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Wstęp

Zachodzące  od  ok.  20  lat  zmiany  cywilizacyjne  związane  z  wprowadzeniem

do powszechnego użytku sieci komunikacyjnej znanej jako internet wywarły duży wpływ

na  dalszy  rozwój  wielu  dziedzin  życia,  w  szczególności  zaś  marketingu.  Wydaje  się,

że obecny  postęp  technologiczny  i  mechanizmy  społeczne,  które  ulegają  modyfikacji

przez możliwość nieograniczonej komunikacji, będą w dalszym ciągu odkrywały nieznane

dotychczas szanse wykorzystywania tej sieci.

Dzisiejszy  etap  rozwoju  internetu  jest  określany  jako  przejście  od  zawartości

statycznej  do  aktywnego  udziału  uczestników  wirtualnego  świata  w  jego  tworzenie.

Budowanie marki w internecie stało się wynikiem bieżącej komunikacji przedsiębiorstwa

ze  swoimi  odbiorcami.  “Statyczna  obietnica”,  którą  marka  była  w  promocji  mediów

masowego  przekazu,  zamieniła  się  w  cały  świat  przeżyć  i  wrażeń,  które  użytkownik

serwisu będący jednocześnie konsumentem odkrywa przy obcowaniu z produktem.

Marki wypierają również obiektywną i racjonalną ocenę produktu z świadomości

konsumentów  na  całym  globie.  Stają  się  obiektami  współczesnych  rytuałów

konsumpcyjnych,  decydując m.in.  o przynależności  do różnych środowisk czy dobrym

samopoczuciu.  Historie  sukcesów  internetowych  marek  globalnych  ostatnich  10  lat

pokazują  naocznie,  że  światowa sieć komunikacyjna mocno sprzyja budowaniu marki,

oferując w tym względzie nieograniczoną gamę narzędzi.

Celem  tej  pracy  jest  przedstawienie  zarysu  rozwoju  komercyjnego  internetu

i na tym tle pokazanie najbardziej znanych możliwości jego wykorzystania w budowaniu

marki.  Przedstawione  mechanizmy  mogą  z  powodzeniem  służyć  do  budowy  marki

nowych produktów, jak i do utrzymywania i polepszania istniejącego wizerunku.

Realizując cel pracy, całość wywodów i badań ujęto w trzech rozdziałach. Z uwagi

na  techniczny  charakter  tematu  opracowania,  podjęto  próbę  sprowadzenia  wszystkich

poruszanych  zagadnień  do  poziomu  zjawisk  ekonomicznych,  czyniąc  je  dostępnymi

dla czytelnika dysponującego wiedzą z zakresu ekonomii i podstaw obsługi komputera.

W  pierwszym  rozdziale  omówiono  podstawowe  zagadnienia  dotychczasowego

rozwoju  internetu  oraz  wynikające  z  niego  możliwości  m.in.  dla  segmentacji  rynku.

Przedstawiono  specyfikę  narzędzi  marketingu-mix,  które  w  internecie  posiadają  swoje

lustrzane odbicie w odniesieniu do świata rzeczywistego.

3



Drugi  rozdział  obszernie  przedstawia  przedmiot  marki  w  kontekście

gospodarczym, psychologicznym oraz prawnym. W ostatniej części tego rozdziału opisano

obecnie stosowane strategie budowania marki w internecie. Na zakończenie przytoczono

prognozy,  w  kierunku  których  internet  się  rozwija  i  które  będą  w/g  wszelkiego

prawdopodobieństwa  stanowiły  kolejny  przełom w jego  komercyjnych  zastosowaniach

w niedalekiej przyszłości.

W  rozdziale  trzecim  zastosowano  wcześniej  zbudowany  aparat  pojęciowy

do weryfikacji  przedstawionych  mechanizmów budowania  marki  na  podstawie  analizy

dwóch studiów przypadku.  W ostatniej  części  tego rozdziału  przedstawiono koncepcję

budowania marki w internecie w oparciu o przykładową, dotychczas nieistniejącą usługę.

Konkluzje wynikające z przeprowadzonej analizy ujęto w zakończeniu pracy.

Praca  została  oparta  na  literaturze  polskiej,  angielskiej,  indyjskiej,  niemieckiej

oraz amerykańskiej. Z uwagi na dostęp do najnowszych informacji wykorzystano źródła

internetowe  renomowanych  wydawnictw,  oraz  niektóre  dzienniki  internetowe  (blogi)

będące uznane za opiniotwórcze w dziedzinie elektronicznego marketingu.
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Rozdział 1

Podstawowe pojęcia marketingu elektronicznego

1Historia internetu

Internet powstał jako połączenie dwóch myśli technologicznych, które ewoluowały

w Stanach  Zjednoczonych  od  lat  1960.  Pierwszą  z  nich  była  potrzeba  redukcji  ilości

papieru  używanego  w  obrocie  dokumentami  w  amerykańskich  firmach  logistycznych.

Ówczesny  rosnący  obrót  towarowy pomiędzy  Stanami  Zjednoczonymi  a  resztą  świata

czynił  tradycyjne  metody  zarządzania  nieskutecznymi.  Niewyobrażalne  ilości

zadrukowanych  dokumentów,  które  musiały  przewędrować  wiele  organizacji,

aby zalegalizować lub obliczyć transportowane towary, wymusiły poszukiwanie nowych

rozwiązań zarządzania gospodarką spedycyjną.  W 1968 roku różne  firmy przewozowe

powołały  do  życia  organizację  Transportation  Data  Coordinating  Committee  (TDCC),

która  miała  na  celu  analizę  i  redukcję  obrotu  dokumentami  pomiędzy  firmami

transportowymi  oraz  spedycyjnymi.  W  następnych  dekadach  powstały  dzięki  pracy

tego komitetu  kolejne  etapy  systemów  EDI  (Electronic  Document  Interchange),

które służyły jako podstawa techniczna elektronicznej wymiany dokumentów pomiędzy

firmami oraz instytucjami państwowymi.1

W latach  '60  XX  wieku,  oprócz  ewolucji  elektronicznych  systemów wymiany,

dokumentów miał  miejsce  równoległy  rozwój  nowej  technologii  z  dziedziny  cyfrowej

wymiany  danych,  opracowanej  w  Departamencie  Obrony  Stanów  Zjednoczonych.

Jego zwierzchnicy,  z  uwagi  na  sytuację  geopolityczną  grożącą  globalnym  konfliktem

zbrojnym, byli wówczas bardzo zatroskani o skutki ataku nuklearnego i zlecili badania

nad systemem dowodzenia (ergo przepływu informacji), który przetrwałby atak. Z natury

rzeczy,  taki  system  dowodzenia  musiał  być  zdecentralizowany,  aby  w  przypadku

zniszczenia  nawet  dużych  jego  połaci,  pozostałe  części  systemu  mogły  kontynuować

swoją pracę nieprzerwanie.2

Pierwsza myśl technologiczna przytoczona w tym wywodzie była zatem zalążkiem

idei  biznesu  elektronicznego.  Natomiast  druga  myśl  stanowiła  podwaliny  dla  samej

infrastruktury,  która  dzisiaj  występuje  pod postacią  modemów,  linii  światłowodowych,

1 Por. P.T. Joseph, E-Commerce – An Indian Perspective, Delhi 2006, s. 5
2 Ibidem, s. 5
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połączeń satelitarnych i wielu innych tzw. warstw fizycznych, które tworzą sieć Internet.

Przez  30  lat  obie  technologie  rozwijały  się  niezauważone  przez  ludzi

niewtajemniczonych  w  zachodnie  kręgi  naukowe,  biznesowe  i  wojskowe.  Dopiero

w latach  '80  XX  wieku  cyfrowe  technologie  zawitały  do  statystycznie  przeciętnych

gospodarstwach.  Stało  się  tak  z  uwagi  na  wejście  na  rynek  światowy  pierwszych

komputerów osobistych, czyli takich, z których można z powodzeniem korzystać w domu,

niezależnie od centrów obliczeniowych znajdujących się na uczelniach, w wojsku i dużych

firmach.  Zaowocowało  to  pierwszym  oswojeniem  się  szerokich  mas  społeczeństw

zachodnich z komputerami w roli domowych towarzyszy, a nie tylko narzędzi do pracy

w wielkich organizacjach3.

Owocami wysokiej liczby sprzedanych komputerów osobistych w latach '80 było

zaadoptowanie  tego zjawiska  przez  pop-kulturę  i  dzięki  temu coraz  szersze  wtopienie

nowych technologii w codzienny krajobraz medialno-kulturowy. Powstało wiele tytułów

literackich oraz kinematograficznych, które przybliżały jeszcze wtedy nieco fantastyczny

temat światowej  sieci  komunikacyjnej  ludziom,  którzy przez wiele  lat  korzystali  tylko

z telefonu  i  faksu.  Najgłośniejszym  dziełem  z  lat  1980  jest  “Neuromancer”  Williama

Gibsona, które zaowocowało całym ruchem literackim o nazwie “Cyberpunk”, opisującym

nadchodzącą  epokę  ludzkiej  cywilizacji  w  kontekście  wzmożonej  komunikacji

oraz cyfrowych  technik  dozoru  nad  obywatelami  państwa  informacyjnego4.  Tego  typu

ruchy  oraz  inicjatywy  powstawały  w  wielu  dziedzinach,  bowiem pierwsze  komputery

przeznaczone  dla  mas  okazały  się  bardzo  przydatne  oraz  inspirujące  nie  tylko

dla naukowców, lecz dla obywateli z wielu innych dziedzin życiowych i zawodowych5.

Zatem  pierwsze  oznaki  powstawania  społeczeństwa  informacyjnego  były

spowodowane  nie  tylko  obiektywną  przydatnością  tych  urządzeń,  ale  również  tym,

że stanowiły  one  nośny  temat  pop-kulturowy,  a  co  za  tym  idzie,  również  popytem,

jaki ten temat  kreował.  Rosnąca  sprzedaż  komputerów  uruchamiała  efekt  skali,

który zaowocował  w  latach  90  szybko  malejącymi  cenami.  Indeks  cen  amerykańskiej

branży  technologii  informacyjnych  zmniejszył  się  od  1987  roku  o  ponad  połowę

względem  jego  poziomu  w  roku  20006.  Indeks  ten  uwzględnia  natomiast  produkty

3    Por. R. DeMaria, High Score! The illustrated history of electronic games, McGraw-Hill, 2004, s. 108
4 Por. V. Djordevic, Jetzt-Apokalypse, Jungle World, Wyd. 17/2003
5 Por. R. Betts, A history of popular culture, Routledge, New York 2004, s. 50
6 Dane pierwotne Ministerstwa Handlu Stanów Zjednoczonych, http://www.bea.gov
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na bieżącym etapie technologicznym i nie uwzględnia o wiele szybciej spadających cen

towarów starzejących się moralnie oraz rosnącej użyteczności aktualnych technologii.

Firmy technologiczne, na czele producent mikroprocesorów Intel, zaczęły rozwijać

coraz potężniejsze układy scalone, oferując je z sezonu na sezon za niższą cenę. W roku

1987,  od  którego  w  amerykańskim bilansie  makroekonomicznym figuruje  pozycja  92

“Technologie informacyjne”, obrót w tej branży wynosił 343.6 Mld US$.

Do roku 2000 zwielokrotnił się on do 1000.8 Mld US$7. Jednocześnie postępowała spirala

zwielokratniania  mocy  obliczeniowej  mikroprocesorów.  Współzałożyciel  firmy  Intel,

Gordon  Moore,  oszacował  rozwój  technologii  krzemowej  jako  okres  18-miesięczny,

w którym moc się podwaja, a cena spada o połowę8.

W  1996  roku,  Andrew  Grove,  ówczesny  prezes  korporacji  Intel,  oszacował,

iż liczba  sprzedanych  komputerów osobistych  po raz  pierwszy w historii  przekroczyła

liczbę sprzedanych telewizorów9.  Bogaty wybór oraz dowolny dobór treści  dostępnych

dla komputerów  m.in.  poprzez  internet  sprawiły,  że  cyfrowe  media  stały  się  bardziej

popularne niż telewizja oraz dzienniki. Ten rok w historii społeczeństw informacyjnych

uwieńczył  przejście  od  mediów  statycznych  do  mediów  interaktywnych,  które  się

rozpoczęło wraz z ich wynalezieniem na początku lat 1980 w postaci pierwszych wysoce

interaktywnych programów komputerowych10. 

Podwaliny dla popularyzacji internetu wśród zwykłych obywateli Stanów Zjednoczonych

położyła  ustawa  High  Performance  Computing  and  Communication  act  of  1991,

przygotowana  przez  ówczesnego  Senatora  Al  Gore'a  i  podpisana  przez  Prezydenta

George'a  Bush'a.  Dzięki  tej  oraz  późniejszej  ustawie  Telecommunication  act  of  1996

rozbudowa cyfrowych sieci telekomunikacyjnych sięgnęła niespotykane rozmiary (wykres

1.1.1  oraz  1.1.2).  W  roku  2001  doszło  do  poważnego  przeinwestowania  autostrady

cyfrowej. Wiele firm zbankrutowało, pozostawiając po sobie ogromną niewykorzystaną

globalną  infrastrukturę  światłowodową11,  która  została  po  jej  przecenie  przejęta  przez

konkurencję. Globalna sieć mogła się zatem rozwijać bez żadnych barier technicznych,

oczywiście  tam,  gdzie  ustawodawca zawczasu zliberalizował  prawo telekomunikacyjne

7 ibidem
8 Por. W. Isaacson, The Digital Age, Time Magazine, December 29, 1997 / January 5, 1998 Vol. 150 No. 28
9 Por. B. Jung, Media Komunikacja Biznes Elektroniczny, Difin, Warszawa 2001, s. 170
10 Por. E. Aarseth, Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature, John Hopkins University Press 1997,

s. 48
11 Por. L. Kleinrock, The Internet rules of engagement: then and now, http://www.lk.cs.ucla.edu/LK/Bib/PS/

paper224.pdf
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i pozwolił prywatnym firmom inwestować w infrastrukturę telekomunikacyjną. 

Rysunek 1: Inwestycje w branży telekomunikacyjnej w U.S.A. w latach 1991-2002, źródło: Mark Doms,
The Boom and Bust in Information Technology Investment
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Rysunki  1-2  przedstawiają  powiązane  ze  sobą  zjawiska  prywatnych  inwestycji

w sieci  cyfrowe  oraz  wzrostu  liczby  komputerów  podłączonych  do  internetu.  W obu

przypadkach w latach '90 XX wieku został odnotowany silni trend wzrostowy, wynikający

z  w/w  ustawy  Telecommunications  Act  mającej  promować  budowę  autostrady

informacyjnej jako medium nowego wieku.

Z  dzisiejszego  punktu  widzenia  najpopularniejszą  innowację  internetu  stanowią

dwa  jego  podzespoły.  Są  nimi  poczta  elektroniczna  (i  inne  formy  komunikacji

międzyludzkiej) oraz tzw. World Wide Web, zwane również WWW albo Web.

Technologia  WWW została  wynaleziona  w  1993  roku  w  centrum  badawczym

CERN  w  Genewie.  Stanowi  ona  implementację  idei  tzw.  hipertekstu,  polegającego

na redagowaniu  i  przyswajaniu  nie-linearnych  treści  pisanych12.  Przykładami  takich

tekstów w dziejach ludzkości są księga Talmud, hinduskie księgi święte, kodeksy prawne

oraz  encyklopedie,  zawierające  niezliczone  ilości  adnotacji  oraz  odsyłaczy  do  innych

części tekstu. W celu realizacji tej techniki w internecie, sieć WWW posługuje się tzw.

linkami (lub łączami), aby zrealizować ideę asocjacyjnego poruszania się po zapisanych

stronach  niczym  po  labiryncie  informacyjnym.  Dzięki  temu  czytelnik  ma  większą

swobodę indywualnego doboru treści i krótszą drogę do znalezienia właściwych danych.

Szybko rosnąca popularność internetu spowodowała również szybko rosnącą liczbę

stron  internetowych  posługujących  się  mechanizmem  hipertekstu.  Strony  te  były  i  są

połączone ze sobą za pomocą odsyłaczy, lecz w zupełnie chaotyczny sposób. Każda osoba

posiada swobodę stworzenia własnej strony internetowej i tak nastała na początku dziejów

WWW potrzeba skatalogowania tych stron, wybierając najciekawsze z nich i umieszczając

je  w przewodnikach  po stronach  WWW. Pionierami  w tej  dziedzinie  byli  Jerry  Yang

oraz David  Filo,  doktoranci  Uniwersytetu  Stanford.  Stworzyli  oni  w 1995 roku wtedy

jeszcze hobbistyczny katalog stron internetowych o nazwie Yahoo!13.

Równolegle  do  tego  katalogu  przybywało  stron  internetowych  i  powstawały

pierwsze metody Information Retrieval, czyli wyszukiwania informacji w rozproszonych

meandrach  sieci  WWW. Mechanizmy wyszukiwania  polegają  na  wysyłaniu  z  jednego

komputera  wiele  zapytań  do  całego  internetu  i  stworzenia  za  pomocą  tych  zapytań

tzw. indeksu (w sensie spisu treści) zawartości całej sieci14. Od połowy lat '90 XX wieku

12 Por. S. Chakrabarti, Mining the Web, Morgan Kaufmann, Burlington 2003, s. 1
13 Por. J. Battelle, Search, Penguin Group, New York 2005, s. 59
14 Por. S. Chakrabarti, op.cit., s. 45
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funkcjonowało  wiele  wyszukiwarek  internetowych,  które  udoskonalały  metody

wyszukania istotnych informacji w morzu nieistotnych dokumentów. Najsilniejszą z nich

okazał się Google,  który dzisiaj  zajmuje nieprzerwanie pierwsze miejsce w rankingach

najpopularniejszych  stron  internetowych  we  wszystkich  rozwiniętych  krajach15.  Dzięki

wysoce  interaktywnym  i  jednocześnie  łatwym  w  obsłudze  mechanizmom

wyszukiwawczym,  strona  google.com  jest  pierwszą  instancją,  na  której  większość

użytkowników internetu szuka potrzebnych im informacji. Obecna era internetu to zatem

era wyszukiwania informacji.

Następnym  etapem  będzie  według  prognozy  Tim'a  Berners'a  Lee,  założyciela

WWW i szefa jednostki standaryzacyjnej W3C (World Wide Web Consortium), tzw. sieć

semantyczna,  opierająca  się  na  meta-informacjach.  Meta-informacje  w  kontekście

informatycznym służą do opisywania zawartości dokumentów i plików. W latach '90 XX

wieku były w tym celu wykorzystywane słowa-klucze. Natomiast w przyszłości nastąpi

opis każdego dokumentu w sieci Web w jego znaczeniu ontologicznym, czyli jego “istocie

jako  takiej”,  umożliwiając  większą  trafność  w  dokonanych  wyszukiwaniach.  Od  roku

1998,  tj.  od  daty  publikacji  koncepcji  Semantic  Web,  powstają  ku  temu  standardy

opisujące  wszelakiego  rodzaju  dane,  od  finansowych,  po  medyczne,  słowem,  wszelką

wiedzę  dostępną  ludzkości16,  tak  aby  pewnego  dnia  nie  tylko  zapisać  cyfrowo  każdą

informację, ale ją również bezbłędnie móc odnaleźć, bez zwracania uwagi na to, kto, gdzie

i  czego  szuka.  Użytkownik  internetu  będzie  otrzymywał  dokładnie  takie  informacje,

jakie go  interesują,  bowiem  powstanie  prawdziwe  łącze  pomiędzy  światem  ludzkich

znaczeń  i  cyfrowymi  zasobami  globalnej  sieci.  Użytkownik  nie  będzie  już  musiał

niepotrzebnie  przeglądać  dziesiątek  stron  w  wynikach  wyszukania,  jak  to  ma  miejsce

obecnie17.

Niniejsze opracowanie skupi się natomiast na dzisiejszym etapie rozwoju internetu

na  tle  dotychczasowej  praktyki  w tej  branży,  która  w ciągu ostatniej  dekady przeżyła

bardzo szybki  wzrost i  w obecnych czasach stanowi dojrzały rynek, aczkolwiek wciąż

dostępny dla nowych graczy z odpowiednią dozą inwencji.

Obecni  giganci  rynku  internetowego  pomimo  otrzymania  w  dobrej  wierze

wielomilionowych zastrzyków pieniężnych od inwestorów nie mieli często nawet modelu

15 Na podstawie danych Nielsen//NetRatings za miesiąc październik 2007,
http://www.nielsen-netratings.com

16 Por. T. Berners-Lee, Semantic Web Road map, http://www.w3.org/DesignIssues/Semantic.html
17 Por. U. Borghoff et al, Langzeitarchivierung, dpunkt.verlag, Heidelberg 2003, s. 134
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biznesowego,  czyli  brakowało  im  podstawowego  elementu  każdego  biznes-planu18.

Zdobyli oni popularność dzięki innowacyjnej idei na wirtualnym rynku, który był jeszcze

niezagospodarowany  i  posiadał  dużą  chłonność  dla  wszelakich  usprawnień,  jak  wyżej

przytoczone  katalogi  i  wyszukiwarki.  Liczby  odwiedzin,  czyli  dla  przyszłych

reklamodawców  ilości  obejrzanych  reklam,  szły  w  miliony,  zanim  został  opracowany

jeszcze model sprzedaży jakichkolwiek reklam w nowej rzeczywistości.  Na pierwszym

planie liczyło się zdobycie jak największej popularności, bo tylko wtedy można przejąć

prymat  przywództwa  w  internecie.  Wtedy  też,  posiadając  ustabilizowane  statystyki

popularności w wyjątkowo niestabilnym rynku, można stworzyć realny model sprzedaży.

Przed  nadejściem  takiej  stabilizacji  nie  było  możliwości  indukowania  rozbudowanych

koncepcji  biznesowych,  bowiem  w  czasach  pionierskich  liczył  się  refleks  i  szybkie

zdobycie  dużej  publiczności  bez  przykładania  wagi  do  reguł  biznesowych,  które  dla

tej branży musiały zostać dopiero wymyślone. Otoczenie spółek internetowych, i również

one same,  zmieniały się w niepojętym tempie.  Firmy  Venture Capital  finansujące tego

typu  przedsięwzięcia  poważnymi  kwotami,  wśród  których  Sequoia  Capital  posiada

znaczny  dorobek  legendarnych  spółek,  jak  Google,  Yahoo  i  YouTube19,  wiedziały

intuicyjnie  o  konieczności  szybkiego  działania  i  udostępniały  pomysłowym studentom

lub absolwentom pokaźne  środki  pieniężne  bez  potrzeby  silnej  perswazji,  wszak  o  ile

pomysł był obiecujący.

Dzięki  szybkiej  reakcji  amerykańskiego  rynku  inwestorów  na  nadarzającą  się

okazję  zarobienia  ogromnej  fortuny  powstała  bańka  spekulacyjna,  która  swój  ostatni

szczyt  osiągnęła  10  Marca  2000,  przeceniająć  cały  NASDAQ  w  ciągu  następnego

miesiąca o 35%20. Firmy, które posiadały solidny model biznesowy i na bieżąco uczyły się

nowej gospodarki w/g zasad wyniesionych ze Starej Gospodarki, przetrwały tą przecenę.

