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Na wstępie 
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Marki mają do dyspozycji coraz więcej kanałów sprzedaży i komunikacji  
z klientami. Klientami, którzy są online, mobile i… social. Jak wynika z raportu 
„E-commerce w Polsce 2016. Gemius dla e-Commerce Polska” - 
multichanneling cieszy się popularnością wśród polskich e-konsumentów.  
61 % badanych przyznaje, że rozpoczynało zakupy na smartfonie,  
a finalizowało je na innym urządzeniu - komputerze lub tablecie. Jaką rolę  
w procesie zakupowym odgrywają social media, z których, jak pokazuje 
niniejszy raport, korzysta aż 86% internautów w Polsce, przy czym 63% robi 
to regularnie? To pytanie stało się dla nas inspiracją do badania, którego 
wyniki przedstawiamy w niniejszym raporcie. Chcieliśmy sprawdzić wpływ 
mediów społecznościowych na rozwój e-commerce.  
W temacie social commerce toczy się wiele dyskusji i zdania odnośnie tego, 
czy media społecznościowe sprzedają, są podzielone. Między innymi dlatego, 
że w USA - kraju, na który zawsze patrzymy obserwując trendy - konsumenci 
wykazują już zmniejszone zaufanie do social media jeśli chodzi  
o komunikację marek. Jednocześnie, rynek social mediów przestaje być 
monolitem, a zaczyna być rozdrobnionym obszarem, na którym działa wiele 
mniejszych i specjalistycznych serwisów, dedykowanych przede wszystkim 
młodszym konsumentom, którzy nie są już tak przywiązani do jednej marki - 
Facebooka.  
Właśnie dlatego Izba Gospodarki Elektronicznej zdecydowała, że konieczne 
jest zapewnienie podmiotom działającym na rynku e-commerce wiarygodnych 
danych, które staną się podstawą do podejmowania właściwych decyzji 
biznesowych w obszarze social media i social commerce. Zakupy to obecnie 
dość skomplikowany proces, na który składa się wiele etapów, w tym 
poszukiwanie inspiracji, informacji i opinii, porównywanie ofert, decyzja, 
zakup, płatność, dostawa produktu i ocena całego procesu. Każdy z nich jest 
ważny bo może zadecydować o zakupie lub odrzuceniu danego produktu czy 
marki. Na każdym z tych etapów konsument korzysta też z coraz większej 
liczby typów źródeł informacji (obecnie średnio 2,5), w tym coraz częściej są 
to media społecznościowe. Ich zasięg, częstotliwość korzystania z nich przez 
Polaków, a także aktywności, jakie konsumenci podejmują, w mediach 
społecznościowych skłoniły nas ku temu, aby przyjrzeć się udziałowi social 
mediów na każdym ze wspomnianych etapów i w ten sposób odpowiedzieć 
na pytanie, które do dziś pozostawało bez odpowiedzi - czy social media 
faktycznie sprzedają? Mamy nadzieję, że raport „Lubię to czy kupuję to” 
odpowie Państwu jednoznacznie na to pytanie i zainspiruje do owocnych 
działań w zakresie social commerce i nie tylko. 
Dobrej lektury,  
Patrycja Sass-Staniszewska, Izba Gospodarki Elektronicznej 
Katarzyna Czuchaj-Łagód, Mobile Institute

O projekcie
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Dlaczego badanie w obszarze sprzedaży w social media?

http://www.ecommercepolska.pl/pl/
http://mobileinstitute.eu/
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Social media oznaczają duży zasięg. Konto w przynajmniej jednym serwisie 
społecznościowym ma 86% internautów w Polsce, a 63% korzysta z social 
media regularnie. 15% użytkowników social media korzysta z nich non-stop,  
a kolejne 9% zagląda zawsze, jak tylko otrzymają powiadomienie z serwisu. 
Co więcej, 43% użytkowników social media „polubiło” i obserwuje jakieś 
marki, a to już prosta droga dla podmiotów, m.in. sklepów, do komunikowania 
się z klientami i potencjalnymi klientami.

Najważniejsze wyniki
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8 kluczowych wniosków z badania dla Twojego biznesu

1
2 Samo „lubienie” to jeszcze nie kupowanie, ale jak się okazuje to już krok, jeśli 

nie kilka, naprzód na drodze do konsumenckich serc. 62% użytkowników 
social media twierdzi, że „polubienie” marki zwiększa sympatię do niej.  
W przypadku osób, które faktycznie marki „lubią” i obserwują, to poczucie jest 
jeszcze silniejsze - 86% jest zdania, że „lubienie” marek to większa sympatia 
dla nich. 

