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Wykorzystanie sieci Internet
dla celów komunikacji marketingowej
Internet, który na Zachodzie rozwija³ siê powoli i ewolucyjnie, jest w Polsce
dobrem importowanym – pojawi³ siê zaledwie kilka lat temu. Od momentu
przy³¹czenia naszego kraju do globalnej infostrady nast¹pi³ u nas bardzo szybki
rozwój sieci. Praktyczne zastosowanie medium w firmach odby³o siê przy tym
prawie równoczeœnie z przyswojeniem nowej technologii. Polskie przedsiêbiorstwa stosunkowo dobrze zaadaptowa³y siê do wymogów obecnej chwili1.
Przeciêtne polskie przedsiêbiorstwo, w którym przynajmniej jeden komputer
posiada mo¿liwoœæ komunikowania siê z sieci¹ Internet, to firma o produkcyjnym
(54,2%) lub us³ugowym (21,2%) profilu dzia³alnoœci, funkcjonuj¹ca g³ównie na
dojrza³ym, stabilnym rynku (66,4%) i maj¹ca ogólnopolski zasiêg dzia³ania
(60,6%). Siedem na dziesiêæ przedsiêbiorstw przy³¹czonych do Internetu to jednostki kieruj¹ce swój produkt g³ównie do klientów instytucjonalnych. W du¿ej
mierze s¹ to przedsiêbiorstwa jednozak³adowe (58,8%) sprywatyzowane (50,9%),
lecz o dominuj¹cym krajowym kapitale i nadzorze w³aœcicielskim (80,7%).
W wiêkszoœci przypadków firma zlokalizowana jest w mieœcie wojewódzkim
(54,2%), w miejscowoœciach o liczbie mieszkañców przekraczaj¹cej 200 tysiêcy
osób (40,2%), w województwach o du¿ej i bardzo du¿ej liczbie abonentów telefonicznych w przeliczeniu na liczbê mieszkañców (57,3%) oraz o du¿ym i bardzo
du¿ym wk³adzie w tworzenie PKB (71%). Przedsiêbiorstwa te nale¿¹ raczej do
grupy du¿ych — zatrudniaj¹ od 100 do 350 pracowników (52,2%) — i raczej
dobrze prosperuj¹cych. Cztery na 10 przedsiêbiorstw oceniaj¹ swoj¹ kondycjê finansow¹ jako dobr¹ lub bardzo dobr¹, a 56,5% w roku 1997 mia³o przychody
rzêdu 16—250 mln z³.
Internet posiada ca³y zestaw narzêdzi, które z powodzeniem mog¹ byæ wykorzystywane przez firmy. Z punktu widzenia komunikacji najwiêksze znaczenie
maj¹: poczta elektroniczna (e-mail) i system World Wide Web (WWW). Znacze1

Niniejsze rozwa¿ania oparte s¹ na wynikach ogólnopolskich badañ wykorzystania Internetu
przez firmy, przeprowadzonych w Katedrze Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie
w okresie od 2 listopada do 15 grudnia 1998 r.
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Wy k r e s 1
Najczêœciej wykorzystywane narzêdzia internetowe

nie drugorzêdne nale¿y przypisaæ grupom dyskusyjnym (newsgroups) Usenet
oraz listom dyskusyjnym przybieraj¹cym czasem formê forum dyskusyjnego.
W zwi¹zku z dynamicznym rozkwitem od 1994 r. WWW znaczenie trzeciorzêdne
ma obecnie system gopher, niegdyœ rozwijaj¹cy siê bardzo szybko. Z kolei
kana³y internetowe (technologia push) pomimo œwietnych rokowañ specjalistów
internetowej reklamy nie spotka³y siê z uznaniem u¿ytkowników sieci
i w zwi¹zku z tym nie s¹ — przynajmniej na razie — istotnym narzêdziem marketingowym, aczkolwiek przyznaæ nale¿y, ¿e niektóre firmy korzystaj¹ z nich.
Poczta elektroniczna, bêd¹c najczêœciej wykorzystywan¹ aplikacj¹, przede
wszystkim u¿ywana jest do komunikacji z klientami przedsiêbiorstwa. W nieco
mniejszym stopniu ma ona zastosowanie w kontaktach ze wspó³pracownikami
i dostawcami. Dopiero na dalszych miejscach znajduj¹ siê cele zwi¹zane z komunikacj¹ wewnêtrzn¹ w przedsiêbiorstwie — komunikacja pomiêdzy filiami i w
ramach firmy.
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Wy k r e s 2