Przedsięwzięcia  internetowe  zapoczątkowane  po  wielkim  krachu  w  2000  roku

wkraczały zatem w dojrzały już rynek i mogły czerpać naukę z bogatego doświadczenia

firm powstałych w epoce gorączki złota i pionierskiej kolonializacji wirtualnej przestrzeni.

Według  Bickertona,  “Ogromna  eksplozja  handlu  elektronicznego  oznacza,  że  firmy

wchodzące do sieci mogą teraz korzystać z doświadczeń swoich poprzedników”21. Nauka

ta stanowi punkt wyjścia niniejszego opracowania.

18 Por. J. Ballette, op.cit., s. 54
19 Por. lista inwestycji Seqoia Capital, http://www.sequoiacap.com/company/
20 Por. T. Long, March 10: Pop!, http://www.wired.com/science/discoveries/news/2007/03/72804
21 P. Bickerton et al, Marketing w Internecie, GWP, Gdańsk 2006, s. 157
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2Charakterystyka rynku internetowego

Firmy pierwszej dekady internetu ledwie wykorzystywały systematyczne działania

marketingowe w swoim postępowaniu.

Pierwszorzędnym i często jedynym aktywem reklamowym tych firm była marka.

Miała ona postać nazwy domeny, czyli  adresu internetowego, pod którym znajduje się

oferta informacyjna danej firmy. Aktywność pionierów wirtualnych w pierwszych latach

sprowadzała  się  do  powtarzania  tejże  nazwy  domeny  każdemu  potencjalnie

zainteresowanemu, do takiego stopnia,  że spółki debiutujące na NASDAQ oraz innych

giełdach publicznych posiadały nazwę tożsamą z adresem internetowym.

Te firmy, które dzisiaj osiągnęły sukces i posiadają największą publiczność, przez

lata  tworzyły  pierwsze  instrumenty  marketingu  elektronicznego,  opierając  się  głównie

na pierwowzorze  z  prasy,  czyli  reklamie  ogłoszeniowej22.  Był  to  pierwszy  dochodowy

model internetowego biznesu skierowany na masowego konsumenta, czyli tego, którego

się oblicza w odsłonach stron internetowych rzędu wielu milionów dziennie.

Aby  przedstawić  aktualny  zasięg  internetu,  należy  porównać  tabele  3  oraz  4.

Przedstawiają one liczbę indywidualnych użytkowników względem najpopularniejszych

stron internetowych w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych (wrzesień 2007) . 

Z  uwagi  na  różne  metodologie  badania  nie  są  one  w  pełni  porównywalne,

natomiast  w firmach  badawczych  panuje  zgoda,  że  istotnym czynnikiem popularności

serwisu jest ilość indywidualnych użytkowników oraz ich udział względem całego rynku.

W literaturze określa się je mianem kumulatywnych wskaźników zasięgu (ang. cumulative

measure  of  the  audiencje).  W  przypadku  liczby  bezwzględnej  odbiorców  używa  się

określenia  „indywidualni  użytkownicy”  (ang.  real  users  bądż  unique  audiencje),

w przypadku  udziału  procentowego  określenia  „zasięg”  (ang.  reach).  Określa  się  nimi

ilość  niepowtarzających  się  użytkowników  w  danym  okresie  czasu  na  danej  stronie

internetowej23.

W  tradycyjnych  mediach  była  to  bardzo  kosztowna  forma  badania,  bowiem

zmuszała  ona  do  indywidualnego  monitorowania  każdego  odbiorcę  (telewizji,  gazety)

za pomocą  specjalnej  aparatury  i  personelu.  W  mediach  cyfrowych  wystarczy

umieszczenia  tzw.  “ciasteczka”  (pot.  cookie)  w  przeglądarce  użytkownika,

22 Por. J. Battelle, op.cit., s. 60
23 Por. J. Webster, Ratings Analysis, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey 2000, s. 232
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aby go zaznaczyć  oraz  zidentyfikować,  gdziekolwiek  w  internecie  on  będzie  się

przemieszczał24.  “Ciasteczko”  jest  w  tym  przypadku  przechwytywane  przez

oprogramowanie  firm  badawczych,  które  jest  umieszczone  na  wielu  stronach

internetowych  bez  świadomej  wiedzy  użytkownika.  Dane  te  są  później  poddawane

obliczeniom  o  różnym  charakterze.  Wspomniane  dwa  wyniki,  liczba  użytkowników

oraz udział  rynkowy za  okres  jednego miesiąca,  są  zawarte  tabelach  1-2 w kontekście

Stanów Zjednoczonych oraz Polski.

Tabela 1: Najpopularniejsze witryny wśród użytkowników domowych w U.S.A., 
źródło: Nielsen//NetRatings, wrzesień 2007

Tabela 2: Najpopularniejsze witryny w Polsce, 
źródło: Megapanel PBI/Gemius, wrzesień 2007

24 Por. E. Awad, Electronic Commerce – From Vision to fulfillment, Pearson Prentice Hall, Delhi 2007,s.265
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Przedstawione  dane  pokazują  obraz  dojrzałego  rynku  Stanów  Zjednoczonych

oraz Polski. Niektóre serwisy, jak Google oraz Microsoft, są silnie obecne na obu rynkach.

Jednocześnie  Google,  Microsoft  oraz  Yahoo  nieprzerwanie  wiodą  prym przed  swoimi

konkurentami na rynku amerykańskim i większości rynków rozwiniętych25.  To właśnie

te trzy  firmy  wygrały  bitwę  ostatniej  dekady  o  zdobycie  największych  udziałów

w oglądalności  internautów.  Witryny  te  różnymi  drogami  dochodziły  do  swojej

popularności,  lecz najważniejszym ich atutem jest  to,  że ich strony są pierwszą stroną

większości internautów i to ich wyszukiwarki decydują, jakie strony będą oglądane często,

a jakie  w ogóle nie trafią do publiczności. Wyszukiwarki stały się zatem filtrem pomiędzy

faktyczną zawartością internetu a tym, co internauci będą mogli znaleźć i oglądać. Bitwa

ostatniej  dekady  o  oglądalność,  która  była  często  toczona  bez  żadnego  modelu

biznesowego,  zaowocowała  dla  tych  trzech  firm  pozycją  oligopolistyczną  na  rynku

wyszukiwarek.  Tym  samym  została  zakończona  era  dzikiej  kolonizacji  wirtualnej

przestrzeni  i  zostały jasno określone role  wszystkich uczestników gry o internetowego

klienta.

Za  oligopolistyczną  pozycją  trzech  wymienionych  witryn  idzie  ich  rola

w wykorzystaniu  marketingu  w internecie.  Nadając  płatną  reklamą tylko  na  witrynach

Google  oraz  Yahoo!  można  dotrzeć  do  90%  internetowej  publiczności  na  świecie26.

Poprzez  trzy  wielkie  wyszukiwarki  reklamodawca  uzyskuje  dostęp  do  niemalże  całej

populacji  internetu.  Są  one  zatem  niezbędne  i  w  wielu  przypadkach  wystarczające

dla potrzeb  budowania  marki  internetowej  z  wykorzystaniem  płatnych  ogłoszeń

w internecie.  Novum  w  tej  dziedzinie  jest  dostosowanie  przekazu  reklamowego

do bieżącego zapytania w wyszukiwarce. W ten sposób klientowi wyświetlają się reklamy

dokładnie na taki temat, który jest przedmiotem jego poszukiwań. Za tym idzie możliwość

doskonałego  dostosowania  treści  ogłoszenia  do  oczekiwań  docelowego  klienta

oraz maksymalizacja efektów budżetu poświęconego na reklamę.

Przedstawiona charakterystyka internetowego rynku płatnej reklamy stanowi klucz

do  zrozumienia  mechanizmów  rządzących  świadomością  przeciętnego  internauty

i fundament w dalszych rozważaniach o możliwościach dotarcia do klienta w wirtualnej

przestrzeni.

25 Por. Nielsen//NetRatings, http://www.netratings.com, dane za rok 2007
26 Por. E. Dorey et al, 3G Marketing on the Internet 7th Edition, Maximum Press, Gulf Breeze 2006, s. 44
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3Segmentacja użytkowników internetu

Aby  skutecznie  dotrzeć  do  klienta  z  pewnym  przekazem  reklamowym,  należy

przeprowadzić  segmentację  rynku,  która  stanowi  “podział  rynku  według  określonych

kryteriów  na  jednorodne  grupy  konsumentów  (segmenty  rynku),  które  wyznaczają

dla przedsiębiorstwa  obszar  działania  i  stanowią  punkt  odniesienia  przy  formułowaniu

programu jego działania”27.

W  przypadku  reklamy  w  wyszukiwarkach  rynek  składa  się  z  internautów

wpisujących określone frazy do wyszukiwarki.  Po przeprowadzeniu segmentacji należy

zatem  sprecyzować  słowa,  które  klient  docelowy  będzie  używał  do  szukania

interesujących go informacji i zapewnić ukazanie się reklamy na stronie wyników. Dzięki

temu  zabiegowi  można  podpowiedzieć  klientowi,  która  strona  internetowa  zawiera

dokładnie  to,  czego on poszukuje.  Należy  jednak rozpoznać  jego profil  zainteresowań

i według niego dopasować przekaz reklamowy.

Segmentacja nie służy jednak tylko sprecyzowaniu przekazu reklamowego. “Istotą

segmentacji  jest  wyodrębnienie  jednorodnych  grup  konsumentów  w  oparciu  o  różne

kryteria i opracowanie dla każdej z grup odpowiedniej mieszanki marketing mix”28. Zatem

raz przeprowadzona segmentacja decyduje nie tylko o przekazie reklamowym, lecz o całej

strategii  działań,  która będzie miała na celu konwersję klienta odwiedzającego witrynę

w nabywcę produktu. 

Internet  jest  źródłem  informacji,  w  którym  w  trakcie  przeglądania  zasobów

są jednocześnie zapisywane informacje na temat całej  aktywności użytkownika,  łącznie

z jego położeniem geograficznym. Dane te są poddawane wtórnej obróbce, aby połączyć

je z  całą  dotychczasową aktywnością danego internauty.  Internet  stanowi zatem źródło

niezliczonej  ilości  informacji  na temat  zachowań konsumenckich,  które  można zbadać

przy  kosztach  o  20%  do  80%  mniejszych  niż  stosując  sondę  telefoniczną  lub  inne

tradycyjne metody29.

W internecie można uzyskać informacje o klientach poprzez ich aktywny udział lub

poprzez obserwację.  Przykładem aktywnego udziału to ankiety,  na których użytkownik

27 Marketing – Podstawy i kontrowersje, pod red. W. Żurawika, R. Bęben, Wyd. UG, Gdańsk 2005, s. 96
28 ibidem
29 Por. E. Turban, Electronic Commerce: A Managerial Perspective, Pearson Education, New Delhi 2006,

s. 128
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odpowiada  na  pytania  dot.  jego  preferencji  konsumenckich.  Ich  wiarygodność  zależy

od stopnia zaangażowania użytkownika w udzielenie prawdziwych odpowiedzi.

Przykładem  drugiej  metody  jest  śledzenie  aktywności  użytkownika  na  stronie

internetowej.  Odbywa  się  to  za  pomocą  wcześniej  przytoczonych  cookie  (ciasteczek).

Dzięki temu wynalazkowi,  właściciel  strony może przyczepić każdemu użytkownikowi

(właściwie jego przeglądarce)  sondę i  śledzić jego poczynania oraz rozpoznać go,  gdy

wróci po pewnym czasie (nawet po ponownym włączeniu komputera).

Za pomocą ciasteczek można zatem zmierzyć indywidualne zachowanie każdego

klienta  odwiedzającego  dowolną  witrynę  internetową.  Rozróżnia  się  pomiędzy

ciasteczkami osób pierwszych oraz osób trzecich (first-party, third-party).  Podczas gdy

pomiar za pomocą ciasteczek first-party jest złem koniecznym na drodze do zwiększenia

zadowolenia  użytkowników,  ciasteczka  third-party  zakładają,  że  użytkownik  jest

obserwowany  przez  dodatkową  organizację  nie  związaną  bezpośrednio  ze  stroną

internetową, jak wymienione firmy badawcze. Etyczność takiego postępowania podlega

dyskusji,  gdyż  użytkownik  z  reguły  nie  jest  świadom  tego,  że  jego  aktywność  jest

podglądana przez kogoś innego niż właściciela witryny, z której korzysta30.  Wiele firm

badawczych w ten sposób właśnie zagnieżdża swoje oprogramowanie na wielu tysiącach,

pozornie niezależnych stron. Wabią one właścicieli witryn oprogramowaniem do pomiaru

zachowań  klientów,  jednocześnie  zbierając  wszystkie  dane  o  tychże  zachowaniach

dla własnego  użytku,  tworząc  w  całym  internecie  gęstą  sieć  wirtualnych  czujników,

które regularnie  przechwytują  obecność  każdego  internauty  na  wielu  stronach

internetowych. Tak postępuje proces kreowania jego profilu konsumenckiego, który staje

się  z  każdym  dniem  bardziej  wyczerpujący  odnośnie  informacji  o  zachowaniach

i zainteresowaniach31.

Przykładowym narzędziem tego typu jest Google Analytics, którego zrzut ekranu

został przedstawiony na rysunku nr 3.

30 Por. B. Clifton, Web Traffic Data Sources, Omega Digital Media Ltd.,
http://www.omegadm.co.uk/web-data-sources.pdf

31 Por. J. P. Mello Jr., Report: Web Analytics Market Pumped for Growth, CRM Buyer, 
http://www.ecommercetimes.com/story/k4Zb37XhkMzQpF/Report-Web-Analytics-Market-Pumped-for-
Growth.xhtml
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Dane  uzyskane  z  tego  narzędzia  pozwalają  na  dogłębną  analizę  zachowań

konsumentów na stronie internetowej z perspektywy właściciela danej witryny. Natomiast

firma badawcza oferująca wyżej pokazane oprogramowanie dla właścicieli stron agreguje

dane zebrane ze wszystkich witryn i tworzy w ten sposób kompleksowy obraz zachowań

internautów w ujęciu globalnym.

Właściciel strony internetowej ma zatem do wyboru, czy chce używać własnego

systemu  pomiaru  aktywności  użytkowników  (którego  stworzenie  byłoby  bardzo

kosztowne  i  czasochłonne),  czy  użyć  gotowych  rozwiązań  z  tej  dziedziny  w  zamian

za udostępnienie danych o swoich użytkownikach firmom badawczym.

W ten sposób zebrane dane można poddać analizie jakościowej oraz ilościowej

i uzyskać  z  nich  obraz  społeczności  internetowej  w  podziale  na  dowolne  kategorie,

tj. geograficzne, demograficzne, psychograficzne, behawioralne oraz takie, które przyjęto

za najlepiej odzwierciedlające obraz naszego segmentu docelowego32.

32 Por. Ph. Kotler, Marketing, Wyd. Felberg SJA, Warszawa 1999, s. 249
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Polska  firma  badawcza  Gemius  S.A.  po  analizie  tychże  danych  ilościowych

w połączeniu  z  badaniami  ankietowymi  zaproponowała  następujący  podział

psychograficzny polskich użytkowników internetu33:

 Laicy  –  wykorzystujący  podstawowe  możliwości  sieci  (rozrywka,  edukacja,

komunikacja),

 Rozrywkowicze – początkujący, szukający dobrej zabawy i rozrywki, relatywnie

rzadko obecny w sieci,

 Gaduły  –  poszukujący  kontaktu  z  innymi  internautami  (e-mail,  chat,  fora

dyskusyjne, komunikatory),

 Odkrywcy – wszechstronnie wykorzystujący dobrodziejstwa sieci (w tym e-zakupy

oraz e-banking), stanowiący grupę doświadczonych konsumentów,

 Pragmatycy  –  wykorzystujący  internet  jako  narzędzie  pracy,  do  poszukiwania

informacji branżowych i ekonomicznych,

 Maniacy  komputerowi  –  kompleksowe  poszukowanie  informacji.  internet

jako narzędzie  pracy,  rozrywki,  zakupów  i  źródło  wiedzy.  Świadomi

i doświadczeni internauci.

Możliwych  sposobów  segmentacji  jest  tyle,  na  ile  pozwala  inwencja  firmy

badawczej. Popularną techniką jest na przykład przenoszenie kryteriów segmentacyjnych

z świata  rzeczywistego  do  świata  wirtualnego  i  następnie  porównanie  wyników

obu populacji  (internetowej  i  mieszanej)  pod  względem  wykształcenia,  dochodów

oraz innych znanych parametrów.

Przykłady  tradycyjnej  segmentacji  polskich  użytkowników  Internetu

są zamieszczone na rysunkach 7-8.

33 Por. Artur Maciorowski, Marketing interaktywny – obraz rynku i perspektywy, Marketing w praktyce, 
9/2006, s. 77
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Segmentacja  użytkowników  pozwala  na  stworzenie  kampanii  reklamowej

skierowanej bezpośrednio do grupy docelowej, którą firma obierze dla sprzedaży swoich

produktów.  W  tym  celu  wykorzystuje  się  narzędzia  marketingu-mix,  których  opis

w warunkach wirtualnej gospodarki jest przedstawiony w dalszej części.

19

Rysunek 5: Popularność poszczególnych kategorii tematycznych wśród internautów z 
wykształceniem wyższym, źródło: Megapanel PBI/Gemius, marzec 2006

Rysunek 4: Struktura polskich internautów w/g miejsca zamieszkania,
źródło: Megapanel PBI/Gemius, marzec 2006



4Instrumenty marketingu-mix w internecie

Przeprowadzona  segmentacja  jest  wstępem  do  szerszego  stosowania  narzędzi

marketingu  w  kontekście  internetu.  Następnym  etapem  jest  rozpoznanie  najlepszej

mieszanki marketing-mix dla danego produktu w wirtualnym świecie. “Marketing mix jest

zbiorem  narzędzi  marketingowych,  które  przedsiębiorstwo  stosuje  w  celu  realizacji

zamierzonych celów marketingowych na docelowym rynku działania”34. Marketing mix

musi być oparty na szczegółowej znajomości zachowań konsumentów popartej  analizą

rynku  docelowego.  Silną  stroną  internetu  jest  możliwość  poznania  preferencji  bardzo

wielu  zróżnicowanych  segmentów  i  dzięki  temu  dostosowania  oferty  do  dużej  liczby

klientów  w  sposób  wysoce  zindywidualizowany.  Mając  w  wyżej  przytoczony  sposób

przeprowadzoną  analizę  rynku  internetowego,  trzeba  rozpoznać  i  wybrać  optymalne

parametry przyszłej strategii marketingowej, aby osiągnąć sukces sprzedaży i zadowolenie

klienta.

Narzędzia marketing mix polegają na sprowadzeniu modelu sprzedaży do czterech

(w ujęciu tradycyjnymi) czynników35:

 Produkt (Product) – dobra oferowane przez firmę na rynku docelowym;

 Cena (Price) – kwota jakiej żąda firma od swoich klientów, włącznie z decyzjami

odnośnie obniżek cen lub zaliczek;

 Dystrybucja (Place) – punkt sprzedaży oraz dystrybucja produktu/usługi do klienta,

 Promocja (Promotion) – komunikaty potrzebne do poinformowania klientów

o towarach, usługach firmy i przekonanie klienta do ich zakupu.

Zasada  4P  pozwala  na  podzielenie  działalności  handlowej  przedsiębiorstwa

na wyżej  wymienione  podstawowe  parametry  i  tworzenie  różnych  kombinacji

w poszukiwaniu najlepszej możliwej. Dzięki temu podziałowi na różne podzespoły można

również  porównać  i  znaleźć  różnice  bądź  podobieństwa  mieszanek  marketing-mix

w strategiach  marketingowych  różnych  przedsiębiorstw  i  w  ten  sposób  czerpać  naukę

z istniejących rozwiązań36.

W marketingu usług stosuje się rozszerzoną wersję marketingu-mix, tj. 7P, w której są

34 Ph. Kotler, op.cit., s. 89
35 ibidem
36 Por. P. Bickerton, op.cit., s. 155
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zawarte  Produkt,  Cena,  Dystrybucja,  Promocja  i  dodatkowo  Personel,  Proces

oraz Świadectwo materialne. Poszczególne elementy marketingu mix w internecie należy

rozpatrywać w analogii do ich odpowiedników w świecie rzeczywistym:

1. Produkt – powinien być silnie pozycjonowany, aby internauta mógł go wyróżnić

pośród wielu  innych  podobnych ofert;  rozpoznanie  unikatowych cech  produktu

przez klienta jest istotną kwestią w marketingu internetowym37.

2. Cena – musi  być konkurencyjna z  uwagi  na bardzo łatwy dostęp do cenników

porównawczych,  które  zbierają  informacje  o  ofertach  wielu  konkurencyjnych

oferentów i  prezentują  użytkownikowi najtańszą ofertę38.  Wyższa cena powinna

być zatem rekompensowana wyróżniającą się ofertą39.

3. Dystrybucja – w odniesieniu fizycznym może to być każdy komputer, który ma

dostęp  do  globalnej  sieci;  w  ujęciu  wirtualnym  jest  to  witryna  oferenta  bądź

witryny zrzeszone (patrz rozdział 2.3., rys. 15, hasła “mash-ups”, “web services”

oraz “RSS”).

4. Promocja  – w postaci  reklamy jest  dokonywana na  platformach wymienionych

trzech największych wyszukiwarek Google, Microsoft i Yahoo! oraz na stronach

społeczności  internetowych  i  gazetach  internetowych.  Stanowi  ona  wabik

dla internauty  do  sprawdzenia  oferty  i  osiąga  swoją  konkretyzację  na  witrynie

internetowej  oferenta,  tworząc  internetowe  doświadczenie  klienta  (online  user

experience) decydujące o dokonaniu transakcji bądź odrzuceniu oferty40.

5. Personel – w internetowym marketingu mix,  personel polega na systemie CRM

(Customer  Relationship  Management),  który  pozwala  na  zbieranie  danych

o klientach i  dzięki temu na utrzymanie relacji  z każdym klientem na zasadach

wysoce  indywidualnych.  Stanowi  to  połączenie  marketingu  relacyjnego

(relationship marketing) oraz marketingu bazodanowego (database marketing)41.

6. Proces  –  stanowi  w  internecie  analogicznie  do  tradycyjnego  handlu  całość

czynności potrzebnych do dostarczenia produktu klientowi oraz osiągnięcia jego

zadowolenia. Czynności te są w internecie w dużym stopniu zautomatyzowane42.

37 Por. E. Awad, op.cit., s. 294
38 Por. H. Bidgoli, op.cit., s. 285
39 Por. D. Chaffey, Internet Marketing: Strategy, Implementation and Practice, Pearson Education,

Harlow 2006, s. 232
40 Por. D. Chaffey, op.cit., s. 302
41 Por. D. Chaffey, op.cit., s. 257
42 Por. H. Bidgoli, The Internet Encyklopaedia, John Wiley & Sons, Hoboken 2004, s. 812
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7. Świadectwo  materialne  –  brak  świadectwa  materialnego  jest  dużą  przeszkodą

w drodze  do  uzyskania  zaufania  klienta.  Można  ją  pokonać,  cytując  opinie

zadowolonych  użytkowników  bądź  znanych  osób43.  Z  drugiej  strony  warto

nawiązywać do produktów, które są dosŧępne w tradycyjnych kanałach sprzedaży,

jak  w  przypadku  internetowej  perfumerii,  która  oferowała  markowe  perfumy

po znacznie  niższych cenach niż  w salonach kosmetycznych,  w których można

natomiast dokonać wyboru, zanim się dokona zakupu w internecie44.