3 Social media wspierają bezpośrednio e-commerce, pozwalają bowiem 
ominąć jeden z najbardziej nielubianych przez konsumentów procesów, czyli 
rejestrację bądź logowanie się do e-sklepu. 34% konsumentów skorzystało 
już z opcji logowania się do innych serwisów przy pomocy konta 
społecznościowego i w większości były to właśnie sklepy internetowe. 

4 Prawdziwy handel także odbywa się w social media. 38% użytkowników 
social media deklaruje, że skorzystało już z przycisku „kup”, a według 61% to 
przydatna lub bardzo przydatna funkcjonalność. Do bezpośredniego zakupu 
przez social media przyznaje się 32% użytkowników, a wśród osób 
„lubiących” i obserwujących różne marki aż 60%. 



 Lubię to czy kupuję to, Mobile Institute dla Izby Gospodarki Elektronicznej

Social media to stały przepływ informacji. Opiniami i informacjami o swoich 
zakupach dzieli się w mediach społecznościowych 61% ich użytkowników,  
a 53% przyznaje, że zauważa, że ich znajomi również się nimi dzielą. Jaki to 
ma wpływ na sprzedaż? 76% użytkowników social media deklaruje, że 
pozytywne opinie ich znajomych mają wpływ na podejmowane przez nich 
decyzje zakupowe, a 66% mówi to samo o opiniach negatywnych. 56% 
użytkowników mediów społecznościowych wykorzystuje je także jako miejsce 
konsultacji i prosi aktywnie o informacje o rozważanym zakupowo produkcie 
lub marce.

6

5
6 Dzięki social media konsumenci poznają nowe marki. Przyznaje się do tego 

46% użytkowników mediów społecznościowych. 44% użytkowników kupiło 
dzięki informacjom w social media produkt, którego kupna wcześniej nie 
rozważali. 40% natomiast zmieniło na podstawie informacji w social media 
preferencje i decyzję co do zakupu produktu konkretnej marki.

7 Konsumenci wymieniają się w social media informacjami o Twojej marce, 
nawet gdy nie zdajesz sobie z tego sprawy i tego nie śledzisz. Opiniami  
o zakupach, markach i produktach dzieli się 76% użytkowników social media, 
którzy „polubili” i obserwują marki. Większość z nich robi to, aby albo ostrzec 
innych przed danym zakupem, albo wyrazić zadowolenie z zakupu, co, jak 
pokazuje punkt nr 6 powyżej, ma swoje konsekwencje biznesowe. 

8 Jeśli Cię nie ma w Google to nie istniejesz? Wydaje się, że to samo można 
powiedzieć już o social media. 24% użytkowników mediów 
społecznościowych jest zdania, że marka nieobecna w social media jest „już 
w tym momencie przegrana”, a 21%, że taka marka jest „nie na czasie”. Im 
konsumenci są młodsi, tym częściej zgadzają się z taką opinią. Dodatkowo, 
dla prawie połowy użytkowników social media, liczba fanów marki mówi  
o tym, czy jest ona godna zaufania czy nie.  
Zatem, Panie i Panowie, GO SOCIAL!



Korzystanie  
z mediów  
społecznościowych
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Konto w przynajmniej jednym serwisie społecznościowym ma 86% 
internautów. 36% zarejestrowało się w jednym serwisie, pozostali mają  
2 i więcej kont. Regularne korzystanie z social media deklaruje natomiast 
63% badanych. Zasięg social media jest bardzo podobny niezależnie od płci. 
Regularnie z mediów społecznościowych korzysta 67% Polek i 61% Polaków. 
Znaczne różnice widać, gdy weźmiemy pod uwagę wiek badanych. Wśród 
osób poniżej 24 lat 3/4 korzysta z social media regularnie. W starszych 
grupach wiekowych ten wskaźnik spada wyraźnie, natomiast warto 
podkreślić, że w grupie 55+ także 47% osób korzysta regularnie z social 
mediów. Jest to wysoki wskaźnik biorąc pod uwagę fakt, że osoby w tej grupie 
wiekowej wskazują często, że „wchodzą do Internetu” tylko gdy mają jakąś 
wyraźną potrzebę, nie przebywają natomiast online „non-stop” jak 
przedstawiciele najmłodszych grup. Najwyraźniej zatem social media potrafią 
taką potrzebę skorzystania z Internetu wytworzyć. Regularnymi 
użytkownikami social media są nieco częściej osoby zamieszkujące mniejsze 
miasta i mieszkańcy wsi. Stosunkowo najrzadziej z social media korzystają 
mieszkańcy największych miast

