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Prosument jako aktywny uczestnik dziaáaĔ
marketingowych*
WstĊp
W klasycznym podejĞciu do sposobu funkcjonowania rynku dóbr konsumpcyjnych wystĊpowaá wyraĨny podziaá na sferĊ konsumpcji i sferĊ wytwórczą [Humphreys and Grayson 2008]1. Jego konsekwencją byáo jednoznaczne rozgraniczenie
ról rynkowych speánianych przez gáównych uczestników tego rynku, jakimi byli
nabywcy Þnalni i konsumenci oraz producenci. Do kaĪdej z tych ról byá przypisany okreĞlony zakres aktywnoĞci rynkowej. W przypadku nabywców Þnalnych
obejmowaá on przede wszystkim dokonywanie zakupu dostĊpnych na rynku produktów, w przypadku konsumentów natomiast obejmowaá on uĪytkowanie nabytych wyrobów i usáug. Obie wymienione grupy reprezentowaáy sferĊ konsumpcji
jako odbiorcy oferty wytwarzanej i udostĊpnianej na rynku przez producentów.
Ich aktywnoĞü polegaáa z kolei na wytwarzaniu produktów. Speániali tym samym
funkcjĊ ich dostawców.
Dynamiczne zmiany zachodzące w ostatnich latach, zwáaszcza o charakterze spoáecznym, kulturowym i technologicznym, doprowadziáy do caákowitej
rekonÞguracji ról rynkowych odgrywanych przez odbiorców i dostawców produktów konsumpcyjnych. Jej odzwierciedleniem staá siĊ zdecydowany wzrost
*Artykuá zostaá przygotowany w ramach projektu badawczego 2013/11/B/HS4/00430 finansowanego przez NCN.
1
DąĪenie nabywców do zaspokajania potrzeb niematerialnych, zwáaszcza związanych z realizacją
swoich pasji, dostrzega równieĪ Dougherty [2012]. MoĪna wrĊcz powiedzieü, Īe poszukując form
ich speánienia, odkrywają moĪliwoĞü wspóákreowania wartoĞci marketingowych, poprzez traktowanie je jako swego rodzaju wyzwanie pozwalające na zerwanie z szablonowym podejĞciem do
codziennoĞci.
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aktywnoĞci odbiorców, przede wszystkim zaĞ zmiana jej zakresu przedmiotowego. Poszukując nowych sposobów zaspokajania rosnących oczekiwaĔ, zwáaszcza
o charakterze niematerialnym, dostrzegli oni, Īe moĪna je speániaü poprzez angaĪowanie siĊ w dziaáania przypisywane wczeĞniej wyáącznie oferentom [Humphreys i Grayson 2008]. Jako coraz bardziej Ğwiadomi uczestnicy rynku zaczĊli oni
zatem wykazywaü gotowoĞü do uczestniczenia w dziaáaniach marketingowych
związanych z ksztaátowaniem oferty, począwszy od etapu jej przygotowania,
czyli planowania, koĔcząc na kreowaniu wartoĞci marketingowych stanowiących
zwieĔczenie gotowej oferty w postaci chociaĪby jej wizerunku. DąĪenie do aktywnego wáączania siĊ w te dziaáania spowodowaáo przejĊcie znacznej czĊĞci form aktywnoĞci od oferentów, które dotychczasowi odbiorcy zaczĊli realizowaü wspólnie
z nimi. Byáo to równoznaczne z wyáonieniem siĊ nowej roli rynkowej, jaką jest
rola prosumenta2, czyli aktywnego nabywcy lub aktywnego konsumenta3.
W literaturze przedmiotu moĪna zauwaĪyü takĪe róĪne inne okreĞlenia, które przez ich autorów są traktowane jako synonim prosumenta. NaleĪą do nich
m.in. wspóátwórca wartoĞci [Prahalad i Ramaswamy 2004], zaangaĪowany konsument, innowacyjny konsument, produkujący konsument, pracujący konsument
itp. [Rieder i Voß 2010]. Wydaje siĊ jednak, Īe prosument jako podmiot wpisujący siĊ w zjawisko prosumpcji stanowi okreĞlenie najlepiej odzwierciedlające
specyÞkĊ roli rynkowej odgrywanej wspóáczeĞnie przez coraz wiĊkszą czĊĞü
nabywców. Pozostaáe z wymienionych przykáadowo okreĞleĔ opisują natomiast
raczej cechy charakteryzujące wspóáczesnego aktywnego nabywcĊ jako osobĊ
wspóáuczestniczącą w kreowaniu wartoĞci marketingowych, co wymaga ich duĪego zaangaĪowania, którego efektem niejednokrotnie jest innowacyjne rozwiązanie. Z kolei okreĞlenie produkujący konsument ma raczej obrazowaü fakt przejĊcia przez konsumentów od producentów czĊĞci przypisywanej im wczeĞniej
aktywnoĞci. NaleĪy je zatem traktowaü jako pewien symbol, gdyĪ prosument nie
jest w stanie faktycznie zastąpiü wytwórców w procesie produkcyjnym z powodów braku odpowiedniego wyposaĪenia technicznego i technologicznego.
Wyjątkiem są jedynie produkty o charakterze niematerialnym, zwáaszcza
kreowane w Ğrodowisku wirtualnym, w przypadku których rzeczywiĞcie ich dotychczasowi odbiorcy mogą staü siĊ niejednokrotnie w peáni ich wytwórcami.
Wynika to ze specyÞki tej grupy produktów. Byü moĪe wáaĞnie dlatego czĊĞü
2