8. Personalizacja  –  w internetowym marketingu mix  można  rozpoznać  ósme “P”,

mianowicie Personalizację (lub indywidualizację). Jest ona połączeniem Produktu

oraz Promocji i ma na celu wykorzystanie danych na temat klienta zapamiętanych

w  systemie  CRM  do  promocji  “One-to-One”.  W  tym  przypadku  przekaz

reklamowy  jest  wysoce  zindywidualizowany  i  polega  na  przesłaniu  danemu

klientowi  oferty  na  konkretny  produkt  odpowiadający  jego  preferencjom  oraz

zaprezentowania produktu zgodnie z obecnym poziomem wiedzy fachowej klienta

i nawet według jego gustu estetycznego45.

Przytoczone składniki marketingu mix wykształciły się w internecie przez wiele

lat,  osiągając  obecnie  pewną dojrzałość  w imitowaniu  swoich  pierwowzorów znanych

z marketingu  świata  rzeczywistego.  Wymieniona  charakterystyka  poszczególnych

czynników pokazuje ich różnice w porównaniu do pierwowzorów i w wielu przypadkach

różnice  te  można  bezpośrednio  przełożyć  na  obniżenie  kosztów  działalności

marketingowej.  Tak jest w przypadku systemów CRM, które w dużej mierze zastępują

fizyczny  personel,  oraz  Personalizacji,  która  dotychczas  była  zarezerwowana

dla kluczowych  klientów  danej  firmy  z  uwagi  na  czasochłonność  sporządzenia

indywidualnej oferty dopasowanej na miarę potrzeb danego interesanta.

Marketing  internetowy stanowi w pewnym sensie  proroctwo marketingu świata

rzeczywistego.  Omawiane  techniki  dozoru  nad  internautą  i  badanie  jego  preferencji

w sposób  wysoce  precyzyjny  wcześniej  czy  później  będą  miały  swoje  następstwo

w postaci  stosowania  podobnych  technik  dozoru  i  badania  preferencji  np.  podczas

zakupów w centrum handlowym.  Będzie  to  ziszczenie  się  marzeń  wszelkich  badaczy

43 Por. C. Dennis, Marketing the E-Business: An Introduction, Routledge Taylor and Francis,
New York 2002, s. 236

44 Por. P. Bickerton, op.cit., s. 162
45 Por. E. Awad, op.cit., s. 298
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rynku,  gdyż  każdy  klient  będzie  otwartą  książką,  do  której  sprzedawca  będzie  mógł

zajrzeć  po  historię  dotychczasowych  zakupów,  wyciąg  z  banku  i  wykaz  dochodów

miesięcznych.  Te  dane  będzie  on  mógł  następnie  porównać  z  indywidualnymi

preferencjami i zaproponować ofertę nie do odrzucenia, gdyż optymalnie dopasowaną pod

gust klienta. Personalizacja usług będzie prowadzona aż do perfekcji, co jest kwestią czasu

i złożoności oferty, w zależności od branży, w której podmiot handlowy się obraca.

Personalizacja usług znajduje się w internecie w ścisłej korelacji z budową marki.

Przewagę  konkurencyjną  można  na  wirtualnym  rynku  budować  poprzez  aktywne

przywiązywanie użytkownika do witryny internetowej. Zagadnienie to zostało omówione

w rozdziale 2.
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Rozdział 2

Elementy i strategie marki internetowej

1Rodzaje, elementy i rola marki

Marka jest określeniem niejednoznacznym, na który składa się wiele czynników.

Ujęcie prawne tego terminu różni się od ujęcia menedżerskiego. Należy zatem stworzyć

rozróżnienie  pomiędzy  marką  jako  składnikiem  wartości  firmy  i  marką  jako  bytem

prawnym.

W ujęciu menedżerskim należy rozróżnić następujący elementy (tabela 3), które się

składają na pojęcie marki.

Element Opis

Nazwa marki Ta część marki,  która może zostać wyrażona słownie.  Należy zwrócić
uwagę,  że  słowo “Logo”  odnoszące  się  do  znaku  graficznego  marki,
w istocie oznacza pojęcie “słowo” w języku starogreckim, z którego się
wywodzi.

Symbol marki Niewerbalna,  lecz  rozpoznawalna  część  marki.  Może  być  to  symbol,
forma, kształt lub szczególny kolor liter nazwy marki, np. zielona kropka
w logotypie “Deloitte.”.

Znak
towarowy

Jest  to  element  marki  chroniony  prawnie,  np.  poprzez  zastrzeżenie
w Urzędzie Patentowym danego słowa i/lub z nim powiązanego kształtu
bądź innych unikatowych form komunikacyjnych (dźwięku, kompozycji
kolorystycznej itp.)

Znak firmowy Jest  to  znak  firmowy  przedsiębiorstwa,  które  może  być  właścicielem
wielu  innych  znaków  handlowych/towarowych  (np.  Procter&Gamble,
posiadający pod jedną firmą lecz pod wieloma znakami różne produkty).

Znak
handlowy

Znakiem  handlowym  można  się  posługiwać  w  przypadku
niezarejestrowania  marki,  ale  przy  założeniu,  że  przedsiębiorstwo
z innych  powodów  posiada  na  nią  wyłączność.  Oficjalne  oznaczenie
takiej marki to “TM” (ang. trademark). Polski odpowiednik brzmi “znak
tow. zastrzeżony”.

Znak
certyfikatu

Znak  firmowy  pewnej  rodziny  produktów,  używany  m.in.  przy
oznaczeniach  jakościowych  na  zasadach  cech  zawodowych
lub związków branżowych.

Firma Potocznie  synonim określenia  “przedsiębiorstwo”.  W sensie  prawnym
nazwa, pod jaką przedsiębiorstwo firmuje swoją działalność.

Tabela 3: Elementy marki,
źródło: opracowanie własne na podstawie G. Urbanek, Zarządzanie marką, PWE, Warszawa 2002,
s. 15-17
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Wymienione  elementy,  które  tworzą  markę,  wyszczególniają  różne  formy,

pod którymi ona występuje. Natomiast w procesie gospodarczym rozróżniamy pomiędzy

trzema rodzajami marek w zależności od stosowanej strategii oraz ich miejscu w łańcuchu

wartości dodanej46:

 1. Marka producenta

 a) Strategia marki wspólnej

 b) Strategia marek oddzielnych

 2. Marka pośrednika (hurtownika bądź detalisty)

 3. Marka ogólna (nazwa wyrobu lub usługi)

Strategię marki producenta (1) dzieli się na  strategię marki wspólnej  (dla wielu

różnych produktów) lub  strategię marek oddzielnych.  Decydujące znaczenie ma w tym

kontekście cena i jakość, czyli docelowy segment klientów. Celując w ten sam segment

różnymi  produktami,  używa się  powszechnie  marki  wspólnej  (np.  marka  Leader-Price

w segmencie tanich produktów), natomiast celując w cenowo-jakościowe różne segmenty

tym  samym  produktem,  należy  wybrać  oddzielne  marki,  aby  nie  wprowadzić

konsumentów  w  błąd  (np.  produkcja  różnych  paraleków  o  identycznym  składzie,

ale zróżnicowanych  strategiach  i  budżetach  promocyjnych)47.  Strategia  pośrednika  jest

stosowana w celu firmowania źródła towaru, jakim jest hurtownik bądź detalista, tworząc

przywiązania  klientów  do  jednego  dostawcy  (np.  sieci  detalicznej  sprzedaży  sprzętu

elektronicznego). 

Marka  w  ujęciu  prawnym  stanowi  znak  towarowy  posiadający  swoje  atrybuty

i funkcje. Najczęściej spotykany podział funkcji gospodarczych marki, to: wyróżniająca,

gwarancyjna  i  reklamowa.  Funkcja  wyróżniająca  jest  na  tyle  istotna  w  Internecie,

iż w gąszczu  najprzeróżniejszych  ofert  właściwe  pozycjonowanie  pomaga  klientowi

odnaleźć  interesującą  go  ofertę  i  zarazem  wyróżnić  ją  we  własnej  świadomości  pod

względem estetycznym i merytorycznym od wielu podobnych ofert48.

M. Kępiński przyjmuje funkcję wyróżniającą za podstawową i zarazem prawnie

46 Por. G. Urbanek, Zarządzanie Marką, PWE Warszawa 2002, s. 27
47 Ibidem, s. 27
48 Por. J. Koczanowski, Funkcje i ochrona prawna znaków towarowych, ZNUJ PWiOWI, z. 8, 1976,

s. 47-69
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chronioną każdej  marki.  Dzięki niej,  towar (lub usługa) ulega indywidualizacji  i  może

zostać  prawidłowo  zidentyfikowany  przez  nabywcę.  Uważa  on  funkcje  gospodarcze

(oznaczenie pochodzenia, gwarancyjną i reklamową) za pochodne funkcji wyróżniającej49.

Funkcja  wyróżniająca  jest  zatem najważniejszym aspektem prawnym marki,  ponieważ

pozwala klientowi na odszukanie oraz dokonanie wyboru dostawcy lub producenta według

swoich preferencji konsumenckich. 

Wielu innych autorów wskazuje na różne priorytety oraz definicje funkcji marki,

natomiast są oni zgodni co do funkcji wyróżniającej (lub odróżniającej) markowy towar

od pozostałych ofert na rynku.

Wymienione  elementy  marki  uwzględniają  jej  funkcje  ekonomiczne  i  atrybuty

prawne.  Poza  tymi  obiektywnymi  aspektami,  istnieją  subiektywne  aspekty  marki,

mianowicie jej percepcja w świadomości konsumenta. Literatura podaje następujące ujęcie

procesów kognitywnych, które zachodzą przy obcowaniu klienta ze znakiem towarowym,

przedstawionych w tabeli nr 4.

Właściwość Objaśnienie

Cechy Produkt lub marka kojarzą się nabywcy z pewnymi cechami użytkowymi, które
może posiąść i wykorzystać po nabyciu danego produktu.

Korzyści Oprócz cech użytkowych,  klient  musi  dostrzec korzyści  produktu firmowanego
przez daną markę, tak aby był gotów ponieść zwiększone nakłady (np. finansowe
albo organizacyjne) związane z nabyciem produktu niż w przypadku produktów
konkurencyjnych.

Wartości Marka powinna wzbudzać w wyobraźni konsumenta pewien wachlarz idei, które
się  urzeczywistnią  w  chwili  nabycia  produktu,  które  wynikają  często
z podświadomości  (np.  potrzeba  prestiżu)  i  stanowią  silny,  aczkolwiek  mało
uchwytny  bodziec  dla  kupującego  (potrzeba  wielu  lat  dla  ustanowienia
tych wartości w świadomości konsumentów).

Kultura W  ujęciu  kulturowym,  marka  może  przedstawiać  ustanowione  stereotypy
kulturowe  regionu  bądź  kraju,  w  którym  powstała,  jak  zegarki  szwajcarskie
albo brylanty holenderskie.

Osobowość Silne  marki  potrafią  wywołać  skojarzenie  z  konkretnymi  przedmiotami
bądź żywymi  istotami,  do  których  człowiek  czuje  szacunek,  odrazę,  pożądanie
i wiele innych emocji, które są w takiej mierze rzadko spotykane w odniesieniu
do abstrakcyjnych pojęć (np. znaku graficznego marki).

Użytkownik W  ujęciu  społecznym,  każdy  produkt  posiada  pewnego  stereotypowego
użytkownika,  który  jest  zarazem  potencialnym  nabywcą  i  do  którego  jest
skierowany przekaz reklamowy.

Tabela 4: Konkretyzacja marki w świadomości konsumenta,
źródło: opracowanie własne na podstawie Ph. Kotler, Marketing, Warszawa 1999, s. 410-411

49 Por. M. Kępiński, Rozporządzenie prawem z rejestracji znaku towarowego, Poznań 1979, s. 53-58
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Złożoność  wymienionych  procesów  w  odniesieniu  do  konkretnej  marki

w świadomości populacji decyduje, czy jest to marka głęboka, czyli silnie ukształtowana

w  wyobraźni  konsumentów,  czy  płytka,  czyli  słabo  ukształtowana  i  mało  wyrazista.

Przykładami marek płytkich są produkty specjalistyczne, posiadające swój znak towarowy,

natomiast nie wywołujące w świadomości konsumentów prawie żadnych skojarzeń oprócz

cech  użytkowych.  Głębokie  marki  z  kolei  wywołują  silne  uczucia  związane

m.in. z prestiżem czy unikatowymi korzyściami, jakie przynoszą ich nabywcy.

W tworzeniu marki internetowej, szczególne znaczenie posiada produkt. Stanowi

on realizację wirtualnej konsumpcji w świadomości klienta. Biorąc pod uwagę, że produkt

oferowany  w  wirtualnej  przestrzeni  musi  się  wyróżniać  czymś  szczególnym,  należy

sporządzić  następującą  listę  pytań  dotyczących  pozycjonowania  oferty  w  internecie,

aby określić, na jakiej podstawie klienci dokonują wyboru:

 Na podstawie cech zewnętrznych produktu?

 Na podstawie cech funkcjonalnych i opcji produktu?

 Na podstawie marki?

 Na podstawie opakowania?

 Na podstawie jakości?

 Na podstawie dopasowania do istniejącej linii produktów?

 Na podstawie poziomu oferowanych usług komplementarnych?

 Na podstawie gwarancji bądź rękojmi?50

Klienci  dokonują  wyboru  na  podstawie  wielu  aspektów produktu.  Należy  mieć

na uwadzę,  że  wszystkie  wymienione  wątki  decyzyjne  składają  się  na  markę  oferenta.

Jakość obsługi, towaru, cechy produktu itd. rzutują w ostatecznym rozrachunku na obraz

pośrednika  i/lub  producenta  w  świadomości  konsumentów,  definiując  percepcję  jego

marki na nowo przy każdej transakcji, której konsumenci dokonują. 

Dobra  reputacja  i  silna  pozycja  marki  oferenta  są  w  internecie  kluczowymi

czynnikami do zwiększenia rentowności przedsiębiorstwa, bowiem marketing internetowy

nie  tylko  pomaga  obniżyć  koszta  operacyjne  (dystrybucję,  marże  pośredników  itd.)

przedsiębiorcy w procesie obsługi klienta, lecz obniża również koszt alternatywny klienta

50 Por. P. Bickerton, op. cit., s. 156
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przy  zmianie  dostawcy  (ang.  switching  costs)51.  Marketing  internetowy,  który  cechuje

się zupełną swobodą przepływu informacji i towarów, wabi inwestorów dużymi marżami

z uwagi  na  eliminację  łańcucha  dystrybucyjnego  i  personelu  obsługi.  Natomiast  jest

to miecz obusieczny, bowiem ta sama swoboda przepływu informacji pozwala klientom

na dowolny  wybór  ich  dostawcy  w  przeciągu  kilku  sekund.  Ułatwiają

im to tzw. porównywarki  cenowe,  dzięki  którym  klienci  mogą  w  ciągu  kilku  sekund

zebrać  ofertę  na  konkretny  produkt  z  kilkudziesięciu  konkurencyjnych  sklepów

internetowych i dokonać wyboru według ceny lub opinii, jakimi się cieszy dany oferent52.

Silna  presja  dumpingowa,  wywołana  redukcją  kosztów operacyjnych  w  handlu

internetowym,  zmusza  producentów  i  pośredników  do  szukania  nowych  sposobów

na zwabienie  i  przekonanie  klientów o  słuszności  dokonania  zakupu  wśród ich  oferty.

I tak jak w przypadku  tradycyjnej  gospodarki,  ważą  się  na  tej  szali  dwie  wartości:

konkurencyjna  cena  versus uznana  marka.  Marka  “ma  szczególnie  istotne  znaczenie

w internecie, gdzie nacisk wywołany możliwością porównania cen powoduje ich tendencje

spadkowe.  Marki  są  jednym ze  sposobów ochrony przed takimi  naciskami”53.  Uznana

i szanowana  marka  zostaje  zatem  w  Internecie  przeliczona  bezpośrednio  na  większą

marżę,  gdyż  klient  godzi  się  na  zapłacenie  pewnego  bonusu  w  zamian  za  znajome

pochodzenie, zaufaną jakość i gwarancję na produkt. Zasady starej gospodarki, w której

uznany oferent może żądać większej ceny niż przeciętna na dany produkt, zatoczyły zatem

koło i ujawniły się na nowo w gospodarce wirtualnej. Natomiast w odróżnieniu do handlu

w  świecie  rzeczywistym,  klient  już  nie  jest  przywiązany  fizycznie  do  miejsca

dokonywania  transakcji.  Istotnym  elementem  marki  jest  zatem  przywiązanie

potencjalnego  odbiorcę  innymi  sposobami  do  oferty  handlowej,  aby  zwiększyć  koszt

alternatywny, który konsument musi ponieść, aby zmienić dostawcę. Techniki te zostały

omówione  w  następnym  podrozdziale  2.3 Strategie  budowania  i  promowania  marki

w internecie.

51 Por. M. Porter, Strategy and the Internet, Harvard Business Review, March 2001, s. 8
52 Por. Cenomaniak i Radar chcą podbić Internet, Rzeczpospolita, 12.04.2007
53 Por. P. Bickerton, op.cit., s. 156
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Przedsiębiorstwo,  aby  skutecznie  i  długoterminowo  budować  swoją  pozycję

na rysunku,  potrzebuje  wymiernych  informacji  na  temat  wartości  swojej  marki  (lub

koszyka marek).  Wartość, jaką marka stanowi dla danego przedsiębiorstwa, określa się

mianem  kapitału  marki. Jego  interpretacja  ilościowa  zależy  od  ujęcia,  w  jakim  jest

obliczany.  Przy  wycenie  ilościowej  kapitału  marki  rozróżnia  się  pomiędzy  wartością

finansową oraz wartością marketingową, co zostało przedstawione w tabeli nr 5.

Ujęcie Objaśnienie

Podejście

finansowe

Wielkość  monetarna,  zależna  od  obiektywnej  wyceny  wartości  marki

m.in. według:

 Kosztu zbudowania podobnej marki od nowa

 Różnicy  pomiędzy  przyszłymi  dochodami  koszyka  produktów

opatrzonych daną marką  i  takim samym koszykiem produktów

niemarkowych

Podejście 

marketingowe

W tym ujęciu, kapitał marki może stanowić m.in.:

 Wartość  dodana  do  produktu  markowego  (np.  wyższa  cena

niż przeciętna, większa marża brutto)

 Reakcja  klientów  na  marketing-mix  związany  z  daną  marką

versus  reakcja  klienta  na  ten  sam  marketing-mix  innej

lub nieznanej  marki  (np.  większa  efektywność  działań

marketingowych przy niższych kosztach w przypadku produktu

markowego)

Tabela 5: Ujęcia kapitału marki, 
źródło: opracowanie własne na podstawie G. Urbanek, Zarządzanie marką, PWE, Warszawa 2002, 
s. 30

“O silnych markach mówi się, że posiadają (wartość) kapitał marki”54. W długim

horyzoncie  rozwoju  przedsiębiorstwa  internetowego  liczy  się  zatem  konsekwentne

budowanie  kapitału  marki,  dzięki  któremu firma powiększy  marżę,  obroty  oraz  swoją

wartość  rynkową.  Silną  markę  cechują  lojalność,  świadomość,  postrzegana  jakość,

znajomość marki (świadomość nazwy i skojarzenia) oraz inne atrybuty, jak patenty i znaki

towarowe55.

Rysunek nr 11 przedstawia korzyści dla klienta i dla firmy wynikające z budowania

54 Ph. Kotler, op.cit., s. 411
55 Ibidem, s. 411
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i posiadania marki o ugruntowanej wartości:

Rysunek 6: Korzyści silnej marki, źródło: G. Urbanek, Zarządzanie 
marką, PWE, Warszawa 2002, s. 39, na podstawie D.A. Aaker, Managing Brand Equity, The Free 
Press, New York 1991

Znany i szanowany znak towarowy o dużym kapitale marki potrafi uzmysłowić

potencjalnym  odbiorcom  silne  znaczenie  dotyczące  jakości  oraz  innych  pożądanych

wartości w jednym rozpoznawalnym elemencie wizualnym bądź dźwiękowym. Łatwiej

jest  promować i  sprzedawać markowe produkty,  ponieważ każdy z  nich  nosi  w sobie

wartość marki, jaką został opatrzony. W odniesieniu do realnej gospodarki, takie firmy

jak Walt  Disney czy  Ford  wydały  podczas  dziesięcioleci  swojej  działalności  bajońskie

sumy  na  budowę swojego  kapitału  marki.  Niemniej  wartość  tych  marek  jest  o  wiele

większa niż wydatki na ich budowę56.

W tradycyjnym  marketingu,  strategię  budowania  marki  wprowadzano  w  życie

po to, aby zakotwiczyć firmę bądź nazwę produktu w świadomości konsumenta. Kapitał

marki, który został stworzony dla danego produktu lub firmy i pozwolił zrobić z rzeszy

konsumentów  wiernych  odbiorców,  jest  niezwykle  cenny,  biorąc  pod  uwagę,  że  chęć

posiadania  markowych  produktów  ma  swoje  korzenie  w  określonym  sposobie  pracy

ludzkiego mózgu.

System nerwowy człowieka ma silną tendencję do nadinterpretacji pojedyńczych

symboli i słów, w związku z czym jego zdolność poznawcza jest ograniczona do znaczeń,

jakimi  się  posługuje  na  co  dzień  w  swoim  otoczeniu.  Korzyński  podsumował

to zachowanie w twierdzeniu „Mapa nie jest równoznaczna z terytorium, jakie opisuje”

(ang.  „The  map  is  not  the  territory”)57.  Z  tej  formuły  indukuje  on,  że  mechanizmy

abstrahowania ludzkiej świadomości mają tendencję do mylenia znaczeń symbolicznych

(wyuczonych)  i  faktycznych.  Ta  wrodzona  nadinterpretacji  prowadzi  do  wniosku,

że człowieka  można  nauczyć,  za  pomocą  mediów  i  nacisków  środowiska,  z  góry
56 Por. P.T. Joseph, op.cit., s. 196
57 Por. A. Korzybski, Science and Sanity, Institute of General Semantics, New York 1958, s. 58
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założonych zachowań konsumenckich.  Skuteczna  strategia  budowania  marki  ma zatem

na celu  wychowanie w świadomości konsumentów właściwej reakcji  odnośnie danego

produktu, znaku bądź innego symbolu.

Jako przykład wychowania szerokich mas konsumentów może posłużyć symbol

swastyki, który był znany ludzkości od czasów prehistorycznych i używany od tysiącleci

m.in. jako talisman i symbol szczęścia58, w tym przez polskie rycerstwo, jak dokumentują

znaleziska  na Wawelu.  W czasach  bliskich  do  wspólczesnych  symbol  ten  używanow

reklamach znanych produktów, jak m.in. breloczek firmy Coca Cola z 1925 roku (rys. 7)59.

Wykorzystanie  tego  symbolu  przez

zbrodniarza wojennego i przywódcę Niemiec w latach

1933-1945  A.  Hitlera  spowodowało  jego  kompletną

delegalizację.  Podczas  powojennych  kampanii

denazifikacyjnych  został  on  usunięty  ze  wszystkich

przekazów  reklamowych  w  zachodnim  świecie

i następnie  używany  do  symbolizacji  totalnego  zła.

