/Dcom-Netherlands/Local%20Assets/Docu-
ments/NL/Branches/TMT/nl_nl_Internet_Monetization-WhitePaper�pdf, [2011�09�14]�
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podając definicji tego pojęcia201� Jak twierdzi M�E� Porter „źródłem ponadprzecięt-
nych wyników w dłuższym okresie jest trwała przewaga konkurencyjna”202� Zdaniem 
Barneya przewaga konkurencyjna występuje wówczas, gdy firma wdraża strategię 
przyczyniającą się do kreacji wartości, a konkurencyjne firmy nie są w stanie osiągnąć 
podobnych korzyści203� K� Obłój stwierdza, że przewaga konkurencyjna polega na 
tym, aby w danej domenie być bardziej atrakcyjnym partnerem dla odbiorców niż 
inne firmy204� M� Krzyżanowska podaje za Wrzoskiem, że przewaga konkurencyjna 
to zapewnienie sobie korzystniejszej poprawy relacji między nakładami a efektami205� 

W kontekście przewagi konkurencyjnej firm internetowych lub firm tradycyj-
nych w znacznym stopniu wykorzystujących internet mówi się przede wszystkim 
o korzyściach z pierwszeństwa na rynku� Można je określić jako zdolność firmy do 
zarabiania ponadprzeciętnych zysków wynikających z najwcześniejszego zaoferowania 
wybranych produktów lub usług na rynku� Angielskie pojęcie first mover advantage 
dosłownie oznacza przewagę pierwszego ruchu, co zbliża pojęcie to koncepcji prze-
wagi konkurencyjnej� Również podejście do korzyści z pierwszeństwa na rynku jako 
do zdolności firmy do czerpania ponadprzeciętnych zysków, wynikających z bycia 
pierwszym na rynku, czyni te korzyści jednym ze źródeł przewagi konkurencyjnej� 

M�B� Lieberman w kontekście firm internetowych podaje cztery źródła pozwa-
lające utrzymać korzyści z pierwszeństwa na rynku� Są nimi: patenty w zakresie 
technologii (proprietary technology), uprzywilejowany dostęp do zasobów (pre-
emption of scarce resources), koszty zmiany dostawcy i efekty sieciowe� Zasobami 
w kontekście firm internetowych zdaniem Liebermana mogą być partnerstwa lub 
wypracowana marka� Można również wyróżnić niekorzyści wynikające z bycia 
pionierem na rynku� Należą do nich:
■ konkurenci pojawiający się później na rynku mogą wykorzystać koszty poniesione 

przez pioniera, np� w zakresie edukacji klientów (tzw� efekt gapowicza),
■ pierwszeństwo na rynku wiąże się z działaniem w warunkach wysokiej niepew-

ności w zakresie technologii i rynku,
■ po wejściu pioniera na rynek może nastąpić zmiana w zakresie technologii lub 

potrzeb klientów, 

201 Por� M�E� Porter, Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Wydaw-
nictwo Helion, Gliwice 2006�

202 Tamże, s� 38�
203 J�B� Barney, Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, ,,Journal of Management” 1991, 

nr 17� 
204 K� Obłój, Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 

2007, s� 385�
205 M� Krzyżanowska, Marketing a  inne sposoby budowania przewagi konkurencyjnej, „Marketing 

i Rynek” 2009, nr 1�
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■ pionierzy mogą popaść w inercję, polegającą na niezmienianiu produktu pomimo 
zmian rynku206�
Lieberman przeprowadził badania korzyści pierwszeństwa na rynku, w których 

uwzględnił ponad 200 firm internetowych z 46 sektorów� Zważywszy na fakt, że firmy 
internetowe często nie przynoszą zysku, choć ich wartość może rosnąć, Lieberman 
badał korzyści z pierwszeństwa na rynku przez pryzmat kapitalizacji rynkowej (war-
tości rynkowej firmy notowanej na giełdzie) oraz przychodów w latach 1999–2003� 
Z badań tych wynika, że korzyści pierwszeństwa występują jedynie w przypadku 
rynków z efektami sieciowymi oraz firm-pionierów patentujących technologie� Firmy 
wykorzystujące efekty sieciowe i czerpiące korzyści z pierwszeństwa to w dużym stop-
niu firmy działające na rynkach wielostronnych (w omawianych badaniach nazwane 
za Eisenmannem animatorami rynku lub brokerami)� W pozostałych przypadkach 
korzyści z pierwszeństwa na rynku nie były znaczące� W badaniu uwzględniającym 
dane do 2007 r� nie zauważono związku między pierwszeństwem w zaoferowaniu 
produktu a liczbą lat funkcjonowania firmy na rynku (survival)� 

Inaczej do kwestii korzyści z pierwszeństwa firm internetowych na rynku 
podeszli G�J� Hidding i  J�R� Williams, którzy zbadali, czy pionierzy, czyli firmy, 
które jako pierwsze zaczęły oferować produkty lub usługi z danej kategorii, są 
nadal liderami rynkowymi207� Analizowane firmy należały do sektora technologii 
e-commerce i w większości działały na rynku odbiorców instytucjonalnych (B2B)� 
Nie są zaskoczeniem wnioski z badań, z których wynika, że w co najmniej 80% 
przypadków pionierzy nie byli w momencie przeprowadzenia badania liderami 
rynkowymi� Odsetek ten mógłby być wyższy, niemniej w niektórych przypadkach 
badaczom nie udało się ustalić kolejności wejścia graczy na rynek� Interesujący jest 
za to wniosek, że jedynie jedna trzecia pionierów przetrwała jako niezależne firmy� 
Co stało się z pozostałymi pionierami? Większość pozostałych pionierów została 
wykupiona przez inne firmy, co może oznaczać zarówno sukces, jak i porażkę� 
Aktualni liderzy rynku zaczęli oferować produkty lub usługi z danej kategorii prze-
ciętnie 2–4 lata po pionierze� Połowa z nich pojawiła się na rynku jako druga lub 
trzecia firma z kolei, z opóźnieniem nie większym niż jeden rok, prawdopodobnie 
w czasie pierwszego cyklu produktu� Z badań wynika, że wśród pierwszych trzech 
firm na rynku z prawdopodobieństwem 50% znajduje się późniejszy lider rynkowy, 
co jak zauważają Hidding i Williams, może być cenną wskazówka dla inwestorów� 
Ich zdaniem raczej powinno się mówić o korzyściach wczesnego wejścia na rynek 

206 R�Z� Finney, J�E� Lueg, N�D� Campbell, Market Pioneers, Late Movers, and the Resource-Based View 
(RBV): A Conceptual Model, „Journal of Business Research” 2008, no� 61� 

207 G�J� Hidding, J�R� Williams, Are there First-Mover Advantages in B2B eCommerce Technologies?, 
Proceedings of the 36th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS’03), 2003�
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(early-entrant advantages) niż korzyściach z pierwszeństwa, gdyż często to wcześni 
naśladowcy zostają liderami rynkowymi� 

Badania te nawiązują do badań P� Goldera i G�J� Tellisa opublikowanych pod 
znamiennym tytułem Pioneer Advantage: Marketing Logic or Marketing Legend”208� 
Badanie zostało przeprowadzone na początku lat 90� dotyczyło również korzyści 
wynikających z czasu zaoferowania produktu w 50 kategoriach produktowych� 
Z badań Goldera i Tellisa wynika również, że największe szanse na zostanie liderem 
rynkowym mają wcześni naśladowcy� To, co różni wnioski z obydwu badań, to okresy 
między wejściem na rynek pioniera a późniejszego lidera� Opóźnienie to wyniosło 
od 2 do 4 lat w przypadku produktów z branży e-commerce, 11 lat – w przypadku 
tradycyjnych produktów konsumenckich wprowadzonych po II wojnie światowej 
i 26 lat – w przypadku produktów wprowadzonych wcześniej� Różnice między tymi 
wielkościami świadczą o zwiększającej się presji konkurencyjnej istniejącej na etapie 
wprowadzania produktów�

Do podobnych wniosków w zakresie korzyści z pierwszeństwa w amerykańskim 
sektorze e-commerce dochodzą S� Min i M� Wolfinbarger209� Z ich badań wynika, że 
pionierzy nie mają istotnej przewagi nad naśladowcami w zakresie udziału w rynku, 
marży na sprzedaży czy efektywności wydatków na marketing�

Z przytoczonych powyżej badań wynika, że możliwości osiągnięcia i utrzymania 
korzyści z pierwszeństwa na rynku są ograniczone� Warto zatem przyjrzeć się istocie 
przewagi konkurencyjnej� Przydatnym w zrozumieniu trwałej przewagi konkurencyjnej 
jest pojęcie mechanizmu izolacji, czyli sposobu uniemożliwienia lub przynajmniej 
utrudnienia imitacji przewagi konkurencyjnej210� S�B� Bach i in� w kontekście firm 
z sektora produktów i usług komputerowych podają trzy mechanizmy izolacji� Są 
nimi patenty, reputacja organizacji i partnerstwa z innymi organizacjami� Z ich badań 
wynika, że patenty i reputacja przyczyniają się w znacznym stopniu do sukcesu firm 
informatycznych podczas publicznej emisji akcji211� Zbliżonym do mechanizmu izolacji 
są wyróżnione przez A�J� Slywotzky’ego punkty kontroli strategicznej� Są to sposoby 
zabezpieczenia przychodu, które mają „chronić strumień zysków wygenerowanych 
przez model biznesu pomimo niszczycielskich działań konkurencji i klientów”, gdyż 

208 P� Golder, G�J� Tellis, Pioneer Advantage: Marketing Logic or Marketing Legend?, „Journal of Mar-
keting Research” 1993, vol� 30, no� 2�

209 S� Min, M� Wolfinbarger, Market Share, Profit Margin, and Marketing Efficiency of Early Movers, 
Bricks and Clicks, and Specialists in E-Commerce, ,,Journal of Business Research” 2005, no�  58, 
s� 1030–1039�

210 Por� T� Kijek, A� Kijek, Mechanizm izolacji, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2007, nr 3(4)�
211 S�B� Bach, W�Q� Judge, Th�J� Dean, A Knowledge-based View of IPO Success: Superior Knowledge, 

Isolating Mechanisms, and the Creation of Market Value, „Journal of Managerial Issues” 2008, vol� XX, 
no� 4, Winter, s� 507–525�
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– jak Slywotzky dodaje – „firma bez sposobów zabezpieczenia przychodów jest jak 
statek z dziurą kadłubie, zatonie wcześniej niż powinna”� W konsekwencji dobrze 
zarządzana firma powinna zabezpieczać swoje przychody przynajmniej na jeden 
sposób� Jak podaje Slywotzky, Microsoft dysponuje standardem, superdominującą 
pozycją w wielu kategoriach produktowych oraz marką, Intel natomiast 2-letnią 
przewagą w rozwoju produktu, kontrolą łańcucha wartości i marką� Tabela 3�9 
przedstawia podane przez Slywotzky’ego sposoby zabezpieczenia przychodów oraz 
odpowiedniki internetowe�

Tabela 3.9.  Punkty kontroli strategicznej (sposoby zabezpieczenia przychodów) 
wyróżnione przez Slywotzky'ego

Siła Indeks Sposób zabezpieczenia przychodu Przykłady 
tradycyjne Przykłady internetowe

Duża 10 Posiadany standard Microsoft, 
Oracle

Skype, Gadu-Gadu

9 Dominująca pozycja w łańcuchu 
wartości

Intel, Coca-Cola Google, Allegro, Ceneo

8 Wiązka superdominujących pozycji Coca-Cola Apple

7 Bliskie relacje z klientami General Electric Amazon

Średnia 6 Marka, prawa autorskie Liczne Wybrane sklepy internetowe 
lub serwisy informacyjne

5 2-letnia przewaga w rozwoju produktu Intel Firmy-pionierzy

Niska 4 1-letnia przewaga w rozwoju produktu Nieliczne Firmy-pionierzy

3 Produkt niezróżnicowany oferowany 
po cenie niższej o 10–20%

Southwest 
Airlines

Wybrani sprzedawcy 
internetowi

Żadna 2 Produkt niezróżnicowany oferowany 
bez przewagi cenowej

Liczne Większość sprzedawców 
internetowych

1 Produkt niezróżnicowany oferowany 
powyżej ceny rynkowej

Liczne Wybrani sprzedawcy 
internetowi

Źródło: A�J� Slywotzky, Value Migration: How to Think Several Moves Ahead of the Competition, Harvard Busi-
ness Press, Boston 1996, s� 53�

Można spróbować odnieść podane przez Slywotzky’ego punkty kontroli stra-
tegicznej do konkurowania firm w internecie� Posiadany standard jest sposobem 
zabezpieczenia przychodów w internecie stosowanym głównie przez narzędzia do 
komunikowania się niewykorzystujące otwartych protokołów� Zaliczyć do nich można 
komunikatory internetowe takie jak Skype czy Gadu-Gadu� Dominująca pozycja 
w łańcuchu wartości występuje wówczas, gdy firma będąca kolejnym ogniwem 
w łańcuchu wartości jest na tyle popularna, że może przejmować w procesie wymiany 
większą część wartości niż mniejsi konkurencji� Oznaczać to może pobieranie wyższej 
prowizji lub stosowanie wyższych cen� Przykładem firmy, która zajmuje dominującą 
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pozycję w łańcuchu wartości, jest firma Google w zakresie wyszukiwania w Polsce czy 
też Grupa Allegro posiadająca zarówno aukcje internetową, jak i porównywarkę cen� 
Czynnikiem stojącym za obydwoma punktami kontroli strategicznej w internecie 
jest efekt sieciowy� Dzięki jednostronnemu efektowi sieciowemu firmy oferujące 
rozwiązania dotyczące komunikacji sprawiły, ze ich produkty stały się standardem 
rynkowym, a dzięki dwustronnemu efektowi sieciowemu, czyli dzięki działaniu na 
rynkach wielostronnych, zarówno Allegro, jak i Ceneo udało się zająć dominującą 
pozycję w łańcuchu wartości� Jednocześnie wspominaną powyżej usługą, która 
w przeciwieństwie do pozostałych, nie wykorzystuje efektu sieciowego jest wyszu-
kiwarka Google� Liczba jej użytkowników nie przekłada się na wzrost korzyści dla 
dotychczasowych użytkowników212� Dominująca pozycja w zakresie wyszukiwania 
w Polsce wynika raczej z doskonałości produktowej�

Trzecim pod względem siły punktem kontroli strategicznej wyróżnionym przez 
Slywotzky’ego jest wiązka superdominujących pozycji� Przez to pojęcie można 
rozumieć przewagi konkurencyjne na komplementarnych rynkach� W internecie 
ten sposób kontroli strategicznej nabiera szczególnego znaczenia� Niektóre firmy 
dążą bowiem do rozwoju szerokiego portfela komplementarnych produktów i usług 
tworzących tzw� ekosystem, a w niektórych przypadkach przyjmujący postać tzw� 
zamkniętego ogrodu (walled garden), do którego dostęp mają jedynie klienci, któ-
rzy wykupili odpowiednie produkty (oprogramowanie lub sprzęt)� Strategię firmy 
Google można opisać z wykorzystaniem koncepcji ekosystemu� Firma ta rozwija 
portfel swoich komplementarnych produktów i usług dążąc do tego, aby to dzięki 
jej produktom użytkownicy dokonywali większości czynności z zakresu wyszuki-
wania, publikowania czy zarządzania informacją� Firma Apple działa w podobny 
sposób� Klient kupuje urządzanie tej firmy, na którym jest zainstalowany jej system 
operacyjny, a następnie w sklepie App Store nabywa aplikacje, a w iTunes treści 
o charakterze muzycznym� Ten model biznesowy jest znamienny, gdyż zazwyczaj 
większość producentów sprzętu nie tylko nie tworzy własnego ekosystemu, lecz także 
nie oferuje dodatkowych wartości w postaci systemu operacyjnego� Firmie Apple 
udaje się oferować wartości również na kolejnych szczeblach łańcucha wartości, 
naturalnie pobierając od tego odpowiednią prowizję� W konsekwencji w 2011 r� 
ta firma była najwyżej notowana spośród firm technologicznych� Ekosystemy firm 
wydają się trwałe – bazują one na efekcie usieciowienia, a także ekonomii zakresu 
polegającej na wykorzystaniu istniejącej platformy do sprzedaży kolejnych produk-
tów� Charakteryzują się one wysokimi kosztami zmiany dostawcy, wynikającymi 
z kosztów nauki nowych produktów, konieczności przeniesienia danych, a czasami 

212 Dla uproszczenia pomijamy tu wpływ zachowania użytkowników na jakość wyników wyszukiwania�
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także konieczności zakupu podstawowego produktu umożliwiającego korzystanie 
z określonego ekosystemu (np� produkty firmy Apple)� Warto jednak podkreślić, że 
z ekosystemami jest związane również wysokie ryzyko utraty dużej liczby klientów, 
a tym samym utracenia korzyści wynikających z efektów sieciowych� Scenariusz ten 
przytrafił się w firmie MySpace� Firma ta oferuje platformę z usługami z zakresu publi-
kowania treści, nawiązywania i podtrzymywania kontaktów, a także prezentacji grup 
muzycznych� Przez pewien czas firma była liderem rynkowym, z jej usług korzystało 
ok� 250 mln internautów, a w 2005 r� została kupiona przez Ruperta Murdocha za 
580 mln USD� W roku 2011 Murdoch odsprzedał firmę za 35 mln USD213� Co było 
przyczyną utraty pozycji konkurencyjnej firmy MySpace? W dużym stopniu przyczy-
niło się do tego przejęcie klientów firmy przez Facebooka� Firma ta zaproponowała 
usługi z tej samej kategorii, kładąc większy nacisk na bieżące komunikowanie się 
między użytkownikami niż kontakt z artystami� W styczniu 2012 r� Facebook liczył 
ok� 800 mln użytkowników214�

Dalsze punkty kontroli strategicznej mają podobny sens w przypadku działań 
w internecie i poza nim� Bliskość relacji z klientami stosuje firma Amazon�com, 
która koncentruje się bardziej na zarządzaniu portfelem klientów niż portfelem 
produktów� Marka i prawa autorskie to sposoby na zabezpieczenie przychodów 
stosowane w przypadku wielu sklepów internetowych lub serwisów informacyjnych� 
W tych ostatnich prawa autorskie najczęściej dotyczą treści, które one tworzą i pu-
blikują w internecie� Jednoroczna lub dwuletnia przewaga w rozwoju produktów 
występuje w przypadku tych firm, które charakteryzują się pierwszeństwem w za-
oferowaniu produktu�

Następnie występują najsłabsze sposoby zabezpieczenia przychodów, polegające 
na sprzedaży niezróżnicowanych produktów po cenie wyższej, równej lub niższej 
od ceny rynkowej� Niższą cenę można osiągnąć dzięki korzyściom efektu skali lub 
zakresu, przy czym ten rodzaj przewagi jest trudny do utrzymania, gdyż internet 
charakteryzuje się wysoką przejrzystością cenową i klienci potrafią łatwo odnaleźć 
firmy oferujące produkt po najniższej cenie, co wzmaga presje wśród części sprze-
dawców na obniżkę cen� Sprzedaż po cenie wyższej od rynkowej może wynikać 
z wypracowanej i obdarzanej zaufaniem marki� Możliwa jest również sprzedaż po 
wyższej cenie osobom słabiej orientującym się w ofertach215�

213 S� Foley, Bought for $580m, Sold for $35m: Murdoch Cuts His MySpace Losses, „The Independent”, 
opublikowano: 2011�06�30, http://www�independent�co�uk/life-style/gadgets-and-tech/news/bought-for-
580m-sold-for-35m-murdoch-cuts-his-myspace-losses-2304660�html, [2011�09�10]�

214 http://www�facebook�com/press/info�php?statistics, [2012�01�04]�
215 Y� Liu, K�K� Wei, H� Chen, Pricing Strategy in Online Retailing Marketplaces of Homogeneous Goods: 