Zastosowania poczty elektronicznej (e-mail)

Pocztê elektroniczn¹ do komunikacji z klientami w wiêkszym stopniu wykorzystuj¹ przedsiêbiorstwa dzia³aj¹ce g³ównie na rynku ogólnopolskim, sprzedaj¹ce wiêkszoœæ produkcji w kraju (86%), ni¿ przedsiêbiorstwa dzia³aj¹ce na
rynkach lokalnych (71,4%) czy zagranicznych (70%). Biznesy kieruj¹ce swój
produkt g³ównie do innych pañstw w zdecydowanie wiêkszym stopniu (90%) ni¿
firmy operuj¹ce przede wszystkim w Polsce (66,7%) wykorzystuj¹ e-mail do
kontaktów z dostawcami i kooperantami.
Drugim z kolei najbardziej popularnym narzêdziem internetowym jest World
Wide Web, wykorzystywana przez firmy przede wszystkim jako Ÿród³o informacji (pozyskiwania danych) oraz jako medium reklamowe. Wiêkszoœæ polskich
przedsiêbiorstw przy³¹czaj¹c siê do globalnej sieci tworzy jednoczeœnie w³asny,
ogólnodostêpny serwis WWW, bêd¹cy swojego rodzaju wizytówk¹ firmy w Internecie. Podstawowymi zadaniami stawianymi serwisowi s¹ cele mieszcz¹ce siê
w ramach szeroko rozumianej komunikacji: zaprezentowanie firmy i zamieszczeSpis treœci/Table of Contents
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nie podstawowych danych o niej, prowadzenie dzia³añ marketingowych (g³ównie
reklamowych) oraz zapewnienie sobie jeszcze jednego kana³u komunikacji
z klientami.
Wy k r e s 3
Udzia³ przedsiêbiorstw tworz¹cych serwis WWW wœród posiadaj¹cych mo¿liwoœæ komunikowania
siê z sieci¹ Internet

Pomimo widocznego ukierunkowania na reklamê firmowe serwisy WWW niekoniecznie tworzone s¹ przez przedsiêbiorstwa widz¹ce w swej bran¿y potrzebê
stosowania czêstych i/lub intensywnych akcji promocyjnych. O ile przy deklarowanej koniecznoœci stosowania czêstych lub bardzo czêstych akcji promocyjnych
w³asny website posiada 58,5% przedsiêbiorstw, o tyle wskaŸnik ten spada tylko
o oko³o 3 punkty procentowe w przypadku, gdy rynek nie wymaga tego typu zabiegów. Z kolei, gdy istnieje koniecznoœæ stosowania intensywnych lub bardzo
intensywnych akcji promocyjnych, opisana powy¿ej zale¿noœæ ulega odwróceniu.
Wœród firm dzia³aj¹cych na rynkach nie wymagaj¹cych zmasowanej promocji odsetek posiadaj¹cych w³asny site (58,2%) jest wy¿szy ni¿ w pozosta³ych przypadkach (53,3%). Jest to zrozumia³e, gdy¿ serwis WWW zapewnia ci¹g³oœæ reklamy
Ta b e l a 1
Cele istnienia serwisów WWW w firmach
Cele istnienia/zastosowania serwisów WWW

Procent wskazañ

zaprezentowanie firmy
marketing/reklama/promocja
prezentowanie produktów/asortymentu
komunikacja z klientami
inne
komunikacja wewn¹trz firmy/pomiêdzy oddzia³ami/ze wspó³pracownikami
zbieranie zamówieñ