RolĊ tą moĪna uznaü za nowe hybrydowe poáączenie form aktywnoĞci przypisywanych wczeĞniej wyáącznie nabywcom z formami aktywnoĞci przypisywanych tylko oferentom (por. Bruns
2009), http://produsage.org/node/67 [dostĊp: 04.02.2017].
3
Zdecydowanie wyĪszy poziom aktywnoĞci jako cechĊ prosumentów odróĪniającą ich od nabywców podkreĞla takĪe m.in. Kimmel [2015]. Niesáusznie jednak aktywnoĞü prosumpcyjną odnosi
wyáącznie do kreowania produktów.
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autorów utoĪsamia prosumpcjĊ wyáącznie z aktywnoĞcią internetową4. W odniesieniu do aktywnoĞci w tym Ğrodowisku uĪywa siĊ z kolei okreĞlenia z ang.
produser [Bruns 2008], co wynika zapewne z niematerialnego charakteru oferty wirtualnej. Ograniczanie prosumpcji do aktywnoĞci w Internecie jest jednak
nieuzasadnionym zawĊĪaniem zasiĊgu tego zjawiska. AktywnoĞü prosumpcyjną
moĪna bowiem przejawiaü takĪe poza siecią wirtualną, wspóátworząc z oferentami lub innymi nabywcami róĪnorodne wartoĞci, począwszy od produktów i ich
atrybutów marketingowych (opakowaĔ, marek itd.), koĔcząc na reputacji czy
wizerunku.
Jak widaü, moĪna speániaü funcjĊ prosumenta zarówno w Internecie, jak i w
Ğwiecie realnym. MoĪna nim byü ponadto zarówno w ramach relacji z oferentami (producentami, usáugodawcami i handlowcami), jak i w relacjach z innymi
nabywcami5. Zawsze jednak niezaleĪnie, czy okreĞlone wartoĞci są wspóákreowane z oferentami6, czy z nabywcami, efekty aktywnoĞci prosumenta odczuwa oferent, np. w postaci okreĞlonego sposobu jego postrzegania bazującego
na aktywnoĞci komunikacyjnej odbywającej siĊ miĊdzy nabywcami. Warto podkreĞliü, Īe konÞguracja ról rynkowych wynikająca z pojawienia siĊ prosumpcji
odzwierciedla nie tylko zdecydowany wzrost aktywnoĞci nabywców. Wymaga
ona jednoczesnego zdecydowanego zwiĊkszenia poziomu aktywnoĞci oferentów, którzy muszą stworzyü warunki sprzyjające partycypacji prosumentów
w procesie kreacji marketingowej, poprzez umiejĊtne wykorzystywanie ich
spontanicznej aktywnoĞci oraz równolegáe tworzenie systemu bodĨców wzbudzających ich gotowoĞü do zaangaĪowania w dziaáania marketingowe.
Wspóáczesnych odbiorców7 moĪna podzieliü na trzy podstawowe grupy:
1. Nabywców, czyli osoby, których aktywnoĞü rynkowa polega na dokonywaniu zakupu produktów, które nie wykazują gotowoĞci do angaĪowania siĊ
w dziaáania marketingowe.