Should High Reputation Seller Charge More?, w: M�L� Nelson, M�J� Shaw, T�J� Strader, Value Creation in 
E-Business Management, Springer, Berlin–Heilderberg 2009�
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Źródeł przewagi konkurencyjnej zazwyczaj upatruje się w zasobach i kompe-
tencjach firmy (szkoła zasobowa) lub też pozycji w sektorze (szkoła pozycyjna)� 
Zasadne wydaje się pytanie o to, w  jaki sposób charakterystyka sektora wpływa 
na możliwości osiągnięcia i utrzymania przewagi konkurencyjnej� Problem ten, 
w kontekście szczególnego przypadku przewagi konkurencyjnej, jakim są korzyści 
z pierwszeństwa na rynku, analizują E� Suarez i G� Lanzolla216� Wnioski z ich analiz 
można jednak, w odczuciu autora niniejszego opracowania, rozciągnąć również na 
inne przypadki przewagi konkurencyjnej� Suarez i Lanzolla w swoich rozważaniach 
obok wewnętrznych czynników oraz mechanizmów izolacji analizowali również 
zmiany zewnętrzne� W tej ostatniej grupie mieściły się dwa czynniki: tempo zmian 
technologicznych i tempo zmian rynkowych�

Wysokie tempo zmian technologicznych sprawia, że kolejne generacje produk-
tów starzeją się szybko w postrzeganiu klientów� Występuje wówczas niepewność 
w zakresie technologii, mogąca powodować niechęć klientów do podejmowania 
decyzji o zakupie aktualnych generacji produktów� Firma-pionier oferująca produkt 
w kategorii, w której technologia szybko się zmienia, napotyka problemy w postaci 
silnej konkurencji opartej na innowacjach produktowych oraz inercji klientów� 
Wysokie tempo zmian rynkowych, polegające np� na szybkim wzroście rynku lub 
zmianie preferencji klientów, powoduje wejście nowych graczy do sektora skuszonych 
możliwością łatwego pozyskania klientów� Zdaniem wielu badaczy w szczególności 
wzrost rynku zwiększa szanse nowych graczy, a  tym samym zmniejsza korzyści 
z pierwszeństwa� 

Firmy działające w sektorze, w którym następują szybkie zmiany w dwóch wy-
miarach naraz (rynkowym i technologicznym), działają w warunkach szczególnej 
niepewności, co jak pokazują badania może powodować podejmowanie błędnych 
decyzji217� Wysokie tempo zmian dwojakiego rodzaju może obniżać koszty zmiany 
dostawcy, które są jednym z głównym mechanizmów izolacji korzyści pierwszeństwa 
na rynku� W przeciwnym przypadku, przy niskim tempie zmian zarówno technologii, 
jak i rynku, najłatwiej jest utrzymać korzyści z pierwszeństwa� Potwierdzają to cyto-
wane przez Suareza i Lanzolla badania w zakresie produktów konsumenckich, m�in� 
leków i papierosów (mechanizmem izolacji w obydwu przypadkach była marka)� 

W sytuacjach pośrednich, przy wysokim tempie zmian technologicznych i niskim 
tempie zmian rynkowych oraz w przypadku przeciwnym, na utrzymanie korzyści 
z pierwszeństwa oddziaływają dwa czynniki o charakterze przeciwstawnym, dlatego 
trudno jest podać wynik ich działania�

216 F�F� Suarez, G� Lanzolla, The Role of Environmental Dynamics in Building a First Mover Advantage 
Theory, „Academy Of Management Review” 2007, vol� 32, no� 2, s� 377–392�

217 Tamże�
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3.6.3. Struktura kosztów a strategie wzrostu wartości klientów

Struktura kosztów przedsięwzięcia determinuje strategię zarządzania wartością 
klienta, a tym samym generowanie wartości na rzecz firmy� Wiele przedsięwzięć 
internetowych, a także te o charakterze przemysłowym, charakteryzują się wysokimi 
kosztami stałymi� Wynikają one głównie z konieczności poniesienia znaczących 
wydatków na infrastrukturę techniczną� Jednostkowy koszt wytworzenia kolejnego 
produktu, przy założeniu odpowiedniej skali działań, jest niski� Występuje to w szcze-
gólności w przedsięwzięciach internetowych charakteryzujących się standaryzacją (np� 
elektroniczne wydania gazet – czytelnicy otrzymują zazwyczaj te same informacje), 
samoobsługą (np� bankowość elektroniczna, poczta elektroniczna), zwłaszcza gdy 
klient nie wykorzystuje kanałów komunikacji wymagających interakcji z pracow-
nikiem firmy (np� infolinia, placówki firmy)� Warto zauważyć, że nie zawsze sklepy 
internetowe wpisują się w ten schemat kosztów� Gdy realizacja zamówienie klienta 
wymaga pewnego nakładu pracy, obejmującego m�in� rozpoznanie potrzeb klienta, 
skompletowanie zamówienia, negocjacje czy też obsługę reklamacji, wówczas wzrasta 
udział kosztów zmiennych w całości kosztów przedsięwzięcia� 

W przedsięwzięciach charakteryzujących się znaczącymi możliwościami obniż-
ki kosztów wynikającymi z korzyści skali niezwykle ważne jest pozyskanie dużej 
liczby klientów, co pozwoli na czerpanie tych korzyści� Zważywszy na koniecz-
ność zapewnienia wysokiego poziomu sprzedaży w celu pokrycia kosztów stałych, 
przedsięwzięcia o wysokich kosztach stałych we wczesnych fazach działalności 
odznaczają się wysokim poziomem ryzyka, co w konsekwencji prowadzi również 
do wzrostu kosztu kapitału (wzrostu stopy procentowej otrzymywanych kredytów, 
wzrostu oczekiwanych przez inwestorów stóp zwrotu itp�)� Wyższy koszt kapitału 
zmniejsza opłacalność długotrwałych więzi z klientami o charakterze relacyjnym, 
w których najpierw występuje koszt pozyskania klienta, a korzyści są generowane 
w późniejszych okresach� Przy wyższej stopie procentowej zwiększa się natomiast 
atrakcyjność działań sprzedażowych, w których wpływy następują w zbliżonym 
czasie do ponoszonych kosztów pozyskania klientów� 

W przypadku wysokich kosztów stałych, dążąc do podniesienia wartości portfela 
klientów, należy zatem uwzględnić strategie ukierunkowane na pozyskanie klientów� 
Wraz ze wzrostem sprzedaży korzyści skali stają się coraz mniejsze, a utrzymanie 
wysokiego poziomu sprzedaży ogranicza poziom ryzyka przedsięwzięcia, co po-
woduje obniżenie stopy dyskontowej� Prowadzi to do zwiększenia atrakcyjności 
marketingu relacji polegającego zazwyczaj na kosztownym pozyskaniu klienta, któ-
remu towarzyszą oddalone w czasie przepływy pieniężne generowane przez klienta�
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Zmniejszone korzyści skali oraz wyższa atrakcyjność długookresowych relacji 
z klientami sprawiają, że z punktu widzenia zarządzania wartością klienta wzrasta 
racjonalność działań z zakresu zwiększania wartości klientów� Dokonuje się to 
zazwyczaj przez sprzedaż dodatkowych produktów czy usług posprzedażowych� 
Pozwala to na zwiększenie sprzedaży, zazwyczaj przy zachowaniu wyższej marży, 
co prowadzi do wzrostu wartości portfela klientów�

Na dalszym etapie analizy występują różnice między przedsięwzięciami interneto-
wymi a przemysłowymi� Przedsięwzięcia internetowe, w szczególności te dostarczające 
wartości klientom w formie elektronicznej (dostawcy usług internetowych, dostawcy 
treści w internecie), charakteryzują się zazwyczaj tzw� skalowalnością, czyli niewielkimi 
ograniczeniami w zakresie zwiększania mocy wytwórczej (zdolności do obsługiwania 
większej liczby klientów)� Firmy przemysłowe lub internetowe wymagające oprócz 
mocy obliczeniowej komputerów również rozbudowanej infrastruktury innego rodzaju, 
związanej np� z fizyczną dystrybucją dóbr, napotykają problem ograniczonych mocy 
wytwórczych� Można je naturalnie powiększyć, ale jest to związane z poniesieniem 
kosztów oraz oddaleniem w czasie wynikających z nich korzyści�

Firmy internetowe nienapotykające problemu ograniczonych mocy wytwórczych 
mogą zatem z jednej strony pozyskiwać nowych klientów, z drugiej – zwiększać war-
tość dotychczasowych� Firmy przemysłowe oraz firmy internetowe charakteryzujące 
się ograniczeniem mocy wytwórczych będą się koncentrować raczej na zwiększaniu 
wartości klientów niż na maksymalizowaniu ich liczby�

Pomimo elastyczności mocy wytwórczych w firmach internetowych pojawić 
mogą się ograniczenia w postaci nasycenia rynku i wynikających z tego trudności 
w pozyskaniu nowych klientów� Wówczas, podobnie jak firmy przemysłowe, zaczną 
one większą wagę przykładać do zwiększania wartości klientów dotychczasowych 
(rys� 3�9)�

Amazon�com jest przykładem przedsięwzięcia pasującego do powyższej charaktery-
styki� Firma ta cechuje się wysokimi kosztami stałymi, co jest związane z utrzymaniem 
nie tylko infrastruktury informatycznej, lecz także rozbudowanej infrastruktury 
magazynowej� Ponadto firma w swoich działaniach z zakresu obsługi klienta stosuje 
dalece zaawansowaną automatyzację, co skutkuje ograniczeniem kosztów zmien-
nych� Amazon�com, dążąc do czerpania korzyści z efektu skali, stosował strategię 
penetracji rynku, polegającą na oferowaniu produktów po korzystnych cenach przy 
jednoczesnych intensywnych działaniach promocyjnych� W konsekwencji liczba 
klientów firmy nieustannie się powiększała� Wraz ze wzrostem udziału w rynku firma 
zwiększała asortyment produktowy dostępny w sklepie� Umiejętnie wykorzystując 
informacje o klientach, w Amazon�com prowadzono sprzedaż dodatkową, polega-
jącą na sprzedaży dotychczasowym klientom kolejnych produktów, a tym samym 
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zwiększając ich wartość� Firma dba o elastyczność mocy przerobowej, które mogą 
być niezwykle istotne w przypadku sezonowych okresów o zwiększonej sprzedaży, 
niemniej może być ograniczona nasyceniem rynku� 

Odmienny scenariusz występuje wówczas, gdy wraz z malejącymi korzyściami skali 
pojawiają się również ograniczenia w zwiększaniu mocy wytwórczych lub nasycenie 
rynku� Wraz z rozwojem przemysłu firmy dążyły do zwiększania mocy wytwórczych, 
licząc na korzyści efektu skali� Selnes i Johnson, wskazują, że mniej więcej od 50� lub 
60� lat zeszłego stulecia korzyści efektu skali zaczęły maleć218� W konsekwencji kon-
cepcja wytwarzania i sprzedawania masowych, zunifikowanych produktów zaczęła 
tracić na atrakcyjności� Wówczas to firmy zaczęły uwzględniać w swoich strategiach 
działania zmierzające do wzrostu wartości produktu przez wzbogacenie ich w usługi 
lub sprzedaż dodatkową, dążąc tym samym do zwiększenia wartości klienta�

Rysunek 3.9.  Schemat zarządzania wartością klienta w przedsięwzięciach o wysokich 
kosztach stałych oraz wysokim poziomie ryzyka

Duże korzyści z rosnącej liczby klientów 
  
 

Ograniczenie dalszych korzyści skali, niższa stopa dyskontowa 
 
 
 

Ograniczenia mocy wytwórczych  
lub nasycenie rynku 

 

Wolne moce wytwórcze 
 i brak nasycenia rynku 

 
 

 

 
 
 
 
 

Koncentracja na zwiększaniu 
wartości dotychczasowych klientów 

Pozyskiwanie nowych klientów  
i zwiększanie wartości dotychczasowych 

 
 
 

Ograniczenia mocy wytwórczych  
lub nasycenie rynku 

 

 

Wysoki poziom kosztów stałych, wysoki poziom ryzyka 
 
 

Znaczące korzyści skali, wysoka stopa dyskontowa 
 
 

Źródło: Opracowanie własne.

218 M� Johnson, F� Selnes, Customer Portfolio Management. Toward a Dynamic Theory of Exchange 
Relationships, ,,Journal of Marketing” 2004, April, s� 1–17�
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W przypadku przedsięwzięć o charakterze usługowym struktura kosztów 
i poziom ryzyka przedstawiają się odmiennie� Firmy usługowe charakteryzują się 
najczęściej wysokim udziałem kosztów zmiennych� Wynika to w dużym stopniu 
z niskiej automatyzacji działań w usługach, od której naturalnie występuje wiele 
wyjątków, np� usługi telekomunikacyjne czy wspominana bankowość internetowa� 
Innym czynnikiem wpływającym na zwiększony udział kosztów zmiennych jest siła 
przetargowa klientów, rozumiana jako skuteczność klienta w domaganiu się od 
firmy wyższego poziomu świadczeń niż standardowy� Wspominany wyższy poziom 
świadczeń może obejmować zwiększenie dostarczanych wartości w ujęciu ilościo-
wym lub jakościowym, czy też obniżenie ceny� Siłą przetargową charakteryzują się 
zazwyczaj klienci kluczowi�

W związku z niskim udziałem kosztów stałych zazwyczaj maleje poziom ryzyka� 
W konsekwencji stopa dyskontowa wykorzystywana do ustalania wartości bieżącej 
oddalonych w czasie przepływów pieniężnych też jest niższa� Brak znaczących ko-
rzyści skali oraz niska stopa dyskontowa prowadzą do wyższej racjonalności działań 
o charakterze relacyjnym, polegających na zwiększaniu wartości mniejszej liczby 
klientów wysoko marżowych, a nie pozyskiwaniu większej liczby klientów nisko 
marżowych (rys� 3�10)� 

Rysunek 3.10.  Schemat wzrostu wartości portfela klientów w przedsięwzięciach 
o wysokich kosztach zmiennych oraz niskim poziomie ryzyka

 

Wysoki poziom kosztów zmiennych, niski poziom ryzyka, ograniczenia mocy wytwórczych 
 
 

Ograniczone korzyści efektu skali, niższa stopa dyskontowa 
 
 

Koncentracja na zwiększaniu 
wartości dotychczasowych klientów 

Źródło: Opracowanie własne�
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Rozdział 4

FINANSOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KLIENTA

Rozdział 4. Finansowe aspekty zarządzania wartością klienta

4.1. Wstęp

W tym rozdziale przedstawiono porównanie między zarządzaniem wartością 
klienta a zarządzaniem papierami wartościowymi� Następnie omówiono wartość 
klienta jako miernik wartości relacji firmy z klientem� Pojęcie to i sposób jego kal-
kulacji dokładnie opisano� Zaprezentowano, jak na bazie wartości klientów (wartości 
portfela klientów) można dokonywać wyceny firm� Wykorzystano przykład wyceny 
firmy CDNow, muzycznego sklepu internetowego, opisany przez Guptę i Lehmana� 

4.2.  Porównanie zarządzania wartością klienta  
z zarządzaniem portfelem papierów wartościowych

Zarządzanie wartością klienta przedstawia się w literaturze jako podejście do 
relacji z klientami wykorzystujące metody z zakresu marketingu, zarządzania i fi-
nansów� Klienci są traktowani jako zasób, którego wartość mierzy się podobnie jak 
wartość innych zasobów firmy� Również stosowane w zarządzaniu wartością klienta 
podejście portfelowe nawiązuje do wypracowanych w zarządzaniu i finansach metod 
analizy portfeli inwestycyjnych� Mimo wielu podobieństw występują różnice między 
zarządzaniem wartością klienta a zarządzaniem walorami� Zakres papierów warto-
ściowych jest szeroki� Zgodnie z Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi są  
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nimi m�in� akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne� W dalszych rozważaniach przez 
pojęcie papierów wartościowych rozumiane będą przede wszystkim akcje�

Pierwsza różnica między klientami a papierami wartościowymi leży w  ich 
nabywaniu i odsprzedawaniu� Najczęściej w przypadku papierów wartościowych 
inwestor ma do czynienia z rynkiem, który umożliwia ich nabywanie i odstępowanie 
bez ponoszenia większych kosztów transakcyjnych� Co więcej, inwestor ma dostęp 
do wielu informacji, w tym szczegółowych danych historycznych� W przypadku 
klientów proces ich pozyskania jest często żmudny i długotrwały� Zazwyczaj firma 
dysponuje ograniczonymi informacjami o potencjalnym kliencie, przez co trudno jej 
precyzyjnie oszacować jego skłonność do generowania przychodów na rzecz firmy, 
czy tym bardziej – skłonność do generowania dodatkowych kosztów� Wielkości te są 
determinantami korzyści, jakie firma odniesie z relacji z klientem� W konsekwencji 
pozyskiwanie klientów jest obarczone wysokim ryzykiem w zakresie późniejszych 
korzyści wynikających z relacji z nimi� Tak jak inwestor może odsprzedać wybrane 
papiery wartościowe, tak firma może zakończyć relację z klientem� Trudno jednak 
mówić o odsprzedawaniu klientów� Zapewne z tego względu, w przeciwieństwie do 
rynków finansowych, nie występuje tu spekulacja klientami rozumiana jako naby-
wanie dóbr z intencją odsprzedania ich w niedalekiej przyszłości po korzystniejszej 
cenie� Ograniczenia w pozyskiwaniu klientów leżą również w charakterystyce firm, 
na które składają się specjalizacja, posiadane aktywa (np� reputacja) czy też obszar 
działania w rozumieniu geograficznym� Dobór klientów do portfela jest zatem ogra-
niczony większą liczbą czynników niż w przypadku decyzji podejmowanych przy 
nabyciu papierów wartościowych�

Koszt nabycia papierów wartościowych obejmuje głównie cenę danego waloru 
oraz relatywnie niewielkie koszty transakcyjne� Na koszt pozyskania klienta składają 
się głównie koszty transakcyjne, do których można zaliczyć m�in� koszty reklamy oraz 
koszt osobistego przedstawienia oferty� Co więcej, z inwestowaniem w pozyskiwanie 
klientów wiąże się dużo dylematów i rodzajów ryzyka� Wynika to z faktu, że klienci 
są zasobem wynikowym, który aby pozyskać należy dysponować innymi zasobami� 
Pozyskaniu klientów towarzyszy dylemat, w jakie działania firma zainwestuje środki 
– bezpośrednie działania z zakresu pozyskiwania klientów, działania wzmacniające 
markę czy też rozwój kanałów dystrybucji� W przypadku papierów wartościowych 
inwestor ryzykuje zazwyczaj wielkością środków zainwestowanych w ich nabycie� 
W przypadku relacji z klientami koszt pozyskania klienta nie jest jedynym kosztem, 
jaki firma ponosi w ramach relacji z nim� Strata wynikająca z relacji z klientem jest 
teoretycznie nieograniczona�

Papiery wartościowe w metodach portfelowych są analizowane z reguły z wyko-
rzystaniem dwóch parametrów: oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji oraz ryzyka� 
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Stopa zwrotu to stosunek korzyści do zaangażowanego kapitału� Ryzyko jest miarą, 
w jakim stopniu stopa zwrotu może się różnić od oczekiwanej1� W przypadku pa-
pierów wartościowych takich jak akcje czy obligacje pod koniec rozpatrywanego 
okresu łatwo można ustalić stopę zwrotu oraz ryzyko jej towarzyszące� Wynika to 
z faktu, że korzyści generowane przez papiery wartościowe wyrażane są w warto-
ściach pieniężnych�

W przypadku klientów określenie stopy zwrotu jest utrudnione� Klienci generują 
na rzecz firmy różnego rodzaju wartości (wpływy pieniężne; dane, informacje, wiedzę; 
rekomendacje; korzyści wizerunkowe; korzyści efektu skali i efektu sieciowego itp�)� 
Wyrażenie tych wielkości w wartościach pieniężnych nie jest proste� Sprowadzenie 
zaś korzyści otrzymywanych od klientów do samych wpływów pieniężnych może 
skutkować niepełną informacją� Także druga zmienna, którą jest zaangażowany kapitał, 
nie jest łatwa w ustaleniu� Wymaga ona znajomości ogółu kosztów, jakie generuje 
klient w firmie, w tym kosztu jego pozyskania, obsługi, produktów sprzedanych 
itp� Wyrażenie korzyści generowanych przez klientów i wielkości zaangażowane-
go kapitału jest zatem utrudnione� Dodatkowo papiery wartościowe analizuje się 
zazwyczaj w ujęciu rocznym� W przypadku klientów najczęściej jest uzasadnione 
stosowanie dłuższych okresów� Co więcej, różnić się także może zakres ryzyka� Za 
ryzyko klienta można uznać ogół ryzyk ponoszonych przez firmę i wynikających 
z relacji z klientem, takich jak ryzyko nieoczekiwanego przerwania relacji, zmniej-
szenia przychodów, wyższego poziomu kosztów obsługi itp� W przeciwieństwie do 
ryzyka papierów wartościowych, nie jest to jedynie miara potencjalnej zmienności 
wyniku finansowego, ale miara potencjalnych strat wynikających dla firmy z relacji 
z klientem�

Złożoność podejść do rozpatrywania klientów jako aktywów w ramach analizy 
portfelowej przedstawili K� Rupik i T� Żyminkowski2� Porównują oni różnorodne 
podejścia do analizy portfela klientów, argumentując, że wybór kryteriów metody 
portfelowej zależy od specyfiki firmy i klientów, niemniej za szczególne istotne na-
leży uznać te, które mają charakter perspektywiczny i umożliwiają długookresowe 
planowanie� Podczas gdy portfel papierów wartościowych jest zazwyczaj analizo-
wany z perspektywy stopy zwrotu i ryzyka, portfel klientów może być rozpatrywany 
z perspektywy m�in� poniższych kryteriów: 

1 Por� W� Rogowski, Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, 
Kraków 2004, s� 93; J� Czekaj, Z� Dessler, Podstawy zarządzania finansami firm, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 1997, s� 38�

2 K� Rupik, T� Żyminkowski, Porównanie metod analizy portfela klientów, w: Budowa wartości klienta. 
Teoria i praktyka, red� B� Dobiegała-Korona, T� Doligalski (w przygotowaniu)�
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■ obroty/zyski, 
■ strategiczne znaczenie klienta/trudność w zarządzaniu klientem, 
■ aktualna relacja z klientem/atrakcyjność klienta, 
■ atrakcyjność klienta/pozycja firmy w relacji z klientem, 
■ wartość klienta/udział w wydatkach klienta, 
■ wartość klienta/wartość dla klienta,
■ wartość klienta/wartość rekomendacji klienta, 
■ siła relacji z klientem/ważność produktu dla klienta, 
■ wartość operacyjna/wartość potencjalna� 

Problemy z wyrażaniem korzyści generowanych przez klientów w wartościach 
pieniężnych powodują mniejszą przydatność bardziej złożonych metod analiz 
stosowanych w zarządzaniu papierami wartościowymi� Przykładem miary, która 
byłaby niezwykle użyteczna z punktu widzenia zarządzania portfelem klientów, 
a która rzadko pojawia się w publikacjach z literatury przedmiotu, z czego można 
wnioskować również w praktyce biznesu, jest tzw� współczynnik beta, przedstawia-
jący relacje między zmianą stopy zwrotu danego instrumentu (tu: jednego klienta) 
a zmianami stopy zwrotu będącej punktem odniesienia (tu: portfela klientów)3� 
Jeżeli współczynnik beta klienta jest większy od 1, wówczas zmiana stopy zwrotu 
z relacji z nim jest większa od zmiany stopy zwrotu portfela klientów� Znajomość 
współczynnika beta poszczególnych klientów umożliwiłaby kształtowanie portfela 
zgodnie z preferencjami menedżerów dotyczącymi zależności pomiędzy stopą 
zwrotu a poziomem ryzyka� Jeżeli współczynnik beta akcji łatwo obliczyć, bazując 
na danych historycznych, to w odniesieniu do nowo pozyskiwanych klientów takie 
dane nie istnieją, a zdobycie tych danych od innych firm nie byłoby przydatne, gdyż 
są one uwarunkowane działaniami firmy w obszarze relacji z wybranym klientem�

Nawet gdyby udałoby się ustalić współczynniki beta poszczególnych klientów, 
istnieje ryzyko, że jego wartości wskazywałaby na wysoką współzależność4� Wartość 
klientów może zależeć od pewnych czynników związanych z firmą takich jak zdol-
ność do zaspokajania ich usług lub reputacja (marka, wizerunek, wiarygodność itp�), 
a także czynników zewnętrznych takich jak sytuacja ekonomiczna oraz działalność 
konkurencji� Menedżerowie zarządzający portfelem klientów mają zatem mniejsze 
możliwości dywersyfikacji ryzyka niż w przypadku portfela papierów wartościowych5� 

3 L� Ryals, Making Customers Pay: Measuring and Managing Customer Risk and Returns, „Journal of 
Strategic Management” 2003, 11 sierpnia�

4 S� Nenonen, Customer Asset Management in Action: Using Customer Portfolios for Allocating Reso-
urces across Business-to-Business Relationships for Improved Shareholder Value, „Hanken School of Eco-
nomics” no� 203, s� 109�

5 Tamże�
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Co więcej, efekt sieciowy może sprawić, że klienci w większym stopniu skłonni są do 
zachowań stadnych, co jeszcze bardziej zmniejsza możliwości dywersyfikacji ryzyka� 

Można podać również argumenty za racjonalnością kształtowania portfela 
klientów� W wielu przypadkach klienci pełnią odmienne, komplementarne funkcje 
i dostarczają firmie zróżnicowanych strumieni wartości� Przykładem może być wystę-
pujące w serwisach internetowych umożliwiających publikację treści zróżnicowanie 
użytkowników na twórców, osoby komentujące i osoby czytające� Optymalizacja 
portfela klientów polegająca na alokacji środków między różne grupy klientów 
najbardziej jest widoczna wśród firm działających na tzw� rynkach wielostronnych� 
Utrzymanie określonej proporcji między poszczególnymi grupami klientów, m�in� 
kupującymi i sprzedającymi na aukcji internetowej, jest kluczowe dla rozwoju firmy� 

Wspominany wpływ działań firmy na otrzymane korzyści jest kolejną różnicą 
między zarządzaniem klientami jako aktywami a zarządzaniem aktywami finansowymi� 
W przypadku papierów wartościowych ich właściciel nie ma większego wpływu na 
ich wartość, z wyjątkami, do których należy znaczący pakiet akcji przedsiębiorstwa� 
Firmy przez rozpoznanie potrzeb klienta, a następnie podjęcie odpowiednich działań 
z zakresu kształtowania kompozycji wartości dla klienta wpływają na jego zachowania 
nabywcze, a tym samym generowane przez niego korzyści na rzecz firmy� Od zdol-
ności firmy do rozpoznania potrzeb klienta i umiejętności wykorzystania tej wiedzy 
zależy stopa zwrotu z aktywu, jakim jest klient� Proces ten charakteryzuje się często 
jednak większą dynamiką niż wynikałoby to z powyższego stwierdzenia� Klienci 
również wywierają wpływ na firmę i często są w stanie skłonić ją do działań, których 
w innym przypadku by nie podjęła6� Korzyści generowane przez firmę z tytułu relacji 
z klientem oraz poziom kapitału firmy zaangażowanego w tę relację zależą zatem 
od charakterystyki klienta i działań firmy, na które ten ostatni często ma wpływ� 

4.3. Kalkulacja wartości klienta

Wartość klienta jest pojęciem, które zyskało na popularności w ciągu ostatnich lat 
w zakresie literatury dotyczącej relacji z klientami� Popularności użycia tego pojęcia 
towarzyszy również szeroki wybór definicji i interpretacji� Wartość klienta oznacza 
faktycznie wartość relacji z klientem, jednak w literaturze anglojęzycznej zamiast 
pojęcia customer relationship value przyjęło się pojęcie customer lifetime value� 

6 D�E� Boyd, R�K� Chandy, M� Cunha Jr, L� Ryals, Making customers pay: measuring and managing 
customer risk and returns, „Journal of Marketing Research” 2010, vol� XLVII, s� 1162–1176�
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W krajowej literaturze przedmiotu funkcjonuje ono również jako „wartość życiowa 
klienta”7� Słowo lifetime sugeruje ujęcie wartości klienta w perspektywie długookre-
sowej� W języku angielskim użycie słowa lifetime odróżnia to pojęcie od wyrażenia 
customer value przez które zazwyczaj rozumie się wartość dla klienta� Użycie słowa 
„życiowa” w polskim tłumaczeniu pojęcia nawiązuje do koncepcji cyklu życia klienta 
w firmie, a więc sugeruje ujęcie wartości w perspektywie całej relacji� W niniejszym 
opracowaniu pojęcie customer lifetime value przetłumaczone zostało jako wartość 
klienta� Wyrażenie „wartość klienta” oddaje w pełni istotę pojęcia, jednocześnie jest 
pozbawione wieloznaczności związanego z przymiotnikiem „życiowa”8�

Oprócz pojęcia wartości klienta funkcjonują w użyciu również pojęcia pokrewne� 
Strategiczna wartość klienta (strategic lifetime value) jest to maksymalny poziom 
zysku, jaki firma może wygenerować z relacji z klientem9� Kapitał klienta (customer 
equity) jest określany jako suma wartości wszystkich klientów firmy� Pojęcie to jest 
równoważne z opisywaną poniżej wartością portfela klientów, niemniej w praktyce 
bywa częściej używane� 

P�D� Berger i N�I� Nasr definiują wartość klienta jako różnicę między wartością 
generowanych przez klienta przychodów a kosztami sprzedaży, obsługi i pozyskania 
klienta10� W polskim wydaniu pozycji P� Doyle’a Marketing wartości pojęcie custo-
mer lifetime value zostało przetłumaczone jako „wartość klienta w okresie obsługi”� 
Autor definiuje pojęcie to jako zdyskontowaną wartość przepływów gotówkowych 
wygenerowanych w okresie korzystania przez klienta z usług danego podmiotu11� 
P� Pfeifer i in� definiują wartość klienta jako wartość bieżącą przyszłych przepływów 
pieniężnych wynikających z relacji z klientem12�

Różnorodność podejść do wartości klienta można zaobserwować również w wielości 
formuł przedstawiających tę wartość� Większość z nich prezentuje sumę dyskonto-
wanych przepływów pieniężnych wynikających z relacji z klientem, niemniej często 

7 Por� I� Rutkowski, Marketingowe koncepcje wartości, „Marketing i Rynek” 2006, nr 2; M� Cichosz, 
Życiowa wartość klienta i jej znaczenie dla firmy, „Marketing i Rynek” 2005, nr 12�

8 W rozdziale wykorzystano fragmenty opracowania: T� Doligalski, Wartość a rentowność klienta, 
w: Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, red� B� Dobiegała-Korona, T� Doligalski, Poltext, 
Warszawa 2010�

9 Por� M� Cichosz, Życiowa wartość klienta i jej znaczenie dla firmy, jw�
10 P�D� Berger, N�I� Nasr, Customer Lifetime Value: Marketing Models and Applications, „Journal of 

Interactive Marketing” 1998, Winter�
11 P� Doyle, Marketing wartości, Feldberg SJA, Warszawa 2003, s� 97�
12 P�E� Pfeifer, M�E� Haskins, R�M� Conroy, Customer Lifetime Value, Customer Profitability, and the 

Treatment of Acquisition Spending, „Journal of Managerial Issues” 2005, Spring�
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są wprowadzane dodatkowe parametry precyzujące rodzaj przepływu pieniężnego� 
Podejścia te zostały dokładnie opisane w literaturze przedmiotu13�

W niniejszym opracowaniu przyjęto następującą definicję wartości klienta� 
Wartość klienta (customer lifetime value – LTV, CLV) jest to wartość bieżąca wyra-
żonych w wartościach pieniężnych przyszłych korzyści netto wynikających z relacji 
z klientem� Można ją wyrazić wzorem:
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gdzie: 
NCF – przepływy pieniężne netto, 
i – stopa dyskontowa. 
 

Wyrażone w wartościach pieniężnych korzyści netto (NCF) związane z klientem 

składają się z wpływów oraz korzyści niepieniężnych generowanych przez tego klienta 

pomniejszonych o koszty klienta takie jak np. wydatki na pozyskanie, utrzymanie etc. 

W przedstawionej definicji mowa jest jedynie o przyszłych przepływach pieniężnych. 

Koncepcja ta zgodna jest z rachunkiem zdyskontowanych przepływów pieniężnych oraz 

ekonomiczną koncepcją wartości. Wskaźnik wartości klienta należy interpretować w tym 

przypadku jako bieżącą wartość przyszłych przepływów pieniężnych wynikających z 

relacji z klientem. Ze względu na wzięcie pod uwagę jedynie przyszłych przepływów 

pieniężnych, wielkość ta charakteryzuje się zmienną wartością w czasie. Nie pozwala ona 

jednak na ocenę rentowności całej relacji, chyba że wartość klienta jest kalkulowana w 

okresie zaistnienia pierwszego przepływu pieniężnego lub wcześniej. Wskaźnik wartości 

klienta obliczany zgodnie z tą koncepcją jest spójny z uniwersalną metodą wyceny wartości 

dowolnego zasobu. Wartość zasobu określana jest bowiem przez bieżącą wartość przyszłych 

przychodów pieniężnych, jakie ów zasób generuje. W ten sposób, choć nie jedyny, jest 

dokonywana również wycena firm. Obliczona tak wartość klienta może być uwzględniona 

zatem również w wycenie firmy.  

Druga z koncepcji pomiaru wartości klienta zakłada wzięcie pod uwagę wszystkich 

przepływów pieniężnych związanych klientem w czasie trwania relacji z firmą, podczas 

całego cyklu życia klienta w firmie. W koncepcji tej uwzględniane są dane historyczne oraz 

prognozy przyszłych przychodów i kosztów wynikających z relacji z klientem. Ze względu na 

sposób kalkulacji przypomina wskaźnik wartości bieżącej netto. Zbliżona jest zatem również 

interpretacja tego miernika. Wartość klienta oznacza w tym przypadku wygenerowaną przez 

przedsięwzięcie biznesowe nadwyżkę wartości ponad zainwestowany kapitał14. Obliczona w 

ten sposób wartość klienta tożsama jest z rentownością klienta (relacji z klientem)15. Przy 

założeniu stałości i trafności prognoz dotyczących przyszłych przychodów tak rozumiana 

wartość klienta nie zmienia się w czasie trwania relacji. Wadą tej koncepcji jest brak 

                                                
14 Por. A. Cwynar, W. Cwynar, Mierniki kreowanej wartości spółki kapitałowej; w: Wycena i zarządzanie 
wartością firmy, red. A. Szablewski, R. Tuzimek, Poltext, Warszawa 2005, s. 119. 
15 P.D. Berger, N.I. Nasr, Customer Lifetime Value: Marketing Models and Applications, jw. 

 (4�1)

gdzie:
NCF – przepływy pieniężne netto,
i – stopa dyskontowa�

Wyrażone w wartościach pieniężnych korzyści netto (NCF) związane z klientem 
składają się z wpływów oraz korzyści niepieniężnych generowanych przez tego klienta 
pomniejszonych o koszty klienta takie jak np� wydatki na pozyskanie, utrzymanie�

W przedstawionej definicji mowa jest jedynie o przyszłych przepływach pie-
niężnych� Koncepcja ta zgodna jest z rachunkiem zdyskontowanych przepływów 
pieniężnych oraz ekonomiczną koncepcją wartości� Wskaźnik wartości klienta na-
leży interpretować w tym przypadku jako bieżącą wartość przyszłych przepływów 
pieniężnych wynikających z relacji z klientem� Ze względu na wzięcie pod uwagę 
jedynie przyszłych przepływów pieniężnych, wielkość ta charakteryzuje się zmienną 
wartością w czasie� Nie pozwala ona jednak na ocenę rentowności całej relacji, chyba 
że wartość klienta jest kalkulowana w okresie zaistnienia pierwszego przepływu pie-
niężnego lub wcześniej� Wskaźnik wartości klienta obliczany zgodnie z tą koncepcją 
jest spójny z uniwersalną metodą wyceny wartości dowolnego zasobu� Wartość zasobu 
jest określana bowiem przez bieżącą wartość przyszłych przychodów pieniężnych, 
jakie ów zasób generuje� W ten sposób, choć nie jedyny, jest dokonywana również 
wycena firm� Obliczona tak wartość klienta może być uwzględniona zatem również 
w wycenie firmy� 

Druga z koncepcji pomiaru wartości klienta zakłada wzięcie pod uwagę wszyst-
kich przepływów pieniężnych związanych klientem w czasie trwania relacji z firmą, 
podczas całego cyklu życia klienta w firmie� W koncepcji tej są uwzględniane dane 
historyczne oraz prognozy przyszłych przychodów i kosztów wynikających z relacji 

13 Por� P�D� Berger, N�I� Nasr, Customer Lifetime Value: Marketing Models and Applications, jw� Zarzą-
dzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, red� B� Dobiegała-Korona, T� Doligalski, jw�
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z klientem� Ze względu na sposób kalkulacji przypomina wskaźnik wartości bieżącej 
netto� Zbliżona jest zatem również interpretacja tego miernika� Wartość klienta 
oznacza w tym przypadku wygenerowaną przez przedsięwzięcie biznesowe nadwyżkę 
wartości ponad zainwestowany kapitał14� Obliczona w ten sposób wartość klienta 
tożsama jest z rentownością klienta (relacji z klientem)15� Przy założeniu stałości 
i  trafności prognoz dotyczących przyszłych przychodów tak rozumiana wartość 
klienta nie zmienia się w czasie trwania relacji� Wadą tej koncepcji jest brak informacji 
dotyczących przyszłych przepływów pieniężnych wynikających z relacji z klientem� 

4.3.1. Wartości generowane przez klienta

Pierwszą z determinant są wartości generowane przez klientów na rzecz firmy� 
Najważniejszymi z nich są przychody� Innymi wartościami generowanymi przez klien-
tów są rekomendacje firmy osobom trzecim, informacje oraz korzyści wizerunkowe�

Wysokość przychodów generowanych przez klienta w poszczególnych okresach 
jest relatywnie łatwo ustalić, jeżeli firma dysponuje systemem umożliwiającym 
odtworzenie historii transakcji klientów� Dzieje się tak w przypadku relacji firmy 
z klientami instytucjonalnymi, gdy istnieje obowiązek dokumentacji transakcji, np� za 
pomocą faktur� W relacjach z klientami indywidualnymi pomocne mogę być systemy 
zbierające informacje o klientach, w szczególności rejestrujące historię transakcji� 
Na rynkach, na których transakcje nie są regulowane pisemnymi umowami ani też 
dokumentowane za pomocą faktur, firmy mogą nie dysponować szczegółową wiedzą 
na temat wysokości przychodów generowanych przez poszczególnych klientów� Sy-
tuacja taka występuje na rynku dóbr szybko zbywalnych� W takiej sytuacji obliczenie 
wartości klienta może stać się niemożliwe� Wartość tę można jednak oszacować 
dla typowego klienta z danego segmentu, bazując na informacjach pochodzących 
z badań konsumenckich�

Podobnie jak w przypadku kosztów, w większości publikacji poświęconych pomia-
rowi wartości klienta jego przychody są klasyfikowane ze względu na ich charakter, 
np� na przychody podstawowe, przychody ze sprzedaży krzyżowej (cross-selling) czy 
rozszerzającej (up-selling)16� R�C� Blattberg i in� w pozycji Klient jako kapitał klasy-
fikują przychody generowane przez klienta na przychody z pozyskania, utrzymania 

14 Por� A� Cwynar, W� Cwynar, Mierniki kreowanej wartości spółki kapitałowej; w: Wycena i zarządza-
nie wartością firmy, red� A� Szablewski, R� Tuzimek, Poltext, Warszawa 2005, s� 119�

15 P�D� Berger, N�I� Nasr, Customer Lifetime Value: Marketing Models and Applications, jw�
16 H�H� Bauer , M� Hammerschmidt, M� Braehler, The Customer Lifetime Value Concept and Its Con-

tribution to Corporate Valuation, „Yearbook of Marketing and Consumer Research” 2003, vol� 1�
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klienta oraz ze sprzedaży dodatkowej� Jest to ciekawa koncepcja, gdyż pokazuje ona 
możliwość generowania przychodu już w pierwszym okresie współpracy, w którym 
większość autorów dostrzega jedynie koszt pozyskania klienta17�

Oprócz przychodów klienci dostarczają firmie jeszcze innych wartości� Nale-
żą do nich rekomendacje firmy osobom trzecim, informacje dostarczane firmie, 
współtworzenie wartości (współpraca), korzyści wizerunkowe czy też korzyści ze 
wzrastającej liczby klientów, które są niezwykle istotne w firmach wykorzystujących 
efekt usieciowienia� Powyższe wartości mogą odgrywać istotną rolę dla firmy, niemniej 
wyrażenie ich w wartości pieniężnej jest utrudnione� Większość autorów publikacji 
z zakresu wartości klienta z reguły pomija niepieniężne wartości generowane przez 
klientów z wyjątkiem rekomendacji firmy osobom trzecim� Jeszcze rzadziej wartości 
te pojawiają się we wzorach na wartość klienta�

4.3.2. Koszty klienta

Koszty klienta to ogół kosztów związanych relacją przyczynowo-skutkową ze 
świadczeniem na rzecz klienta� Przez to pojęcie w literaturze często rozumie się 
koszty relacji firmy z klientem, wynikające ze sposobu i wymagań obsługi klienta� 
Tak rozumiane koszty klienta nie obejmują jednak kosztów produktów i towarów 
sprzedanych klientowi� W niniejszym opracowaniu koszty te są zaliczane do kosz-
tów klienta� Większość publikacji dotyczących pomiaru wartości klienta dokonuje 
klasyfikacji kosztów ze względu na okres ich występowania w cyklu życia klienta 
(np� koszt pozyskania, koszt utrzymania)� Podejście to znajduje odzwierciedlenie 
we wzorach na wartość klienta, w których są wyróżnione różnego rodzaju koszty� 

Ustalenie kosztów klienta jest często uważane za największe wyzwanie przy 
kalkulowaniu wartości klienta� Trudność w ustalaniu kosztów klienta leży jednak 
nie w umiejscowieniu kosztów na odpowiednim etapie cyklu życia klienta w firmie, 
lecz w ustaleniu wysokości kosztów pośrednich klienta� Koszty klientów uwzględ-
nione w kalkulacji ich wartości obejmują bezpośrednie i pośrednie koszty klienta� 
Oprócz nich występują również ogólne koszty przedsiębiorstwa, które nie są jednak 
uwzględnione w wartości klienta (tab� 4�1)�

17 J� Thomas, R�C� Blattberg, G� Getz, Klient jako kapitał. Budowa cennego majątku relacji z klientem 
i zarządzanie nim, MT Biznes, Warszawa 2004�
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Tabela 4.1.  Porównanie kosztów ze względu na zastosowanie w kalkulacji wartości 
klienta

Wyszczególnienie Bezpośrednie koszty 
klienta Pośrednie koszty klienta Ogólne koszty 

przedsiębiorstwa

Przykład kosztu Koszt sprzedanych 
klientowi produktów

Udział w koszcie biura 
obsługi klienta

Koszt zarządu

Uwzględnienie w kalkulacji 
wartości klienta

Tak Tak Nie

Sposób ustalenia wysokości 
kosztu pojedynczego klienta

Prosty Skomplikowany Nie dotyczy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie K� Rybarczyk, Rentowność klienta; w: Metody wyceny spółki, red� M� Panfil, 
A� Szablewski, Poltext, Warszawa 2006, s� 131–139�

Bezpośrednie koszty klienta są to koszty związane wyłącznie ze świadczeniem 
na rzecz danego klienta� Ustalenie ich wysokości jest relatywnie proste� Do kosztów 
bezpośrednich należą m�in� koszty sprzedanych klientowi produktów oraz koszty 
transportu do klienta18�

Pośrednie koszty klienta są trudniejsze do ustalenia, gdyż element kosztów jest 
wspólny dla wielu klientów� Przykładami kosztów pośrednich są m�in� koszty biura 
obsługi klienta� Możliwe jest naturalnie przypisanie każdemu klientowi równej czę-
ści kosztów biura obsługi klienta, niemniej takie podejście zafałszowałoby poziom 
kosztów klienta, a w konsekwencji prowadziłoby do błędnych decyzji zarządczych� 
Istotą prawidłowego przypisania kosztów pośrednich do poszczególnych klientów 
jest znalezienie tzw� nośnika kosztów, czyli parametru obrazującego rzeczywiste 
powstawanie kosztu� W przypadku biura obsługi klienta nośnikiem kosztów może 
być liczba kontaktów klienta z biurem� Nośnikowi kosztów, w tym wypadku po-
jedynczemu kontaktowi klienta z  firmą, przypisuje się koszt wynikający z ogółu 
kosztów biura obsługi klienta pomniejszony o stopień niewykorzystania tego za-
sobu� Pomniejszenie kosztu biura obsługi klienta o stopień jego niewykorzystania, 
wynikający np� z niskiej liczby klientów, jest konieczne, aby było spełnione założeniu 
o istnieniu relacji przyczynowo-skutkowej między kosztem a świadczeniem na rzecz 
klienta� Opisany powyżej sposób ustalenia kosztów pośrednich klienta zgodny jest 
z rachunkiem kosztów działań (activity-based costing)� 

Oprócz kosztów pośrednich i bezpośrednich istnieją jeszcze koszty ogólne 
przedsiębiorstwa� Są to koszty niepowiązane relacją przyczynowo-skutkową ze 
świadczeniem na rzecz klientów� Przykładami takich kosztów są koszty zarządu, 
rady nadzorczej lub zasobów niewykorzystywanych w procesie dostarczania warto-

18 K� Rybarczyk, Rentowność klienta; w: Metody wyceny spółki, red� M�Panfil, A� Szablewski, Poltext, 
Warszawa 2006, s� 131–139�
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ści dla klientów� Koszty ogólne przedsiębiorstwa nie są uwzględnione w kalkulacji 
wartości klienta, natomiast naturalnie mają one wpływ na wskaźniki opisujące wynik 
finansowy przedsiębiorstwa� 

Ze względu na brak odpowiednich danych niemożliwe jest często ustalenie 
poziomu kosztów poszczególnych klientów� W wielu przypadkach koszty są kalku-
lowane na poziomie grup lub segmentów klientów� Zasady kalkulacji kosztów dla 
grup i segmentów pozostają jednak niezmienione�

Interesujący jest przypadek kosztów klienta, jeżeli nośnikiem wartości dla niego są 
dobra cyfrowe (produkty zdigitalizowane)� W przypadku producenta dóbr cyfrowych 
koszt wytworzenia pierwszego dobra jest zazwyczaj znaczny, kolejnego – zerowy lub 
bliski zeru� W takiej sytuacji koszty dóbr przekazywanych klientowi nie wliczałaby 
się do kosztów bezpośrednich klienta, lecz do jego kosztów pośrednich� Sytuacja 
ta występuje w przypadku firm tworzących i udostępniających treści w internecie, 
takich jak serwisy informacyjne� 

4.3.3. Ryzyko relacji z klientem

Istotnym, choć niedocenianym w publikacjach, aspektem wartości klienta jest 
ryzyko relacji z klientem� W niniejszym opracowaniu przez to pojęcie rozumiemy 
ogół ryzyk ponoszonych przez firmę i wynikających z relacji z klientem� Należą do 
nich ryzyko nieoczekiwanego przerwania relacji, zmniejszenia przychodów, wyższego 
poziomu kosztów obsługi itp� Wynikająca z definicji konstrukcja miernika wartości 
klienta dopuszcza możliwość korygowania wartości klienta o wielkość ryzyka na wiele 
sposobów� Najczęściej podawanym sposobem jest zastosowanie stopy dyskontowej 
uwzględniającej poziom ryzyka (risk-adjusted discount rate)� Innym sposobem jest 
korekta wysokości wpływów lub też skrócenie horyzontu czasowego, w jakim do-
konywany jest pomiar wartości klienta�

Wolną od ryzyka wartość klienta można obliczyć dzięki zastosowaniu odpo-
wiedniego poziomu stopy dyskontowej� Stopa dyskontowa odgrywa rolę podobną 
jak w przypadku wartości bieżącej netto – koryguje przyszłe przychody zarówno ze 
względu na malejącą wartość pieniądza w czasie, jak i ze względu na ryzyka związane 
z tymi przychodami� Jednym ze sposobów ustalenia wysokości stopy dyskontowej 
jest zastosowanie kosztu kapitału firmy związanego z finansowaniem przedsięwzię-
cia inwestycyjnego o wybranym poziomie ryzyka� Rozwiązanie to ma tę zaletę, że 
umożliwia proste ustalenie stopy dyskontowej� Związany z nim jest jednak dość 
istotny mankament� Zastosowanie tej samej stopy dyskontowej do szacowania 
wartości różnych klientów jest słuszne pod warunkiem, że charakteryzują się oni 
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tym samym poziomem ryzyka� Naturalnie, poziom ryzyka klientów zazwyczaj bywa 
zróżnicowany� Portfel klientów firmy obejmuje bowiem klientów, którzy od dłuż-
szego czasu generują regularne wpływy oraz nowo pozyskanych klientów, których 
przyszłe wydatki trudno jest przewidzieć� Jeżeli przy pomiarze wartości klienta, 
zostanie zastosowana jedna, nawet uśredniona stopa dyskontowa, wartość klientów 
o niskim poziomie ryzyka zostanie niedoszacowana w stosunku do wartości klientów 
o wysokim poziomie ryzyka� Przy ogólnym pomiarze wartości portfela klientów, 
rozumianego jako sumy wartości poszczególnych klientów, takie podejście może 
być w niektórych przypadkach dopuszczalne� Jeżeli jednak pomiar wartości klientów 
służyć ma alokacji środków w celu zwiększenia wartości portfela klientów, wówczas 
zastosowanie jednej stopy dyskontowej będzie prowadzić do zafałszowanej wartości, 
a tym samym do błędnych decyzji zarządczych�

Wartość klienta, zgodnie z rachunkiem zdyskontowanych przepływów pieniężnych, 
oparta jest na założeniu korygowania wartości oddalonych w czasie przepływów pie-
niężnych za pomocą stopy dyskontowej� W konsekwencji w pomiarze wartości klienta 
są preferowane przepływy pieniężne występujące w bliższym horyzoncie czasowym, 
a mniejsza waga jest nadawana przepływom pieniężnym w dalszym horyzoncie� Zja-
wisko to jest szczególnie silne przy wysokim poziomie stopy dyskontowej� Zarazem 
jest to naturalna konsekwencja przyjętego założenia o pomiarze wartości bieżącej, a nie 
nominalnej, przepływów pieniężnych generowanych przez klientów� W konsekwencji 
relacja z klientem charakteryzującym się pewnym poziomem generowanych kosztów 
i przychodów może być w jednej firmie nieopłacalna (CLV ≤ 0), podczas, gdy w innej 
będzie opłacalna (CLV > 0)� Sytuacja taka wynika z różnicy w przyjętej stopie dyskon-
towej, która może być uwarunkowana różnym kosztem kapitału firmy�

Kalkulacja wolnej od ryzyka wartości klienta przez zastosowanie odpowiedniego 
poziomu stopy dyskontowej spójna jest z metodą wyceny przedsiębiorstw opartych 
na rachunku przepływów pieniężnych� W przypadku wysokiego poziomu ryzyka 
wartość przedsiębiorstw oraz innych zasobów można wyceniać za pomocą metody 
opcyjnej� Zastosowanie wolnej od ryzyka stopy dyskontowej może prowadzić bowiem 
do zbytniego zaniżenia kalkulowanej wartości�

4.3.4. Krytyka wartości klienta

Wartość klienta w niniejszym opracowaniu jest rozumiana jako bieżąca war-
tość przyszłych, wyrażonych w wartościach pieniężnych korzyści netto związanych 
z klientem� Wskaźnik ten opisuje zatem korzyści lub straty firmy wynikające z relacji 
z klientem� Jest to ujęcie, które wyraża w wartościach ekonomicznych rezultat działań 
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marketingowych w obszarze relacji z klientami� Wartość klienta może dzięki temu 
być podstawą do wyceny firm� 

Ocena wartości relacji z klientem jedynie przez pryzmat jej wartości ekonomicznej 
skutkuje pomniejszeniem roli lub wręcz pominięciem istotnych elementów relacji� 
Wartość klienta przedstawia ekonomiczny wynik relacji, nie dostarcza natomiast 
informacji o  jej przyczynach, takich jak klient i  jego charakterystyka� Pominięte 
są w ten sposób istotne informacje jak satysfakcja klienta, dane demograficzne 
czy sposób użycia produktu� Co więcej, ten sam poziom wartości może dotyczyć 
klientów mających bardzo różną charakterystykę, odmienny scenariusz korzyści 
generowanych dla firmy lub też inny poziom ryzyka� Wartość klienta nie powinna 
być zatem jedynym kryterium w tworzeniu strategii ukierunkowanych na wzrost 
wartości portfela klientów� Umożliwia ona jednak określenie wartości klientów dla 
firmy, a tym samym identyfikację najcenniejszych klientów�

W przeciwieństwie do rentowności klienta (customer profitability) miernik war-
tości klienta bazuje na przyszłych korzyściach netto wynikających z relacji z nim� Jej 
pomiar wymaga zatem predykcji przyszłych wydarzeń� Z pewnością trudność pomiaru 
wartości klienta będzie zróżnicowana ze względu na charakter relacji� W przypadku 
relacji z klientem mającej charakter cykliczny, której ciągłość wynika z rozwiązań 
prawno-organizacyjnych lub wysokich kosztów zmiany dostawcy, wartość klienta 
można obliczyć w relatywnie prosty sposób� Trudność kalkulacji wzrasta w przypadku 
klienta charakteryzującego się dużą zmiennością w generowaniu wpływów lub tym 
bardziej niematerialnych korzyści dla firmy� 

Nie istnieje jeden sposób pomiaru wartości klienta� Większość autorów w sposób 
odmienny definiuje i oblicza wartość tego miernika� Utrudnia to lub czasami unie-
możliwia porównanie wartości dla dwóch różnych firm� Jednocześnie świadczy to 
o uniwersalności tego miernika i możliwości dostosowania go do bieżących potrzeb� 
Adaptacja miernika może dotyczyć sposobu określenia korzyści (finansowe, wizerun-
kowe, związane z rekomendacjami), pomiaru kosztów czy też metody uwzględnienia 
ryzyka zarówno przez stopę dyskontową, długość okresu wziętego pod uwagę, jak 
i wysokość przychodów i kosztów� Jest to istotna zaleta tego miernika, gdyż pozwala 
na pomiar istotnych dla firmy korzyści� Naturalnie, im wierniej wartość klienta po-
winna odzwierciedlać obraz rzeczywisty, tym więcej zmiennych powinna uwzględniać� 

W kalkulacji wartości klienta oprócz aspektów finansowych są uwzględniane 
również niepieniężne wartości wynikające z relacji z klientem� Należą do nich re-
komendacje firmy, korzyści wizerunkowe czy informacje otrzymywane od klienta� 
Wartości te są szczególnie istotne we wczesnych etapach cyklu życia produktu� 
Klient pozyskany w fazie wprowadzenia produktu charakteryzuje się o wiele więk-
szą wartością niż klient pozyskany w fazie dojrzałości produktu� Wynika to przede 
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wszystkim z niepieniężnych korzyści generowanych przez klienta, w szczególności 
z rekomendacji firmy lub produktu osobom trzecim� Ustalenie wartości klienta 
pozyskanego w fazie wprowadzenia może być trudne, ze względu na konieczność 
oszacowania wielu zmiennych, w tym wartości rekomendacji� Co więcej, z takimi 
szacunkami jest związany najczęściej wysoki poziom ryzyka� Przy wycenie zasobu 
charakteryzującego się wysokim poziomem ryzyka odchodzi się od metod docho-
dowych, na których oparta jest m�in� kalkulacja wartości klienta, na rzecz innych 
metod, np� metody opcyjnej� Wartość klienta sprawdza się natomiast przy niskim 
poziomie ryzyka, czyli w późniejszych fazach cyklu życia produktu� 

Wartość klienta oraz wartość portfela klienta, zdaniem autorów publikacji z za-
kresu literatury przedmiotu, mogą służyć jako kryterium oceny decyzji menedżerskich 
w zakresie relacji z klientami19� Warto zauważyć, że w porównaniu z miernikami 
efektywności projektów inwestycyjnych takich jak EVA wartość klienta pomija 
aspekt zaangażowania kapitałowego� Naturalnie kapitałochłonność pojedynczej 
relacji z klientem może być znikoma, ale na poziomie portfela klientów może osiągać 
znaczną wielkość� Innym rodzajem kosztu nieuwzględnionego w wartości klienta jest 
koszt alternatywny, czyli utrata wartości, jaką można byłoby uzyskać przy podjęciu 
alternatywnej decyzji dotyczącej alokacji zasobów firmy�

4.4. Od wartości klienta do wartości firmy

Wartość klienta oraz wynikająca z niej wartość portfela klientów (suma wartości 
wszystkich klientów firmy) może być podstawą do wyceny firm� S� Gupta i D�R� Leh-
man prezentują ciekawy sposób wyceny firm internetowych, wychodząc od wzoru 
na wartość klienta rozumianą jako wartość bieżąca wszystkich przyszłych zysków 
(netto) generowanych przez klienta20�

• 14 
•  

Wartość klienta oraz wartość portfela klienta, zdaniem autorów publikacji z zakresu 

literatury przedmiotu, służyć mogą jako kryterium oceny decyzji menedżerskich w zakresie 

relacji z klientami19. Warto zauważyć, że w porównaniu z miernikami efektywności 

projektów inwestycyjnych takich jak EVA wartość klienta pomija aspekt zaangażowania 

kapitałowego. Naturalnie kapitałochłonność pojedynczej relacji z klientem może być 

znikoma, ale na poziomie portfela klientów osiągać może znaczna wielkość. Innym rodzajem 

kosztu nieuwzględnionego w wartości klienta jest koszt alternatywny, czyli utrata wartości, 

jaką można byłoby uzyskać, przy podjęciu alternatywnej decyzji dotyczącej alokacji zasobów 

firmy. 

 

4.4. Od wartości klienta do wartości firmy 
 

Wartość klienta oraz wynikająca z niej wartość portfela klientów (suma wartości wszystkich 

klientów firmy) może być podstawą do wyceny firm. S. Gupta i D.R. Lehman prezentują 

ciekawy sposób wyceny firm internetowych, wychodząc od wzoru na wartość klienta 

rozumianą jako wartość bieżąca wszystkich przyszłych zysków (netto) generowanych przez 

klienta20. 
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gdzie: 

m i  – zysk na kliencie w okresie i. 

Pozostałe oznaczenia jak wyżej. 

Następnie Gupta i Lehman kalkulują przyszłe przychody z portfela klientów przy 

założeniu, że nowi klienci nie są pozyskiwani, a liczba dotychczasowych klientów maleje. 

Spadek liczby klientów odzwierciedlony jest przez współczynnik retencji. Przychód z portfela 

klientów proporcjonalny jest do liczby klientów. Wartość portfela klientów równa jest sumie 
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19 S. Gupta, D. Lehmann, Managing Customers as Investments: The Strategic Value of Customers in the Long 
Run, Wharton School Publishing, Upper Saddle River 2005. 
20S. Gupta, D.R. Lehmann, Customers as Assets, „Journal of Interactive Marketing” 2003, vol. 17, no. 1, s. 9–24. 

 (4�2)

gdzie:
mi – zysk na kliencie w okresie i�
Pozostałe oznaczenia jak wyżej�

19 S� Gupta, D�R� Lehmann, Managing Customers as Investments: The Strategic Value of Customers in 
the Long Run, Wharton School Publishing, Upper Saddle River 2005�

20 S� Gupta, D�R� Lehmann, Customers as Assets, „Journal of Interactive Marketing” 2003, vol� 17, 
no� 1, s� 9–24�
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Następnie Gupta i Lehman kalkulują przyszłe przychody z portfela klientów 
przy założeniu, że nowi klienci nie są pozyskiwani, a  liczba dotychczasowych 
klientów maleje� Spadek liczby klientów jest odzwierciedlony przez współczynnik 
retencji� Przychód z portfela klientów proporcjonalny jest do liczby klientów� 
Wartość portfela klientów równa jest sumie zdyskontowanych przepływów 
pieniężnych netto związanych z danym portfelem klientów i można ją wyrazić 
poniższym wzorem:

CPLV =
m · r

(1 + i)1
+

m · r2

(1 + i)2
+ . . . +

m · rn−1

(1 + i)n−1  (4�3)

gdzie:
CPLV – wartość portfela klientów,
r – współczynnik retencji,
m – stała proporcjonalna do przychodu generowanego przez jednego klienta,
i – stopa dyskontowa�

Wyraz 

• 15 
•  

gdzie: 
CPLV – wartość portfela klientów, 
r – współczynnik retencji, 
m – stała proporcjonalna do przychodu generowanego przez jednego klienta, 
i – stopa dyskontowa. 
 

Wyraz 
1)1( i

r
+

jest mniejszy od 1, gdyż r < 1+i, oraz większy od 0, gdyż licznik i 

mianownik są nieujemne. Do oszacowania powyższej sumy można wykorzystać wzór na 

sumę wyrazów ciągu geometrycznego.  