66,2%
64,6%
49,2%
24,6%
10,8%
6,2%
6,2%
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(co odpowiada wymogowi czêstych kampanii promocyjnych), natomiast trudno
jest za jego pomoc¹ — przy nadal stosunkowo nielicznej populacji u¿ytkowników Internetu — osi¹gn¹æ rezultat, który zas³ugiwa³by na miano promocji intensywnej. Jednoczeœnie jednak nale¿y zauwa¿yæ, i¿ stopieñ wykorzystania ró¿norodnych metod promocyjnych wœród posiadaj¹cych w³asny serwis WWW jest
œrednio o jedn¹ pi¹t¹ wy¿szy ni¿ wœród ogó³u przedsiêbiorstw. Przyk³adowo —
regularne stosowanie reklamy deklaruje 76,9% posiadaj¹cych serwis internetowy,
podczas gdy dla ogó³u wskaŸnik ten wynosi 63,9%. Posiadacze stron w globalnej
pajêczynie w wiêkszym stopniu ni¿ wszystkie firmy wykorzystuj¹ te¿ public relations, sponsoring i promocjê sprzeda¿y. Rzadsze jest natomiast w ich przypadku
zastosowanie takich narzêdzi, jak marketing bezpoœredni czy sprzeda¿ osobista.
Przedsiêbiorstwa tworz¹ g³ównie ma³e, 2—5-stronicowe (26,6%) i œrednie,
6—20-stronicowe (51,6%) serwisy informacyjne. Serwisy du¿e, do 50 stron, tworzy
tyko 14,1% firm, a jeszcze mniejsza liczba (4,7%) zamieszcza tam ponad 50 stron.
Tymczasem na efektywnoœæ komunikacji poprzez graficzn¹ czêœæ Internetu wp³ywa
w sporym stopniu wielkoœæ firmowej witryny WWW. Odsetek firm, które otrzyma³y
poprzez sieæ zapytania o swoje towary lub us³ugi, wynosz¹cy 47,4% w przypadku
w³aœcicieli niewielkich (do 5 stron) serwisów, wzrasta wœród posiadaczy wiêkszych
ni¿ dwudziestostronicowy site do 91,7%. Wraz ze wzrostem wielkoœci witryny roœnie te¿ udzia³ tych, którzy otrzymali via Internet zamówienia na swoje produkty
(z 5,3% przy niewielkich serwisach do 50% przy serwisach powy¿ej 20 stron).
W podobny sposób wielkoœæ serwisu oddzia³uje na zwiêkszenie siê stopnia znajomoœci firmy (wzrost z 36,8% do 91,7%) i — choæ w mniejszym stopniu — na
wzmocnienie wizerunku firmy (wzrost z 78,9% do 100%).
Na przynajmniej comiesiêczn¹ aktualizacjê swojego site’a zdecydowanie nastawia siê 26,7% firm, a 40% deklaruje, i¿ raczej ma to w swoich planach. Na regularne uaktualnianie serwisu decyduj¹ siê g³ównie firmy posiadaj¹ce serwisy bardziej rozbudowane. Natomiast znakomita wiêkszoœæ biznesów (63,1%) nie ukierunkowuje specjalnie swojego site’a na konkretn¹ grupê odbiorców. Nieco ponad
jedn¹ trzeci¹ (33,8%) stanowi¹ serwisy skierowane przede wszystkim do odbiorców instytucjonalnych. Programowe ukierunkowanie serwisu równoczeœnie na
klientów indywidualnych i instytucjonalnych jest przy tym du¿o czêstsze w sytuacji, gdy produkt firmy znajduje odbiorców g³ównie wœród osób fizycznych, ni¿
w przypadku, kiedy jest on nabywany przede wszystkim przez przedsiêbiorstwa
i instytucje.
W ponad po³owie przypadków informacyjne strony przedsiêbiorstw tworzone
s¹ wy³¹cznie w jêzyku polskim. Podwójn¹ wersjê jêzykow¹ — polsk¹ i angielsk¹
— zawiera 31,3% serwisów. Du¿o mniej popularny w tym wzglêdzie jest jêzyk
niemiecki. Równoczeœnie z jêzykiem polskim u¿ywany jest on na 3,1% serwerów
WWW. W jêzyku polskim i innym ni¿ uprzednio wymienione jêzyku obcym (lub
te¿ w jêzyku polskim i wiêkszej liczbie innych jêzyków) swoje treœci prezentuje
blisko co siódmy serwis (14,1%).
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Ta b e l a 2
Ukierunkowanie dzia³alnoœci firmy na okreœlone rynki a jêzyk serwisu WWW