Jedynie  w  buddyjsko-hinduskich  częściach  Azji  ten

symbol  przetrwał  w  swoim  oryginalnym  znaczeniu.

Natomiast nie może on również tutaj być stosowany

we współczesnym wymiarze.  Z  jednej  strony  każda

świątynia  buddyjska  w  Hong-Kongu  nosi  ten  symbol  w  niezliczonych  miejscach,

natomiast niedawna kampania promocyjna firmy Coca Cola w tym rejonie, która umieściła

swastykę  na  kultowych  japońskich  zabawkach  dla  dzieci,  została  określona

przez miejscowego rabina aktem barbarzyńskim60. Nie zdawał on sobie widocznie sprawy

z tego,  że Hong Kong jest  tradycyjnie  chińską  enklawą,  który to  naród niewiele  miał

wspólnego z Niemcami hitlerowskimi. a podczas II wojny światowej poniósł wielkie straty

i  cierpienia  pod  polityką  eksterminacyjną  wówczas  totalitarnej  Japonii  i  sojusznika

nazistów. Nie przeszkodziło to jednak mediom światowym okrzyknąć Coca Colę marką

o renomie nazistowskiej w duchu skandalu i szybkiej, szokującej wiadomości prasowej.

Powyższy przykład unaocznia, że współczesny człowiek jest zamknięty w świecie

znaczeń nadinterpretowanych i reaguje na symbole i inne znaki z dużą przewidywalnością.

Jest to wynik zjawiska  ograniczonej racjonalności (ang. bounded rationality), która pod

58 Por. T. Wilson, Swastika: The earliest known symbols and its migrations, Montana 1999, s. 770-791
59 Por. Prawda, Coca-Cola Places Nazi Symbolism on Toys, 13.05.2003, 

http://english.pravda.ru/world/20/91/368/9949_coke.html
60 ibidem
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presją  czasu  oraz  przy  braku  wyczerpujących informacji  każe  wnioskować  pochopnie,

godząc się na potencjalne uchybienia, gwoli dalszego postępu w danej sprawie61.

W  odniesieniu  do  marek,  ograniczona  racjonalność  zmusza  konsumenta  do  decyzji

nabywczej  względem  rozpoznawalności  marki  danego  przedmiotu  (ang.  recognition

principle)62. Zadaniem strategii budowania marki jest zatem podchwycenie odpowiednich

symboli  funkcjonujących  w  świadomości  potencjalnych  odbiorców  i  wykorzystanie

skojarzeń z nimi do budowania docelowego wizerunku, czy to swojego, czy konkurencji.

Przykładem tej gry z kolektywną świadomością jest czarna kampania promocyjna

włoskiej  firmy  odzieżowej  Benetton,  która  położyła  nacisk  na  dużą  rozpoznawalność

marki,  ignorując  przy  tym  ostentacyjnie  uczucia  ludzi,  których  raniła  niejednokrotnie

brutalnymi przekazami reklamowymi63.

Silne emocje,  jakie towarzyszą odbiorowi globalnych marek, jak Disney i Coca

Cola,  każą  sądzić,  że  w  świadomości  współczesnego  człowieka  odczucia  związane

z tymi symbolami zajmują nadrzedną rolę względem ich istoty. Ludzki system nerwowy

nadinterpretuje symbole, jakie są mu podsuwane, i dochodzi systematycznie do mylnych

wniosków, które mu każą sądzić, że wybrany produkt jest najlepszy na podstawie samej

nazwy.  Dzieje  się  tak  nie  w przypadkach  indywidualnych.  Mylna,  czyli  nie  poparta

faktami, nadinterpretacja znaków handlowych dzieje się w odruchu stadnym, gdy już duże

połacie  społeczeństwa  zostały  odpowiednio  nauczone

jedynej  słusznej  percepcji  rzeczywistości  komercyjnej.

Ludzka  zdolność  do abstrakcyjnego  wnioskowania  na

podstawie  rozpoznanych  symboli  zostaje  zatem

wykorzystana wbrew jego racjonalności.  Budowa marki

ma w tym kontekście za zadanie umiejętne żonglowanie

symbolicznymi  znaczeniami  w  świadomości

konsumentów  w  celu  zbudowania  głębokiej  percepcji

danego  znaku  handlowego,  mającej  swoje  ujście  w

nieodpartej  chęci  zdobycia  i  posiadania  wybranego

produktu.

Współczesne  nasilenie  bodźców  reklamowych  ze

strony  mediów  każe  odbiorcom  wyprzeć  się  swojej  racjonalnej  tożsamości,

61 Por. G. Gigerenzer, Reasoning the Fast and Frugal Way: Models of Bounded Rationality, Psychological 
Review, 103 (4), American Psychological Association, Washington, D.C. 1996, s. 24

62 Ibidem, s. 24
63 Ibidem, s. 24
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zagospodarując  zaistniałą  pustkę  informacjami  o  charakterze  komercyjnym.  Obecnie

trwająca  socjalizacja  człowieka  kładzie  mniejszy  nacisk  na  wartości  uniwersalne  i

zastępuje je nieograniczonymi potrzebami posiadania markowych dóbr, co widać naocznie

w  przypadku  presji  grupowej  środowisk  młodzieżowych  na  “markowe  ciuchy”.  I  tak

produkt markowy zamienił się z przedmiotu o charakterze użytkowym w małego bożka,

który  przynosi  szczęście  i  prestiż.  Można  go  porównać  do  buddyjskich  i  hinduskich

świątyń miniaturowych wystawionych w domach i warsztatach wschodniej Azji, mających

przyciągnąć  dobre  duchy  (rys.  13)64.  Tak  samo  markowy  produkt,  wystawiony  w

widocznym  miejscu  w  domostwie,  samochodzie  bądź na własnym  ciele,  daje  uznanie

innych  i  przyciąga  dobrobyt.  Marki  zastąpiły  tradycyjne  poczucie  przynależności

duchowej do kasty, kościoła lub innych społeczności religijnych i stworzyły nowożytne

wierzenia z określonym zbiorem symboli,  znaczeń i rytuałów. “Ludzie wierzą w Boga,

gdyż zostali uwarunkowani na wiarę w Boga”65. Te słowa Aldous'a Huxley'a z początku

XX  w.  przepowiedziały  posŧępujące  wyparcie  wartości  tradycyjnych  ze  zbiorowej

świadomości cywilizacji ludzkiej przez wartości nowożytnych rytuałów konsumpcyjnych.

Człowiek współczesny czci markowy produkt w swoim domu jak wspomniane buddyjskie

świątynie, bowiem nadaje on poczucie przynależności, poczucie “tu i teraz” oraz poczucie

własnej wartości. Silna i głęboko odbierana marka może w tym ujęciu urosnąć do rangi

socjalizacji  człowieka.  Granica  pomiędzy  tradycyjnymi  wartościami  i  przeżyciami

konsumpcyjnymi ulega rozmyciu, tworząc współczesny paradoks wyparcia tych wartości

przez nowoczesne postawy, posługując się jednak tymi samymi mechanizmami ludzkiej

świadomości, które służyły do budowania wspólnoty religijnej, kastowej bądź plemiennej.

W epoce globalizacji, marki tworzą poczucie wspólnoty w globalnej wiosce, wypierając

specyficzne  poczucie  przynależności  do  regionalnej  wspólnoty  myśleniem

kosmopolitycznym  opartym  na wzorcach  konsumpcyjnych  wspólnych  dla  całej

ludzkości66. 

Skuteczna budowa kapitału marki nie ogranicza się zatem do wspierania sprzedaży,

tylko  może  i  powinna  stworzyć  społeczny  kult  danego  produktu,  tak  aby  odbiorca

był gotów zapłacić odpowiednio wyższą marżę i tym samym przyczynił się do lepszego

64 Por. J. Sherry Jr., Brand Meaning, Kellog on Branding, Wiley and Sons, New Jersey 2005, s. 42
65 A. Huxley, Nowy Wspaniały Świat, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2006
66 Por. J. Sherry Jr., op.cit., s. 46
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wyniku  finansowego  producenta  na  tle  konkurencji,  wzrostu  udziału  w  rynku

oraz wartości jego firmy dla akcjonariuszy.

W  Internecie,  konkretyzacją  marki  jest  m.in.  domena  internetowa,  pod  którą

występuje.  Jest  to  wyraz  oddzielony  kropkami,  który  jednoznacznie  identyfikuje

właściciela  jego  nazwy  w  globalnej  sieci.  Ostatni  człon  nazwy  nosi  nazwę

Top Level Domain i posiada dwie wersje: funkcyjną oraz krajową. Funkcyjne TLD dzielą

się  na  dziedziny  tematyczne (przedstawione  w tabeli  nr  14)67. Za  domeną pierwszego

stopnia jest umieszczona domena Second Level Domain – drugiego stopnia. Mogą one być

domenami regionalnymi (określające dany region geograficzny), funkcyjnymi (wskazujące

na  formę  bądź  cel  działalności  podmiotu)  lub  zawierające  nazwę  własną  bądź  slogan

reklamowy.

2Prawna ochrona marki w internecie

Nazwa domeny  jest  podstawowym elementem marketingu  internetowego,  gdyż

zawiera ona informację, pod którym adresem należy szukać oferty firmy.

Dlatego też istotne są mechanizmy ochrony nazwy domeny przed niepowołanym

użyciem  przez  kogoś  innego,  niż  właściciela  marki.  Swobodny  przepływ  informacji

w globalnej sieci pozwala na różnego rodzaju nadużycia, z którymi właściciel marki musi

się liczyć, i przed którymi powinien mieć adekwatny system ochrony.

67 Por. Oficjalna lista domen TLD dla ogólnego użytku, Internet Assigned Numbers Association, 
http://www.iana.org/
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Nazwa Funkcja Nazwa Funkcja

.aero Członkowie  przemysłu  transportu
lotniczego

.name Zarezerwowana  dla  imion
indywidualnych osób

.asia Członkowie  społeczności  pan-
azjatyckiej  oraz  azjatyckiego
Pacyfiku.

.net Pierwotnie strony związane
z aktywną działalnością teleinforma-
tyczną, obecnie własność VeriSign

.int Organizacje  powołane  na  mocy
traktatów międzynarodowych

.org Zarezerwowane  dla  organizacji
pozarządowych  oraz  instytucji  non-
profit

.cat Członkowie językowej i kulturowej
społeczności katalańskiej

.pro Zarezerwowane  dla  wolnych
zawodów,  architektów,  lekarzy,
prawników itp.

.com Pierwotnie  przeznaczona dla  stron
komercyjnych,  teraz  w  własność
prywatnej firmy VeriSign

.tel Domena wolna dla osób fizycznych
i  prawnych  chcących  opublikować
swoje namiary kontaktowe

.coop Przeznaczona  dla  inicjatyw
kooperacyjnych

.travel Zarezerwowane dla organizacji
oraz firm turystycznych

.info Własność  prywatnej  firmy,
docelowo  strony  o  charakterze
“informacyjnym”

.gov Zarezerwowane dla agencji
oraz  instytucji  rządowych  Stanów
Zjednoczonych Ameryki

.jobs Zarezerwowana  dla  menadżerów
HR

.edu Instytucje  edukacyjne  na  po-
maturalnym szczeblu w USA

.mobi Przeznaczona dla  stron mobilnych
wszelakiego rodzaju

.mil Instytucje należące do sił  zbrojnych
USA

.museum Muzealnictwo .biz Biznes w szerokim pojęciu

Tabela 6: Podział tematyczny nazw domen internetowych na świecie, 
źródło: opracowanie własne na podstawie Internet Assigned Number Association, 
http://www.iana.org/gtld/gtld.htm

Najbardziej  znanym zjawiskiem z tej  dziedziny jest  nielegalna  rejestracja  nazw

domen (ang.  cyber-squatting  lub  domain-grabbing).  Polega  ono na  rejestracji  cudzych

nazw  domen  na  skalę  masową.  Najbardziej  znanym  piratem  domenowym  był  John

Zuccarini,  który  zarejestrował  w  latach  '90  XX wieku  domeny  o  rocznym dochodzie

od 800.000 US$ do 1 mln US$. Rejestrował on również domeny, które zawierały błędy

ortograficzne nazwisk znanych osób, firm, znaków towarowych, nazw spółek, programów

telewizyjnych oraz filmów. Mogły one zostać przez zainteresowanych klientów wpisane

do przeglądarki przez pomyłkę (ang. typo-squatting)68.

Polskim  przykładem  opisanego  procederu  jest  rejestracja  domeny  gmail.pl

przez mieszkankę  Łodzi.  Nazwa  “gmail”  jest  przez  koncern  Google  używana

do firmowania nazwy swoich usług poczty elektronicznej. Polski odpowiednik tej domeny

68 J. Antoniuk, Ochrona znaków towarowych w Internecie, LexisNexis, Warszawa 2006, s. 65
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gmail.pl został zarejestrowany przez osobę nie mającą żadnych związków z firmą Google

i tym samym naraziła się ta osoba na odebranie domeny wyrokiem sądu. W tym przypadku

jednak, sąd arbitrażowy nie przyznał koncernowi prawa do odzyskania domeny. Świadczy

to  o  wciąż  niejasnych  zasadach,  z  jakimi  mają  do  czynienia  właściciele  marek

internetowych  w  Polsce69.  Przez  ten  stan  rzeczy  są  oni  narażeni  na  straty  finansowe

i moralne,  bowiem możliwości  odzyskania  bezprawnie  przywłaszczonych  nazw domen

są wciąż  nierozwinięte.  Wspomniane  zajmowanie  cudzych  nazw  domen  ma  na  celu

sprzedaż praw do domeny z wielokrotnym zyskiem właścicielowi marki, któremu zależy

na  właściwym  adresie  internetowym  swojej  działalności  lub  produktu.  Brak

jednoznacznych przepisów w tym zakresie, oprócz umów cywilno-prawnych zawieranych

między  właścicielami  nazw  domen  oraz  instytucjami  przydzielającym  (rejestrowymi)

domeny, sprawia, że nazwa domeny jest bardzo ważnym aktywem reklamowym, którego

rejestracja  w  miarę  możliwości  powinna  otrzymać  najwyższy  priorytet  w  procesie

budowania marki w internecie.

Zajmowanie  podobnie  brzmiących  nazw  domen  lub  tożsamych  z  daną  marką

nie musi mieć tylko celów bezpośrednio zarobkowych. Jest to również proceder wyrażania

krytyki  konsumenckiej,  jak  pokazuje  francuski  przykład  www.jeboycottedanone.com,

która  to  strona  zawierała  krytykę  koncernu  Danone  przez  pracownika  dotkniętego

restrukturyzacją fabryki70.

Aby ograniczyć bezprawne korzystanie z cudzych nazw domen, w 1998 r. została

powołana  do  życia  organizacja  ICANN,  której  celem  nadrzędnym  jest  m.in.  szybkie

przywrócenie  domen  ich  prawowitym  właścicielom.  W  tym  celu  współpracuje  ona

z pięciowa  instytucjami  arbitrażowymi,  z  których  należy  wymienić  World  Intellectual

Property  Organization.  We  współpracy  z  tą  organizacją  zostały  stworzone  procedury

oraz zasady  rozwiązywania  sporów  o  prawo  własności  domen  internetowych  UDRP

(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy)71.

Zasady te należą do każdego kontraktu zakupu domeny internetowej i rozstrzygają

o  ocenie,  czy  “techniczny”  właściciel  domeny  o  brzmieniu  zastrzeżonego  znaku

towarowego działał w złej wierze kupując daną domenę, w związku z czym należałoby

mu zabrać  prawo do własności  tejże  domeny  na  rzecz  prawowitego właściciela  znaku

towarowego.

69 Domena Gmail.pl jednak dla poetów, http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,52981,4871691.html
70 J. Antoniuk, op.cit., s. 67
71 Por. http://www.icann.org/dndr/udrp
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Poza  naruszeniem  prawa  do  nazwy  domeny  obcego  podmiotu,  istnieje  szereg

innych zjawisk, które godzą w interes właściciela marki internetowej. Przykładem takiego

naruszenia prawa własności marki jest tzw.  linkowanie wgłąb strony (ang. deep-linking).

Proceder  ten  polega  na  tworzeniu  serwisów  internetowych  (np.  typu  mash-up,

patrz rys. 16), które zawierają linki do wybranych stron internetowych różnych dostawców

informacji.  Ten proceder stał  się głośny, gdy domy wydawnicze zauważyły,  że serwisy

internetowe  zbierają  hiperłącze  do  pojedyńczych  artykułów  prasowych  na  portalach

dużych  magazynów  i  przekierowują  swoich  użytkowników  bezpośrednio  na  stronę

z interesującym artykułem. To działanie  w konsekwencji  pozbawia witryny, na których

znajdują  się  informacje,  dodatkowych  wyświetleń  stron  w  związku  z  przeglądaniem

innych części wydania internetowego, i tym samym pozbawia wydawnictwa dochodów

z reklam dodatkowych (z  perspektywy zdobycia  konkretnej  informacji  niepotrzebnych)

wyświetleń strony serwisu. Czytelnicy mogą zapoznać się z artykułami prasowymi, często

nie  zważając  na  ofertę  informacyjną  zamieszczoną  na  pozostałych  stronach  portalu,

co pozbawia  gazety  internetowe  kontroli  nad  przepływem  informacji  i  użytkowników

w obrębie  ich  serwisu.  W  sprawie  niemieckiego  wydawcy  dziennika  Handelsblatt

przeciwko  serwisowi  internetowemu  Paperboy,  Federalny  Sąd  Niemiecki  zdecydował,

że wartość  informacyjna  wynikająca  ze  zbierania  hiperłączy  jest  nadrzędna  względem

naruszenia  praw domów wydawniczych72.  Orzeczenia  w tym temacie  są  jednak  różne

w zależności od ustawodawstwa oraz siedziby sądu, który rozstrzyga spory wynikające

z procederu “deep-linking”.

Problemem  budzącym  dużo  kontrowersji  jest  wykorzystywanie  cudzych  słów-

kluczy w reklamie własnej domeny. W tym przypadku, właściciel serwisu internetowego

może  zamieszczać  na  własnej  stronie  (ang.  meta-tagging)  słowa-klucze  odnoszące  się

do konkurencyjnych  produktów,  bądź  wykupić  te  słowa-klucze  w  wyszukiwarkach

internetowych.  Co  za  tym  idzie,  klient  poszukujący  produktu  konkretnej  firmy

w internecie spotyka się z ofertą konkurencji na temat tego produktu73. W tym kontekście

Internet Advertising Bureau Polska, organizacja zrzeszająca branżę reklamy internetowej,

wydała kodeks etyczny pozycjonowania stron internetowych, który zakazuje stosowania

72 BGH: Funktion der Hyperlinks steht über komerziellen Interessen, 18.07.2003, 
http://www.heise.de/newsticker/meldung/38683

73 Por. J. Antoniuk, op.cit., s. 72-73
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m.in.  tego  procederu  przez  obecnych  oraz  przyszłych  członków  tej  organizacji74,

klasyfikując go jako nieetyczne zachowanie w biznesie wirtualnym.

Prawna  ochrona  znaków  towarowych  w  polskim  internecie  jest  gwarantowana

przez  ustawę  z  30.  czerwca  2000  r.  –  „Prawo  własności  przemysłowej”.  Ochrona

przeciwko  nieuprawnionemu  używaniu  znaków  towarowych  jest  również  zawarta

na gruncie przepisów ustawy z 16 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Przesłanki naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy określa art. 296 ust. 2

p.w.p.,  który  stwierdza  “naruszenie  prawa  ochronnego  na  znak  [polegające]

na bezprawnym używaniu w obrocie godpodarczym:

1. znaku  identycznego  do  zrejestrowanego  znaku  towarowego  w  odniesieniu

do identycznych towarów;

2. znaku  identycznego  lub  podobnego  do  zrejestrowanego  znaku  towarowego

w odniesieniu  do  towarów  identycznych  lub  podobnych,  jeśli  zachodzi  ryzyko

wprowadzenia  odbiorców  w  błąd,  które  obejmuje  w  szczególności  ryzyko

skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym;

3. znaku  identycznego  lub  podobnego  do  renomowanego  znaku  towarowego,

zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie

może  przynieść  używającemu  nienależną  korzyść  lub  być  szkodliwe

dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego”.

Najważniejszym przesłaniem tego artykułu jest charakter zarobkowy działań, które

muszą być stosowane wobec cudzego znaku towarowego, aby uznać je za nieuprawnione.

Z  kolei  “używanie  zarejestrowanego  znaku  poza  sferą  obrotu  gospodarczego,

np. w działalości artystycznej, informacyjnej, dydaktycznej czy urzędowej”, nie mieści się

w zakresie treści prawa ochronnego75. Tym można prawdopodobnie wytłumaczyć taktykę

obronną  stosowaną  przez  wspomnianą  właścicielkę  domeny  Gmail.pl,  która  świadoma

roszczeń  koncernu  Google  wobec  tej  domeny,  użyła  nazwy  Gmail  jako  skrótu

od określenia  “Grupa  Młodych  Artystów  i  Literatów”76,  co  w  myśl  przytoczonego

polskiego prawa ochronnego nie stanowi naruszenia interesów właściciela renomowanego

znaku towarowego, ale nadal budzi etyczne wątpliwości.

W  art.  154  p.w.p.  zostały  wymienione  formy  nieuprawnionego  korzystania

74 IAB Polska, Pozycjonowanie stron internetowych – Kodeks etyczny, 23.02.2005,  
http://www.iab.com.pl/_files_/pdf/050223_iab_kodeks_etyczny_seo.pdf

75 Por. P. Podrecki, Prawo Internetu, LexisNexis, Warszawa 2007, s. 540
76 Por. Domena Gmail.pl jednak dla poetów, op.cit.
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ze znaku w sposób zawodowy lub zarobkowy. Dopiero te działania mogą naruszyć prawo

ochronne. Są to:

 Umieszczanie  cudzego  znaku  objętego  prawem  ochronnym  na  opakowaniach

oraz samych  produktach  i  rozpoczęcie  ich  dystrybucji,  krajowej

bądź międzynarodowej,  lub  ich  składowanie  w  celu  przyszłego  wprowadzenia

do obrotu gospodarczego, a także nieuprawnione oferowanie i świadczenie usług

pod tym znakiem.

 korzystanie  ze  znaku  na  dokumentach  będących  przedmiotem  obrotu

gospodarczego towarów lub usług

 korzystanie ze znaku w celach promocyjnych.

Naruszeniem prawa ochronnego do znaku towarowego w internecie w rozumieniu

art. 153 ust. 1 p.w.p. “będzie przede wszystkim: uźycie znaku w nazwie domeny, użycie

jako elementu treści strony WWW, użycie znaku w metatagach (słowach-kluczowych),

użycie znaku w linkingu oraz framingu”77.

Podczas gdy użycie cudzego znaku towarowego w nazwie domeny stanowi jawne

naruszenie praw właśności do tego znaku, pozostałe formy nadużywania cudzych znaków

towarowych  są  trudniejsze  do  udowodnienia  z  uwagi  na  bardziej  złożony  charakter

techniczny takiego postępowania (deep-linking, framing). Praktyka sądów arbitrażowych

w  Polsce  z  powodzeniem  wdraża  procedury  odzyskiwania  nazw  domen  lub  walki

z podobnie brzmiącymi nazwami. Pozostałe formy łamania prawa właśności przemysłowej

będą w następnych latach dopiero znajdywały swój oddźwięk w procesach roztrzyganych

na  korzyść  właścicieli  znaków  towarowych.  Ustawodawca  mimo  dużej  potrzeby

nie zestandaryzował przepisów własności przemysłowej, opierając je o nowe wyzwania,

jakie niesie ze sobą elektroniczna komunikacja.