 

Wzór przedstawia wartość sumy wyrazów ciągu geometrycznego: 

q
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(4.4) 

Korzystając z powyższego wzoru, otrzymujemy wartość zdyskontowanych 

przychodów pieniężnych wynikających z retencji klientów. 

CPLV = 
ri

rm
−+1

*                     (4.5) 

Przy wymienionych założeniach wartość wpływów generowanych przez klientów 

zależy od stopy retencji oraz od stopy dyskontowej. Wyższa stopa retencji zwiększać będzie 

wartość przychodów z portfela klientów. Z kolei, wyższa wartość stopy dyskontowej będzie 

wpływała negatywnie na wartość przychodów ( tab. 4.2).  

 

Tabela 4.2. Wartość mnożnika 
ri

r
−+1

w zależności od poziomu stopy retencji i stopy 

procentowej 
 

 Stopa dyskontowa 
 10% 12% 14% 16% 
60% 1,20 1,15 1,11 1,07 
70% 1,75 1,67 1,59 1,52 
80% 2,67 2,50 2,35 2,22 

 
Współczynnik  
retencji 

90% 4,50 4,09 3,75 3,46 
Źródło: S. Gupta, D.R. Lehmann, Customers as Assets, „Journal of Interactive Marketing”2003, vol.17, no. 1,s. 

9–24. 

 

Tabela 4.2 prezentuje wartość mnożnika 
ri

r
−+1

w zależności od poziomu stopy 

retencji i stopy procentowej. Przy wysokiej stopy dyskontowej (i=16%) oraz relatywnie 

 jest mniejszy od 1, gdyż r < 1+i, oraz większy od 0, gdyż licznik

i mianownik są nieujemne� Do oszacowania powyższej sumy można wykorzystać 
wzór na sumę wyrazów ciągu geometrycznego� 

Wzór przedstawia wartość sumy wyrazów ciągu geometrycznego:

a+ a · q + a · q2 + a · q3 + . . . + a · qn =
a

1− q
. (4�4)

Korzystając z powyższego wzoru, otrzymujemy wartość zdyskontowanych przy-
chodów pieniężnych wynikających z retencji klientów�

CPLV = m · r

1 + i− r
. (4�5)

Przy wymienionych założeniach wartość wpływów generowanych przez klientów 
zależy od stopy retencji oraz od stopy dyskontowej� Wyższa stopa retencji będzie 
zwiększać wartość przychodów z portfela klientów� Z kolei wyższa wartość stopy 
dyskontowej będzie wpływała negatywnie na wartość przychodów (tab� 4�2)� 
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Tabela 4.2.  Wartość mnożnika 

• 15 
•  

gdzie: 
CPLV – wartość portfela klientów, 
r – współczynnik retencji, 
m – stała proporcjonalna do przychodu generowanego przez jednego klienta, 
i – stopa dyskontowa. 
 

Wyraz 
1)1( i
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jest mniejszy od 1, gdyż r < 1+i, oraz większy od 0, gdyż licznik i 

mianownik są nieujemne. Do oszacowania powyższej sumy można wykorzystać wzór na 

sumę wyrazów ciągu geometrycznego.  
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Korzystając z powyższego wzoru, otrzymujemy wartość zdyskontowanych 

przychodów pieniężnych wynikających z retencji klientów. 

CPLV = 
ri

rm
−+1

*                     (4.5) 

Przy wymienionych założeniach wartość wpływów generowanych przez klientów 

zależy od stopy retencji oraz od stopy dyskontowej. Wyższa stopa retencji zwiększać będzie 

wartość przychodów z portfela klientów. Z kolei, wyższa wartość stopy dyskontowej będzie 

wpływała negatywnie na wartość przychodów ( tab. 4.2).  

 

Tabela 4.2. Wartość mnożnika 
ri

r
−+1

w zależności od poziomu stopy retencji i stopy 

procentowej 
 

 Stopa dyskontowa 
 10% 12% 14% 16% 
60% 1,20 1,15 1,11 1,07 
70% 1,75 1,67 1,59 1,52 
80% 2,67 2,50 2,35 2,22 

 
Współczynnik  
retencji 

90% 4,50 4,09 3,75 3,46 
Źródło: S. Gupta, D.R. Lehmann, Customers as Assets, „Journal of Interactive Marketing”2003, vol.17, no. 1,s. 

9–24. 

 

Tabela 4.2 prezentuje wartość mnożnika 
ri

r
−+1

w zależności od poziomu stopy 

retencji i stopy procentowej. Przy wysokiej stopy dyskontowej (i=16%) oraz relatywnie 

w zależności od poziomu stopy retencji i stopy 
procentowej

Stopa dyskontowa

Współczynnik 
retencji

10% 12% 14% 16%

60% 1,20 1,15 1,11 1,07

70% 1,75 1,67 1,59 1,52

80% 2,67 2,50 2,35 2,22

90% 4,50 4,09 3,75 3,46

Źródło: S� Gupta, D�R� Lehmann, Customers as Assets, „Journal of Interactive Marketing” 2003, vol� 17, no� 1, s� 9–24�
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gdzie: 
CPLV – wartość portfela klientów, 
r – współczynnik retencji, 
m – stała proporcjonalna do przychodu generowanego przez jednego klienta, 
i – stopa dyskontowa. 
 

Wyraz 
1)1( i
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jest mniejszy od 1, gdyż r < 1+i, oraz większy od 0, gdyż licznik i 

mianownik są nieujemne. Do oszacowania powyższej sumy można wykorzystać wzór na 

sumę wyrazów ciągu geometrycznego.  
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Korzystając z powyższego wzoru, otrzymujemy wartość zdyskontowanych 

przychodów pieniężnych wynikających z retencji klientów. 

CPLV = 
ri

rm
−+1

*                     (4.5) 

Przy wymienionych założeniach wartość wpływów generowanych przez klientów 

zależy od stopy retencji oraz od stopy dyskontowej. Wyższa stopa retencji zwiększać będzie 

wartość przychodów z portfela klientów. Z kolei, wyższa wartość stopy dyskontowej będzie 

wpływała negatywnie na wartość przychodów ( tab. 4.2).  

 

Tabela 4.2. Wartość mnożnika 
ri

r
−+1

w zależności od poziomu stopy retencji i stopy 

procentowej 
 

 Stopa dyskontowa 
 10% 12% 14% 16% 
60% 1,20 1,15 1,11 1,07 
70% 1,75 1,67 1,59 1,52 
80% 2,67 2,50 2,35 2,22 

 
Współczynnik  
retencji 

90% 4,50 4,09 3,75 3,46 
Źródło: S. Gupta, D.R. Lehmann, Customers as Assets, „Journal of Interactive Marketing”2003, vol.17, no. 1,s. 

9–24. 

 

Tabela 4.2 prezentuje wartość mnożnika 
ri

r
−+1

w zależności od poziomu stopy 

retencji i stopy procentowej. Przy wysokiej stopy dyskontowej (i=16%) oraz relatywnie 

w zależności od poziomu stopy

retencji i stopy procentowej� Przy wysokiej stopy dyskontowej (i = 16%) oraz rela-
tywnie niskiej retencji (r = 60%) wartość portfela klientów wynosi CPLV = 1,07m, 
gdzie m jest stałą proporcjonalną do przychodu generowanego przez jednego klienta� 
W sytuacji odwrotnej, przy niezwykle korzystnej stopie retencji (r = 90%) i niskiej 
stopie dyskontowej wartość portfela klientów wynosi CPLV = 4,5m� 

W powyższym rozumowaniu Gupta i Lehman prezentują wycenę wartości 
portfela klientów w sytuacji, gdy nowi klienci nie są pozyskiwani� Wartość ta jest 
tożsama z wartością przepływów pieniężnych netto wynikających z retencji klientów� 
Niewątpliwą zaletą tego rozumowania jest powiązanie wartości portfela klientów 
z takimi wielkościami jak stopa retencji i stopa dyskontowa� Otrzymana w wyniku 
tego rozumowania formuła wyceny wartości portfela klientów powoduje wiele kon-
sekwencji� Formuła ta pokazuje, w jakim stopniu podniesienie stopy retencji wpływa 
na wartość przepływów pieniężnych netto wynikających z retencji klientów� Pozwala 
ona zatem na ustalenie górnego limitu wydatków przeznaczonych na podniesienie 
retencji klientów o określony poziom� Przy założeniu znajomości elastyczności retencji 
względem wydatków na nią formuła pozwala na ustalenie efektywności wydatków na 
retencję klientów� Wartość przepływów pieniężnych netto, wynikających z retencji 
klientów w czasie całej relacji z firmą, może służyć również podejmowaniu decyzji 
dotyczących pozyskiwania klientów� Wartość ta jest bowiem górną granicą wydat-
ków na pozyskanie klientów� Innymi słowy, dbając o rentowność relacji z klientem 
koszt pozyskania klienta nie może przekroczyć zysków wynikających z tej relacji� 

Gupta i Lehman wykorzystali powyższy sposób pomiaru wartości klientów firmy 
do wyceny firmy CDNow21, zajmującej się sprzedażą muzyki przez internet� Firma 

21 S� Gupta, D�R� Lehmann, Customers as Assets, „Journal of Interactive Marketing” 2003, vol� 17, 
no� 1, s� 9–2-4�
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rozwijała się dynamicznie w latach 1994–1999 dzięki zastosowaniu strategii ukie-
runkowanej silnie na pozyskanie nowych klientów� Problemy zaczęły się pojawiać 
na początku 1999 r� Wynikały one z faktu, że koszt pozyskania jednego klienta był 
wyższy od zysków, jakie były przez niego generowane� W roku 2000 firma CDNow 
posiadała ponad 3,29 mln klientów� Roczny zysk ze sprzedaży generowanej przez 
jednego klienta wynosił przeciętnie 15 USD� Klienci charakteryzowali się roczną 
stopą retencji na poziomie 70%� Wartość firmy wyceniona na podstawie wartości 
portfela klientów wyniosła zatem 82 250 000 USD� 

CPLV = m · 1

1 + i− r
= 3 290 000 ·15 USD · 0, 7

1 + 12%− 0, 7
= 82 250 000 USD ,  (4�6)

gdzie:
m – roczny poziom zysku ze sprzedaży generowanej przez portfel klientów,
r – stopa retencji klientów,
i – stopa dyskontowa�

W czerwcu 2000 r� Bertelsmann zakupił firmę CDNow za 117 mln USD� Przy 
założeniu, że dzięki swojej pozycji w branży, dodatkowym inwestycjom oraz zmia-
nom w zarządzaniu zdoła podnieść stopę retencji do 80%, wartość portfela klientów 
firmy CDNow wyniesie 123 375 000 USD22�

 
CPLV = m· 1

1 + i− r
= 3 290 000·15 USD· 0, 8

1 + 12%− 0, 8
= 123 375 000 USD . ,

 

 
CPLV = m· 1

1 + i− r
= 3 290 000·15 USD· 0, 8

1 + 12%− 0, 8
= 123 375 000 USD . ,

  

(4�7)

Kontynuując rozważania na temat wartości aplikacyjnej metody wyceny firmy 
na podstawie portfela klientów, Gupta, Lehman i Stuart w artykule Valuing Custo-
mers dokonali tą metodą wyceny czterech spółek internetowych i jednej tradycyjnej� 
Spółkami tymi były Amazon�com, Ameritrade, E*Trade, eBay oraz Capital One 
(spółka tradycyjna)� Autorzy stworzyli bardziej zaawansowany od powyższego model 
obejmujący również pozyskanie klientów, lecz wykorzystujący dane rzeczywiste, 
w większości publikowane w ogólnie dostępnych sprawozdaniach finansowych� 
Uzyskana wartość spółek była zbliżona do rzeczywistej w trzech przypadkach (Ame-
ritrade, Capital One, E*Trade), natomiast w dwóch pozostałych (Amazon�com, 
eBay) była znacząco niższa� Niedoszacowanie wartości wynikło prawdopodobnie 
z wyższych oczekiwań żywionych przez inwestorów wobec wartości tych spółek� 

22 Tamże�
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Oczekiwania inwestorów miały prawdopodobnie źródła w możliwościach wzrostu 
spółek nieujętych w dochodowych metodach wyceny portfela klientów23�

Oparcie wyceny firm na wartości klientów pokazuje wynikowy charakter zaso-
bu, jakim są klienci� W wycenach tych zostały pominięte inne zasoby firm, takie jak 
marka (reputacja, wiarygodność), strona internetowa i związana z nią infrastruktura 
technologiczna, treści stworzone na stronie, relacje z dostawcami (nie wspominając 
o zasobach trwałych takich jak nieruchomości)� Tłumaczyć można to tym, że wy-
korzystanie tych zasobów przyczynia się do wzrostu wartości klientów jako zasobu 
wynikowego� Przytoczona w drugim przykładzie wycena dwóch firm internetowych 
(Amazon�com, eBay) pokazuje, że wycena portfela klientów może nie odzwierciedlać 
możliwych przyszłych źródeł wartości firmy, które nie są uwzględnione w aktual-
nym modelu biznesowym firmy� Dotyczy to w szczególności sytuacji, w której firma 
jest w stanie zaoferować klientom rozwiązania wykraczające poza dotychczasową 
kategorię produktową lub rynek, na którym działa� Tak stało się m�in� w przypadku 
firmy Amazon�com, która wyszła poza sprzedaż książek w postaci tradycyjnej i za-
oferowała treści w postaci zdigitalizowanej oraz czytnik Kindle przeznaczony do ich 
wyświetlania� Korzyści finansowe wynikające z tego posunięcia nie były możliwe do 
uchwycenia z wykorzystaniem danych historycznych� Wspomniane posunięcie po-
legające na zaoferowaniu nowego rozwiązania wymagało zasobów, które nie w pełni 
były wykorzystane w trakcie dostarczania wartości klientom w tradycyjnym modelu� 
W tym przypadku wartość klientów firmy, kalkulowana na bazie posiadanego portfela 
klientów i generowanych z niego przychodów, nie w pełni odzwierciedlała zarówno 
wartości posiadanych przez firmę zasobów, jak i wynikających z nich możliwości� 

23 S� Gupta, D�R� Lehmann, J� Stuart, Valuing Customers, „Journal of Marketing Research” 2004, 
February�

SGH_155_2012_10_113_Internet_Doligalski-.indd   252 2/8/13   9:41 AM



BibliografiaBibliografia

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia

Aaker D�, Managing Brand Equity. Capitalizing on the Value of a Brand Name, The Free 
Press, New York 1991.

Abbel D�F�, Defining the Business: The Starting Point of Strategic Planning, Prentice Hall, 
Englewood Cliffs 1980�

Adar E�, Teevan J�, Dumais S�T�, Large Scale Analysis of Web Revisitation Patterns, referat 
na konferencję Human Factors in Computing Systems, 2008, http://research�microsoft�
com/en-us/um/people/sdumais/chi08-adaretal-final�pdf, [2011�08�15]�

Alarcón-del-Amo M�-C�, Lorenzo-Romero C�, Gómez-Borja M�-Á�, Classifying and Pro-
filing Social Networking Site Users: A Latent Segmentation Approach, „Cyberpsycho-
logy, Behavior, and Social Networking” 2011, vol� 14, no�1/2�

American Marketing Association, http://www�marketingpower�com/Community/ARC/
Pages/Additional/Definition/default�aspx, [2012�01�19]�

Amit R�, Zott Ch�, Business Model Innovation: Creating Value in Times of Change, working 
paper, czerwiec 2010, http://www�iese�edu/research/pdfs/DI-0870-E�pdf, [2011�09�24]�

Anckar B�, Walden P�, Jelassi T�, Creating Customer Value in Online Grocery Shopping, 
„International Journal of Retail & Distribution Management” 2002, vol� 30, no� 4�

Anderson Ch�, Za darmo. Przyszłość najbardziej radykalnej z  cen, Społeczny Instytut 
Wydawniczy Znak, Kraków 2011�

Anderson E�, Weitz B�, The Use of Pledges to Build and Sustain Commitment in Distribu-
tion Channels, „Journal of Marketing Research” 1992, vol� 29�

Ante S�E�, Amazon: Turning Consumer Opinions into Gold, „Businessweek” 2009, no� 26�
Aydin S�, Ozer G�, How Switching Costs Affect Subscriber Loyalty in the Turkish Mobile 

Phone Market: An Exploratory Study, „Journal of Targeting, Measurement and Ana-
lysis for Marketing” 2005, vol� 14�

Ba S�, Johansson W�C�, An Exploratory Study of the Impact of e-Service Process on Online 
Customer Satisfaction, „Production and Operations Management” 2008, vol� 17, no� 1�

Bach B�, Judge W�Q�, Dean Th�J�, A Knowledge-based View of IPO Success: Superior Know-
ledge, Isolating Mechanisms, and the Creation of Market Value, „Journal of Managerial 
Issues” 2008, vol� XX, no� 4�

Bagozzi R�P�, Marketing as Exchange, „Journal of Marketing” 1975, vol� 39�

SGH_155_2012_10_113_Internet_Doligalski-.indd   253 2/8/13   9:41 AM



Bibliografia 254

Bailey B�P�, Gurak L�J�, Konstan J�A�, Trust in Cyberspace, http://orchid�cs�uiuc�edu/publi-
cations/bailey-lea-trust�pdf, [2010�06�02]�

Baker S�, New Consumer Marketing: Managing a Living Demand System, Wiley, New York 
2003�

Ball P�, Critical Mass: How One Thing Leads to Another, Farrar, Straus and Giroux 2004�
Bapna R�, Jank W�, Shmueli G�, Price formation and its dynamics in online auctions, ‚‚Deci-

sion Support Systems” 2008, vol� 44, no� 3�
Barney J�B�, Firm Resources and Sustained Competitive Advantage,,,Journal of Manage-

ment” 1991, nr 17�
Bart Y�, Shankar V�, Sultan F�, Urban G�L�, Are the Drivers and Role of Online Trust the Same 

for All Web Sites and Consumers? A Large-Scale Exploratory Empirical Study, ‚‚Journal 
of Marketing” 2005, vol� 69�

Barua A�, Konana P�, Whinston A�B�, An Empirical Investigation of Net-Enabled Business 
Value, „MIS Quaterly” 2004, vol� 28, no� 4�

Bauer A�, Agardi I� (red�), EMAC Regional Conference – Marketing Theory Challenges in 
Emerging Societies, Marketing and Media Institute, Corvinus University of Budapest, 
Budapest 2010�

Bauer H�H�, Hammerschmidt M�, Braehler M�, The Customer Lifetime Value Concept and 
Its Contribution to Corporate Valuation, „Yearbook of Marketing and Consumer Rese-
arch” 2003, vol� 1�

Benkler Y�, Wealth of Networks, http://www�benkler�org/wonchapters�html, [2012�03�15]�
Berg J�E�, Nelson F�D�, Rietz Th�A�, Prediction Market Accuracy in the Long Run, „Interna-

tional Journal of Forecasting” 2008, vol� 24, nr 2�
Berger P� D�, Nasr N�I�, Customer Lifetime Value: Marketing Models and Applications, „Jour-

nal of Interactive Marketing” 1998, Winter�
Best R�, Market-Based Management: Strategies for Growing Customer Value and Profitabi-

lity, Pearson Education, Upper Saddle River 2005�
Belleflamme P�, LambertTh�, SchwienbacherA�, Crowdfunding: Tapping the Right Crowd, 

CORE Discussion Paper No� 2011/32, 2012�04�25, http://ssrn�com/abstract=1578175 
or http://dx�doi�org/10�2139/ssrn�1578175, [2012�08�02]�

Bezos Calls Amazon Experiment ‘a Mistake’, „Puget Sound Business Journal”, 28�09�2000, 
http://www�bizjournals�com/seattle/stories/2000/09/25/daily21�html, [2012�02�25]�

Blattberg R�C�, Getz G�, Thomas J�S�, Klient jako kapitał. Budowa cennego majątku relacji 
z klientem i zarządzanie nim, MT Biznes, Warszawa 2004�

Bochińska B�, Palczewska I�, Stefaniak K�, Bryndal D�, Tarkowski A�, Wzornictwo e-usług. 
Analiza stanu wzornictwa usług świadczonych drogą elektroniczną i perspektywy jego 
rozwoju w Polsce, raport Instytutu Wzornictwa Przemysłowego na zlecenie Departa-
mentu Gospodarki Elektronicznej Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2011, http://
www�raport-e-uslugi�pl/ [2012�01�21]� 