Jêzyk serwisu WWW

Ogó³em

tylko jêzyk polski
jêzyk polski i inny(e) obcy(e)

51,6%
48,4%

W tym firmy ukierunkowuj¹ce swoj¹
dzia³alnoœæ g³ównie na:
kraj/region

zagranicê

59,2%
40,8%

20,0%
80,0%

Pomimo ¿e przy tworzeniu serwisu firmy jako priorytet uznaj¹ zaprezentowanie siebie, zawartoœæ stron WWW przedstawia g³ównie (w 8,9% przypadków
wy³¹cznie, a w 46,7% raczej) produkty.
Wy k r e s 4
Ukierunkowanie serwisu WWW

Ukierunkowanie treœci serwisu zgodne jest zreszt¹ w du¿ej mierze z profilem
dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa — 72% firm produkcyjnych w serwisie WWW prezentuje raczej lub wy³¹cznie informacje o wytwarzanych towarach. Ci¹¿enie
w stronê produktu wystêpuje te¿ przy dzia³alnoœci wieloprofilowej. Odwrotna sytuacja wystêpuje natomiast w przypadku firm us³ugowych oraz — co dziwne —
czysto handlowych.
Generalnie mo¿na stwierdziæ, ¿e Internet jest raczej korzystnie oceniany przez
przedsiêbiorstwa. Przeciêtnie cztery firmy na dziesiêæ (40,7%) uwa¿aj¹, ¿e korzyœci z przy³¹czenia do sieci przewy¿szaj¹ koszty z tym zwi¹zane. Przeciwnego
zdania jest 36,4% przedsiêbiorstw. Opinia o mo¿liwoœciach sieci — co warto zauwa¿yæ — w du¿ym stopniu uzale¿niona jest od stopnia, w jakim jednostka gospodarcza ma mo¿liwoœæ wykorzystywania jej w swojej praktyce. W przypadku,
gdy tylko jeden komputer ma mo¿liwoœæ komunikowania siê z Internetem, odsetek przedsiêbiorstw twierdz¹cych, ¿e koszty ponoszone w zwi¹zku z przy³¹czeniem s¹ przynajmniej rekompensowane przez korzyœci, jest znacz¹co ni¿szy ni¿
w sytuacji, gdy takich komputerów jest w firmie wiêcej.
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Wy k r e s 5

Opinie o komunikacyjnych mo¿liwoœciach Internetu a liczba komputerów w firmie maj¹cych
mo¿liwoœæ komunikowania siê z sieci¹