Innowacją  w dziedzinie  ochrony własności  przemysłowej  na  gruncie  polskiego

internetu  jest   możliwość  rejestracji  znaku  towarowego  w  Urzędzie  Patentowym  RP

poprzez internet (nowelizacja prawa własności przemysłowej, Dziennik Ustaw z 2007 r.

nr 136, poz. 958). W myśl ustawy, “zgłoszenie uważa się za dokonane w dniu, w którym

wpłynęło  ono  do  Urzędu  Patentowego  w  formie  elektronicznej  (art.  13  ust.  2  prawa

własności przemysłowej). Ponadto został wdrożony Polsce tzw. system madrycki, służący

77 Por. P. Podrecki, op.cit., s. 542
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do  rejestracji  międzynarodowych  znaków  towarowych  bez  potrzeby  starania  się

o przydzielenie  prawa  ochrony  w  każdym kraju  z  osobna.  W chwili  wejścia  w  życie

omawianej nowelizacji,  zgłoszenie prawa własności na wybrany znak towarowy można

dokonać w Urzędzie Patentowym RP, który to zgłoszenie przekieruje do Biura Światowej

Organizacji  Własności  Intelektualnej  w  Genewie,  a  poszczególne  państwa  mogą

co najwyżej odmówić jego ochrony na swoim terytorium78.

3Strategie budowania i promowania marki w internecie

Omawiane w tym rozdziale strategie budowania marki w internecie posiadają swój

pierwowzór w świecie rzeczywistym. Przytoczone wcześniej koncerny międzynarodowe,

jak Coca-Cola lub Walt Disney, budowały swoje marki przez dziesięciolecia, aby zostać

niejednokrotnie  wyprzedzonymi  w  rankingach  popularności  przez  marki  wirtualne

o kilkuletniej historii działalności. Należy zatem rozpatrzeć metody postępowania, jakie

były konieczne do budowania marki w świecie tradycyjnej gospodarki, i następnie odnieść

je do skutecznej budowy marki i wizerunku w wirtualnej gospodarce.

Podstawowym  zagadnieniem  przy  budowie  koncepcji  marki  jest

jej pozycjonowanie oraz wybór rynku docelowego. Te działania muszą stanowić wynik

segmentacji  przeprowadzonej  w  oparciu  o  dane  użytkowników  internetu.

“Pozycjonowanie  lub  strategia  pozycjonowania  to  proces  decyzyjny  mający  na  celu

uzyskanie  pożądanego  (docelowego)  wizerunku  danej  marki,  a  więc  ukształtowanie

pożądanych, docelowych skojarzeń”79.

Nabywcy  pod  natłokiem  informacji  promocyjnych  grupują  produkty  rynkowe

na kategorie i subkategorie, aby dokonać uproszczonej decyzji dot. zakupu konkretnego

produktu.  Należy  zatem  dokonać  analizy  w  ten  sposób  postrzeganej  struktury  rynku

i tą drogą  odnaleźć   potencjalne  elementy  wizerunku  marki,  które  odróżniłyby  nasz

produkt  od konkurencji.  Błędem natomiast  jest  akcentowanie konkretnych cech marki,

gdyż mogą one już być zajęte przez istniejące produkty. Takie działanie powoduje odbiór

78 Por. P. Wrześniewski, Będzie można rejestrować znaki towarowe i wynalazki przez internet, 
Rzeczpospolita, Dobra firma, 30.10.2007

79 J. Kall, R. Kłeczek, A. Sagan, Zarządzanie marką, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2006, s. 131
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nowego  produktu  jako  kolejnego  substytutu,  co  nie  przekona  wiernych  nabywców

istniejących marek do zmiany nawyków konsumpcyjnych, lecz wytworzy wizerunek kopii

istniejących i sprawdzonych produktów80.

Decydujący wpływ na odbiór marki przez odbiorców mają elementy kształtujące

jej  wizerunek.  Stanowią  one  zespół  identyfikatorów (nazwa,  logo  lub  symbol,  slogan,

kolory itp.), omówionych w rozdziale 2.1. “Rodzaje i elementy marki”.

Istnieje pięć ogólnych kryteriów wyboru elementów marki:

1. łatwość zapamiętywania przez odbiorców,

2. zdolność do interpretowania własnych znaczeń odbiorców dotyczących wizerunku

i dziedziny działalności (kategorii produktu) w celu osiągnięcia głębokiego odbioru

marki,

3. możliwości  stosowania  na  potencjalnych  nowych  rynkach  oraz  przy  promocji

przyszłych produktów,

4. możliwość aktualizacji znaczenia marki,

5. możliwość uzyskania prawa ochronnego81.

W kontekście marki internetowej, szczególne znaczenie posiada wybór właściwej

nazwy. Z jednej  strony należy docelowy rynek poddać analizie,  aby wymyśleć nazwę,

która  się  łatwo  kojarzy  i  nie  zawiera  negatywnych  konotacji.  W biznesie  globalnym,

którym jest  internet,  znalezienie  optymalnej  nazwy jest  wyzwaniem dla językoznawcy.

W chwili uzyskania popularności na jednym rynku krajowym trudno odrzucić raz obraną

nazwę, bowiem na nowym rynku może się ona okazać śmieszna bądź obraźliwa. “Dobra

nazwa (...) stwarza pozytywne i trwałe więzi z grupą docelową, buduje samonapędzającą

się platformę PR i jest inspiracją do tworzenia kampanii reklamowych”82.

Drugim utrudnieniem jest fakt, że większość łatwo rozpoznawalnych nazw domen

jest  już zajętych,  często przez osoby, które obiecują sobie przyszłe  zyski ze sprzedaży

wybranej  nazwy domeny potencjalnemu interesantowi  (por.  pkt.  2.2.).  Tak więc,  zbiór

sensownych i zarazem jeszcze wolnych nazw dla nowego przedsięwzięcia internetowego

jest ograniczony i stale malejący. Dobry dobór nazwy zależy od wymienionych czynników

i jest bardzo istotnym elementem budowania marki w internecie.

80 ibidem, s. 134
81 ibidem, s. 135
82 C. Mistewicz, Nazwa jak dobre nazwisko, Marketing w praktyce, 12/2004, s. 35
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Raz  obraną  nazwę  i  system  identyfikacji  marki  należy  opatrzeć  skojarzeniami

wpływającymi  pozytywnie  na  jej  odbiór  przez  konsumentów.  Mogą  to  być  slogany,

postacie  i  logotyp.  Każdy  z  tych  czynników  posiada  osobną  metodologię  doboru

wykorzystującą  całą  gamą  technik  scenicznych,  lingwistycznych  itp.,  aby  spełnić  w/

w ogólne kryteria wyboru elementów marki83. Wyboru skojarzeń dokonuje się po analizie

rynku  i  sprawdzeniu  kosztów,  jakie  poniosłoby  za  sobą  budowanie  odpowiednich

wzorców myślowych w świadomości  konsumentów84.  Natomiast  “problemem staje  się

określenie a priori strumieni wydatków i przychodów związanych z podjęciem konkretnej

decyzji”85.  Problem  określenia  strumieni  przychodów  i  wydatków  jest  w  kontekście

marketingu  internetowego  szczególnie  istotny.  W  sytuacji  wprowadzenia  na  rynek

innowacyjnej  usługi  internetowej,  trudne  jest  zbudowanie  planu  marketingowego

wnioskując po analogicznych przypadkach branży internetowej. Niektóre pomysły trafiają

poprzez  odpowiedni  marketing-mix oraz  dogodną użyteczność  (ang.  usability) serwisu

internetowego  bardzo  szybko  na  podatnych  użytkowników.  Inne  serwisy  z  uwagi

na chybione  założenia  komunikacyjne  są  zamykane  krótko po  otwarciu.  W przypadku

innowacyjnych  serwisów,  które  odnoszą  najbardziej  spektakularne  sukcesy  budowania

marki, osiągając tzw.  masę krytyczną (geometryczny wzrost penetracji rynku) w krótkim

czasie,  przytoczony  rachunek  ekonomiczny  pozycjonowania  marki  poprzez  budowę

skojarzeń traci jakąkolwiek przewidywalność. Każdy projekt internetowy posiada de facto

potencjał zdobycia w krótkim czasie rynku masowego, zdobywając wysoką popularność

niemal  za  darmo,  jak  pokazuje  niedawny  przykład  portalu  społecznościowego

nasza-klasa.pl86.

Przytoczone wcześniej elementy budowania marki, składające się na dobór nazwy,

budowę skojarzeń oraz zapewnienie klienta o wysokiej jakości, stanowią w tradycyjnej

gospodarce  “statyczną  obietnicę”,  jaką  firma  składa  na  ręce  swoich  klientów poprzez

media  masowego  przekazu.  Natomiast  w  świecie  wirtualnym,  obietnica  ta  staje  się

procesem dynamicznym, podlegającym permanentnej weryfikacji przez klientów. Budowa

strony  www,  jej  przyjazność,  funkcjonalność  oraz  inne  aspekty  obcowania

z interaktywnym serwisem informacyjno-komunikacyjnym przywiązują klienta na stałe,

83 Por. J. Kall, R. Kleczek, A. Sagan, op.cit., 136-148
84 Por. G. Urbanek, op.cit., s. 128
85 Ibidem, s. 128
86 Por. Twórca portalu nasza-klasa.pl najmłodszym milionerem, Gazeta Wyborcza Wrocław, 19.09.2007, 

http://miasta.gazeta.pl/wroclaw/1,35751,4502920.html
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ale mogą go równie dobrze w pierwszych minutach użytkowania bezpowrotnie zniechęcić.

Na  tej  samej  szali  waży  się  możliwość  szybkiej  penetracji  rynku  z  jednej  strony

oraz porażka strategii z drugiej.

Doświadczenie i wrażenia, jakie użytkownik zbiera podczas korzystania z serwisu,

stanowią w internecie  kapitał  marki,  na który składa się  częstość oraz długość pobytu

na danej  stronie  internetowej.  Te  dwie  wielkości  stanowią  w  przełożeniu

krótkoterminowym  dochód  z  wyświetlonych  reklam  bądź  sprzedanych  produktów,

natomiast w wymiarze długoterminowym stanowią one budulec głębokiej percepcji marki

w świadomości użytkowników, atrybut jakości oraz fundament ich lojalności87.

Kampanie promocji marki odnotowują w Internecie sukcesy i efektywność godne

uwagi. Względnie młode firmy, od portali po wyszukiwarki do społeczności wirtualnych,

w ciągu kilku miesięcy lub lat uzyskują rozpoznawalność swojej marki wśród milionów

potencjalnych  odbiorców.  Według  Kaznowskiego,  “w  świecie  tradycyjnej  gospodarki

zbudowanie porównywalnych przedsięwzięć na taką skalę,  obejmujących budowę bazy

klientów, osiągnięcie wysokiego poziomu sprzedaży, zajęłoby kilkanaście lub kilkadziesiąt

lat”88. 

Ekonomia  skali,  którą  osiągają  wybrane  serwisy  internetowe,  jest  z  kolei

dla inwestorów  Venture  Capital  warunkiem  sine  qua  non podjęcia  współpracy

i tym samym  udzielenia  finansowania  na  zasadach  private  equity.  W tym  kontekście,

amerykańscy inwestorzy  VC Jason Calacanis  oraz  Fred  Wilson w dyskusji  dotyczącej

nowej  społeczności  Twitter.com  zgodnie  twierdzą,  że  uzyskanie  ekonomii  skali  jest

najważniejszym i koniecznym warunkiem zaistnienia serwisu internetowego. Odrzucają

oni  przy  tym  budowę  biznes-planu  i  wszelkie  inne  próby  antycypacji  i  sterowania

rozwojem  marki  internetowej,  kładąc  główny  nacisk  na  budowanie  społeczności,

funkcjonalności i lojalności unikatowych użytkowników, którzy w skali 10 mln – 100 mln

będą  mogli  służyć  do  budowania  dowolnego  modelu  biznesowego,  przynosząc

kapitalizację rzędu wielu miliardów US$89.

Koncepcja  ta  jest  sprawdzona  w  amerykańskiej  historii  biznesu  internetowego,

87 Por. P.T. Joseph, op.cit., s. 200
88 D. Kaznowski, Nowy marketing w internecie, Difin, Warszawa 2007, s. 27
89 Por. J. Calacanis, The three business models that make Twitter a billion dollar business in 12-24 months, 

http://www.calacanis.com/2008/01/02/the-three-business-models-that-make-twitter-a-billion-dollar-bus/
oraz F. Wilson, Twitter's Business Model, 2.01.2008, 
http://avc.blogs.com/a_vc/2008/01/twitters-busine.html

43

http://avc.blogs.com/a_vc/2008/01/twitters-busine.html
http://www.calacanis.com/2008/01/02/the-three-business-models-that-make-twitter-a-billion-dollar-bus/


wymaga jednak dostępu do nieograniczonego finansowania firm VC, jak zaznacza sam

Jason Calacanis. Przedsiębiorcy internetowi nie posiadający dostępu do sponsorów muszą

się  opierać  o  tradycyjne  modele  biznesowe,  aby uzyskać  zaufanie  banków lub  innych

instytucji  finansujących,  opierających  swoje  oceny  rentowności  na  zasadach  starej

ekonomii rachunku zysków i strat, a nie potencjalnej kapitalizacji serwisu internetowego

w razie  sukcesu rynkowego.  Budowa marki  według tradycyjnych wzorców planowania

marketingowego wymaga więcej przygotowania.

Dziedzina elektronicznego marketingu otwiera drogę dla względnie nowej strategii

budowania  marki  zwanej  spiral  branding.  Przymiotnik  spiralny  (ang.  spiral)  opisuje

narastające  korzyści  wynikające  ze  sprzężenia  zwrotnego  pozytywnych  informacji

wymienianych  między  firmą,  klientem oraz  ich  obojga  otoczeniem.  Bill  Gates  często

odnosi  się  do  spiralności  systemu  operacyjnego  Windows.  Więcej  oprogramowania

na system  Windows  owocuje  w  większej  ilości  sprzedanych  licencji  na  ten  system

operacyjny.  Ponieważ więcej ludzi używa systemu Windows, programiści tworzą jeszcze

więcej oprogramowania dla tego systemu operacyjnego, aby przyciągnąć więcej klientów.

I to jest mechanizm działania spiralnego sprzężenia zwrotnego90.

Podstawowe  zastosowanie  tej  strategii  w  budowie  marki  ilustruje  następujący,

podstawowy  scenariusz  stosowany  przy  wprowadzaniu  na  rynek  nowych  serwisów.

Obejmuje on cztery etapy:

 W pierwszej kolejności wykorzystuje się tradycyjne media (telewizja, prasa, radio),

aby zwrócić uwagę odbiorców na nowy serwis internetowy.

 Gdy  klienci  zapamiętają  adres  serwisu  i  go  odwiedzą,  trzeba  zdobyć

ich zainteresowanie  wybranymi  produktami  (poprzez  opracowaną  treść

oraz spersonalizowane usługi), jednocześnie zbierając ich adresy e-mail.

 W  trzecim  etapie  używa  się  bazy  zgromadzonych  adresów  e-mail

do powiadomienia  nowych  użytkowników  serwisu  o  wybranych  wydarzeniach,

jak np. nowa wiadomość czekająca w skrzynce odbiorczej, nowa funkcjonalność,

wygrana w konkursie itp. 

 Wysyłanie  e-maili  informacyjnych  do  użytkowników  zamyka  spiralę

komunikacyjną  i  odsyła  ich  z  powrotem  na  strony  serwisu,  umożliwiając

im skorzystanie z nowej funkcjonalności91.

90 Por. P.T. Joseph, op.cit., s. 198
91 Ibidem, s. 198
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Strategia  spiral  branding  stanowi  fundamentalną  koncepcję  budowania  marki

w internecie. Przytoczony przykład ilustruje tylko jedną z możliwych jej wersji.  Istotną

odmianą  spiral branding  jest  marketing wirusowy,  polegający na sprzężeniu zwrotnym

pomiędzy  światem  realnym,  w  którym  firmowany  serwis  urasta  do  rangi  przedmiotu

rozmów i ogólnego zainteresowania,  oraz światem wirtualnym, w którym użytkownicy

z niego  korzystają.  Efektem  końcowym  tego  sprzężenia  zwrotnego  jest  reakcja

łańcuchowa,  polegająca  na  zataczaniu  co  raz  szerszych  kręgów  przez  wiadomość

o serwisie i zwiększającej się ilości użytkowników, którzy tą wiadomość podają jeszcze

dalej. Przykładem tego sukcesu jest amerykański serwis Second Life, który osiągnął status

wydarzenia medialnego, osiagając masę krytyczną w ciągu kilku miesięcy od rozpoczęcia

działalności92.  Słowo  szeptane  (ang.  word-of-mouth  marketing)  i  marketing  wirusowy

zatoczyły  również  kręgi  dziennikarzy  telewizyjnych,  radiowych  i  prasowych,

publikujących materiały o tym serwisie i tym samym cementując sukces tej internetowej

marki.

Budowa marki w internecie polega na bieżącym stosowaniu tradycyjnych narzędzi

promocji  internetowej  (optymalizacja  wyników  wyszukania,  obsługa  klienta  itd.)

oraz długoterminowej  strategii  przywiązania  użytkowników.  Klasyczne  działania

promocyjne (tabela nr 7) wymagają ciągłych wydatków na pozyskanie nowych klientów

i utrzymanie  istniejących,  z  kolei  dalej  przedstawiona  strategia  przywiązania  klientów

uniezależnia  serwis  w  pewnym  stopniu  od  tychże  działań  promocyjnych  i  czyni

go autonomicznym podmiotem w internecie.

92 Por. O. Kharif, Big Media Gets a Second Life, BusinessWeek, 17.10.2006, http://www.businessweek.com/
technology/content/oct2006/tc20061017_127435.htm
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Narzędzie
promocji

Opis działania

Search  Engine
Optimization  –
Optymalizacja
Wyników
Wyszukania

Ponad  połowa  użytkowników  internetu  rozpoczyna  swoje  sesje
informacyjne od zapytań do wyszukiwarki. Istnieją firmy specjalizujące
się  w  pozycjonowaniu  dowolnej  strony  internetowej  na  pierwszych
stronach wyników wyszukania według danego klucza informacyjnego.

Affiliate
Networks  –
Programy
partnerskie

Duże  firmy  internetowe  dostarczają  mniejszym  podmiotom,
np. indywidualnym webmaster'om, narzędzia do promocji danej witryny
w  zamian  za  prowizję  (sprzedaż  agencyjna).  Takie  kampanie  są
przeważnie efektywniejsze cenowo niż zakup reklamy w dużym portalu.
Jednak  środki  na  przygotowanie  programu  partnerskiego  są  o  wiele
większe niż włączenie ogłoszenia w wyszukiwarce.

Advocacy
Marketing  –
Rekomendacja
znajomej osoby

Najsilniejszym bodźcem do wypróbowania oferty nowej firmy dla ludzi
postronnych jest rekomendacja znajomej i/lub lubianej osoby. 20 procent
użytkowników internetu podaje, że strony internetowe przegląda według
poleceń  swojego  otoczenia.  Firmy  muszą  zatem  tworzyć  bodźce
dla swoich  klientów  (np.  oferty  rabatowe),  aby  polecali  daną  stronę
swoim  znajomym.  Narzędzie  to  może  być  ogniskiem  zapalnym
“marketingu  wirusowego”  i   służy  budowie  jednego  z  elementów
wirtualnego marketingu-mix (“Świadectwo materialne”, rys. 6)

E-mail  za  zgodą
użytkownika

W chwili, w której użytkownik zgadza się na otrzymywanie informacji
poprzez pocztę e-mail, to narzędzie może okazać się najkorzystniejszym
cenowo sposobem na reklamę. Istnieje cała gama przesyłek pocztowych,
które są codziennie przesyłane, i które nie są pocztą niechcianą “spam”.
Należą  do  niej  powiadomienia  z  działu  obsługi  klienta,  korporacyjne
wiadomości,  serwisy  przypominające  lub  listy  dyskusyjne.  Wszystkie
te metody  mogą  przyczynić  się  do  zwiększonego  ruchu  na  stronie
internetowej i tym samym do budowania wartości marki.

Personalizacja  i
masowa
indywidualizacji

Doświadczenie internetowe użytkownika (ang. user experience) można
mocno  zoptymalizować  poprzez  mechanizmy  indywidualizacji  strony
internetowej.  Opierają  się  one  na  możliwości  dostosowania  wygląda
strony  do  potrzeb  użytkownika,  łącznie  z  spersonalizowanymi
powiadomieniami  o nowościach będącymi przedmiotem zainteresowań
klienta. Dzięki temu można podwyższyć koszt alternatywny użytkownika
odnośnie  zmiany dostawcy usług  (ang.  switching  costs,  patrz  rozdział
2.1), bowiem przy takiej zmianie cała personalizacja zostanie utracona.

E-care  –  Obsługa
klienta

Firmy  w  tradycyjnej  gospodarce  kładą  duży  nacisk  na  optymalizację
obsługi  klienta,  natomiast  gospodarka  wirtualna  nosi  ze  sobą  dużo
nowych  wyzwań  w  tej  dziedzinie.  Należą  do  nich  konieczność
zarządzania  ogromem  zapytań  e-mailowych  i  w  konsekwencji
konieczność  budowania  i  zarządzania  bazy  wiedzy  (ang.  Knowledge
Management).

Tabela 7: Kluczowe narzędzia promocji internetowej,
źródło: opracowanie własne na podstawie P.T. Joseph, E-Commerce - An Indian Perspective,
s.198-200
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Strategia długoterminowego budowania marki w internecie jest powszechnie znana

jako Web 2.0. Jest to określenie zawierające zestaw narzędzi, które służą do przywiązania

użytkowników  do  witryny  internetowej.  Choć  termin  Web  2.0  nie  jest  jednoznacznie

zdefiniowany,  firma doradcza  McKinsey opisuje  to  pojęcie  jako działania,  które mogą

zostać  eksploatowane  w  obrębie  firmowanej  strony  internetowej.  Stwarzają  one

dla użytkowników  m.in.  możliwość  współredagowania  strony  internetowej

oraz zawierania znajomości między sobą. Zostały one wymienione na rys. 19.

W kontekście  budowania  marki,  długoterminowa  siła  technik  Web  2.0  polega

na następujących efektach wywołanych w świadomości użytkownika:

1. Stworzenie  poczucia  przynależności  do  serwisu  internetowego  poprzez  jego

współredagowanie (dyskusje na forach, komentarze do artykułów itp.).

2. Wywołanie szeptanego i wirusowego marketingu poprzez budowanie społeczności

–  użytkownicy  mogą  zawierać  znajomości  i  przenosić  je  do  świata  realnego

oraz vice versa. Tym samym serwis urasta do rangi przedmiotu rozmów, ogólnego

zainteresowania  i  może  uzyskać  potencjalnie  masę  krytyczną poprzez  działanie

spirali marketingowej.