4

PodejĞcie takie jest zaprezentowane m.in. przez Frayssé’a [2015].
MoĪna oczywiĞcie wskazaü znacznie wiĊcej typów prosumpcji, biorąc pod uwagĊ inne kryteria.
Przykáadowo, MitrĊga wyróĪnia prosumpcjĊ racjonalizatorską i ekshibicjonistyczną (por. MitrĊga
2015).
5
Jak sáusznie zauwaĪają Pejas-Matysik, SzafraĔska oraz KrasnodĊbski, prosumpcja jest zjawiskiem niezwykle záoĪonym, które ponadto podlega dynamicznym zmianom.
6
W zaleĪnoĞci od stopnia zaangaĪowania w dziaáania przedsiĊbiorstwa Szul wyodrĊbnia trzy typy
prosumentów. Jeden z nich okreĞla mianem innowacyjnych prosumentów (por. Szul 2015). Jest
to równoznaczne z dostrzeganiem faktu, Īe aktywnoĞü prosumentów nie zawsze ma charakter
innowacyjny, mimo iĪ czĊĞü autorów niesáusznie przypisuje tą cechĊ wszystkim dziaáaniom prosumentów.
7
OkreĞlenie to zostaáo uĪyte w odniesieniu do reprezentantów klasycznie rozumianej strony popytowej. Obejmuje ono zarówno biernych, jak i aktywnych nabywców.
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2. Potencjalnych prosumentów, czyli osoby, których aktywnoĞü rynkowa polega na dokonywaniu zakupu produktów, które wykazują ponadto gotowoĞü
do angaĪowania siĊ w dziaáania marketingowe.
3. Faktycznych prosumentów, czyli osoby, których aktywnoĞü rynkowa polega
na dokonywaniu zakupów i angaĪowaniu siĊ w sposób spontaniczny lub pod
wpáywem inspirowania przez oferentów w dziaáania marketingowe.
OczywiĞcie w przypadku kaĪdej z wymienionych grup oferenci powinni
przejawiaü duĪą aktywnoĞü, począwszy od wzbudzania otwartej postawy wobec prosumpcji u klasycznych nabywców, poprzez jej umacnianie i zamianĊ
na zachowanie rynkowe w przypadku potencjalnych prosumentów, koĔcząc na
utrwalaniu i rozwijaniu zachowaĔ prosumpcyjnych w przypadku faktycznych
prosumentów. NaleĪy podkreĞliü, Īe wzrost aktywnoĞci oferentów, podobnie, jak
w przypadku nabywców, pociąga za sobą wyraĨne zmiany roli rynkowej, jaką oni
speániają. Wáączając prosumentów w dziaáania marketingowe i/lub korzystając
z ich spontanicznej aktywnoĞci, stają siĊ jednoczeĞnie odbiorcami8 pomysáów
prosumentów stworzonych dziĊki ich wiedzy, doĞwiadczeniom, umiejĊtnoĞciom
itp. Widoczne w klasycznej konÞguracji ról rynkowych wyraĨne rozgraniczenie
roli odbiorcy i dostawcy wspóáczeĞnie ustĊpuje zatem miejsca ich przenikaniu
siĊ. Jedna i druga strona staje siĊ tym samym dostawcą i odbiorcą okreĞlonych
wartoĞci materialnych i/lub niematerialnych. Z tym aspektem prosumpcji naleĪy
zatem raczej utoĪsamiaü przejmowanie przez prosumentów kompetencji przypisywanych wczeĞniej oferentom, nie zaĞ z dosáownie rozumianym przejĊciem od
nich czynnoĞci wytwórczych.
NaleĪy ponadto dodaü, Īe chociaĪ okreĞlenie prosument (jako poáączenie
elementu pojĊcia producent i elementu pojĊcia konsument) odnosi siĊ tylko do
wspóádziaáania z wytwórcami9, w ramach prosumpcji dochodzi do wspóápracy aktywnych nabywców z róĪnymi oferentami, w tym takĪe z handlowcami,
z którymi wspólnie moĪna tworzyü pozaproduktowe elementy oferty marketingowej. Ponadto, niezaleĪnie od tego, czy prosumenci wspóápracują z oferentami,
czy teĪ z innymi nabywcami, zawsze korzyĞci z takiego wspóádziaáania odnoszą