Bez trudu dostrzec mo¿na, ¿e mo¿liwoœci i efekty wykorzystywania sieci du¿o
pozytywniej oceniaj¹ przedsiêbiorstwa maj¹ce wiêksze mo¿liwoœci komunikowania siê z Internetem ni¿ tylko za pomoc¹ jednego komputera. W niektórych przypadkach ró¿nica pomiêdzy tymi dwoma typami przedsiêbiorstw w odniesieniu do
omawianych kwestii jest nawet kilkukrotna. Biznesy, w których wiêcej ni¿ jeden
komputer jest zdolny wymieniaæ informacje w ramach globalnej infostrady, œrednio o 30,4 punktu procentowego przychylniej oceniaj¹ skutecznoœæ Internetu jako
narzêdzia komunikacji ni¿ pozosta³e przedsiêbiorstwa.
Zale¿noœci podobne do powy¿ej opisanych, aczkolwiek o mniejszym zró¿nicowaniu, zauwa¿yæ mo¿na pomiêdzy jednostkami posiadaj¹cymi serwis World
Wide Web i przedsiêbiorstwami korzystaj¹cymi co prawda z Internetu, lecz nie
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posiadaj¹cymi w³asnej witryny. Przeciêtna ró¿nica w opiniach na temat mo¿liwoœci i efektywnoœci komunikacyjnej medium siêga tu 18,4 punktu procentowego.
Jak widaæ, posiadanie w³asnego serwisu WWW w niewielkim stopniu wp³ywa
na u³atwienie kontaktów z klientami czy otrzymywanie zamówieñ poprzez Internet. W du¿ej mierze przes¹dza natomiast o osi¹gniêciu, sk¹din¹d wa¿nych, celów
komunikacyjnych, jakimi s¹: zwiêkszenie stopnia znajomoœci firmy i polepszenie
siê jej wizerunku (ró¿nica w odpowiedziach powy¿ej 30 punktów procentowych).
Na wizerunek firmy w najmniejszym stopniu oddzia³uje liczba komputerów
przy³¹czonych do sieci w przedsiêbiorstwie, choæ i tu wp³yw jest stosunkowo
du¿y. Prawdopodobnym wyt³umaczeniem tego zjawiska jest zapewnienie u¿ytkownikom Internetu jeszcze jednej, bardzo wygodnej i szybkiej drogi porozumieWy k r e s 6
Opinie o komunikacyjnych mo¿liwoœciach Internetu a posiadanie w³asnego serwisu
informacyjnego WWW
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Wy k r e s 7

Ocena stopnia rozwoju Internetu i mo¿liwoœci jego wykorzystania

wania siê z firm¹. W widoczny bowiem sposób wiêksza liczba komputerów
przy³¹czonych do sieci wp³ywa na u³atwienie kontaktów z klientami oraz na
zwiêkszenie siê liczby osób wymieniaj¹cych w ten sposób informacje z przedsiêbiorstwem. Zale¿noœæ ta prawdziwa jest jednak z zastrze¿eniem, i¿ obieg informacji w firmie jest dobrze zorganizowany. W podobny sposób bowiem wp³ywa
na zwiêkszenie siê liczby osób komunikuj¹cych siê z firm¹ poprzez Internet wiêksza liczba kont (skrzynek) poczty elektronicznej. Jednoczeœnie wszelako wiêksza
liczba skrzynek pocztowych nie tylko nie poprawia, ale nawet nieznacznie pogarsza mo¿liwoœci skutecznego komunikowania siê z klientami.
Bez w¹tpienia te¿ zauwa¿yæ nale¿y, ¿e Internet jest oceniany pozytywnie nie
tylko przez firmy stosuj¹ce go w swojej praktyce. Znakomita wiêkszoœæ (85,8%)
przedsiêbiorstw uwa¿a, ¿e polskie firmy w chwili obecnej powinny wykorzystywaæ sieæ do realizacji w³asnych celów, a tylko 7,7% jest przeciwnego zdania.
Jeszcze wiêkszy odsetek (92,5%) zgadza siê z twierdzeniem, ¿e Internet bêdzie
bardzo wa¿ny w przysz³oœci. Z drugiej jednak¿e strony stosunkowo du¿a liczba
firm uwa¿a, i¿ mo¿liwoœci wykorzystania medium s¹ — przynajmniej na razie —
ograniczone i ¿e rozwój technologiczny sieci nie jest jeszcze wystarczaj¹cy.
Wiêkszoœæ wszystkich przedsiêbiorstw jest zdania, ¿e Internet wcale nie jest
„przereklamowany” (67,5%) i ¿e ma przewagê nad innymi sposobami komunikacji (64,5%). Tak¿e i tutaj w dobrych ocenach przewa¿aj¹ firmy maj¹ce dostêp do
tego medium.
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