SGH_155_2012_10_113_Internet_Doligalski-.indd   254 2/8/13   9:41 AM



Bibliografia 255

Bogdański A�, Prezentacja strategii firmy Merlin.pl S.A�, konferencja e-commerceStandard 
2009,http://www�internetstandard�pl/news/350125_1/e�commerceStandard�2009�rela-
cja�z�konferencji�html, [2010�06�15]�

Boyd D�E�, Chandy R�K�, Cunha M� Jr, Ryals L�, Making Customers Pay: Measuring and 
Managing Customer Risk and Returns, „Journal of Marketing Research” 2010, vol� 
XLVII, grudzień�

BrandDynamics, materiały informacyjne firmy MillwardBrown,http://www�millward-
brown�com/Libraries/Poland_Solutions_Downloads/BrandDynamics�sflb�ashx, 
[2012�01�21]�

Brilman J�, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2003�
Briscoe B�, Odlyzko A�, Tilly B�, Metcalfe’s Law is Wrong, „IEEE Spectrum” 2006, vol� 43, 

no� 7�
Brooks R�, Unequeal Treatment. Alienating Customers Isn’t Always a Bad Idea, Many Firms 

Discover Banks, Others Base Service Whether an Account Is Profitable or a Drain ‘Redli-
ning in theWorst Form’, „Wall Street Journal” 1999, 7 stycznia�

Cai S�, Xu Y�, 2004� A Conceptual Model of Perceived Customer Value in E-Commerce: A Pre-
liminary Investigation, „Proceedings of the 13th European Conference on Information 
Systems”, The European IS Profession in theGlobal Networking Environment, ECIS 
2004, Turku, Finland, June 14–16, 2004� 

Calciu M�, Salerno F�, Customer Value Modelling: Synthesis and Extension Proposals, „Jour-
nal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing” 2002, no� 11�

Caruana A�, The Impact of Switching Costs on Customer Loyalty: A Study Among Corporate 
Customers of Mobile Telephony, „Journal of Targeting, Measurement and Analysis for 
Marketing” 2004, vol� 12�

Casadesus-Masanell R�, Ricart J�E�, Jak skonstruować zwycięski model biznesowy, „Harvard 
Business Review Polska” 2011, nr 103, wrzesień�

Cespedes F�V�, Nunes P�F� Klient nam się wymyka!, „Harvard Business Review Polska” 
2004, nr 15�

Chen Y�, Wang Q�, Xie J�, Online Social Interactions: A Natural Experiment on Word of 
Mouth versus Observational Learning, artykuł przyjęty do druku w ‚‚Journal of Mar-
keting Research”, http://www�marketingpower�com/AboutAMA/Documents/JMR_
Forthcoming/online_social_interactions�pdf, [2011�07�21]�

Chesbrough H�W�, Open Innovation. The New Imperative for Creating and Profiting from 
Technology, Harvard Business School Press, Boston 2003� 

Christensen C�M�, Przełomowe innowacje, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 
2010�

Chui M�, Löffler M�, Roberts R�, The Internet of Things, „McKinsey Quaterly” 2010, March�
Cialdini R�, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psy-

chologiczne, Gdańsk 2007�

SGH_155_2012_10_113_Internet_Doligalski-.indd   255 2/8/13   9:41 AM



Bibliografia 256

Cichosz M�, Życiowa wartość klienta i jej znaczenie dla firmy, „Marketing i Rynek” 2005, 
nr 12�

Co to jest e-usługa, http://www�web�gov�pl/informacje-o-euslugach/40_14�html, 
[2012�01�21]�

Colton D�A�, Roth M�S�, Bearden W�O�, Drivers of International E-tail Performance: The 
Complexities of Orientations and Resources, „Journal of International Marketing” 2010, 
vol� 18, no� 1�

Cowles D�L�, The Role of Trust in Customer Relationships: Asking the Right Questions, 
„Management Decisions” 1997, vol� 35�

Csikszentmihalyi M�, Beyond Boredom and Anxiety. Experiencing Flow in Work and Play, 
Jossey-Bass Publishers, San Francisco 2000�

Csikszentmihalyi M�, Przepływ, Wydawnictwo Jacek Santorski, Warszawa 2005�
Czekaj J�, Dessler Z�, Podstawy zarządzania finansami firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 1997�
Dąbrowska A�, Janoś-Kresło M�, Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-

-Wschodniej, Difin, Warszawa 2010�
Dae Ryong K�, Development of E-business Models with Different Strategic Positions and 

Comparison of Business Performances with the Models, „Proceedings of the Academy 
of Information and Management Sciences” 2004, vol� 8, no�1�

Day G�, Fahey L�, Valuing Market Strategies, „Journal of Marketing” 1988, vol� 52, no� 3�
Day G�S�, Budowanie trwałych relacji, w: Tajniki marketingu. Przewodnik po marketingu 

dla studentów MBA, K�E� Liber, Warszawa 2001�
Dellarocas Ch�, The Digitization of Word of Mouth: Promise and Challenges of Online Feed-

back Mechanisms, ‚‚Management Science”2003, vol� 49, no� 10�
Dholakia U�M�, How Effective Are Groupon Promotions for Businesses, Rice University, wor-

king paper, 2010�10�28, http://ssrn�com/abstract=1696327, [2012�02�26]�
Diehl S�, Terlutter R�, Weinberg P�, A  Comparison of Four Online Shops with Different 

Degrees of Interactivity and Consequences for Affective, Cognitive and Intentional Custo-
mer Reactions, „European Advances in Consumer Research” 2006, vol� 7�

Dobiegała-Korona B�, Doligalski T�, (red�), Budowa wartości klienta. Teoria i praktyka, 
Poltext (w przygotowaniu)�

Dobiegała-Korona B�, Doligalski T�, Korona B�, Konkurowanie o klienta e-marketingiem, 
Difin, Warszawa 2004�

Dobiegała-Korona B�, Doligalski T� (red�), Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strate-
gie, Poltext, Warszawa 2010�

Dobiegała-Korona B�, Doligalski T� (red�), Zarządzanie wartością klienta w przedsiębior-
stwach w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011�

SGH_155_2012_10_113_Internet_Doligalski-.indd   256 2/8/13   9:41 AM



Bibliografia 257

Dobiegała-Korona B�, Herman A� (red�), Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, 
Difin, Warszawa 2006�

Dobiegała-Korona B�, Wartość klienta czy wartość dla klienta?, „Kwartalnik Nauk o Przed-
siębiorstwie” 2006, nr 1(1)�

Dolfsma W�, Collective Consuming: Consumers as Subcontractors in Electronic Markets, The 
Information Society” 2006, no� 22�

Doligalski T�, Czym się różni przedsięwzięcie e-biznesowe od tradycyjnego? (Część 1), 
„e-mentor” 2006, nr 3 (15)�

Doligalski T�, Efekty sieciowe a  strategie produktowe, „Marketing i Rynek” 2010, nr 11, 
http://www�doligalski�net/efekty-sieciowe/, [2012�02�01]�

Doligalski T�, Podejścia do badań lojalności klientów w handle elektronicznym, „Handel 
Wewnętrzny” 2011, wrzesień-październik, cz� II� 

Doligalski T�, Pot, spryt i bezpieczeństwo gotówkowe. Rozmowa z dr. A. Szablewskim o zarzą-
dzaniu wartością firmy, „Gazeta SGH” 2012, nr 278, styczeń�

Doligalski T�, Społeczne uwarunkowania marketingu w  internecie i  e-biznesu, „e-men-
tor” 2009, nr 1(28)/, http://www�e-mentor�edu�pl/artykul/index/numer/28/id/620, 
[2012�07�03]

Doligalski T�, Waczyńska A�, Koszty zmian dostawcy jako determinanta działań w zakresie 
relacji z klientami, „Handel Wewnętrzny” 2011, cz� 2, listopad-grudzień�

Doligalski T�, Współtworzenie wartości z  klientami zorientowane na innych klientów, 
„e-mentor” 2011, nr 1(38)�

Doney P�M�, Cannon J�P�, An Examination of the Nature of Trust in Buyer-Seller Relation-
ships, „Journal of Marketing” 1997, April�

Donnelly J�H�, George W�R� (red�), Marketing of Services, materiały konferencyjne, 
Chicago 1981�

Doyle P�, Marketing wartości, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2003�
Drucker P�, Practice of Management, Collins, New York 1993�
Drucker P�, Praktyka zarządzania, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1998�
Dworzecki Z�, Romanowska M�, Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, Oficyna 

Wydawnicza SGH, Warszawa 2008�
Dwyer F�, Schurr P�, Oh S�, Developing Buyer-Seller Relationships, „Journal of Marketing” 

1987, vol� 51, no� 2�
E-commerce 2011, raport Internet Standard, wrzesień 2011�
Edelman B�, Jaffe S�, Kominers S�D�, To Groupon or Not to Groupon: The Profitability of 

Deep Discounts, Harvard Business School, working paper, 11-063, 2011�10�19�
Educause, http://educause�edu/ir/library/pdf/ELI7007�pdf, [2011�02�07]�
Efekt ROPO w segmencie retail, raport firm Google i TNS OBOP, 2008, http://www�tnsglo-

bal�pl/uploads/6449/PL_ROPO_Retail_Poland_public�pdf, [2011�09�20]�

SGH_155_2012_10_113_Internet_Doligalski-.indd   257 2/8/13   9:41 AM



Bibliografia 258

Egol M�, Clyde A�, Rangan K�, Sanderson R�, The New Consumer Frugality, http://www�
booz�com/media/uploads/The_New_Consumer_Frugality�pdf, [2010�08�15]�

Eisen M�, Amazon’s $23,698,655.93 book about flies, wpis na blogu „it is NOT junk” z dnia 
2011�04�22, http://www�michaeleisen�org/blog/?p=358, [2012�02�26]�

Evans D�S�, Hagiu A�, Schmalensee R�, Invisible Engines. How Software Platforms Drive 
Innovation and Transform Industries, The MIT Press, Cambridge–London 2006�

Evans D�S�, The Antitrust Economics of Multi-Sided Platform Markets, „Yale Journal of 
Regulation” 2003, Summer�

Falkowski A�, Tyszka T�, Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, Gdańsk 2002�

Farrell J�, Shapiro C�, Dynamic Competition with Switching Costs, „The RAND Journal of 
Economics”,1988, vol� 19, no� 1�

Ferster B�, Piątek J�, Bez opłat Allegro by nie istniało, wywiad z W� Wrzaskałą, 2001-07-24, 
http://allegro�pl/country_pages/1/0/marketing/prasa/kpl30072001�php [2011�08�31]�

Finney R�Z�, Lueg J�E�, Campbell N�D�, Market Pioneers, Late Movers, and the Resource-
-Based View (RBV): A Conceptual Model, „Journal of Business Research”2008, no� 61�

Fleisch E�, What is the Internet of Things? An Economic Perspective, raport firmy Auto-ID 
Labs, styczeń 2010 http://www�autoidlabs�org/uploads/media/AUTOIDLABS-WP-
-BIZAPP-53�pdf, [2012�01�21]�

Foley S�, Bought for $580m, sold for $35m: Murdoch cuts his MySpace losses, „The 
Independent”, opublikowano: 2011�06�30, http://www�independent�co�uk/life-style/
gadgets-and-tech/news/bought-for-580m-sold-for-35m-murdoch-cuts-his-myspace-
losses-2304660�html, [2011�09�10]�

Fornell C�, A National Consumer Satisfaction Barometer: The Swedish Experience, „Journal 
of Marketing” 1992, vol� 56, January�

Fornell C�, Mithas S�, Morgeson F�V� III, Krisham M�S�, Customer Satisfaction and Stock 
Prices: High Returns, Low Risk, „Journal of Marketing” 2006, vol� 70, January�

Forsythe S�, Liu Ch�, Shannon D�, Gardner L�Ch�, Development of a Scale to Measure the 
Perceived Benefits and Risks of Online Shopping, ‚‚Journal of Interactive Marketing” 
2006, no� 2, Spring�

Fox S�C�, Internetowi milionerzy, czyli jak zdobyć fortunę online, Helion, Gliwice 2008�
Frow P�, Payne A�, Towards the ‘Perfect’ Customer Experience, „Brand Management” 2007, 

vol� 15, no� 2�
Fu W�-T�, Gray W�D�, Resolving the Paradox of the Active User: Stable Suboptimal Perfor-

mance in Interactive Tasks, „Cognitive Science”, Nov/Dec 2004, vol� 28, no� 6� 
Garbarski L�, Kontrowersje wokół marketingu w Polsce, Wydawnictwa Akademickie i Pro-

fesjonalne, Warszawa 2009�

SGH_155_2012_10_113_Internet_Doligalski-.indd   258 2/8/13   9:41 AM



Bibliografia 259

Garbarski L�, Rutkowski I�, Wrzosek W�, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, 
PWE, Warszawa 2001�

Garbarski L�, Tkaczyk J� (red�), Kontrowersje wokół marketingu w  Polsce. Niepewność 
i zaufanie a zachowania nabywców, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, War-
szawa 2009�

Garicano L�, Kaplan S�N�, The Effects of Business-to-Business E-Commerce on Transaction 
Costs, „The Journal of Industrial Economics” 2001, vol� 49, no� 4�

Garnefeld I�,Helm S�, Eggert A�, Tax S�, All or Nothing at All – Referral Reward Programs, 
Customer Retention and Reward Size, referat wygłoszony na konferencji Emac w Lubla-
nie, 24–27 maja 2011�

Gąsiewski M�, Benchmarki klikalności i  kosztu za kliknięcie w  sieci reklamowej Google, 
Blog „Marketing w Internecie”, 2011�08�18, http://www�ittechnology�us/benchmarki-
klikalnosci-i-kosztu-za-klikniecie-w-sieci-reklamowej-google/, [2011�09�14]�

Gerpott T�J�, Wanke H�, Interactivity Potentials and Usage of German Press-Title Web Sites: 
An Empirical Investigation, „Journal of Media Economics” 2004, vol� 7, no� 4� 

Gilmore J�H�, Pine B�J� II, The Four Faces of Customization, „Harvard Business Review” 
1997, January-February�

Gjerstad S�, Risk Aversion, Beliefs, and Prediction Market Equilibrium, 04�11�2004, http://
econ�arizona�edu/downloads/working_papers/Econ-WP-04-17�pdf, [2012�12�01]�

Goffman E�, Człowiek w teatrze życia codziennego, KR, Kraków 2000�
Golder P�, Tellis G�J�, Pioneer Advantage: Marketing Logic or Marketing Legend?„Journal of 

Marketing Research” 1993, vol� 30, no� 2�
Goliński M�, Społeczeństwo informacyjne – geneza koncepcji i problematyka pomiaru, Ofi-

cyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011�
Goyal N�, An Insight Into Google’s Florida, SEOChat�com, 2004�01�05, http://www�seochat�

com/c/a/Google-Optimization-Help/An-Insight-Into-Googles-Florida/, [2011�08�27]� 
Greenemeier L�, New Computer Graphics Systems Give Reality a Convincing Makeover, 

„Scientific American”, http://www�scientificamerican�com/article�cfm?id=augmen-
ted-reality, 2�10�2009, [2011�02�07]�

Groeneveld R�, Sethi G�, Internet Monetization for Traditional Media. Point of View, raport-
firmy Deloitte, październik 2010, http://www�deloitte�com/assets/Dcom-Netherlands/
Local%20Assets/Documents/NL/Branches/TMT/nl_nl_Internet_Monetization-Whi-
tePaper�pdf, [2011�09�14]�

Grudzewski W�M�, Hejduk I�, Sankowska A�, Wańtuchowicz M�, Zarządzanie zaufaniem 
w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa 2007�

Grudzewski W�M�, Hejduk I� (red�), Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa 2000�
Grzechowiak M�, Małek A�, Raport: ile zarabiają serwisy społecznościowe?, Internet Stan-

dard, 2009�11�26, http://www�internetstandard�pl/news/352938_1/Raport�ile�zarabiaja�
serwisy�spolecznosciowe�html, [2011�09�14]�

SGH_155_2012_10_113_Internet_Doligalski-.indd   259 2/8/13   9:41 AM



Bibliografia 260

Guinaliu M�, Belanche D�, Casaló L�V�, Flavián C�, The creation of website trust through 
communication and its impact on positive electronic word-of-mouth, referat wygłoszony 
na konferencji Emac w Lublanie, 24-27 maja 2011�

Guo Y�M�, Poole M�S�, Antecedents of Flow in online Shopping: A Test of Alternative Model-
s,„Information System Journal” 2009, no� 19�

Gupta S�, Lehman D�R�, Stuart J�A�, Valuing Customers, „Journal of Marketing Research” 
2004, vol� XLI�

Gupta S�, Lehmann D�R�, Managing Customers as Investment, Wharton School Publishing, 
Upper Saddle River 2005�

Gupta S�, Lehmann D�R�, Customers as Assets, „Journal of Interactive Marketing” 2003, 
vol� 17, no� 1�

Gusztyła K�, Dwie drogi przetwarzania informacji w modelach oddziaływań perswazyjnych, 
„Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio J, Wydział Pedagogiki i Psy-
chologii, Zakład Psychologii Społecznej, vol� XV, Lublin 2002�

Hackhausen J�, Orakel aus dem Internet. Prognosebörsen sagen die Zukunft voraus, 
24�11�2006, http://www�wiwo�de/technik/orakel-aus-dem-internet-161272/, 
[2012�03�15]�

Hagiu A�, Two-Sided Platforms: Pricing and Social Efficiency, RIETI Discussion Paper 
Series 04-3-035�

Hagiu A�, Yoffie D�, Jaka jest twoja strategia współpracy z firmą Google?, „Harvard Busi-
ness Review Polska” 2010, luty�

Hamel G�, Strategy as Revolution, „Harvard Business Review” 1996, July-August�
Hart Ch�W�, Zadowolenie klienta a wzrost wartości firmy, „Harvard Business Review Pol-

ska” 2007, nr 4 (50), kwiecień�
Hartman A�, Sifonis J�, Kador J�, E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce internetowej, 

K�E� Liber, Warszawa 2000�
Hauser J�, Glen U�, Liberali G�, Braun M�, Website Morphing, „Journal of Marketing Science” 

2009, no� 28�
Heires K�, Why It Pays to Give Away the Store, http://money�cnn�com/magazines/business2/

business2_archive/2006/10/01/8387115/index�htm, [2012�04�18]� 
Hendershott T�, Jones Ch�M�, Menkveld A�J�, Does Algorithmic Trading Improve Liquidity?, 

„Journal of Finance” 2011, vol� LXVI, no� 1�
Henseler J�, Hassenburs A�-K�, van Birgelen M�, Opportunistic Referral Behavior in Member-

-Gets-Member Campaigns: The Role of Premium Size and Tie Strength, referat wygło-
szony na konferencji Emac w Lublanie, 24–27 maja 2011�

Herzberg F�, One More Time: How Do You Motivate Employees?, „Harvard Business Review” 
1987, Sep/Oct�

SGH_155_2012_10_113_Internet_Doligalski-.indd   260 2/8/13   9:41 AM



Bibliografia 261

Hidding G�J�, Williams J�R�, Are there First-Mover Advantages in B2B eCommerce Techno-
logies?, Proceedings of the 36th Hawaii International Conference on System Sciences 
(HICSS’03), 2003�

Hills S�B�, Sarin S�, From Market Driven to Market Driving: an Alternate Paradigm for 
Marketing in High Technology Industries, „Journal of Marketing Theory and Practive” 
2003, Summer�

Hogan J�E�, Lehmann D�R�, Merino M�, Srivastava R�K�, Thomas J�S�, Verhoef P�C�, Lin-
king Customer Assets to Financial Performance, „Journal of Service Research” 2002, 
no� 5(26)�

Holbrook M�B�, The Consumption Experience – Something New, Something Old, Something 
Borrowed, Something Sold: Part 1, „Journal of Macromarketing” 2006, vol� 26, no� 2�

Holbrook M�B�, Hirschman E�C�, The Experiental Aspects of Consumption: Consumer Fan-
tasies, Feelings, and Fun, „Journal of Consumer Research” 1982, vol� 9�

Hölzle U�, More Spring Cleaning out of Season, wpis na blogu firmy Google z  dnia 
22�11�2011, http://googleblog�blogspot�com/2011/11/more-spring-cleaning-out-of-
-season�html, [2012�01�17]�

Hougaard S�, Bjerre M�, Strategic Relationship Marketing, Springer, Berlin–Heilderberg 
2004�

How Companies are Benefiting From Web 2.0: McKinsey Global Survey Results, raport firmy 
McKinsey, 2009, http://www�mckinseyquarterly�com/Business_Technology/BT_Stra-
tegy/ How_companies_are_benefiting_from_Web_20_McKinsey_Global_Survey_
Results_2432, [2012�03�15]�

Huang M�-H�, Flow, Enduring, and Situational Involvement in the Web Environment: A Tri-
partite Second-Order Examination, „Psychology & Marketing” 2006, vol� 23, May�

Huang P�, Lurie N�H�, Mitra S�, Searching for Experience on the Web: An Empirical Exa-
mination of Consumer Behavior for Search and Experience Goods, „Journal of Marke-
ting” 2009, vol� 73, March�

Hulland J�, Wade M�R�, Antia K�D�, The Impact of Capabilities and Prior Investments on 
Online Channel Commitment and Performance, „Journal of Management Information 
Systems” 2007, vol� 23, no� 4�

Internet 2K11, ed� II, Internet Standard, lipiec 2011, http://www�internetstandard�pl/
news/373469/Internet�Standard�prezentuje�raport�Internet�2K11�html, [2011�09�14]�

Internet pomaga kupować, raport firm, Gazeta�pl i Next, 2008, http://bi�gazeta�pl/im/6/5728/
m5728446�pdf, [2011�09�20]�

Iphone Developers Program, http://developer�apple�com/iphone/program/apply�html, 
[2012�03�15]�

Jackson L�, On the Web, Loyalty Matters, ‚‚Incentive” 2007, vol� 181, February�
Jaskowska B�, O kulturze konwergencji słów kilka, Biuletyn EBIB, Nr 1/2008 (92), http://

www�ebib�info/2007/92/a�php?jaskowska, [2012�03�15]�

SGH_155_2012_10_113_Internet_Doligalski-.indd   261 2/8/13   9:41 AM



Bibliografia 262

Jaworski B�, Kohli A�K�, Sahay A�, Market-Driven Versus Driving Markets, „Journal of Aca-
demy of Marketing Science” 2000, vol� 28, no� 1�

Jaworski B�J�, Kohli A�K�, Market Orientation: Antecedents and Consequences, „Journal of 
Marketing” 1993, vol� 57, no� 3� 

Jee J�, Lee W�-N�, Antecedents and Consequences of Perceived Interactivity: An Exploratory 
Study, „Journal of Interactive Advertising” 2002, vol� 3, no� 1�

Jelassi T�, Enders A�, Strategies for e-Business. Creating Value through Electronic and Mobile 
Commerce.Concept and Cases, FT Prentice Hall, Essex 2005�

Jenkins H�, Kultura konwergencji: zderzenie starych i nowych mediów, Wydawnictwa Aka-
demickie i Profesjonalne, Warszawa 2007�

Jevons C�, Gabbott M�, Trust, Brand Equity and Brand Reality in Internet Business Relation-
ships� An Interdisciplinary Approach, „Journal of Marketing Management” 2000, no� 16�

Jiang Z�, Benbasat I�, Virtual Product Experience: Effects of Visual and Functional Control 
of Products on Perceived Diagnosticity and Flow in Electronic Shopping, „Journal of 
Management Information Systems” 2004-5, vol� 21, no� 3� 

Johnson B�, Zubka, „Guardian”, 30�01�2007, http://www�guardian�co�uk/technology/2007/
jul/30/zubka, [2012�03�15]�

Johnson M�, Selnes F�, Customer Portfolio Management. Toward a  Dynamic Theory of 
Exchange Relationships, ,,Journal of Marketing” 2004, April�

Joo J�, An Empirical Study on the Relationship Between Customer Value and Repurchase 
Intention in Korean Internet Shopping Malls, ,,Journal of Computer Information Sys-
tems” Fall 2007�

Kaplan R�S�, Norton D�P�, Strategy Maps: Converting Intangible Assets Into Tangible Out-
comes, Harvard Business Press, Boston 2004�

Karpinski R�, Levi’s Pulls Plug on E-Sales But Retreat May Not Be Total, ‚‚Internet Week” 
1999, 11/08/�

Keen A�, Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę, Wydawnictwa Akademickie i Profe-
sjonalne, Warszawa 2007�

Kellar M�, Watters C�, Shepherd M�, A Goal-based Classification of Web Information Tasks, 
referat wygłoszony na konfencji 69th Annual Meeting of the American Society for Infor-
mation Science and Technology (ASIST), Austin (US), 3–8 November 2006�

Kijek T�, Kijek A�, Mechanizm izolacji, „Kwartalnik Nauk o  Przedsiębiorstwie” 2007, 
nr 3(4)�

Kim D�, Benbasat I�, Trust-Assuring Arguments in B2C E-commerce: Impact of Content, 
Source, and Price on Trust, ‚‚Journal of Management Information Systems” 2009–10, 
vol� 26, no� 3�

Kim D�J�, Ferrin D�L�, Raghav Rao H�, A Trust-Based Consumer Decision-Making Model in 
Electronic Commerce: The Role of Trust, Perceived Risk, and Their Antecedents, „Deci-
sion Support Systems” 2008, no� 44�

SGH_155_2012_10_113_Internet_Doligalski-.indd   262 2/8/13   9:41 AM



Bibliografia 263

Kim W�Ch�, Mauborgne R�, Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa 2004�
Kim W�Ch�, Mauborgne R�, The Strategic Logic of High Growth, „Harvard Business Review” 

2004, July-August�
King R�, Hollywood Games People Play, http://www�businessweek�com/technology/con-

tent/aug2006/tc2006 0804_618481�htm?chan=top+news_top+news, [2012�03�15]�
Kleemann F�, Voss G�G�, Un(der)paid Innovators: The Commercial Utilization of Consu-

mer Work through Crowdsourcing, ,,Science, Technology & Innovation Studies” 2008, 
vol� 4, no� 1�

Klemperer P�, Entry Deterrence in Markets with Consumer Switching Costs, „The Econo-
mic Journal”1987, vol� 97�

Klemperer P�, Price Wars Caused by Switching Costs, „Review of Economic Studies” 1989, 
no� 56�

Klemperer P�, The Competitiveness of Markets with Switching Costs, ,,Rand Journal of Eco-
nomics” 1987, vol� 18, no� 1�

Kłopocka A�M�, Komunikacja nieformalna na rynku usług bankowych, „Bank i Kredyt” 
2006, kwiecień� 

Kordupleski R�, Simpson J�, Mastering Customer Value Management, Pinnaflex Educatio-
nal Resources, Cincinnati 2003�

Kostecka A�, Przyszłość świata leży na krawędziach rzeczywistości, wywiad z P� Płoszajskim, 
25�10�2010, http://www�log24�pl/artykuly/przyszlosc-swiata-lezy-na-krawedziach-
rzeczywistosci,607, [2012�01�21]�

Kotler Ph�, Marketing, Rebis, Poznań 2005�
Kowalski R�, Efekty sieciowe a błędy rynku, „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa 

Ekonomicznego” 2005, nr 3�
Krzyżanowska M�, Marketing a inne sposoby budowania przewagi konkurencyjnej, „Mar-

keting i Rynek” 2009, nr 1�
Kuan H�H�, Bock G�-W�, Vathanophas V�, Comparing the Effects of Website Quality on 

Customer Initial Purchase and Continued Purchase at E-Commerce Websites, „Beha-
viour & Information Technology” 2008, vol� 27, no� 1�

Kumar N�, Scheer L�, Kotler Ph�, From Market Driven to Market Driving, „European Mana-
gement Journal” 2000, no� 18(2)�

Kumar N�, Zabij markę, zachowaj klienta, „Harvard Business Review” 2004, nr 3(13)� 
Kumar V�, Jones E�, Venkatesan R�, Leone R�P�, Is Market Orientation a Source of Sustaina-

ble Competitive Advantage or Simply the Cost of Competing?, „Journal of Marketing” 
2011, vol� 75�

Kumar V�, Shah D�, Pushing and Pulling on the Internet, ‚‚Marketing Research” 2004, Spring�
Kumar V�, Zarządzanie wartością klienta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010�

SGH_155_2012_10_113_Internet_Doligalski-.indd   263 2/8/13   9:41 AM



Bibliografia 264

Kuo Y�-F�, Integrating Kano’s Model into Web-community Service Quality, „Total Quality 
Management” 2004, vol�15, September�

Kwarciak B�, Co trzeba wiedzieć o reklamie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 
Kraków 1999�

Kwiatek P�, Leszczyński G�, Zieliński M�, Wyzwania dla marketingu i sprzedaży na rynku 
B2B, Advertiva, Poznań 2009� 

Lane F�, Death Knell Sounds for Wikipedia, About.com, wpis w serwisie Newsfactor�com 
z 14�12�2007, http://www�newsfactor�com/news/Death-Knell-for-Wikipedia--About-
-com/story�xhtml?story_id=032002XVHH8G&full_skip=1, [2012�01�17]�

Lanier J�, Digital Maoism: The Hazards of the New Online Collectivism, 30�05�2006,  
http://www�edge�org/3rd_culture/lanier06/lanier06_index�html, [2012�03�15]� 

Laudon K�C�, Traver C�G�, E-commerce 2010. Business. Technology. Society, Pearson Edu-
cation, Boston 2010�

Laureaci Nagrody Banku Szwecji im. A. Nobla w dziedzinie ekonomii, http://www�sgh�waw�pl/ 
ogolnouczelniane/biblioteka/nobel/ [2011�03�25]�

Lee M�, Turban E,, A Trust Model for Consumer Internet Shopping, „International Journal 
of Electronic Commerce”, Fall 2001�

Lee Y�, Lee Z�, Larsen K�, Coping with Internet Channel Conflict, ‚‚Communications of the 
ACM” 2003, vol� 46, no� 7�

Lewicka-Strzałecka A�, Zaufanie w relacji konsument–biznes, „Prakseologia” 2003, nr 143, 
195–207, www�cebi�pl/texty/zaufanie%20w%20relacji%20konsument%20biznes�doc, 
[2011�04�14]�

Li Ch�, Bernoff J�, Marketing technologii społecznych. Groundswell, czyli jak wykorzystać 
Web 2.0 w twojej firmie, MT Biznes, Warszawa 2000�

Liao J�, Kickul J�R�, Ma H�, Organizational Dynamic Capability and Innovation: An Empi-
rical Examination of Internet Companies, „Journal of Small Business Management” 
2009, no� 47(3)�

Lin H�-F�, The Impact of Website Quality Dimensions on Customer Satisfaction in the B2C 
E-commerce Context, „Total Quality Management” 2007, vol� 18, no� 4�

Lindstroem M�, Clicks, Bricks and Brands: The Marriage of Retailer and E-tailer, Kogan 
Page, London 2001�

Lockett A�, Thompson S�, Morgenstern U�, The Development of the Resource-Based View of 
the Firm: A Critical Appraisal, „International Journal of Management Reviews” 2009, 
vol� 11, March�

Luo X�, N� Donthu, the Role of Cyber-Intermediaries: a Framework Based on Transaction 
Cost Analysis, Agency, Relationship Marketing and Social Exchange Theories, „Journal 
of Business & Industrial Marketing” 2007, vol� 22, no� 7�

SGH_155_2012_10_113_Internet_Doligalski-.indd   264 2/8/13   9:41 AM



Bibliografia 265

Macierzyński M�, komentarz do informacji Citibank przejmuje wirtualny bank EGG.com, 
2007�01�30, http://www�expander�pl/warto-wiedziec/wiadomosci/aktualnosci-z-rynku-
-szczegoly,selected_page,570,details,8660, [2011�09�20]�

Mackay Ch�, Niezwykłe złudzenia i szaleństwa tłumów, WIG-Press, Warszawa 1999�
Majchrzak K�, Zarządzanie reputacją w  przedsiębiorstwach sektora naftowego, Oficyna 

Wydawnicza SGH, Warszawa 2011�
Marshall M�, Aggregate Knowledge raises $5M from Kleiner, on a roll, 2006�10�12, http://

venturebeat�com/2006/12/10/aggregate-knowledge-raises-5m-from-kleiner-on-a-
roll/ [2011�02�07]�

Matusiak W�, HFT na giełdach: Inaczej niż manipulacją nazwać się tego nie da. Rozmowa 
z  Lesławem Pietrasiewiczem, http://wyborcza�biz/Gieldy/1,114507,11410222,HFT_
na_gieldach__Inaczej_niz_manipulacja_nazwac_sie�html, 23�03�2012�

Mazurek G�, Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości, Poltext, 
Warszawa 2012�

Mazurek-Łopacińska K�, Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002�
Mazurek-Łopacińska K�, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, 

Warszawa 2003�
McDonald M�, Dunbar I�, Segmentacja rynku. Przebieg procesu i wykorzystanie wyników, 

ABC Dom Wydawniczy, Kraków 2003�
McCoy S�, Everard A�, Polak P�, Galletta D�F�, The Effects of Online Advertising, ,,Commu-

nication of the ACM” 2007, vol� 50, no� 3�
McSorley C�, Padilla A�, Williams M�, Fernandez D�, Reye T�, Switching Costs, A Report 

Prepared for the Office of Fair Trading and the Department of Trade and Industry by 
National Economic Research Associates, http://www�oft�gov�uk/shared_oft/reports/
comp_policy/oft655aannexea�pdf, [2011�03�25]�

Memi E�, Now See This, ,,Boeing Frontiers” 2006, October�
Michael J�, A Business is a Value Delivery System, „McKinsey Staff Paper”1988, no� 41, June�
Miller R�L�, Lewis W�F�, Stakeholder Approach to Marketing Management Using the Value 

Exchange Models, „European Journal of Marketing” 1991, vol� 25� 
Min S�, Wolfinbarger M�, Market Share, Profit Margin, and Marketing Efficiency of Early 

Movers, Bricks and Clicks, and Specialists in E-Commerce, ,,Journal of Business Rese-
arch” 2005, no� 58�

Mithas S�, Ramasubbu N�, Krishan M�S�, Fornell C�, Designing Web Sites for Customer Loy-
alty Cross Business Domains: A Multilevel Analysis, ‚‚Journal of Management Informa-
tion Systems” 2006-7, vol� 23, no� 3�

Moldovan S�, Goldenberg J�, Chattopadhyay A�, The Different Roles of Product Originality 
and Usefulness in Generating Word-Of-Mouth, ‚‚International Journal of Research in 
Marketing” 2011�vol� 28, no� 2� 

SGH_155_2012_10_113_Internet_Doligalski-.indd   265 2/8/13   9:41 AM



Bibliografia 266

Monroe S�, Sinclair D�, Wachinger T�A�, Understanding online shoppers in Europe, „The 
McKinsey Quaterly” 2009, May� 

More Businesses Finding Customers on Social Sites, eMarketer, 2010�07�15, http://www�
emarketer�com/Article�aspx?R=1007815, [2011�09�19]�

Morgan R�M�, Hunt S�D�, The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing, „Jour-
nal of Marketing” 1994, no� 58, July�

Most Web Users Rely on Cross-Channel Shopping, eMarketer, 08�04�2010, http://www�emar-
keter�com/Article�aspx?R=1007622, [2011�09�20]�

Multichannel Customer Experience, raport firm Econsultancy i Foviance, 2010, http://econ-
sultancy�com/uk/reports/multichannel-customer-experience-report, [2011�09�20]�

Narver J�, Slater S�, The Effect of a Market Orientation on Business Profitability, „Journal of 
Marketing” 1990, no� 54�

Nelson M�L�, Shaw M� J�, Strader T�J�, Value Creation in E-Business Management, Springer, 
Berlin–Heilderberg 2009�

Nenonen S�, Customer Asset Management in Action: Using Customer Portfolios for Alloca-
ting Resources across Business-to-Business Relationships for Improved Shareholder Value, 
,,Henken School of Economics” 2009, no� 203�

Never Ending Friending, prezentacja firmy Hypermedia, http://www�hypermedia�pl/nef/
prezentacje�html, [2010�08�15]�

Niculescu M�F�, Wu D�J�, When Should Software Firms Commercialize New Products Via 
Freemium Business Models?, http://ssrn�com/abstract=1853603, 2011�05�29�

Nieckula J�, Odzwierciedlenie wymagań klienta w technicznej specyfikacji wyrobu, Instytut 
Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, http://quality�hbi�pl/archiwum/odzwier-
ciedlenie_wymagan_klienta_w_technicznej_specyfikacji_wyrobu�pdf, [2012�06�08]�

Nielsen J�, Participation Inequality: Encouraging More Users to Contribute, 2006�10�09, 
http://www�nngroup�com/articles/participation-inequality/ [2012�06�08]� 

Nielsen J�, The Paradox of the Active User, http://www�useit�com/alertbox/activeuserpara-
dox�html, [2010�05�06]�

Niestrój R�, Typologia orientacji przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicz-
nej w Krakowie” 2005, nr 677� 

Niestrój R�, Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa–Kraków 1996�

Obłój K�, Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, 
Warszawa 2007�

Obłój T�, Inwestowanie w reputację nie zawsze jest opłacalne, „Harvard Business Review 
Polska” 2006, nr 44�

Obłój T�, Obłój K�, Diminishing Returns From Reputation: Do Followers Have a Competi-
tive Advantage?, „Corporate Reputation Review” 2006, vol� 9, no� 4�

SGH_155_2012_10_113_Internet_Doligalski-.indd   266 2/8/13   9:41 AM



Bibliografia 267

Ohmae K�, The Mind of The Strategist, McGraw-Hill, Columbus1991�
Okonkwo U�, Sustaining the luxury brand on the Internet, „Brand Management” 2009, 

vol� 16, no� 5/6�
Oliver R�L�, Whence Consumer Loyalty?, „Journal of Marketing” 1999, vol� 63�
Opis inicjatywy OScar, http://www�theoscarproject�org/index�php?option=com_content 

&task=view&id=7 &Itemid=22, [2010�12�01]�
Otto J�, Marketing relacji, C�H� Beck, Warszawa 2004�
Pacha D�, Social Media to nie tylko społeczności, wpis na blogu Social Media, 31�07�2009, 

http://socialmedia�pl/social-media-to-nie-tylko-spolecznosci/ [2012�05�25]�
Palmer A�, Customer Experience Management: a Critical Review of an Emerging Idea, „Jour-

nal of Services Marketing” 2010, vol� 24, no� 3�
Panfil M�, Szablewski A� (red�), Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i  inwestora, 

Poltext, Warszawa 2006�
Pardel P�, Przegląd ważniejszych zagadnień rozszerzonej rzeczywistości, „Studia Informa-

tica”2009, vol� 30, nr 1(82)�
Payne A�, Holt S�, Diagnosing Customer Value: Integrating the Value Process and Relation-

ship Marketing, „British Journal of Management” 2001, no� 12�
Pearce M�R�, Customer Relationship Management: Five Lessons for a Better ROI, „Ibey Busi-

ness Journal” 2002, September/October�
Peppers D�, Rogers M�, Enterprise one-to-one, Tools for Competing in the Interactive Age, 

Doubleday, New York 1997�
Peppers D�, Rogers M�, Managing Customer Relationships. A Strategic Framework, Wiley, 

New York 2011� 
Peppers D�, Rogers M�, Return on Customer: Creating Maximum Value From Your Scarcest 

Resource, Currency Doubleday, New York 2005�
Pfeifer P�E�, Haskins M�E�, Conroy R�M�, Customer Lifetime Value, Customer Profitability, 

and the Treatment of Acquisition Spending, „Journal of Managerial Issues”2005, Spring�
Phelps J� E�, Lewis R�, Mobilio L�, Perry D�, Raman N�, Viral Marketing or Electronic Word-

-of-MouthAdvertising: Examining Consumer Responses and Motivations to Pass Along 
Email, ‚‚Journal of Advertising Research” 2004, vol� 44, no� 4�

Pierścionek Z�, Strategie konkurencji i rozwój przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2003�

Polska internetowa. Jak Internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki, raport firmy 
BCG 2011, http://www�polskainternetowa�pl/o_raporcie/, [2011�09�12]�

Porter M�, Competitive Strategy. Techiques for Analyzing Industries and Competitors, The 
Free Press, New York 1980�

Porter M�, Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Helion, 
Gliwice 2006�

SGH_155_2012_10_113_Internet_Doligalski-.indd   267 2/8/13   9:41 AM



Bibliografia 268

Prahalad C�K�, Ramaswamy V�, Przyszłość konkurencji. Współtworzenie wyjątkowej war-
tości wraz z klientami, PWE, Warszawa 2005�

Prezentacji firmy Faber Novel dotycząca strategii Google http://www�fabernovel�com/sites/
default/files/Google_14Q_en�pdf, [2012�03�15]�

Ramaswami S�N�, Srivastava R�K�, Bhargava M�, Market-based Capabilities and Financial 
Performance of Firms: Insights into Marketing’s Contribution to Firm Value, „Journal 
of the Academy of Marketing Science” 2009, no� 37�

Raport The Social Shopper, „Economist Intelligence Unit”, czerwiec 2011, http://viewswire�
eiu�com/report_dl�asp?mode=fi&fi=358250220�pdf&rf=0, [2011�09�20]�

Rappaport A�, Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i  inwestora, WIG-Press, 
Warszawa 1999�

Ratchford B� T�, Online Pricing: Review and Directions for Research,, „Journal of Interac-
tive Marketing” 2009, no� 23�

Ratuszniak B�, Smava Poland łączy siły z Finansowo.pl, 24 marca 2010, http://media2�pl/
internet/62648-smava-poland-laczy-sily-z-finansowo�pl�html, [2012�03�15]�

Reber A�, Reber E�, Słownik psychologii, Scholar, Warszawa 2005�
Regulamin aukcji internetowej Allegro.pl, dostępny na stronie: http://www�allegro�pl/coun-

try_pages/1/0/user_agreement�php#rule9, [2012�03�15]�
Reicheld F�F�, The Loyalty Rules, Harvard Business School Press, Boston 2001�
Reichheld F�, Najważniejszy jest wskaźnik wzrostu, „Harvard Business Review” 2004, maj�
Reinartz W�, Kumar V�, The Mismanagement of Customer Loyalty, ‚‚Harvard Business 

Review” 2002, July�
Relacja wideo z targów Electronic Entertainment Expo (E3 1995), http://www�youtube�com/

watch?v=IFt_g2kMDYg, [2012�03�15]�
Rheingold H�, Smart Mobs: The Next Social Revolution, Basic Books, New York 2002�
Rigby D�K�, Ledingham D�, Systemy CRM mogą być efektywne, „Harvard Business Review 

Polska” 2005, nr 4(26)�
Rigby D�K�, Reichheld F�F�, Schefter Ph�, Avoid the Four Perils of CRM, „Harvard Business 

Review” 2002, February� 
Riley D�, Google Knol: A Step Too Far?, wpis w serwisieTechcrunch, 14�12�2007, http://

techcrunch�com/2007/12/14/google-knol-a-step-too-far/, [2012�01�17]
Rogowski W�, Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, 

Kraków 2004�
Rokicka-Broniatowska A�, Modelowanie kompetencji w  systemach nauczania zdalnego 

opartych na współpracy, referat na III konferencję Rozwój e-edukacji w Ekonomicz-
nym Szkolnictwie Wyższym, http://www� e-edukacja�net/trzecia/_referaty/12_e-edu-
kacja�pdf, [2012�03�15]�

Rosen E�, Fama. Anatomia marketingu szeptanego, Media Rodzina, Poznań 2003�

SGH_155_2012_10_113_Internet_Doligalski-.indd   268 2/8/13   9:41 AM



Bibliografia 269

Rossignoli C�, The Contribution of Transaction Cost Theory and Other Network-Oriented 
Techniques to Digital Markets, „Information Systems and e-Business Management” 
2009, vol� 7, no� 1�

Rust R�T�, Zeithaml V�A�, Lemon K�N�, Zarządzanie marką musi być podporządkowane 
interesom klienta, „Harvard Business Review Polska” 2005, nr 3(25)�

Rutkowski I�, Marketingowe koncepcje wartości, „Marketing i Rynek” 2006, nr 2�
Ryals L�, Making Customers Pay: Measuring and Managing Customer Risk and Returns, 

„Journal of Strategic Management” 2003, no� 11�
Rylander D�, Strutton D�, Pelton L�E�, Toward a Synthesized Framework of Relational Com-

mitment: Implications for Marketing Channel. Theory and Practice, „Journal of Mar-
keting” 1997, Spring�

Salvador F�, de Holan P�M�, Piller F�, Cracking the Code of Mass Customization, „MIT Sloan 
Management Review”, 2009�04�01�

Samuelson P�, Nordhaus W�D�, Ekonomia. Tom 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 1996�

Schaupp L�Ch�, Bélanger F�, Fan W�, Examining the Success of Websites Beyond E-commerce: 
An Extension on the IS Success Model, „Journal of Computer Information Systems” 
2009, Summer�

Schindehutte M�, Morris M�H�, Kocak A�, Understanding Market-Driving Behavior: The 
Role of Entrepreneurship, „Journal of Small Business Management” 2008, no� 46(1)�

Schlosser A�E, White T�B�, Lloyd S�M�, Converting Web Site Visitors into Buyers: How Web 
Site Investment Increases Consumer Trusting Beliefs and Online Purchase Intentions, 
‚‚Journal of Marketing” 2006, vol� 70, April�

Schmitt B�H�, Customer Experience Management: A Revolutionary Approach to Connecting 
with Your Customers, John Wiley & Sons, Hoboken 2003�

Schmundt H�, IdeenbörsefürTüftler, „Der Spiegel” 2005, no� 51, http://wissen�spiegel�de/
wissen/dokument/ dokument�html?id=44850198&top=SPIEGEL, [2012�03�15]�

Schurr P�H�, Ozanne J�L�, Influence on exchange processes: buyer’s preconception of a seller’s 
trustworthiness and bargaining toughness, „Journal of Consumer Research” 1985, vol� 
11, no� 4�

Segmenting Internet Users, http://digitalhive�blogs�com/digiblog/files/WebDotDigitas�pdf, 
[2010�08�15] 

Seti@home, http://setiathome�ssl�berkeley�edu/, [2012�03�15]�
Shapiro C�, Varian H�, Information Rules: A  Strategic Guide to the Network Economy, 

Harvard Business School Press, Boston 1998�
Sheth J�N�, Gardner D�M�, Garrett D�E�, Marketing Theory: Evolution and Evaluation, Wiley, 

New York 1988�

SGH_155_2012_10_113_Internet_Doligalski-.indd   269 2/8/13   9:41 AM



Bibliografia 270

Sheth J�N�, Sisodia R�S�, The Rule of Three: Surviving and Thriving in Competitive Markets, 
The Free Press, New York 2002�

Shy O�, A Quick and Easy Method for Estimating Switching Costs, „International Journal 
of Industrial Organization” 2002, vol� 20�

Siemieniako D�, Urban W�, Typy lojalnych klientów na podstawie cech więzi lojalności, 
„Marketing i Rynek” 2006, nr 1�

Silverthorne S�, New Research Explores Multi-Sided Markets (wywiad z  A� Hagiu), 
Harvard Business School, Working Knowledge, http://hbswk�hbs�edu/item/5237�
html, [2011�07�15]�

Simon Ph�, Joel M�, The Age of the Platform: How Amazon, Apple, Facebook, and Google 
Have Redefined Business, Motion Publishing, Las Vegas 2011�

Singhal A�, Algorytm dobrych jakościowo witryn wdrażany w wielu językach, Blog Google 
Polska, 2011�08�12, http://googlepolska�blogspot�com/2011/08/algorytm-dobrych-
-jakosciowo-witryn�html, [2011�09�12]�

Sitkin S�B�, Roth N�L�, Explaining the Limited Effectiveness of Legalistic ‘Remedies’ for Trust/
Distrust, „Organizational Science” 1993, August�

Small Businesses Change Social Media Expectations, eMarketer, 2010�09�29, http://www�
emarketer�com/Article�aspx?R=1007956, [2011�09�19]

Smith J�B�, M�Colgate, Customer Value Creation: A Practical Framework, „Journal of Mar-
keting Theory and Practise” 2007, vol� 15, no� 1, Winter�

Sobolewski M�, Konkurencja na rynku telefonii komórkowej w Polsce. Rola międzysieciowej 
mobilności konkurentów, praca doktorska napisana pod kierunkiem prof� dr hab� T� 
Żylicza, http://www�case�com�pl/upload/publikacja_plik/11993178_doktorat_Sobo-
lewski_www�pdf, [2011�03�25]�

Spreng R�A�, MacKenzie S�B�, Olshavsky R�W�, A Reexamination of the Determinants of 
Consumer Satisfaction, „Journal of Marketing” 1996, July�

Srinivasan R�, Lilien G�L�, Rangaswamy A�, First in, First out? The Effects of Network Exter-
nalities on Pioneer Survival, „Journal of Marketing” 2004, vol� 68�

Srinivasan S�, Pauwels K�, Silva-Risso J�, Hanssens D�M�, Product Innovations, Advertising 
and Stock Returns, ‚‚Journal of Marketing” 2009, no� 73(1)� 

Staniek Z�, Renta informacyjna w teorii agencji, www�sgh�waw�pl/katedry/ktsr/mat_dyd_
doc_xls/Renta_informacyjna_w_teorii_agencji�doc, [2011�11�10]�

Stewart A�, Czy satysfakcja klienta to tylko spełnienie jego oczekiwań?, „Studia i Materiały”, 
nr 2, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005�

Stewart A�, Przegląd modeli satysfakcji klienta, http://pismomba�wspiz�edu�pl/pliki/277�
pdf, [2011�06�08]�

Stiglitz J�E�, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004�
Stone M�, Amazon.com Calls Price Test ‘A Mistake’ – Update, „Newsbyte”, 2000 Sep� 28�

SGH_155_2012_10_113_Internet_Doligalski-.indd   270 2/8/13   9:41 AM



Bibliografia 271

Storbacka K�, Segmentation Based on Customer Profitability – Retrospective Analysis of Retail 
BankCustomer Bases, ‚‚Journal of Marketing Management” 1997, no� 13�

Suarez F�F�, Lanzolla G�, The Role of Environmental Dynamics in Building a First Mover 
Advantage Theory, „Academy Of Management Review” 2007, vol� 32, no� 2�

Surowiecki J�, The Wisdom of Crowds: Why The Many Are Smarter Than the Few and How 
Collective Wisdom Shapes Business, Economies, Societies, and Nations, Doubleday, 
London 2004�

Storbacka K�, Strandvik T�, Grönroos Ch�, Managing Customer Relationships for Profit: The 
Dynamics of Relationship Quality, „International Journal of Service Industry Mana-
gement” 1994, vol� 5�

Szablewski A�, Pniewski K�, Bartoszewski B� (red�), Value Based Management� Koncepcje, 
narzędzia, przykłady, Poltext, Warszawa 2008�

Szablewski A�, Tuzimek R�, Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 2005�
Szablewski A�, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa – logika i  prawidłowości,, 

„e-Finanse: Finansowy Kwartalnik Internetowy” 2008, 3/http://www�pbc�rzeszow�pl/
Content/4280/2008_3_wszystko�pdf, [2012�06�16]�

Szacki J�, Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002�
Szymański Wł�, Zmiany kosztów transakcyjnych w dostosowaniu przedsiębiorstw do głów-

nych przekształceń współczesnej gospodarki, referat przesłany na konferencję „Koszty 
transakcyjne – ich zmiany oraz skutki dla rozwoju i różnicowania przedsiębiorstw 
organizowaną” w Szkole Głównej Handlowej, 9�12�2010�

Szymura-Tyc M�, Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta 
i przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE, Katowice 2006�

Tańcula K�, 3 miliony przedmiotów na 2 urodziny Szafa.pl, Informacja z dnia 23�11�2010 
opublikowa na blogu serwisu Szafa�pl, http://blog�szafa�pl/2010/11/3-miliony-przed-
miotow-na-2-urodziny�html, [2012�03�15]�

Tapscott D�, Williams A�D�, Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, 
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008�

Teece D�, Pisano G�, Shuen A�, Dynamic Capabilities and Strategic Management,, „Strate-
gic Management Journal” 1998, vol� 18, no� 7�

Tellis G� J�, Yin E�, Niraj R�, Does Quality Win? Network Effects Versus Quality in High-Tech 
Markets, „Journal of Marketing Research” 2009, vol� XLVI, April�

The Difference Engine: Chattering Objects,, „The Economist”, 2010�08�13, http://www�eco-
nomist�com/node/21009505, [2012�01�21]�

The Walker Loyalty Report for Online Retail, Executive Summary, 2006�
Thomas J�, Blattberg R�C�, Getz G�, Klient jako kapitał. Budowa cennego majątku relacji 

z klientem i zarządzanie nim, MT Biznes, Warszawa 2004�
Toffler A�, Trzecia fala, PIW, Warszawa 1997�

SGH_155_2012_10_113_Internet_Doligalski-.indd   271 2/8/13   9:41 AM



Bibliografia 272

Tucholska K�, Gulla B�, Psychologia pozytywna – krytyczna analiza koncepcji, „Studia z psy-
chologii w KUL”, tom 14, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007�

Tyagi R�K�, Technological Advances, Transaction Costs, and Consumer Welfare, „Marketing 
Science” 2004, vol� 23, no� 3�

Tynan C�, McKechnie S�, Experience Marketing: A Review and Reassessment, „Journal of 
Marketing Management” 2009, vol� 25, no� 5–6�

Types of Word of Mouth Marketing, Word of Mouth Marketing Association http://www�
womma�org/wom101/, [2012�01�08]�

Ulwick A�W�, Głos klienta w procesie innowacji produktu. Ważny! Ale jak i czego słuchać?, 
„Harvard Business Review Polska” 2004, nr 15�

Urban G�L�, Amyx C�, Lorenzon A�, Online Trust: State of the Art, New Frontiers, and Research 
Potential, ‚‚Journal of Interactive Marketing” 2009, no� 23� 

Uslay C�, Altintig Z�A�, Winsor R�D�, An Empirical Examination of the “Rule of Three”: 
Strategy Implications forTop Management, Marketers, and Investors, „Journal of Mar-
keting” 2010, vol� 74, March�

Villanueva J�, Yoo S�, Hanssens D�M�, The Impact of Marketing-Induced Versus Word-of-
-Mouth Customer Acquisition on Customer Equity Growth, ‚‚Journal of Marketing 
Research” 2008, vol� XLV, no� 1�

Wang Q�, Chen Y�, Xie J�, Survival in Markets with Network Effects: Product Compatibility 
and Order-of-Entry Effects, „Journal of Marketing” 2010, vol� 74, no� 4, July� 

Wang S�, Beaty S�E�, Foxx W�, Signaling the Trustworthiness of Small Online Retailers, ‚‚Jour-
nal of Interactive Marketing” 2004, vol� 18, Winter�

Wątła A� (red�), Raport strategiczny IAB Polska, INTERNET 2010, IAB Polska, Warszawa 
2011�

Weber L�, Carter A�, The Social Construction of Trust, Springer, Berlin–Heilderberg 2002�
Wetzels M�, de Ruyter K�, Van Birgelen M�, Marketing Service Relationships: the Role of 

commitment, „Journal of Business & Industrial Marketing” 1998, vol� 13, no� 4/5�
Williams D�, Going from Push to Pull, ‚‚Brand Strategy” 2007, February� 
Williamson O�E�, The Economic Institutions of Capitalism. Firms, Markets, Relational Con-

tracting, Yale University, New Haven 1985�
Williamson O�E�, Transaction-Cost Economics: The Governance of Contractual Relations, 

„Journal of Law and Economics” 1979, vol� 22, no� 2�
Wise R�, Baumgartner P�, Bliżej klienta. Warunek osiągnięcia zysków w przemyśle, „Harvard 

Business Review Polska” 2005, nr 9 (31)� 
Wolfers J�, Zitzewitz E�, Interpreting Prediction Market Prices as Probabilities, http://

bpp�wharton� upenn�edu/jwolfers/Papers/InterpretingPredictionMarketPrices�pdf, 
[2011�12�01]

Wrzosek W�, Efektywność marketingu, PWE, Warszawa 2005�

SGH_155_2012_10_113_Internet_Doligalski-.indd   272 2/8/13   9:41 AM



Bibliografia 273

Yoffie D�, Kwak M�, Strategia judo. Jak obrócić silne strony konkurentów na swoją korzyść, 
Helion, Gliwice 2005�

Zaufanie jako podstawa w  e-commerce Raport Ceneo i  Bankier.pl, 2010, http://ran-
king�ceneo�pl/wp-content/uploads/zaufanie_jako_podstawa_w_ecommerce�pdf, 
[2011�07�31]�

Zeithaml V�A�, Rust R�T�, Lemon K�N�, The Customer Pyramid, Creating and Serving Pro-
fitable Customers, ‚‚California Management Review” 2001, Summer�

Zhu K�, The Complementarity of Information Technology Infrastructure and E-Commerce 
Capability: A Resource-Based Assessment of Their Business Value, „Journal of Mana-
gement Information Systems” 2004, vol� 21, no� 1�

Strony internetowe
http://jankepost�salon24�pl/310730,obama-dla-salon24-pl-polska-moze-byc-

swiatowymliderem, [2012�05�23]�
http://wiadomosci�onet�pl/wiadomosci/wyrok-ets-ws-kosztow-wysylktowaru, 

1,3555098,wiadomosc�html, [2012�05�03]�
http://www�amazon�com/imperium-ryszardkapuscinski/dp/067974780x/ref=sr_1_1?ie-

=utf8&qid=1333292446&sr=8-1, [2012�02�07]�
http://www�edge�org/3rd_culture/lanier06/lanier06_index�html, [2012�03�15]�
http://www�useit�com/alertbox/participation_inequality�html, [2011�08�13]�
http://crowdsourcing�typepad�com/cs/2006/06/crowdsourcing_a�html, [2012�03�15]�
http://developers� facebook�com/ [2011�03�11]�
http://pl�openoffice�org/ [2011�03�11]�
http://www�linux�pl/?id=article&show=323, [2011�03�11]�
http://www�facebook�com/press/info�php?statistics [2012�01�04]�
http://www�allegro�pl/ [2012�03�07]�
http://digg�com/news, [2012�03�15]�
http://www�goldenline�pl/goldenfinger/info, [2012�03�15]�
http://www�innovationexchange�com/ [2012�03�15]�
http://www�ninesigma�com/ [2012�03�15]�
http://www�onebillionminds�com/ [2012�03�15]�
http://www�worldcommunitygrid�org/ [2012�03�15]�
http://www�ranking�pl/pl/rankings/search-engines�html [2012�03�28]
http://index�fireclick�com, [2012�05�15]�
http://www�mozilla-europe�org/pl/about/faq/#free-software, [2012�02�01]�
http://www�innocentive�com/about-innocentive/facts-stats, [2012�02�01]�

SGH_155_2012_10_113_Internet_Doligalski-.indd   273 2/8/13   9:41 AM



9 788373 787858

OFICYNA WYDAWNICZA
SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE
02-554 Warszawa, al. Niepodległości 162
tel. 22 564 94 77, fax 22 564 86 86
www.wydawnictwo.sgh.waw.pl
e-mail: wydawnictwo@sgh.waw.pl

Defi niowanie 

wartości 

dla klienta

Kształtowanie 

wartości

Dostarczanie 

wartości klientom

Przyciągnięcie 

klientów

Kreacja wartości 

dla fi rmy

Budowa zaufania

Komunikowanie 

wartości

TYMOTEUSZ DOLIGALSKI

Internet w zarządzaniu 
wartością klienta

In
tern

et w
 zarządzan

iu
 w

artością klien
ta

Segmentacja 

klientów

Zwiększanie 

zaangażo-

wania

Wymiana

wartości

Budowa

lojalności

Zarządzanie wartością klienta to podejście zarządcze traktujące klientów 
jako zasób fi rmy, którego wartość się mierzy i zwiększa przez organizację 
procesów wokół relacji z nimi. Internet znacząco wpłynął na rozwój relacji 
fi rm z klientami. Stał się przestrzenią umożliwiającą wielostronną komuni-
kację, wyszukiwanie informacji, zawieranie transakcji, a nawet współtwo-
rzenie wartości. 

Opracowanie to jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak zarządzać warto-
ścią klienta w internecie, zwłaszcza – w jaki sposób wykorzystać internet 
w procesie dostarczania wartości klientom, aby doprowadzić do wzrostu 
ich wartości, a przez to do wzrostu wartości fi rmy i generowania korzyści 
dla udziałowców.

W porównaniu z licznymi publikacjami z zakresu marketingu internetowego 
w opracowaniu skoncentrowano się raczej na całościowym spojrzeniu na 
relacje z klientami. Wynika to z chęci zaprezentowania szerszego ujęcia niż 
perspektywa poszczególnych narzędzi marketingu.

978-83-7378-785-8