8
Niektórzy autorzy w odniesieniu do producentów uĪywają wrĊcz okreĞlenia konsumujący wytwórcy (por. Bauer i Gegenhuber, 2015), które wraz z okreĞleniem produkujący konsumenci ma
odzwierciedlaü przenikanie siĊ roli dostawcy i odbiorcy.
9
Toffler jako twórca pojĊcia prosumpcji odnosiá je do przenikania siĊ sfery wytwórczej i sfery konsumpcji, co znajduje odzwierciedlenie takĪe w sformuáowaniu prosument [Toffler, 1980]. Dostrzegaá
on jednak ewolucjĊ zachodzącą w przypadku tego zjawiska (por. Toffler 1990). Jednym z elementów
tej ewolucji, zdaniem autorki, jest wáaĞnie koniecznoĞü rozszerzenia zasiĊgu podmiotowego prosumpcji na inne grupy oferentów, w tym na handlowców.
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obie strony10, co dodatkowo stymuluje ich dalszą wspóápracĊ, prowadząc wrĊcz
do partnerstwa marketingowego. Tym bardziej zatem naleĪy analizowaü róĪne
aspekty postaw i zachowaĔ prosumentów11.
Biorąc pod uwagĊ przedstawione rozwaĪania, w niniejszym artykule dąĪono
do osiągniĊcia nastĊpujących celów badawczych:
1. ZidentyÞkowania gotowoĞci respondentów do angaĪowania siĊ w dziaáania
marketingowe.
2. OkreĞlenia zróĪnicowania zakresu zachowaĔ prosumpcyjnych respondentów ze wzglĊdu na ich gotowoĞü do angaĪowania siĊ w dziaáania marketingowe lub jej brak.
3. Opracowania proÞli semantycznych dla respondentów jako potencjalnych
lub faktycznych prosumentów.
W procesie realizacji celów badawczych weryÞkacji empirycznej poddano
nastĊpującą hipotezĊ badawczą: postawa respondentów wobec aktywnoĞci marketingowej jest cechą róĪnicującą zakres ich zachowaĔ prosumpcyjnych.