Efekt pierwszy oraz drugi mają na celu zwiększenie kosztu alternatywnego zmiany

dostawcy  na  konkurencyjny  podmiot  świadczący  substytucyjne  usługi,  przywiązując

klienta  do  serwisu  internetowego  nie  tylko  ofertą  statyczną,  lecz  tworząc  poczucie

własności  odnośnie  pozostawionej  twórczości  (m.in.  poprzez  blogi,  patrz  tabela  nr  8)

oraz poczucie  przynależności  grupowej  i  jej  utracenia  w  razie  opuszczenia  serwisu

(social networking).

W chwili osiągnięcia docelowej liczby użytkowników współredagujących serwis

internetowy,  pomiędzy  którymi  zachodzą  związki  emocjonalne  polegające

m.in. na poczuciu  przynależności  grupowej,  wyżej  opisana  strategia  odniosi  sukces

i “społeczność ożywa”93.  Na tym etapie następuje iteracja działań związanych z analizą

otoczenia  rynkowego oraz  preferencji  i  zachowań użytkowników. W jej  wyniku firma

powinna  usprawniać  komunikację  ze  środowiskiem  poprzez  działania  public  relations

i rozszerzać funkcjonalność serwisu, dopasowując oferty usług i produktów do bieżącego

popytu zgłaszanego od strony istniejących i potencjalnych klientów.

93 Por. Jak zbudowano Habbo.com, Internet Maker, 4.10.2007, 
http://serwis.magazynyinternetowe.pl/artykul/726,1,674,jak_zbudowano_habbo_com.html
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Element Opis działania

Blogi Skrót  dla  Weblog.  Są  to  dzienniki  internetowe  prowadzone  przez  osoby
indywidualne bądź firmy, często rozprowadzane poprzez RSS (patrz niżej).

Kolektywna
inteligencja

To pojęcie odnosi się do każdego systemu, który ma na celu wykorzystanie
wiedzy i doświadczenia wielu ludzi zamiast jednej osoby w podejmowaniu
decyzji. Jako narzędzie może posłużyć m.in. wspólna baza danych.

Mash-ups Są to strony agregujące (zbierające) zawartość wielu innych stron pod kątem
określonych kryteriów merytorycznych. Mash-up zajmujący się np. rynkiem
finansowym może zbierać w tym celu informacje z wielu konkurencyjnych
portali i zestawiać je ze sobą w celu porównania.

Peer-to-peer Czasami określane jako P2P. Jest to technika efektywnego współdzielenia
zasobów  (plików,  dokumentów,  multimediów).  W  przeciwieństwie
do techniki przechowywania całej zawartości na jednym komputerze, który
może  się  przez  natłok  użytkowników  w  pewnym  momencie  zawiesić
(np. nasza-klasa.pl),  pliki  są  przechowywane na komputerach końcowych
użytkowników, którzy dzielą ze sobą swoje zasoby i odciążają serwer.

Podcasts Nagrania  audiowizualne,  umieszczane  na  blogach.  Służą  np.  jako
animowana  ilustracja  danego  zagadnienia.  Popularne  stają  się  również
artykuły  prasowe  umieszczone  jako  nagranie  dźwiękowe,  które  można
odsłuchać w dogodnej chwili na przenośnym osobistym odtwarzaczu.

RSS Technika dystrybucji treści (skrót od ang. Really Simple Syndication), która
pozwala  użytkownikom  na  prenumeratę  treści  bloga  bądź  aktualności
serwisów  informacyjnych.  Może  ona  również  posłużyć  jako  technika
dystrybucji treści portalu na mniejszych stronach internetowych.

Social
Networking

Jest to określenie społeczności internetowych, w których użytkownicy mają
możliwość  autoprezentacji  i  zawierania  nowych  znajomości
(lub odświeżenia  starych).  Od  strony  firmy,  która  używa  takich
mechanizmów, pozwalają one na precyzyjne badanie zachowań internautów
poprzez  uchwycenie  ich  miejsca  w  sieci  prywatnych  znajomości
i wnioskowanie  na temat  indywidualnych  użytkowników  po  zachowaniu
ich znajomych.  Jest  to  temat  bardzo  dotkliwy,  czego  przykładem  jest
zamieszanie wokół technologii infiltracyjnej Facebook Beacon94.

Web
services

Są  to  produkty,  które  pozwalają  na  wygodną  wymianę  danych
oraz interakcję  różnych  baz  danych  między  sobą,  niezależnie  od  użytej
technologii  (np.  zautomatyzowane  zawieranie  transakcji  giełdowych
lub synchronizacja stanów magazynowych dostawców i odbiorców). 

Wikis Podobnie  do  oryginalnej  Wikipedii95,  są  to  programy  pozwalające
na współpublikowanie  treści  przez  niezależnych  autorów.  W ten  sposób
powstaje  największa  bezpłatna  internetowa  encyklopedia.  Wiele  firm
wykorzystuje  tą  technikę  w  zarządzaniu  wiedzą  swoich  pracowników
i/lub klientów.

Tabela  8: Techniki Web 2.0, opracowanie własne na podstawie J. Francois-Martin, How businesses
are using Web 2.0: A McKinsey Global Survey, The McKinsey Quarterly 2007

94 Więcej kontrowersji wokół Facebook Beacon, http://www.idg.pl/news/133249.html
95 Wikimedia Foundation, http://www.wikipedia.org
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Pionierem technik Web 2.0 była księgarnia internetowa Amazon.com, która jest

określana  jako  pierwsza  strona  wykorzystująca  niektóre  z  nich.  Pozwalała  ona  swoim

klientom  już  w  późnych  latach  '90  XX  wieku  na  umieszczanie  autorskich  recenzji

do sprzedanych  książek  w  obrębie  ich  oficjalnej  witryny  internetowej,  jednocześnie

umożliwiając komunikację i zawieranie znajomości pomiędzy użytkownikami.  Web 2.0

to nic innego, jak przejście od pasywnej technologii prezentacji oferty do interaktywnej,

pozwalającej  klientom  na  dodawanie  własnych  refleksji  do  serwisu  internetowego

i współtworzenia  go.  Jako  inne  przodujące  przykłady  serwisów  wykorzystujących

potencjał zarówno społeczny jak i interaktywny internetu należy wymienić TripAdvisor,

Wikipedia, Del.icio.us, MySpace, YouTube, Technorati oraz Digg96.

Na wizerunek medialny marki internetowej można wpłynąć ponadto internetowymi

działaniami  z  zakresu  public  relations.  SEO  PR  (Search  Engine  Optimized  Public

Relations)  stanowi  połączenie  optymalizacji  wyników  wyszukania  (SEO,  tabela  nr  7)

z techniką  publikowania  wiadomości  prasowych.  Działania  SEO  PR  zmierzają

do konstruowania wiadomości prasowych nie tylko według przyjętych zasad literackich.

Stosuje się w nich również optymalizację tych ogłoszeń pod kątem używania istotnych

słów  kluczowych,  zawierania  odnośników  do  spopularyzowanego  serwisu,  słowem

wszystkich  narzędzi,  które  pozwalają  umieścić  daną  wiadomość  wysoko  w  rankingu

wyników  największych  wyszukiwarek.  Tym  samym  można  roznieść  wieści  serwisu

z możliwie  największą  siłą  w  przestrzeni  wirtualnej  i  dotrzeć  do  mediów

i zainteresowanych dziennikarzy, korzystających również z wyszukiwarek w poszukiwaniu

materiałów do artykułów i reportarzy97.

Jak  pokazuje  niedawny  przykład  firmy  eBay  Inc.,  największej  amerykańskiej

platformy elektronicznych aukcji,  dobrze  ugruntowana marka jest  jednocześnie filarem

niezależności produktu internetowego. Firma ta wstrzymała na kilka dni wszelkie wydatki

na platformie reklamy kontekstowej Google AdWords, która była przez lata jej głównym

źródłem nowych  klientów.  Jak  wykazały  badania  ruchu  internetowego  w  tym okresie

(rys. 9-10),  pozycja rynkowa firmy eBay Inc.  nie  ucierpiała  w żaden znaczący sposób

w okresie objętym opisanym eksperymentem. Trzeba mieć na uwadzę, że eBay wydawał

kwartalnie  25  mln  US$  na  reklamę  w  Google.  Brak  reakcji  klientów  internetowych

96 Por. .net Magazine, The Real Web 2.0, http://www.netmag.co.uk/zine/discover-culture/the-real-web-2-0
97 Por. A. Mitko, Dobieranie słów w e-PR, Marketing w praktyce, 9/2006, s. 60-61
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na wstrzymanie tak kolosalnego budżetu potwierdza tezę, iż budowanie marki ma wyższy

priorytet niż krótkoterminowe działania promocyjne.98

Przedstawione rysunki ilustrują, jak internet zmienia podejście klientów do firm

na rynku. Portale internetowe stały się instytucjami, które są przez odbiorców odwiedzane

niezależnie od ich krótkoterminowych działań promocyjnych. Implikuje to daleko idące

konsekwencje  dla  sposobu,  w jaki  odbiorcy  postrzegają  markę,  komunikują  się  z  nią,

wreszcie się do niej przywiązują i na końcu wytwarzają poczucie lojalności wobec niej.

Ten  trend  może  zostać  wykorzystany  tylko  poprzez  bieżące  badania  internetowych

zachowań konsumenckich i dopasowanie marketingu-mix do ich stanu bieżącego, tak aby

przyciągać klientów na stronę internetową, budować wartość marki i stworzyć poczucie

przynależności wśród szerokich mas użytkowników.

Skuteczna budowa marki w internecie wykorzystuje wymienione w tym rozdziale

narzędzia  promocyjne  oraz  długoterminowe  działania,  które  pozwalają  na  silne

przywiązanie  użytkowników  do  oferty  serwisu  i  tym samym na  budowanie  lojalności

odbiorców.  Nim  silniejsze  jest  przywiązanie  użytkownika  do  społecznej

oraz interaktywnej  oferty  serwisu,  tym  większe  stają  się  dla  niego  koszta  przejścia

(ang. switching costs),  które musiałby ponieść,  aby zmienić dostawcę usług i  budować

swoją  obecność  na  alternatywnym  serwisie  od  nowa.  Budowanie  wysokiego  kosztu

alternatywnego  wynikającego  ze  zmiany  serwisu  web  poprzez  szeroką,  rozbudowaną

i wysoce  spersonalizowaną  ofertę  informacyjną  i  usługową  jest  kluczem  do  poczucia

przynależności odbiorców i tym samym budowania kapitału marki internetowej.

98 EBay to resume ads on Google, http://www.reuters.com/article/internetNews/idUSN2249383220070622
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Rysunek 9: Udział w rynku internetowym firmy eBay Inc. w okresie wstrzymania 
wydatków na platformie reklamowej firmy Google Inc. (od 10. czerwca 2007), 
http://weblogs.hitwise.com/bill-tancer/2007/06/ebays_experiment_an_update.html

Rysunek 10: Dzienny ruch na stronie internetowej firmy eBay Inc. w programie 
kontekstowym AdWords firmy Google Inc. w okresie wstrzymania wydatków na ten 
program (od 10. czerwca 2007), 
http://weblogs.hitwise.com/bill-tancer/2007/06/ebays_experiment_an_update.html
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Lista wymienionych działań nie jest jednak wyczerpująca, bowiem każde z nich

posiada  wiele  odmian  opracowanych  i  stosowanych  m.in.  na  potrzeby  specyficznych

zastosowań  (np.  mobilnego  marketingu).  Ponadto  mnogość  nowych  serwisów

informacyjnych  oraz  innowacyjnych  usług  marketingowych,  które  z  każdym  dniem

oferują  inne,  ulepszone  metody  dotarcia  do  klienta,  sprawiają,  że  obranie  właściwej

strategii wymaga dużego doświadczenia oraz wiedzy o bieżącej sytuacji rynku. Inwencja

twórcza firm marketingowych w zdobywaniu nowych grup odbiorców jest nieograniczona.

Przedstawione strategie stanowią zarys klasycznych (popartych badaniami skuteczności)

metod komunikacji z klientem w internecie i zdobywania jego lojalności.

Postępujący  trend  konsolidacji  baz  danych  osobowych  (dokonanych  płatności

cyfrowych, odwiedzanych stron, danych osobistych na portalach społecznościowych itd.)

sprawia,  że  bariery  wejścia  na  rynek  internetowy  wzrosną  istotnie  w  niedalekiej

przyszłości,  czyniąc  w niniejszym opracowaniu  wymienione  strategie  niewystarczające

do osiągnięcia  sukcesu.  Bez  gotowej  bazy  informacji  marketingowej  nowe  serwisy

internetowe będą na pozycji przegranej.

Obecnie  trwający  trend  akwizycji  portali  społecznościowych  (i  tym  samym

ich nieprawdopodobna  wycena)  ma  na  celu  agregację  jak  największej  ilości  danych

o indywidualnych  konsumentach  w  firmach  technologicznych  i  powiązanych  z  nimi

funduszach  kapitałowych99.  W  chwili  nasycenia  rynku  portali  społecznościowych

i stabilizacji  ich  wartości,  zebrane  przez  nich  dane  osobowe  będą  w  zestawieniu

z billingami telefonicznymi oraz transakcjami kupna-sprzedaży poszczególnych jednostek

(karty kredytowe, płatne SMS'y) stanowiły początek nowej ery informacji marketingowej.

Przeszkodami do ziszczenia się tego scenariusza są regulacje prawne dotyczące

ochrony  danych  osobowych,  które  są  jednak  w  miarę  możliwości  usuwane  poprzez

regulaminy  serwisów  internetowych  (wymagające  zrzeknięcia  się  niektórych  praw

ochrony danych w zamian za korzystanie z usług portalu).

Drugą  przeszkodą  jest  młoda  jeszcze  dziedzina  inteligentnych  technologii

informacyjnych,  które  w  sposób  masowy,  aczkolwiek  precyzyjny  będą  w  stanie

przyporządkować  dane  z  różnych  źródeł  do  pojedyńczych  jednostek  populacji,  czyli

99 Wycena wartości portali społecznościowych jest dokonywane na podstawie ilości użytkowników, 
por. V. Makarenko, GIODO zwizytuje Naszą-Klasę, Gazeta.pl Gospodarka, 16.01.2008, 
http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,69806,4840966.html
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indywidualnych konsumentów. Głośnym przykładem stosowania tego typu mechanizmów

była  działalności  amerykańskiej  firmy  Database  Technologies  przy  weryfikacji  osób

uprawnionych do głosowania w stanie Floryda w wyborach prezydenckich w 2000 roku.

Niedostatecznie  rozwinięte  oprogramowanie  database  mining  zaowocowało  sztucznym

podwyższeniem progu dopuszczalnego błędu przy usuwaniu obywateli z list wyborczych

na podstawie przesłanek dotyczących m.in. historii kryminalnej100.

Z kolei niedawny raport dot. wykorzystania wiedzy o klientach w bazach danych

towarzystw  ubezpieczeniowych  ilustruje  brak  odpowiednich  narzędzi  analitycznych

na przykładzie  komercyjnym:  “Intencją  ubezpieczycieli  jest  budowanie  wiedzy

o klientach, jednak sytuacja, gdy informacje o klientach są rozproszone, nie ułatwia ich

zdobywaniu  i  gromadzeniu  (...)  Jedną  z  barier  w  tworzeniu  pełnych  zbiorów  danych

o klientach  są  ograniczone  możliwości  systemów  informatycznych  towarzystw”101.

Przykłady te  ilustrują,  że  metody analizy  danych osobowych są  wciąż  niedostatecznie

rozwinięte,  aby można było oprzeć o nie m.in.  precyzyjnie spersonalizowane działania

promocyjne one-to-one (rys. 9). Dzisiejszy etap rozwoju rynku internetowego wciąż nie

wyklucza  budowania  własnej  bazy  danych  preferencji  i  zachowań  użytkowników

vel konsumentów  od  podstaw  poprzez  uruchomienie  serwisu  Web  2.0.  Natomiast

w niedalekiej  przyszłości budowa takiej  bazy będzie nieopłacalna z uwagi na ogromną

przewagę  konkurencyjną  przedsiębiorstw  dysponujacych  precyzyjnymi  informacjami

o potencjalnych nabywcach (nie tylko) wirtualnych produktów, Technologie  data mining

w handlu są obecnie wykorzystane przy programach lojalnościowych sieci hipermarketów,

wymieniających  zgodę  na  przetwarzanie  danych  o  zachowaniach  konsumenckich

na systemy  ratalne  i  rabatowe102.  Współczesne  komercyjne  działania  serwisów

internetowych stanowią w tym kontekście raczkujące eksperymenty metodą prób i błędów.

Wykorzystują  one  bowiem  techniki  marketingu  elektronicznego,  które  względem

ich wyżej opisanego potencjału są jeszcze nierozwinięte.

Pierwszym zwiastunem promocji (na skalę masową) opartej o spersonalizowane

działania  one-to-one  jest  technologia  behawioralnego  targetowania,  stosowana

w internecie  m.in.  przez  firmę  Revenue  Science  Inc.,  powiązaną  z  portalem  Yahoo,

100  Por. D. Kellner, Grand Theft 2000: Media Spectacle and a Stolen Election, Rowman and Littlefield, 
2001, s. 48, s. 71

101  Por. M. Mikołajczyk, Jasny cel, potrzebne lepsze rozwiązania, Harvard Business Review, 1.01.2006, art. 
nr A0601B

102  Por. Wiser about the web, BusinessWeek, 27.03.2006, 
http://www.businessweek.com/magazine/content/06_13/b3977401.htm?
chan=tc&chan=technology_technology+index+page_more+of+today's+top+stories

53

http://www.businessweek.com/magazine/content/06_13/b3977401.htm?chan=tc&chan=technology_technology+index+page_more+of+today's+top+stories
http://www.businessweek.com/magazine/content/06_13/b3977401.htm?chan=tc&chan=technology_technology+index+page_more+of+today's+top+stories


oraz przez  firmę  DoubleClick  Inc.  należącą  do  koncernu  Google.  Koncepcja  ta  działa

w następujący  sposób:  w  celu  zdobycia  uwagi  klienta  na  przekaz  promocyjny  mierzy

ona jego  zachowanie  w  internecie  i  wyświetla  mu  reklamy  o  tematyce,  która  jest

przedmiotem zainteresowań konsumenta według zebranych danych o jego zachowaniach

internetowych. Technologia ta stanowi nowy etap reklamy kontekstowej (odnoszącej się

do słów kluczowych) w wyszukiwarkach internetowych, którą wkrótce zastąpi103. Działa

ona  bowiem  w  czasie  rzeczywistym  i  wyświetla  na  bieżąco  reklamy  targetowane

do poszczególnych  segmentów  behawioralnych  niezależnie  od  strony  internetowej

i kontekstu, zamiast wyświetlać prawidłowe wyniki tylko w chwili tworzenia zapytania

do wyszukiwarki.

Rishad  Tobaccowala,  orędownik  technologii  behawioralnego  targetowania

oraz członek  rady  nadzorczej  Revenue  Science,  twierdzi  wręcz,  że  w  przyszłości

wszystkie  ekrany,  od  telewizora  w  domu  do  projektorów  w  centrach  handlowych,

będą podłączone do internetu  i  wyświetlały  reklamę w odniesieniu  do indywidualnych

preferencji każdego widza i przechodnia, oparte o jego zainteresowania oraz codzienne

nawyki i zajęcia104, uzyskane z baz danych informacji marketingowej.

Wtedy  też,  strategie  budowania  marki,  mimo  zwiększającej  się  konkurencji

podmiotów  walczących  o  klienta,  znajdą  nowe  techniki  perswazji  i  budowania

jego lojalności,  nie  pozostawiając  mu  już  żadnych  wątpliwości  ani  chwili  namysłu

odnośnie decyzji zakupu i chęci konsumpcji.

Przedstawione w niniejszym rozdziale elementy marki i  strategie jej  budowania

w epoce wszechobecnej komunikacji są zalążkiem nowej ery konsumpcji, w którą wkracza

ludzkość. Skupiska ludzkie, powstałe jeszcze w starożytnej Mezopotamii w celu wymiany

towarów,  usług  oraz  informacji,  ulegają  przenoszeniu  do  cyfrowego świata,  w którym

każdy  element  podlega  natychmiastowej  wycenie  oraz  automatycznej  weryfikacji

przez globalny rynek.

W następnym rozdziale  zostały  przedstawione  studia  przypadku  wymienionych

mechanizmów budowania  marki  w internecie  na przykładach  post  periori  oraz została

podjęta próba indukcji nowego przedsięwzięcia budowania marki internetowej a priori.

103 ibidem
104 Por. F. Rose, The Lost Boys, Wired Magazine, Sierpień 2004
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Rozdział 3

Studia przypadku

1Prezentacja marki Google

Firma Google Inc. jest przykładem masy krytycznej, którą osiągnęła we wczesnym

etapie  rozwoju  komercyjnego  internetu.  Zdobyła  ona  uznanie  internautów  na  całym

świecie  dzięki  trafnym wynikom wyszukiwarki  internetowej,  jej  pierwszego  produktu,

opartego  na  technologii  PageRank:  “PageRank  dokonuje  obiektywnej  oceny  ważności

stron  internetowych,  rozwiązując  równania  z  ponad  500  milionami  zmiennych  i  2

miliardami  terminów.  Zamiast  zliczać  bezpośrednie  linki,  PageRank  interpretuje  link

ze strony A do strony B jako 'głos'  oddany na stronę B przez stronę A. W ten sposób

PageRank ocenia wagę strony: na podstawie liczby oddanych na nią głosów”105.  Pomysł

na  inteligentną  wyszukiwarkę  znalazł  inwestora  w  postaci  funduszu  Sequoia  Capital,

dzięki  czemu  priorytetem  krótkoterminowym  Google  nie  był  już  wynik  finansowy

i szybkie  generowanie  przychodów,  lecz  zdobycie  szerokiej  rzeszy  odbiorców  w  celu

uzyskania możliwie największej kapitalizacji.

W  chwili  pozyskania  wiernej  grupy  użytkowników,  firma  zaczęła  rozwijać

komplementarne serwisy internetowe. Są one częściowo tworzone od podstaw wewnątrz

firmy  (np.  poczta  Gmail.com)  lub  stanowią  wynik  akwizycji  istniejących  serwisów

i dostawców rozwiązań internetowych (np. DoubleClick Inc., YouTube.com).

W chwili obecnej, Google oferuje ponad 50 aplikacji internetowych, podzielonych

na grupy tematyczne:

 Search – usługi wyszukania wszelkiego rodzaju informacji,

 Ads – Narzędzia promocji i badań rynku,

 Applications – Integralna część oferty Web 2.0 korporacji, zawierająca narzędzia

rozrywki i pracy grupowej oraz elementy zarządzania zbiorową wiedzą,

 Enterprise – Aplikacje i usługi  dla biznesu,

 Mobile – Innowacje w zakresie mobilnych mediów106.

105 Informacje o firmie, Google, http://www.google.pl/intl/pl/corporate/tech.html
106 Por. Product Description, http://www.google.com/intl/en/press/descriptions.html
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Znaczna  większość  tych  aplikacji  jest  bezpłatna.  Prawie  ze  wszystkich  można

korzystać w sposób zintegrowany – obsługują one niemal  każdą kombinację  wymiany

danych  między  poszczególnymi  serwisami,  jak  automatyczne  publikowanie  filmów

z serwisu YouTube.com na własnym blogu Blogger.com albo praca grupowa na wspólnym

kalendarzu oraz na plikach standardów Word, Excel, PowerPoint itp.