Zasięg social media
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Wykres 1: Korzystanie z mediów społecznościowych,  
Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=1637, internauci

konto w serwisie  
społecznościowym

regularne 
 korzystanie  
z serwisów  

społecznościowych

37%

16%

63%

84%

TAK NIE

Wykres 2: Korzystanie z mediów społecznościowych,  
Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=1637, internauci wg płci

kobieta

mężczyzna 39%

33%

61%

67%

TAK NIE

prawie 90% 
internautów ma konto 
w serwisie  
społecznościowym

Popularność mediów społecznościowych w Polsce
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Wykres 3: Korzystanie z mediów społecznościowych,  
Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=1637, internauci wg wieku

15-18

19-24

25-34

35-44

45-54

55+ 53%

54%

41%

36%

33%

26%

47%

46%

59%

64%

67%

74%

TAK NIE

Wykres 4: Korzystanie z mediów społecznościowych,  
Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=1637, internauci wg wielkości miejsca 

zamieszkania

wieś

miasto < 20 tys.  
mieszkańców

miasto 20-50 tys.  
mieszkańców

miasto 50-100 tys.  
mieszkańców

miasto 100-200 tys.  
mieszkańców

miasto 200-500 tys.  
mieszkańców

miasto > 500 tys.  
mieszkańców 48%

42%

38%

37%

32%

42%

35%

52%

58%

62%

63%

68%

58%

65%

TAK NIE
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Osoby, które nie korzystają z social media, przeważnie wskazują, że wolą 
znajomości realne niż wirtualne (30% wskazań), a także, że nie mają czasu 
(24%) lub generalnie próbują zminimalizować korzystanie z Internetu, a social 
media to jedna z „najbardziej wciągających rzeczy w Internecie”. Ujawnianie 
wielu informacji o sobie w mediach społecznościowych stanowi natomiast 
problem dla 23% nie korzystających z social media czyli 1 na 10 internautów. 
Wśród tych, którzy korzystają z mediów społecznościowych, ponad połowa 
jest natomiast „w socialu” raz dziennie lub nawet częściej, a 15% wskazało, 
że są dostępni w social media „non stop”.

10

Wykres 5: Częstość korzystania z mediów społecznościowych,  
Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=1022, internauci korzystający regularnie z social 

media

4%2%12%19%24%15%9%15%

w zasadzie non stop zawsze jak dostanę powiadomienie z serwisu
raz dziennie kilka razy dziennie
kilka razy w tygodniu kilka razy w miesiacu
raz w miesiącu lub  rzadziej nie wiem / nie pamiętam

Częstość korzystania

63% użytkowników 
social media korzysta 
z nich raz dziennie 
lub częściej

Jak często konsumenci są w social mediach?



 Lubię to czy kupuję to, Mobile Institute dla Izby Gospodarki Elektronicznej

Korzystanie z serwisów społecznościowych zdecydowanie idzie w parze  
z postępującą mobilnością Polaków. Jak się okazuje, z mediów 
społecznościowych korzystamy na różnych urządzeniach, a średnio każda 
osoba wykorzystuje do tego celu aż 2,3 urządzenia z dostępem do Internetu. 
Najczęściej są to laptop i smartfon, przy czym smartfon jest już używany  
w zasadzie na równi z laptopem jeśli chodzi o social media (wskazania 
odpowiednio na poziomie 68% i 66%). Wykorzystanie urządzeń mobilnych  
w kontekście social media jest bardzo podobne wśród kobiet i mężczyzn, co 
ciekawe natomiast, kobiety znacznie rzadziej niż mężczyźni korzystają z 
social media na komputerze stacjonarnym, a mężczyźni - odwrotnie - rzadziej 
na laptopie. Korzystanie z social media na smartfonie jest najczęstsze wśród 
najmłodszych Polaków. W grupie 15-18 lat wskazania na smartfon osiągnęły 
100%, w grupie 19-24 lata 85%, a w grupie 25-34 lata 70%. Z mediów 
społecznościowych na smartfonie korzysta jednak również 34% 
użytkowników social media w wieku 55+. Korzystanie z serwisów 
społecznościowych mobilnie jest bardzo podobne niezależnie od wielkości 
miejsca zamieszkania Polaków. Dla smartfona wskazania w zależności od 
wielkości miejsca zamieszkania wahają się między 55% a 63%. Widać też,  
że z social media na komputerze stacjonarnym korzystają raczej osoby w 
małych miastach, w największych natomiast w kontekście mediów 
społecznościowych komputera stacjonarnego używa już tylko 43%
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Wykres 6: Urządzenia wykorzystywane w kontekście social media,  
Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=1022, internauci korzystający regularnie z social 