Charakterystyka badaĔ empirycznych
DąĪąc do osiągniĊcia celów badawczych oraz do zweryÞkowania sformuáowanej hipotezy, przeprowadzono badania pierwotne. Zostaáy one zrealizowane
w ramach projektu badawczego 2013/11/B/HS4/00430 Þnansowanego przez
NCN. Badania wáaĞciwe przeprowadzono w trzecim kwartale 2015 roku wĞród
1200 osób reprezentujących polskich peánoletnich nabywców Þnalnych. Do analizy statystycznej zakwaliÞkowano 1012 poprawnie wypeánionych kwestionariuszy ankiety. W badanej populacji 61% stanowiáy kobiety. Zastosowano nielosowy dobór próby badawczej. Badania miaáy charakter bezpoĞredni wymagający
osobistego kontaktu ankietera z respondentami. UmoĪliwiáo to uzyskanie bardzo
duĪej wartoĞci wskaĨnika zwrotów kompletnie wypeánionych kwestionariuszy.
Zakres przedmiotowy badaĔ obejmowaá m.in. 15 zachowaĔ związanych
z aktywnoĞcią prosumpcyjną, które zostaáy wyáonione na podstawie analizy poznawczo-krytycznej literatury przedmiotu oraz na podstawie wyników badaĔ
Warto jednak dodaü, Īe mogą im towarzyszyü pewne aspekty negatywne (por. Cova, Dalli
i Zwick 2011), zwáaszcza w przypadku nieetycznego postĊpowania którejĞ ze stron. Wystąpienie
takiej sytuacji podwaĪa jednak istotĊ partnerskiego wspóádziaáania, którego podstawą zawsze jest
obustronne zaufanie. Jego wzbudzenie i utrzymanie nie jest moĪliwe bez przestrzeganie zasad
etyki, którą uznaje siĊ wspóáczeĞnie wrĊcz za nadrzĊdną wartoĞü spoáeczną i gospodarczą (por.
Arvidsson 2010).
11
Mimo ewidentnych pozytywnych efektów aktywnoĞci prosumpcyjnej, naleĪy siĊ zgodziü z opinią Ritzera, iĪ zjawisko to pozostaje niszowym przedmiotem badaĔ (por. Ritzer 2014).
10
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pilotaĪowych. KaĪde z tych zachowaĔ respondenci mieli oceniü w piĊciostopniowej skali Likerta, w której 5 oznaczaáo zdecydowanie tak; 4 – raczej tak;
3 – ani tak, ani nie; 2 – raczej nie; 1 – zdecydowanie nie.
Dane pierwotne zebrane podczas badaĔ wáaĞciwych zostaáy wykorzystane
w dalszych etapach procesu badawczego polegających na przeprowadzeniu analizy statystycznej za pomocą testu niezaleĪnoĞci Kruskala-Wallisa oraz analizy
proÞli semantycznych.
Test Kruskala-Wallisa (KW) jako nieparametryczny odpowiednik jednoczynnikowej analizy wariancji jest stosowany, gdy dane nie speániają wymagaĔ
dla przeprowadzenia podobnych testów parametrycznych, ale moĪna je uporządkowaü wedáug okreĞlonych kryteriów (tzn. są mierzone na skali porządkowej).
Polega on na sprawdzeniu, czy liczba niezaleĪnych wyników z grupy pochodzi
z tej samej populacji, czy z populacji z taką samą medianą. Poszczególne próbki nie muszą mieü takiej samej liczebnoĞci. Danymi wejĞciowymi jest n-elementowa próba statystyczna podzielona na k rozáącznych grup ankietowanych
o licznoĞciach od n1 do nk.
Interpretacji testu Kruskala-Wallisa dokonuje siĊ, oceniając wartoĞü poziomu
istotnoĞci, która nie powinna przekraczaü zaáoĪonej wartoĞci równej 0,05. Bierze
siĊ ponadto pod uwagĊ wartoĞü tego testu, aby oceniü zróĪnicowanie pomiĊdzy
grupami. DuĪe wartoĞci statystyki testu Ğwiadczą o duĪym zróĪnicowaniu w poszczególnych grupach, przy czym im te wartoĞci są wiĊksze, tym zróĪnicowanie
jest wiĊksze. ZróĪnicowanie z kolei jest róĪnicą pomiĊdzy grupą reprezentowaną
przez wartoĞü mediany najwiĊkszej do najmniejszej [Mynarski 2003]. Test Kruskala-Wallisa, czyli nieparametryczny odpowiednik ANOVA, pozwala zatem na
znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy zróĪnicowanie pod kątem wydzielenia
poszczególnych grup jest na tyle statystycznie istotne, aby móc powiedzieü, Īe
zdanie respondentów okreĞlone analizowaną odpowiedzią jest znacząco róĪne.
Z punktu widzenia kryteriów statystycznych w przypadku testu KW dane
nie muszą speániaü wielu wymagaĔ. Jedynymi wymogami do jego przeprowadzenia są [Mynarski 2003]:
– zmienna zaleĪna powinna byü mierzona na skali co najmniej porządkowej (moĪe byü równieĪ mierzona na skali iloĞciowej),
– obserwacje w analizowanych grupach powinny byü niezaleĪne wobec
siebie, co oznacza, Īe osoba bĊdąca w jednej grupie nie powinna byü
równieĪ w innej porównywanej grupie; wymóg ten speániają pytania
dychotomiczne pozwalające na dokonanie podziaáu respondentów na
rozáączne grupy (np. podziaá respondentów na kobiety i mĊĪczyzn) oraz
pytania jednokrotnego wyboru.
Analizy statystycznej danych pierwotnych zebranych podczas badaĔ ankietowych dokonano przy uĪyciu pakietu Statistica 8.0.
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Wyniki badaĔ
Prawie 41% respondentów (tab. 1) wyraĪaáo chĊü uczestniczenia w dziaáaniach marketingowych. MoĪna ich zatem uznaü za potencjalnych prosumentów,
czyli osoby wykazujące Ğwiadomą gotowoĞü do zaangaĪowania siĊ w aktywnoĞü
prosumpcyjną jako wspóákreatorzy szeroko rozumianej oferty marketingowej.
Warto dodaü, Īe znacznie wiĊksza czĊĞü badanych byáa zdania, iĪ nabywcy powinni uczestniczyü w przygotowywaniu oferty marketingowej. Widaü zatem, Īe
w odniesieniu do siebie ankietowani wykazywali relatywnie wiĊkszą ostroĪnoĞü,
uznając jednak, iĪ inni nabywcy powinni braü udziaá w dziaáaniach marketingowych.
Tabela 1
Opinie respondentów na temat uczestniczenia w dziaáaniach marketingowych [%]
Oceniane przez respondentów stwierdzenia
Chciaábym(áabym) angaĪowaü siĊ w przygotowywanie produktów,
reklam i innych elementów oferty
Nabywcy powinni braü udziaá w przygotowywaniu oferty
wraz z oferentami

Wskazania [%]
tak

nie

40,8

59,2

64,7

35,3

ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie wyników przeprowadzonych badaĔ.