Firma posiada zarówno kanały sprzedaży na rynku detalicznym (B2C) jak i rynku

przemysłowym  (B2B).  Użytkowników  indywidualnych  obsługuje  ona  na  zasadzie

bezpłatnych pakietów oprogramowania (biurowego, multimedialnego itd.), dzięki którym

mogą oni  zaoszczędzić  na produktach konkurencji.  Różnorodność serwisów i  aplikacji

oferowanych  bezpłatnie  przez  Google  sprawia,  że  są  one  adresowane  do  różnych

segmentów rynkowych,  mających  jednak wspólną  cechę:  chęć  korzystania  z  aplikacji,

które oferuje Google w większości bezpłatnie.

Mniej lub bardziej świadomie jednak, użytkownicy korzystający z coraz szerszego

wachlarza różnych usług i aplikacji serwisu google.com stawiają te aplikacji w miejsce

tradycyjnego  kalendarza,  książki  adresowej  bądź  dziennika.  W  ten  sposób,  usługi

oferowane przez Google wypierają kolejne programy i narzędzia, z których użytkownicy

korzystali dotychczas. W miarę postępu tej bezpłatnej konsumpcji usług internetowych,

użytkownicy  w coraz  szerszym stopniu  personalizują  swoją  obecność  na  tym portalu.

Uzupełniają bazę plików o kolejne dokumenty, skrzynkę pocztową o kolejne wiadomości,

tworząc swoją wirtualną instancję z wszystkimi danymi osobistymi, z których korzystają

w  internece.  Im  dalej  ta  personalizacja  serwisu  postępuje,  tym  trudniej  zrezygnować

z usług Google, które niosą istotne udogodnienia dla codziennej pracy, rozrywki i życia

współczesnego  homo quaerens107,  czyli  człowieka aktywnie wyszukującego informacje.

Jednocześnie  dane  zebrane  w  trakcie  personalizacji  usług  są  badane  przez  korporacje

w celu  odkrycia  wad  oraz  nowych  funkcji  przydatnych  dla  internautów.  W idealnym

przypadku,  klient  przywiązuje  się  do  usług  portalu,  zapominając  i  nie  podejmując

alternatywnych sposobów istnienia w sieci oraz cyfrowym świecie ogółem.

Z punktu widzenia personalizacji  usług,  na uwagę zasługuje produkt  “iGoogle”

(rys. 11). Stanowi on połączenie wyszukiwarki oraz indywidualnego, spersonalizowanego

portalu i jednocześnie strony startowej w internecie.

107 Por. J. Sherry Jr., op.cit., s. 61
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Rysunek 11: Strona  iGoogle, źródło http://www.igoogle.com (produkt w wersji angielskiej)

http://www.igoogle.com/


Serwis iGoogle pozwala na ustawienie własnej strony internetowej o charakterze

portalu informacyjnego, korzystając z aplikacji Widget pogrupowanych w następujących

kategoriach:

 News – wiadomości z różnych dziedzin

 Tools – przydatne narzędzia (prognoza pogody, poczta Gmail)

 Communications – aplikacje wspomagające wymianę informacji

 Fun & Games – proste gry mieszczące się we fragmencie strony

 Finance – zarządzanie finansami osobistymi

 Sports – wiadomości ze sportu

 Lifestyle – moda i trendy

 Technology – wiadomości ze świata nauki i technologiach

 Politics – wiadomości z polityki

Informacje z w/w dziedzin można umieścić na własnej stronie startowej, tworząc

autorski portal informacyjny spersonalizowany w pełni na miarę gustu użytkownika.

Tym  samym  usługa  iGoogle  stanowi  wizję  alternatywną  do  portalu  głównego

konkurenta  Yahoo,  w  którym  na  pierwszym  miejscu  jest  układ  i  oferta  informacyjna

narzucona przez projektanta strony portalu, a daleko idąca i niemal pełna personalizacja

oferty i usług dopiero na drugim miejscu.

Działania  Web  2.0  wymienione  w raporcie  McKinsey  (rys.  19)  są  przez  firmę

Google stosowane niemal wzorowo.

 Google  posiada  własny  serwis  blogów  Blogger.com,  który  jest  zintegrowany

z pozostałym portalem.

 Kolektywna  inteligencja  znajduje  w  serwisie  firmy  ujście  w  postaci  narzędzi

do pracy grupowej (poczta, wspólne kalendarze, odpowiednik pakietu MS Office).

 Koncepcja Mash-up jest doprowadzona do granic perfekcji na serwisie wiadomości

http://news.google.com, na którym portal agreguje wiadomości prasowe z potężnej

liczby gazet w wydaniu on-line z całego świata.

 W oparciu o standard RSS, czyli syndykację (forma dystrybucji) koncern rozwinął

swoją własną wersję w postaci ATOM, bogatszą o wiele funkcji
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 Social  Networking,  czyli  społeczność  wirtualna,  istnieje  na  Google  m.in.

w aplikacjach blogu, transmisji wideo (YouTube) oraz komunikatora internetowego

(GoogleTalk).

 Web Services,  czyli  dostęp  obcych  podmiotów  do  zasobów  korporacji  Google

w celu  korzystania  z  nich  we  własnych  projektach,  jest  zaimplementowany

w postaci  licznych  interfejsów,  w  tym  do  Map  Google'a  maps.google.com

oraz wielu innych aplikacji, w ramach serwisu http://code.google.com.

Penetracja rynku usług w wydaniu korporacji Google dotyczy wielu płaszczyzn.

Dostarcza  ona  spersonalizowane  produkty  internetowe  zarówno  dla  laików

komputerowych,  jak  i  dla  indywidualnych  programistów  oraz  innych  korporacji.

W kontekście różnorodności oferty jest to aplikacyjny konglomerat, który oferuje gotowe

rozwiązanie dla niemal każdego współczesnego problemu bądź pomysłu informatycznego

na  rynkach  B2C  oraz  B2B.  Marka  jest  pozycjonowana  w  sposób  uniwersalny,

a jej skojarzenia wśród indywidualnych klientów dotyczą bogactwa usług, z których każdy

internauta  dobiera  sobie  indywidualny  koszyk  na  miarę  jego  potrzeb  i  możliwości.

Rynkiem  docelowym  w  tej  dziedzinie  może  być  każda  osoba  posiadające  łącze

do internetu.

Należy zwrócić również uwagę na aktywność public relations tej korporacji. Jest

ona mocno zaangażowana w działania Corporate Social Responsibility, co znajduje swoje

odbicie w znakomitej renomie oraz wizerunkowi korporacji z ludzkim obliczem. Działa

ona na wielu płaszczyznach m.in. w walce z globalną biedą jak i na rzecz odnawialnych

źródeł energii108. Sceptycy zarzucają koncernowi, że jego quasi-monopolistyczna pozycja

w  wielu  istotnych  dziedzinach  rynku  internetowego  niesie  zagrożenie  dla  równowagi

w eko-systemie  sieci,  gdyż  Google  jako  spółka  akcyjna  nastawiona  na  zysk  nie  ma

zobowiązań wobec nikogo oprócz  swoich  inwestorów109.  Kolejne  nagrody Pracodawcy

Roku oraz silna działalność CSR zagłuszają skutecznie głosy krytyki, które nie wykraczają

poza  kręgi  zatroskanych  informatyków i  dziennikarzy  z  powołaniem pilnowania  praw

obywatelskich.

108 Archiwum prasowe Google Inc., http://googlepress.blogspot.com/
109 Por. c't, Jenseits von Gut und Böse: Der unheimliche Erfolg von Google, Październik 2006, s. 162
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Google nie potrzebuje reklamy, jest bowiem najsilniejszą marką na świecie. Została

wyceniona w 2007 roku na 66.43 mld US$, przed GE (General Electronic,  61.88 mld

US$), Microsoft (54.95 mld US$) oraz Coca-Colą (44.13 mld US$)110. W myśl iteracyjnej

rozbudowy funkcjonalności, po osiągnięciu masy krytycznej na początku XXI w. firma

zaczęła słuchać rynku, obserwować swoich użytkowników i na bieżąco doskonalić ofertę

w oparciu o dane zebrane z otoczenia rynkowego.

Przytoczone  studium  przypadku  stanowi  przykład  wzorcowy  elektronicznego

marketingu XXI w. oraz organizacji biznesu opartego na wiedzy. Marka Google powstała

jako skuteczna wyszukiwarka, osiągając masę krytyczną bez żadnych istotnych wkładów

w  działania  promocyjne  na  rzecz  swojej  marki.  Wymienione  działania  pokazują

jej strategię  długoterminowego  utrzymania  wizerunku  marki  i  jej  ciągłej  rozbudowy.

Obecna wartość tej firmy nie wynika tylko z masy krytycznej, którą osiągnęła w krótkim

czasie po uruchomieniu, lecz przede wszystkim z wymienionych działań Web 2.0, które

skutecznie  przywiązują  każdego dnia  więcej  internautów do jej  oferty,  czyniąc  z  nich

lojalnych użytkowników i w ten sposób zwiększając kapitał marki. 

2„Blog Rimmel” jako przykład społeczności zrzeszonej wokół produktu

W połowie kwietnia 2007 roku został w Polsce uruchomiony serwis  Five o'blog

prowadzony  przez  firmę  121  PR.  Jest  on  przykładem  zastosowania  techniki

współredagowania treści przez internautów na stronie promującej produkt i tym samym

elementem budowy marki w oparciu o interaktywne mechanizmy Web 2.0 w Internecie,

czyli takie, którą przywiązują użytkowników do strony internetowej danej marki poprzez

oferowanie im możliwości współredagowania jej treści.

Pod adresem http://blog.rimmellondon.com.pl mieści się serwis promujący nowy

tusz do rzęs MagnifEyes marki Rimmel. “Five o’blog jest elementem większej kampanii

reklamowej tuszu MagnifEyes i  pozostałych kosmetyków marki  Rimmel zaplanowanej

na zlecenie  Coty  Polska”111.  Biorąc  pod  uwagę,  że  na  ową porę,  technika  blogowania

110 Por. 2007 BrandZ: Top 100 Most Powerful Brands, MillwardBrown Optimor, s. 10
111 Rimmel blog, http://www.medialine.pl/artykul.php?getpage_id=6&getsubpage_id=7&artykul_id=748
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(prowadzenia  dzienników)  była  mało  popularna  w  zastosowaniach  marketingowych,

przedsięwzięcie  to  przetarło  ścieżki  na  tym gruncie  w polskim internecie.  Dodatkowo

“w ramach nowego serwisu internauci będą mogli stworzyć swój profil, dodawać własne

artykuły,  oceniać  wzajemnie  swoje  notki,  a  także  komunikować  się  z  innymi

użytkownikami strony za pomocą wiadomości prywatnych. W ten sposób internauci będą

mieli pełen wpływ na współtworzenie społeczności sympatyków marki Rimmel i dołączą

do grona ambasadorów marki”112.

Celem przedsięwzięcia  było  przyciągnięcie  nowoczesnych  internautek  na  łamy

bloga i zbudowanie ich zaangażowania w budowę jego treści. Tego typu przedsięwzięcia

zdobyły  już  sporą  popularność  jako  technika  komunikacji  mająca  zdobyć  uwagę

i zaangażowanie wśród odbiorców. Głośnym przykładem tego typu działań jest niebywała

popularność  wideobloga  Lonely  Girl  15,  który  przedstawia  perypetie  dorastającej

nastolatki, granej przez aktorkę.  Po miesiącu obecności na portalu YouTube (4. czerwca

2006),  wideoblog  osiągnął  oglądalność  jednego  odcinka  w  wysokości  ok.  500.000

widzów. Umiejętne wykorzystanie tego kanału komunikacji w marketingu wydaje się być

kwestią czasu, wymaganego do analizy i opanowania reguł rządzących popularnością tego

medium.

Blog  Rimmel  jest  przykładem

wykorzystania  efektywności  bloga

w komunikacji  ze  społecznością

klientów113.  Żeby takie  przedsięwzięcie

odniosło  sukces  w  przywiązaniu

odbiorców  i  wykorzystania  ich

potencjału  do  współtworzenia  treści

promocyjnych,  trzeba  ich  zachęcić

do aktywności  na  łamach  serwisu.

Wzbudzenie  zaangażowania  internautek

w przypadku Bloga Rimmel opierało się

na  nagrodach:  każdego  dnia  wybierany

był  najlepszy  komentarz  do  aktualnych  wpisów  na blogu  i  laureatka  była  nagrodzona

tuszem  do  rzęs  będącym  przedmiotem  promocji.  Jednocześnie  trwały  konkursy  na

112 Społecznościowy blog Rimmel, Marketing przy kawie, 8.11.2007,
http://www.marketing-news.pl/message.php?art=13362

113 Por. J. Davis, The Secret of Lonelygirl, Wired Magazine, Wyd. 14.12, Grudzień 2006
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Rysunek 12: Wystrój graficzny Five o'blog,
źródło: materiały prasowe
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najciekawsze relacje z imprez oraz innych wydarzeń kulturalnych, które były nagradzane

całymi  zestawami do makijażu.  Agencja  121 PR,  odpowiedzialna  za  zawartość  bloga,

potwierdza, że “czytelniczki prześcigały się wzajemnie w coraz to ciekawszych wpisach,

spostrzeżeniach. Pojawiały się cytaty, wiersze, rymowanki, zabawne komentarze i głębsze

refleksje (...) Zwyciężczynie codziennego konkursu pisały także bardzo miłe maile na adres

kontaktowy, w których pozytywnie wypowiadały się na temat projektu i wyrażały nadzieję,

że  blog  będzie  jak najdłużej  dostępny  w  internecie”114.  Wzbudzenie  zaangażowania

odniosło zatem sukces  w postaci  wiernych użytkowników, którzy wzbogacili  zawartość

bloga  bardziej,  niż jakikolwiek  zespół  redakcyjny  mógłby  to  zrobić  przy  podobnych

nakładach, i przyczyniły się do budowy żywego wizerunku marki Rimmel.

Five  o'blog  przywiązał  stałą  grupy  czytelniczek  do  swojej  zawartości,  które

na bieżąco  nadsyłają  swoje  refleksje  i  inne  treści  dotyczące  aktualnych  zagadnień

poruszonych  na  serwisie  www.  Internautki  zaczęły  się  identyfikować  z  produktem

na zasadach  małej  społeczności  internetowej.  Z  kolei  producent  zdobył  kanał

bezpośredniej  komunikacji  marketingowej,  który  jest  współredagowany  przez  osoby

najbardziej  zainteresowane  jego  produktami.  Dzięki  temu może  on na  bieżąco  śledzić

reakcje  tej  grupy na  działania  promocyjne  i  czerpać  wartościowe informacje  na  temat

swojego rzeczywistego wizerunku wśród istniejących i potencjalnych odbiorców.

Blog promocyjny spełnia w tym przypadku następujące funkcje:

 strona promocyjna produktu,

 społeczność aktywnych klientów zrzeszonych wokół produktu,

 kanał komunikacji zwrotnej pomiędzy firmą i grupą docelowych odbiorców,

 interaktywne medium pozwalające na budowanie głębokiej percepcji marki,

 serwis  umożliwiający  nawiązanie  kontaktów z  podobnie  myślącymi  odbiorcami

produktów Rimmel oraz

 medium  informacyjne,  donoszące  o  nowościach  odnośnie  promowanego

“londyńskiego  stylu”,  o  najnowszych  trendach  mody  oraz  plotkach  ze  świata

gwiazd.

114 J. Dzieduszycka-Jędrach, Case Study – Blog Rimmel,
http://www.e-biznes.pl/inf/2007/20878,Case_Study_-_BLOG_RIMMEL.php
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Zgodnie  z  technikami  przyjętymi  jako  elementy  Web  2.0  (patrz  rozdział  2.3),

projekt Five o'blog wykorzystuje następujące z nich:

 blog będący istotą całego przedsięwzięcia promocyjnego,

 budowanie społeczności użytkowników, oraz

 RSS, będące typowym elementem blogów i umożliwiające dystrybucję ich treści.

Wnioskując  jednak  po  obecnej  aktywności  użytkowników  na  blogu  Rimmel,

strategia  ta  została  niewykorzystana  pod  względem  swoich  możliwości.  Komentarze

do aktualnych  wpisów spadają  i  w niektórych  przypadkach  są  na  poziomie  zerowym.

Wynika  z  tego  spostrzeżenie,  iż  firma  postanowiła  zakończyć  aktywne  werbowanie

klientów oraz  budowanie  wizerunku  poprzez  ten  kanał,  ograniczając  się  do  czynności

“administracyjnych” polegających na aktualizacjach, którym jednak brakuje już świeżości

oraz zaangażowania użytkowników. Przyczyna tego może tkwić w postrzeganiu internetu

wciąż jako krótkoterminowego kanału promocyjnego i  braku długoterminowej strategii

budowania marki poprzez ten kanał.

Podobnym przykładem komercyjnego serwisu społecznościowego zorientowanego

na  markę  i  produkt,  który  po  okresie  dużej  aktywności  zamienił  się  w  “wirtualne

mauzoleum” nieużywanych kont użytkowników, jest kampania promocyjna marki Sloggi

pt. “Show me Your Sloggi” (marka młodzieżowa producenta bielizny Triumph). Po bardzo

silnej  aktywności  społecznościowej  trwającej  w  okresie  promocyjnym,  oglądalność

serwisu  spadła  do  poziomu  zerowego,  nie  wykorzystując  jego  długoterminowego

potencjału  do  przywiązania  użytkowników115,  którzy  byli  bardzo  zaangażowani

w innowacyjny  pomysł  wirtualnego  plebiscytu  na  “najzgrabniejszą  pupę  świata”.

Wymienione  techniki  i  działania  promocyjne  zostały  w  przypadku  blogu  Rimmel

wykorzystane do budowania wizerunku z wykorzystaniem technik Web 2.0. Postrzeganie

internetu jako kanału promocyjnego z ograniczonym horyzontem czasowym (do okresu

trwania kampanii) sprawiło jednak, że mimo dobrego pomysłu i wykonania, wymienione

serwisy nie wykroczyły poza ramy ciekawostki medialnej i nie stały się samodzielnymi

instytucjami w swojej dziedzinie tematycznej w internecie, który to potencjał pod wieloma

115 Por. Traffic History Graph for sloggi.com, Alexa.com, 
http://www.alexa.com/data/details/traffic_details/sloggi.com
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względami posiadały.

Przyczyn dla takiego rozwoju sytuacji należy szukać w dezaktualizacji nowości,

jaką był tusz do rzęs MagnfiEyes na rynku kosmetycznym. W pewnym momencie, temat

ten wyczerpał inwencję twórczą użytkowników i ramy organizacyjne, które były nałożone

na kampanię. Podobnie plebiscyt będący przedmiotem społeczności Sloggi.com mógł ulec

merytorycznemu wyczerpaniu tematu, gdy konkurs został już przeprowadzony w postaci

finału w świecie rzeczywistym i rozdaniu nagród. Należy z tego wnioskować, że konkursy

są skutecznym bodźcem do wzbudzenia zaangażowania użytkowników i budowaniu grupy

lojalnych odbiorców w internecie, jednak raz przeprowadzona kampania budowania marki

w  internecie  powinna  dbać  o  utrzymanie  społeczności  przy  życiu,  aby  nie  stracić

jej funkcjonalności,  jaką  stanowi  m.in.  bezpośredni  kanał  informacji  zwrotnych

dla właściciela serwisu.

Kampanie  budowania  marki  w  internecie  posługujące  się  technikami  Web  2.0

powinni ujmować te działania w długim horyzoncie czasowym i nie cofać się przed wizją

zbudowania autonomicznego serwisu internetowego, sięgającego swoim działaniem poza

ramy  krótkiej  akcji  promocyjnej.  Popularność  serwisu  Sloggi.com,  będący  projektem

opartym ściśle o działania Web 2.0, każe tylko przypuszczać, jakiego znaczenia ten serwis

mógłby nabrać,  gdyby stał  się żywą społecznością amatorów ludzkiego piękna ogółem

i modnej  bielizny  w  szczególności.  Wymienione  projekty  systematycznego  budowania

marki w internecie w okół produktu stanowią jedne z pierwszych udanych eksperymentów

wykorzystania technik Web 2.0 w tej dziedzinie na gruncie polskiego internetu. Przyszłe

kampanie  tego  rodzaju  będą  prawdopodobnie  czerpały  z  tych  doświadczeń

i nie zatrzymywały się na krótkoterminowych akcjach promocyjnych, lecz konkurowały

ze sobą  o  lojalnych  użytkowników.  Można  z  tego  wnioskować,  że  produkty  znane

ze świata  rzeczywistego  będą  posiadały  w  internecie  swoje  własne  społeczności.

Na chwilę  obecną,  dużym sukcesem w tej  dziedzinie  są  wirtualne światy oparte  o gry

trójwymiarowe  firm  Coca  Cola  oraz  Disney,  które  posiadają  odpowiednio  8  mln

oraz ponad 1 mln aktywnych użytkowników116 (stan na maj 2006). Należy przypuszczać,

że zbudowanie takich wirtualnych społeczności oraz utrzymywanie ich aktywności będzie

wymagało  z  czasem  co  raz  mniejszych  wydatków,  gdyż  na  chwilę  obecną  kapitał

116 Por. Youniversal Branding, http://www.trendwatching.com/trends/youniversalbranding.htm
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potrzebny  do  zbudowania  i  utrzymania  przy  życiu  wirtualnej  społeczności  wokół

markowego produktu jest dostępny raczej dla dużych kampanii budowania marki. Bieżący

rozwój takiej społeczności, czy opartej o grę trójwymiarową, czy o blog, wydaje się jednak

jedynym  celnym  działaniem  w  tym  kierunku,  gdyż  krótkoterminowe  budowanie

społeczności  wirtualnej  i  jej  porzucenie  w  dalszych  działaniach  promocyjnych

prawdopodobnie  zniechęca  odbiorców  do  ponownego  korzystania  z  działań  Web  2.0

tej samej marki.

Budowa i  utrzymanie  społeczności  użytkowników skupionych w okół  produktu

markowego zależy od priorytetu, jakie to działanie otrzymuje przy założeniach kampanii

promocyjnej  w internecie.  Strategia  budowy marki  powinna raz  ożywioną społeczność

podtrzymać przy życiu, aby czerpać z tego medium długoterminowe korzyści. W tym celu

musi  istnieć  sprawny  kanał  zwrotny  (oparty  obróbką  danych)  od  strony  społeczności

do komórki zajmującej się analizą rynku w firmie produkującej lub dystrybującej dany

produkt.  W  innym  przypadku,  potencjał  takiego  serwisu  pozostaje  niewyczerpany,

świadcząc o tezie, że obecne działania promocyjne w internecie stanowią eksperymenty,

których wyniki będą dopiero w przyszłości pozwalały na formułowanie trafnych strategii

długofalowej budowy marki w internecie.