Jak wynika z przeprowadzonych badaĔ, ponad poáowa badanych nie przejawiaáa otwartej postawy w odniesieniu do takiej aktywnoĞci, ale wydaje siĊ,
Īe odsetek osób gotowych ją podjąü byá jednak duĪy. Nasuwa siĊ pytanie, czy
specyÞka postaw ankietowanych w tym zakresie miaáa znaczenie, jeĞli chodzi
o ich rzeczywiste zachowania rynkowe?
W celu okreĞlenia zróĪnicowania miĊdzy respondentami wykazującymi gotowoĞü do udziaáu w dziaáaniach marketingowych i ankietowanymi, którzy nie
deklarowali chĊci takiego zaangaĪowania zastosowano test Kruskala-Wallisa
(KW). Jak wynika z tabeli 2, statystycznie istotne okazaáy siĊ róĪnice miĊdzy aktywnoĞcią prosumpcyjną w przypadku prawie wszystkich, czyli 14 z 15 analizowanych zachowaĔ. WartoĞü wyznaczonego poziomu istotnoĞci (p) byáa bowiem
dla nich mniejsza od przyjĊtej wartoĞci krytycznej równej 0,05. NajwiĊksze róĪnice wystĊpowaáy w odniesieniu do formy oznaczonej symbolem D1 (wartoĞü
testu KW = 65,0296), D3 (wartoĞü testu KW = 63,4407) oraz D4 (wartoĞü testu
KW = 50,2811). Wyniki testu KW wskazują tym samym, Īe analizowana cecha
rzeczywiĞcie róĪnicowaáa aktywnoĞü respondentów. HipotezĊ badawczą mówiącą, Īe postawa respondentów wobec aktywnoĞci marketingowej jest cechą róĪnicującą zakres ich zachowaĔ prosumpcyjnych moĪna zatem potwierdziü. Warto
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Tabela 2
Analiza istotnoĞci róĪnic za pomocą testu Kruskala-Wallisa miĊdzy odpowiedziami badanych
ze wzglĊdu na deklarowaną gotowoĞü do uczestniczenia w dziaáaniach marketingowych lub
jej brak
Symbol

WartoĞü
testu KW

Poziom
istotnoĞci (p)

2

3

4

WyraĪam swoje opinie i uwagi na temat produktów,
z których korzystam za pomocą Internetu (np. na
forum internetowym, na stronie sklepu), ale nie kontaktujĊ siĊ bezpoĞrednio z ich producentem

D1

65,0296

0,0000

WyraĪam swoje opinie i uwagi na temat produktów,
z których korzystam bez uĪycia Internetu (znajomym/
/rodzinie czy bezpoĞrednio w sklepie itp.), ale nie
kontaktujĊ siĊ bezpoĞrednio z ich producentem

D2

11,9231

0,0006

DodajĊ komentarze do istniejących w Internecie opinii
innych konsumentów na temat produktów, z których
korzystam

D3

63,4407

0,0000

ZapoznajĊ siĊ z opiniami innych konsumentów zamieszczonymi w Internecie na temat produktów,
z których korzystam lub zamierzam korzystaü

D4

50,2811

0,0000

D5

7,9997

0,0047

D6

14,7193

0,0001

D7

10,3844

0,0013

D8

18,9948

0,00001

D9

14,5329

0,0001

D10

23,8017

0,00000

Analizowana forma aktywnoĞci prosumpcyjnej
1

ZapoznajĊ siĊ z opiniami innych konsumentów nie
zamieszczonymi w Internecie na temat produktów,
z których korzystam lub zamierzam korzystaü (np.
od znajomych/rodziny, sprzedawcy itp.)
Z wáasnej inicjatywy kontaktujĊ siĊ z producentami za
pomocą Internetu, wyraĪając opiniĊ/dając wskazówki
na temat produktów, z których korzystam lub zamierzam korzystaü
Z wáasnej inicjatywy kontaktujĊ siĊ z producentami
bez uĪycia Internetu, wyraĪając opiniĊ/dając wskazówki na temat produktów, z których korzystam lub
zamierzam korzystaü
Z wáasnej inicjatywy kontaktujĊ siĊ w róĪny sposób
z producentami za pomocą Internetu, zadając pytania
na temat produktów, z których korzystam lub zamierzam korzystaü
Z wáasnej inicjatywy kontaktujĊ siĊ w róĪny sposób
z producentami bez uĪycia Internetu, zadając pytania
na temat produktów, z których korzystam lub zamierzam korzystaü
UczestniczĊ w dziaáaniach/akcjach organizowanych
przez firmy przez Internet, dziĊki którym jestem
wspóátwórcą produktu lub jego atrybutów, np. opakowania, marki itp.
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Tabela 2 cd.
1
UczestniczĊ w dziaáaniach/akcjach organizowanych
przez firmy w inny sposób niĪ przez Internet, dziĊki
którym jestem wspóátwórcą produktu lub jego atrybutów, np. opakowania, marki itp.
UczestniczĊ w dziaáaniach/akcjach organizowanych
przez firmy przez Internet, dziĊki którym jestem
wspóátwórcą dziaáaĔ promocyjnych, np. hasáa/sloganu
reklamowego, kampanii reklamowej itp.
UczestniczĊ w dziaáaniach/akcjach organizowanych
przez firmy w inny sposób niĪ przez Internet, dziĊki
którym jestem wspóátwórcą dziaáaĔ promocyjnych,
np. hasáa/sloganu reklamowego, kampanii reklamowej itp.
UczestniczĊ w dziaáaniach/akcjach organizowanych
przez firmy w róĪny sposób, dziĊki którym jestem
wspóátwórcą jakichkolwiek innych dziaáaĔ/elementów
firmy, poza produktem i promocją
Samodzielnie wytwarzam, ze wzglĊdów oszczĊdnoĞciowych czy praktycznych, produkty, z których korzystam (nie kontaktując siĊ w ogóle z producentem)