Na  przykładzie  wcześniej  przytoczonego  wideobloga  Lonely  Girl  15 widać,

że media  odbierają  internet  jako  rozszerzenie  dotychczasowej  oferty  rozrywkowo-

informacyjnej,  nie  wykorzystując  jego  długoterminowych  oraz  interaktywnych

możliwości. W pierwszych latach telewizji naziemnej, na ekranach widniał tylko spiker,

czytający  ogłoszenia  i  informacje  jak  w  zwykłym  radiu,  bowiem  firmy  medialne

nie widziały  w  telewizji  innego  zastosowania  komunikacyjnego,  niż  zwykłego  radia

rozszerzonego  o  wizję.  Podobnie  dzisiaj,  internet  jest  upatrywany  jako  efektowne

rozszerzenie  istniejących  kanałów  komunikacji  marketingowej,  a  jego  istota

jako autonomicznego,  interaktywnego  i  komunikacyjnego  medium  pozostaje  wciąż

w wielu przypadkach niewykorzystana.
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3Propozycja budowy marki: Wikiwiara – społeczność religijna

Ostatnie  studium przypadku  stanowi  propozycję  budowania  marki  w internecie

w oparciu o metody opisane w pkt. 2.3.

W  epoce  technik  Web  2.0  i  związanych  z  nimi  możliwości  interakcji

oraz komunikacji  najtrafniejszym  wydaje  się  sprecyzowanie  grupy  docelowej,  która

na tych  technikach  mogłaby  skorzystać,  i  która  jeszcze  nie  posiada  odpowiedniej

platformy komunikacyjnej. Jak podaje czasopismo branżowe Chip, kolejne firmy pracują

nad uruchomieniem portali podobnych do obecnie bijącego rekordy popularności serwisu

nasza-klasa.pl117. Portale te obrały sobie różne grupy docelowe, jak portal moikrewni.pl,

który stwarza możliwość budowania relacji genealogicznych w internecie. Na ile pomysł

łączenia  więzi  rodzinnych  jest  trafny  w  kontekście  zbudowania  licznej  społeczności

internetowej,  pozostanie  pytaniem,  na  które  odpowiedzieć  może  tylko  rynek  i  sami

internauci.

Niniejsza propozycja obrała jako grupę docelową społeczność katolików w Polsce.

Popularność  portalu  społecznościowego  wśród  tej  grupy  odbiorców  jest  jednakowoż

pytaniem, które może roztrzygnąć tylko i wyłącznie jego sprawdzenie w praktyce. Istotne

przesłanki  skłaniają  jednak  ku  twierdzeniu,  że  rynek  odpowiedziałby  pozytywnie

na wdrożenie portalu przeznaczonego dla wyznawców katolicyzmu.

Należy pod tym względem rozpatrzeć krótko zarys historyczny rozwoju struktury

społeczeństwa  polskiego  na  przestrzeni  dziejów  nowożytnych.  Po  przesunięciu  granic

Rzeczpospolitej  Polskiej  w  wyniku  Traktatu  Jałtańskiego,  struktura  grup  religijnych

w naszym kraju zmieniła się diametralnie w stosunku do sytuacji w II Rzeczpospolitej.

Przedwojenne granice RP przebiegały przez wiele obszarów etnicznych, czyniąc z niej

państwo wielonarodowościowe i  wielowyznaniowe.  Eskterminacja  ludności  żydowskiej

oraz  przesunięcie  granic  na  zachód  do tzw.  “ziem odzyskanych”  ucementowało  nowy

podział polskiego społeczeństwa. Udział ludności katolickiej zmienił się w Polsce z rzędu

60% do blisko 95% po odzyskaniu niepodległości w 1945 roku.

117 Por. Serwisy społecznościowe wciąż na topie, 28.01.2008,
http  ://newsroom.chip.pl/news_183223.html  
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W trakcie trwania ustroju komunistycznego, Kościół Katolicki stał się instytucją

broniącą  przed  zapomnieniem  niepodległą  rację  stanu,  która  została  wyłączona  przez

rządy  marionetkowe  będące  w  stosunku  służebnym  wobec  Układu  Warszawskiego.

Abstrahując od słuszności lub niesłuszności niewątpliwego konfliktu, w jakim Kościół się

znajdował wobec ówczesnych władz, należy zwrócić uwagę na istotną rolę tej instytucji,

która  czyni  ją  protoplastą  dzisiejszych  serwisów  Web  2.0,  mianowicie  budowanie

społeczności.

Rola konspiracyjna, jaka była Kościołowi przypisywana przez wiele dziesięcioleci

niewoli, pozwoliła mu wytworzyć poczucie silnej przynależności oraz strukturę zespolonej

społeczności  wśród  wiernych.  Kościół  był  w  warunkach  niewoli  nie  tylko  ośrodkiem

zrzeszającym  wyznawców,  lecz  instytucją  o  charakterze  komunikacyjnym

oraz informacyjnym.  Dzięki  jego  podwładnym  można  była  przekazać  oraz  uzyskać

wiadomości,  które  były  cenzurowane  przez  media  państwowe  bądź  nie  nadawały  się

do cenzurowanych  i  kontrolowanych  telefonów  lub  przesyłek  pocztowych.  Chociaż

komunikacja  nie  odbywała  się  w  czasie  rzeczywistym,  lecz  wciąż  za  pomocą  poczty

pantoflowej i niepotwierdzonych źródeł, to jednak instytucja ta wytworzyła autonomiczną

rację bytu, której fundamentem są duchowni oraz wierni wyznania katolickiego.

W tym zarysie historycznym oraz w nim zawartych przesłankach należy upatrywać

szczególnej  potrzeby  tejże  grupy  odbiorców  dla  budowania  osobnej  platformy

internetowej. Społeczność wiernych w świecie rzeczywistym jest wciąż silnie zespolona

i identyfikująca  się  z  oficjalnymi  naukami  Kościoła.  Jest  to  grupa  posiadająca  pewien

system spójnych  wartości  tradycyjnych  i  łatwo  nawiązująca  kontakt  do  osób  obcych,

lecz należących  do  tej  samej  społeczności  i  wyznających  podobne  wartości.  Mimo

stereotypu,  że  jest  to  anachroniczna  grupa  odbiorców,  należy  upatrywać  docelowych

użytkowników  internetowego  przedsięwzięcia  w  kręgach  młodych  katolików,

posługujących  się  biegle  nowymi  mediami.  Jest  to  znacząca  grupa,  posiadająca  liczne

interpersonalne połączenia, które jednak wciąż są nawiązywane i utrzymywane sposobem

osobistych  poleceń,  wymiany  adresów  oraz  numerów  telefonów  między  wiernymi

i licznymi  spotkaniami,  jakie  są  organizowane  w  obrębie  tej  grupy.  Nie  wykorzystują

one jeszcze  na  skalę  masową  internetowych  technik  społecznościowych,  które

pozwoliłyby na szybkie nawiązywanie kontaktów np.  w wyniku wirtualnych referencji

osobistych, jak to ma miejsce w przypadku portali tzw. profesjonalistów, jak LinkedIn.com

czy GoldenLine.pl.
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Dla katolików szczególne znaczenie internetowej społeczności leży w ich silnym

poczuciu  wspólnoty,  manifestującym  się  w  organizacji  spotkań  oraz  pielgrzymek.

Budowanie społeczności internetowej pozwoliłoby na większą elastyczność oraz lepszą

komunikację w organizacji tychże spotkań oraz wypraw z podłożem religijnym. Również,

a może przede wszystkim, zyskałaby na tym ewangelizacja, bowiem w dobie zataczania

co raz liczniejszych dziedzin życia codziennego przez internet, informacje o charakterze

religijnym i kontemplacyjnym zyskałyby również swoje miejsce w komunikacyjnej diecie

polskiego  internauty.  Już  dzisiaj  duchowni  udzielają  się  na  łamach  portalu

nasza-klasa.pl118,  aby  głosić  ewangelię  i  pomagać  duchowo  w  trudnych  sytuacjach

życiowych. Jest to jak najbardziej zgodne z przesłaniem Jana Pawła II ujętym w orędziu

z okazji XXXVI Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu w następujący sposób:

“Internet  jest  bez  wątpienia  nowym  'forum'  w  sensie  nadanym  temu  słowu  przez

starożytnych  Rzymian  –  jako  miejsce  otwarte  dla  szerokiego  ogółu  obywateli,  gdzie

podejmowano decyzje dotyczące polityki i interesów oraz wypełniano obowiązki religijne;

było to miejsce, w którym toczyło się życie społeczne miasta i gdzie na światło dzienne

wychodziły najlepsze i najgorsze strony natury ludzkiej. Forum było zatłoczoną i tętniącą

życiem  przestrzenią  w  środku  miasta,  miejscem,  które  odzwierciedlało  kulturę

otaczającego  środowiska,  a  jednocześnie  tworzyło  własną  kulturę.  W  nie  mniejszym

stopniu  dotyczy  to  również  cyberprzestrzeni,  która  jest  niejako  nowym  horyzontem

otwierającym się przed nami u zarania trzeciego tysiąclecia. Podobnie jak wszystkie nowe

horyzonty  w  minionych  epokach,  również  i  ten  kryje  niebezpieczeństwa  i  obietnice,

a także  zapowiedź  przygody,  tak  charakterystycznej  dla  innych  wielkich  okresów

przemian. Nowy świat cyberprzestrzeni pobudza Kościół do uczestnictwa w tej wspaniałej

przygodzie,  jaką  jest  wykorzystanie  potencjału  nowych  technologii  w dziele  głoszenia

Dobrej Nowiny. To w tym wyraża się na progu nowego tysiąclecia istota Chrystusowego

polecenia: 'Wypłyń na głębię - Duc in altum!' (Łk 5, 4)”119.

Postawa  Jana  Pawła  II  wyznacza  ideę  czynnej  ewangelizacji  w  internecie.

W rankingu  zapytań  zaczynających  się  od  “Kim jest”  wyszukiwarki  Google,  pierwsze

miejsce  zajmuje  pytanie  “Kim  jest  Bóg?”120.  Człowiek  rozumiany  jako  istota

kontemplująca swoje istnienie szuka zatem odpowiedzi na to pytanie również w dobie

cyberprzestrzeni. Wiele ugrupowań służy w internecie odpowiedzią na to pytanie, więc nic

118  Por. M. Stangret, Księża z klasą, 21.01.2008, metro
119  Jan Paweł II, Internet: Nowe forum głoszenia Ewangelii, 

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/internet_aut_12052002.html
120  Por. M. Müller, Transcendencja i szydelkowanie, Tygodnik Powszechny, 9.01.2008, nr 2
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nie  stoi  na  przeszkodzie,  żeby  również  ewangeliści  wyznania  katolickiego  aktywnie

szerzyli  swoją odpowiedź i chęć udzielenia rady w wirtualnym świecie na istniejących

portalach lub na powołonym specjalnie do tych celów serwisie społecznościowym.

Przed  określeniem  konkretnej  strategii  budowania  marki  (w  rozumieniu

rozpoznawalności  i  wartości  wśród  potencjalnych  odbiorców)  takiego  serwisu

internetowego trzeba wyznaczyć naturę organizacyjną tego przedsięwzięcia.  Będzie się

ona  w  długim  okresie  przekładała  bezpośrednio  na  wizerunek,  który  nowy  serwis

internetowy będzie budował wśród swoich odbiorców. Podstawowym pytaniem jest forma

prawna,  w  ramach  której  funkcjonowałaby  organizacja  posiadająca  prawa  własności

do nazwy, domeny oraz oprogramowania i  danych osobowych przyszłych uczestników.

Z form prawnych dostępnych i praktykowanych w polskiej rzeczywistości, najtrafniejszą

wydaje się stowarzyszenie lub fundacja publiczna prawa prywatnego w rozumieniu ustawy

z  dnia  6  kwietnia  1984  r.  o  fundacjach.  Przedsięwzięcie,  jakim  jest  serwis

społecznościowo-ewangelizacyjny,  spełnia  wymóg  użyteczności  publicznej,  który  jest

nakładany na organizację takiej formy prawnej. Jest ona również pod względem public

relations  najbezpieczniejszą  formą,  bowiem  nie  jest  ona  w  pierwszej  kolejności

zorientowana  na  zysk  z  działalności,  którą  wykonuje.  Nie  jest  to  jednakowoż  istotne

z perspektywy budowania wartości  marki,  bowiem wartość  serwisu społecznościowego

nie  zależy  od zysku,  który generuje,  lecz  od  ilości  użytkowników.  W przeciwieństwie

do stowarzyszenia,  stanowiącego  korporacyjną  formę  prawną,  fundacja  posiada  z  góry

określone władze zarządzające majątkiem i sposobem jego wykorzystania121.

W tym sensie, fundacja publiczna stanowi dogodną formę prawną, w obrębie której

serwis społecznościowy może rosnąć na wartości, i stanowi jednocześnie silny argument

dla  oddolnego  charakteru  takiego  serwisu,  który  jest  istotny  w  kontekście  uzyskania

dużego poparcia  szerokich  mas  użytkowników,  będących  w przypadku  formy prawnej

nastawionej na zysk zniechęconymi zarobkowym wykorzystaniem ich religijności. Forma

prawna  o  założeniach  non-profit  funkcjonuje  w  polskim  internecie  z  powodzeniem

w postaci  Stowarzyszenia  Wikimedia  Polska  z  siedzibą  w  Łodzi,  organizacji  pożytku

publicznego i operatora polskiej wersji internetowej encyklopedii Wikipedia122. 

Z  kwestią  formy  prawnej  wiąże  się  również  stopień  demokratyzacji  nowego

serwisu  internetowego.  Encyklopedia  Wikipedia  jest  serwisem  demokratycznym

121 Por. P. Suski, Stowarzyszenia i fundacje, LexisNexis, Warszawa 2005, s. 307-315
122 Por. Stowarzyszenie Wikimedia Polska, http://pl.wikimedia.org/
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według założeń  technicznych,  w  oparciu  o  które  zostało  stworzone  oprogramowanie

do zarządzania wiedzą, określane powszechnie jako Wiki. Natomiast inne formy serwisów

społecznościowych muszą wybrać złoty środek pomiędzy dopuszczalnymi wolnościami

i konieczną  kontrolą  nad  swoimi  użytkownikami  oraz  generowaną  przez  nich  treścią.

Należy  zwrócić  uwagę na  paradoks,  jakim rządzi  się  w pełni  demokratyczne  medium

pokroju Wikipedii. Funkcjonują w nim zarówno mechanizmy generowania dowolnej treści

przez  jego  użytkowników  jak  i  autocenzury  i  tym  samym  kontroli  jakości.  Serwis

zrzeszający  pasjonatów  danej  dziedziny,  w  przypadku  Wikipedii  wolnych

encyklopedystów,  pozwala  jednocześnie  na  oddolną  kontrolę  zawartości,  niwelując

w ten sposób koszta wynikające z komercyjnego moderowania i bezustannego kasowania

potencjalnie nielegalnych treści lub takich nie będących ściśle przedmiotem danego hasła

leksykalnego.  Społeczność  Wikipedii,  pozostawiona  sama  sobie,  radzi  sobie

pod tym względem  bardzo  dobrze.  Należy  wziąć  zatem  pod  uwagę,  że  w  obrębie

organizacji  non-profit,  dogodnym  rozwiązaniem  technicznym  dla  nowej  społeczności

może być  Wiki, która to technika Web 2.0 pozwala na przekazanie opieki nad portalem

w zupełności w ręce społeczności, w tym przypadku o charakterze wspólnoty religijnej,

i tym samym na najbardziej naturalny rozwój tej społeczności w/g oddolnie wyznaczonych

kryteriów merytorycznych.

Założenia organizacyjne przy tworzeniu serwisu społeczniościowego od podstaw

mają bardzo duże znaczenie przy wywołaniu efektu marketingu szeptanego i wirusowego.

Medium  dające  swobodę  tworzenia  treści  i  własnych  wypowiedzi  zgodnie

z obowiązującym prawem wywołuje  poczucie  silnej  przynależności  i  wpływa dodatnio

na wytworzenie  potencjalnej  masy  krytycznej,  którą  nowy  serwis  może  osiągnąć

przy przestrzeganiu właściwego PR połączonego z silnym zaangażowaniem pasjonatów

danej  dziedziny  w  jego  współredagowanie.  Podstawowym problemem,  który  powstaje

przy stworzeniu społeczności wyznawców wiary katolickiej  w internecie,  jest  zdobycie

dużej  liczby  aktywnych  użytkowników,  którzy  będą  mogli  taki  serwis  w  pierwszych

tygodniach jego istnienia  współtworzyć  i  zbudować zwartą  społeczność,  zajmującą  się

jego prowadzeniem i zarządzaniem treścią.

Jak wspomniano na początku tego studium, właściwym środowiskiem do rekrutacji

użytkowników  takiego  serwisu  wydają  się  być  duszpasterstwa  akademickie

i młodzieżowe,  czyli  zgromadzenia  młodych  osób  wierzących  i  przeważnie
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praktykujących,  skupione wokół  parafii  oraz innych organizacji  Kościoła  Katolickiego.

Osoby  w  tej  fazie  rozwoju  osobistego  posiadają  wystarczająco  czasu  wolnego,

aby zaangażować się w tworzenie nowej  społeczności.  Jednocześnie są one najbardziej

otwarte i chętne do nawiązywania nowych kontaktów w celach podróżniczych i służących

wymianie  poglądów.  Hasło  “Duszpasterstwo  Akademickie”  zwraca  w  wyszukiwarce

Google ok. 250.000 stron internetowych123. Należy podejrzewać, że wiele z nich, to strony

domowe poszczególnych organizacji funkcjonujących w różnych miastach i  w obrębie

różnych struktur Kościoła Katolickiego. Nawiązanie kontaktu w sposób zautomatyzowany

z  wszystkimi  z  nich  jest  zadaniem  prozaicznym  przy  wykorzystaniu  technik

web extraction,  czyli  zbieraniu  m.in.  adresów  e-mail  w  oparciu  o  indeks  stron

funkcjonujących pod danym hasłem uzyskanego z wyszukiwarki.

W  drodze  internetowej  korespondencji  seryjnej  (ang.  mailing)  pozyskanych

użytkowników należy zachęcić  do współredagowania serwisu i  w pierwszej  kolejności

do uzupełnienia  spisu  haseł  o  informacje  o  parafii,  zakonie,  samym  duszpasterstwie

oraz jego  członkach.  W ten  sposób  uzyskany  zbiór  danych  i  treści  można  poddawać

iteracyjnej obróbce, uzupełniając go o kolejne szczegóły i hasła referencyjne.

Kolejnym  etapem  takiego  serwisu  jest  oferowanie  użytkownikom  możliwości

nawiązywania  kontaktów  między  sobą  i  np.  animowanie  poszczególnych  organizacji

kościelnych  do  współpracy  regionalnej  i  krajowej,  tworząc  zalążki  sieci  społecznej,

korzystającej z efektu synergii istniejącego w dobrze zespolonej społeczności. Katecheci,

zakonnicy oraz księża posługujący się nowymi mediami mogą w takim otoczeniu głosić

Słowo Boże,  moderować dyskusje  o charakterze  religijnym i  służyć  pomocą dla  osób

potrzebujących rady od osoby zaufania publicznego. Wierni z kolei mogą poznać osoby

o podobnym światopoglądzie i w ten sposób utwierdzić się w wartościach, które wyznają.

Wreszcie użytkownicy przyglądający się społeczności katolickiej z zewnątrz będą mieli

możliwość  weryfikacji  swoich  światopoglądów  na  podstawie  treści  tworzonych  przez

samych  zainteresowanych,  zamiast  opierać  swoją  opinię  na  doniesieniach

dotychczasowego monopolu informacyjnego uprawianego zarówno przez media kościelne,

jak i świeckie.

123 Stan na dzień 11.02.2008
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Sposobów  na  wykorzystanie  sieciowości  dla  tak  dobrze  zespolonej  grupy

odbiorców jest tyle, na ile inwencja naturalnych przywódców tej społeczności pozwala.

Wymienione  techniki  projektowania  serwisu  społecznościowego  na  przykładzie

społeczności dla wyznawców wiary katolickiej przekładają się bezpośrednio na uzyskanie

poparcia wśród osób zainteresowanych aktywnością duchową i tym samym na budowanie

marki takiego serwisu wśród potencjalnych odbiorców. Silne mechanizmy demokratycznej

kontroli  nowego  medium  stanowią  swojego  rodzaju  wyzwalacz  dla  osiągnięcia  masy

krytycznej  tego  przedsięwzięcia,  które  na  takim  pułapie  może  zostać  autonomiczną

instytucją  zrzeszającą  tą  grupę  społeczną,  pozostającą  dotychczas  bez  podobnej,

ogólnokrajowej platformy wymiany myśli oraz informacji.
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Zakończenie

Obecny etap  rozwoju  internetu  osiągnął  pewną  stabilizację  na  szczeblu  dużych

i renomowanych  marek  internetowych.  Jednocześnie  oferuje  on  niszowym

przedsięwzięciom wciąż duże szanse na budowę wizerunku wśród docelowych odbiorców.

W  pracy  przedstawiono  mechanizmy  służące  do  budowania  marki  w  oparciu

o wykorzystanie  zjawiska  personalizacji,  przywiązujące  użytkownika  coraz  mocniej

do danej  witryny  internetowej.  Opisano  zjawisko  marketingu  wirusowego  i  masy

krytycznej, dzięki którym każdy nowy serwis internetowy może potencjalnie zbudować

swoją wartość w oparciu o udaną ideę, funkcjonalność oraz użyteczność.

Przedstawione  studia  przypadku  zawierają  krótką  charakterystykę  działań

korporacji Google, która w sposób niemalże perfekcyjny czerpie z idei interaktywności

oraz  współredagowania  i  dzielenia  się  informacjami,  czyniąc  z  tej  firmy markę  znaną

i niezastąpioną w wielu dziedzinach sieci cyfrowej. Studium to potwierdza przytoczone

w tej  pracy  mechanizmy  budowania  marki  w  internecie.  Opierają  się  one  głównie

na efektywnym i efektownym marketingu-mix, promocji za pomocą narzędzi dostępnych

w wirtualnej gospodarce oraz silnym przywiązywaniu użytkowników do serwisu poprzez

wysoki  stopień  personalizacji  i  tym samym budowania  kosztu  alternatywnego  zmiany

dostawcy.

Następnie  podjęto  próbę  oceny  polskich  komercyjnych  przedsięwzięć  Web  2.0,

które  prawidłowo  wykorzystały  narzędzia  komunikacyjne  dzisiejszej  doby,

lecz pozostawiły  przy  tej  aktywności  marketingowej  duży  niewykorzystany  potencjał

względem  swoich  pierwowzorów  stosowanych  w  krajach  mocniej  rozwiniętych

w odniesieniu do rynku internetowego.

Propozycja  budowy  marki  internetowej  dla  społeczności  katolickiej  oparta  jest

na marketingu szeptanym  vel  wirusowym w celu wytworzenia masy krytycznej, będącej

fundamentem  trwałego  i  niepodważalnego  sukcesu  rynkowego  każdego  nowego

przedsięwzięcia  w  cyberprzestrzeni.  Jest  to  najskuteczniejsza,  aczkolwiek  a  priori

najtrudniejsza do przygotowania i przewidywania strategia budowania marki w internecie.

Przytoczone  zjawiska  i  przykłady  rynku  internetowego  pozwalają  sądzić,

że wirtualna  przestrzeń  posiada  wciąż  duży  potencjał  rozwoju  dla  przedsięwzięć

wszelkiego  rodzaju,  który  pozostanie  w  najbliższej  przyszłości  niewykorzystany.
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Mechanizmy opisane  w tym opracowaniu  pozwalają  na  budowę elementarnej  strategii

budowania  marki  w  internecie  i  dostosowanie  jej  do  potrzeb  lokalnego  rynku

oraz połączenie jej z aktywnością w innych kanałach komunikacji marketingowej.
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