2

3

4

D11

23,0124

0,00000

D12

22,0086

0,00000

D13

25,3978

0,00000

D14

29,3031

0,00000

D15

0,2009

0,6540

ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie wyników przeprowadzonych badaĔ wáasnych.

takĪe dodaü, Īe ankietowani nie wyraĪający chĊci uczestniczenia w przygotowywaniu ofert znacznie rzadziej deklarowali podejmowanie poszczególnych form
aktywnoĞci prosumpcyjnej niĪ osoby pragnące angaĪowaü siĊ w ten proces. Wyjątkiem byáa tylko aktywnoĞü polegająca na wytwarzaniu produktów na wáasne
potrzeby (D15). W jej przypadku poziom istotnoĞci byá bowiem znacznie wyĪszy od przyjĊtej wartoĞci granicznej 0,05.
Wyniki testu Kruskala-Wallisa znajdują odzwierciedlenie w proÞlach semantycznych stworzonych dla obu analizowanych grup respondentów (rys.).
Relatywnie wiĊksze róĪnice są widoczne dla zachowaĔ komunikacyjnych
o charakterze internabywczym w porównaniu z zachowaniami polegającymi na
inspirowanej lub spontanicznej wspóápracy z oferentami. NaleĪy jednak podkreĞliü, Īe w przypadku prawie kaĪdego zachowania aktywniejsze byáy osoby wykazujące Ğwiadomą gotowoĞü do angaĪowania siĊ w dziaáania marketingowe niĪ
osoby niecechujące siĊ otwartą postawą pod tym wzglĊdem. Jedynie w odniesieniu do zachowania polegającego na przygotowywaniu produktów na wáasne
potrzeby bez wzglĊdu na zamkniĊtą lub otwartą postawĊ ankietowanych zakres
ich faktycznej aktywnoĞci byá praktycznie taki sam.
Warto takĪe zwróciü uwagĊ, Īe w przypadku zachowaĔ internabywczych ankietowani wykazywali znacznie wiĊkszą aktywnoĞü niĪ w przypadku zachowaĔ
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D1 – D15 – analizowane formy aktywnoĞci analogicznie jak w tabeli 1; 5 – zdecydowanie tak;
4 – raczej tak; 3 – ani tak, ani nie; 2 – raczej nie; 1 – zdecydowanie nie
Rysunek
ProÞle semantyczne odzwierciedlające aktywnoĞü prosumpcyjną respondentów zaleĪnie od
wykazywania przez nich gotowoĞci do uczestniczenia w dziaáaniach marketingowych lub jej
braku
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie wyników przeprowadzonych badaĔ.

związanych ze wspóápracą z oferentami. Dotyczyáo to obu analizowanych
grup respondentów, czyli zarówno osób wykazujących otwartoĞü na udziaá
w procesie kreacji marketingowej, jak i osób nieprzejawiających takiej postawy.
W przypadku wspóápracy z oferentami wartoĞü oceny Ğredniej dla osób gotowych
do angaĪowania siĊ w dziaáania marketingowe byáa zbliĪona do 2,00 lub nieznacznie ją przekraczaáa, podczas gdy dla zachowaĔ internabywczych byáa co najmniej bliska 3,00, a w przypadku dwóch zachowaĔ (oznaczonych symbolami D2
i D5) zbliĪaáa siĊ nawet do 4,00.
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Na podstawie wyników przeprowadzonych badaĔ moĪna stwierdziü, Īe potencjalni prosumenci okazali siĊ takĪe uczestnikami rynku wykazującymi wiĊkszą aktywnoĞü niĪ osoby, które nie wykazywaáy porównywalnego potencjaáu
prosumpcyjnego. Byáo to widoczne zarówno w przypadku zachowaĔ komunikacyjnych podejmowanych wobec innych nabywców, jak i w przypadku zachowaĔ
komunikacyjnych i kreatywnych podejmowanych w relacjach z oferentami.

Podsumowanie
Na podstawie przedstawionych rozwaĪaĔ moĪna stwierdziü, Īe znaczna
czĊĞü respondentów naleĪaáa do grupy potencjalnych prosumentów. Wykazywali oni bowiem Ğwiadomie otwartą postawĊ wobec moĪliwoĞci angaĪowania siĊ
w dziaáania marketingowe. GotowoĞü do wspólnego tworzenia (wraz z oferentami lub innymi nabywcami) produktów i innych elementów oferty marketingowej
miaáa znaczenie, jeĞli chodzi o zakres faktycznej aktywnoĞci prosumpcyjnej ankietowanych. Osoby cechujące siĊ otwartą postawą okazaáy siĊ bardziej aktywne
w porównaniu z osobami niewykazującymi chĊci uczestniczenia w dziaáaniach
marketingowych. Byáo to zwáaszcza widoczne w przypadku zachowaĔ podejmowanych w ramach prosumpcji internabywczej.
Na postawie wyników testu Kruskala-Wallisa moĪna powiedzieü, Īe wspomniana cecha byáa róĪnicująca w sposób statystycznie istotny aĪ 14 z 15 analizowanych zachowaĔ prosumpcyjnych. Wyniki przeprowadzonych badaĔ potwierdzają zatem sformuáowanie zawarte w hipotezie badawczej w odniesieniu
do respondentów. ProÞle semantyczne opracowane dla grupy ankietowanych
wykazujących gotowoĞü do udziaáu w dziaáaniach marketingowych i dla osób
nieprzejawiających otwartej postawy w tym zakresie potwierdzają wystĊpowanie wyraĨnych róĪnic w aktywnoĞci przedstawicieli kaĪdej z obu grup.
Oferenci powinni zatem podejmowaü aktywne dziaáania w celu wzbudzania
otwartoĞci na wspóádziaáanie prosumpcyjne w przypadku osób niewykazujących
obecnie gotowoĞci do angaĪowania siĊ w dziaáania marketingowe, dąĪąc jednoczeĞnie do przeksztaácenia 41% potencjalnych prosumentów w prosumentów
faktycznych, Ğwiadomie uczestniczących w róĪnorodnych formach aktywnoĞci
marketingowej.
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Abstrakt
Artykuá ma charakter teoretyczno-empiryczny. Zostaáy w nim przedstawione wybrane zagadnienia związane z dziaáaniami podejmowanymi przez prosumentów jako aktywnych nabywców. Wskazano na rosnące znaczenie prosumentów jako uczestników wspóáczesnego rynku konsumpcyjnego oraz okreĞlono
ich podstawowe segmenty. DąĪono do osiągniĊcia trzech celów badawczych:
zidentyÞkowania gotowoĞci respondentów do angaĪowania siĊ w dziaáania marketingowe; okreĞlenia znaczenia gotowoĞci respondentów do angaĪowania siĊ
w dziaáania marketingowe, jeĞli chodzi o zakres ich zachowaĔ prosumpcyjnych;
opracowania proÞli semantycznych respondentów jako potencjalnych lub faktycznych prosumentów. W procesie ich realizacji weryÞkacji empirycznej poddano hipotezĊ badawczą mówiącą, Īe postawa respondentów wobec aktywnoĞci
marketingowej determinuje zakres ich zachowaĔ prosumpcyjnych. Dane pierwotne zebrane przez autorkĊ za pomocą metody badania ankietowego zostaáy
poddane analizie statystycznej. W jej ramach zastosowano test Kruskala-Wallisa.
Jego wykorzystanie pozwoliáo na stwierdzenie, Īe gotowoĞü ankietowanych do
uczestniczenia w dziaáaniach marketingowych jest cechą róĪnicującą w sposób
statystycznie istotny ich zachowania prosumpcyjne. W przypadku respondentów
hipoteza badawcza zostaáa tym samym potwierdzona.
Sáowa kluczowe: prosument, prosumpcja, oferent, marketing

Prosumer as the active participant of marketing
activities
Abstract
The article is of theoretical-empirical nature. Chosen aspects of prosumers’
activities were presented. The growing meaning of prosumers as the participants
of contemporary consumption market was underlined. Their segments were
shown too. The three research aims were: to identify the readiness of respondents to engage in marketing activities; to identify the meaning of respondents’
readiness in the relation in the scope of their prosumeric behaviours; to prepare
semantic proÞles for respondents as the potential or actual prosumers. In the
process of the realization of these aims, the following research hypothesis was
veriÞed: respondents’ attitude towards marketing activity determines the scope
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of their prosumeric behaviours. The Kruskal-Wallis test was used to primary
data gathered by the author. Its applying allowed to state that the respondents’
readiness for taking part in marketing activities was factor differentiating their
prosumeric behaviours. The research hypothesis was conÞrmed in the case of
respondents.
Key words: prosumer, prosumption, tender, marketing