media

37%

57%

66%68%

laptop smartfon komputer stacjonarny tablet

Social media na urządzeniach

mobilnie z mediów 
społecznościowych 
korzysta 81% 
użytkowników

Jakie urządzenia wykorzystujemy w kontekście społecznościowym
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Polacy deklarują, że najczęściej korzystają z Facebooka (73%). Drugim co do 
popularności serwisem jest YouTube, a dalej Instagram, Nasza Klasa, 
Snapchat i Google+. Korzystanie z tych serwisów jest deklarowane przez 
więcej niż 20% badanych Polaków. Popularność serwisów społecznościowych 
według zestawienia Gemius Megapanel z grudnia 2015 roku wygląda 
podobnie jak deklarowana w badaniu. Najpopularniejsze to Facebook  
z zasięgiem 79% i grupa Google z zasięgiem 38%. Serwisy wskazywane 
przez kobiety i mężczyzn w Polsce są bardzo podobne. Można zauważyć,  
że kobiety nieco częściej deklarują korzystanie z Facebooka (+6 p.p.)  
i Naszej Klasy (+7 p.p.), a mężczyźni z Twittera (+13 p.p.), ask.fom (+8 p.p.)  
i Google+ (+5 p.p.). Facebook najwięcej użytkowników ma w grupie 19-24 lata 
(88%), ale już wśród najmłodszych w wieku 15-18 lat jego deklarowana 
popularność jest znacznie niższa, zbliżona do tej w grupie wiekowej 45-54 
lata (52% vs 49%). YouTube jest zdecydowanie najbardziej popularny w 
najmłodszych grupach wiekowych, osiągając wśród osób w wieku 19-24 lata 
penetrację na poziomie 54%. Jednocześnie korzysta z niego także ponad 
30% osób w wieku 55+. 
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Top serwisy

63% użytkowników 
social media 
korzysta z nich raz 
dziennie lub częściej

Wykres 7: Korzystanie z poszczególnych serwisów społecznościowych,  
Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=1022, internauci korzystający regularnie z social media

73%

22%

39%

27%

27%

23%

19%

9%

8%

7%

Z jakich serwisów najczęściej korzystają konsumenci?

4%

3%

3%

3%

2%



„Lubię to”  
w social media 
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Różne marki w social media „lajkuje” 43% użytkowników. Nieco częściej robią 
to kobiety niż mężczyźni (+6 p.p przewagi) i młodsi konsumenci. Właściwie 
można powiedzieć, że skłonność do lubienia i śledzenia marek w social 
mediach jest tym większa, im młodsza grupa wiekowa. Marki w mediach 
społecznościowych najwięcej zwolenników mają zdecydowanie w 
największych miastach - tam 77% „lajkuje” marki, ale w małych miastach i na 
wsi jest to już także około 40% osób. 

Lubienie i obserwowanie marek

14

Wykres 8: Lubienie marek w  mediach społecznościowych,  
Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=1022, internauci korzystający regularnie 

z social media

57%43%

TAK NIE

Wykres 9: Lubienie marek w  mediach społecznościowych,  
Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=1022, internauci korzystający regularnie 

z social media wg płci

kobieta

mężczyzna 60%

54%

40%

46%

TAK NIE

prawie połowa 
użytkowników social 
media lubi i śledzi 
marki

Czy konsumenci lubią i śledzą marki w social media?
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Wykres 10: Lubienie marek w  mediach społecznościowych,  
Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=1022, internauci korzystający regularnie 

z social media wg wieku

15-18

19-24

25-34

35-44

45-54

>54 70%

63%

67%

43%

47%

38%

30%

37%

33%

57%

53%

62%

TAK NIE

Wykres 11: Lubienie marek w  mediach społecznościowych,  
Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=1022, internauci korzystający regularnie 

z social media wg wielkości miejsca zamieszkania

wieś

miasto < 20 tys.  
mieszkańców

miasto 20-50 tys.  
mieszkańców

miasto 50-100 tys.  
mieszkańców

miasto 100-200 tys.  
mieszkańców

miasto 200-500 tys.  
mieszkańców

miasto > 500 tys.  
mieszkańców 23%

52%

49%

64%

47%

64%

58%

77%

48%

51%

36%

53%

36%

42%

TAK NIE
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Okazuje się, że nawet osoby, które deklarują, że nie „zalajkowały” jeszcze 
żadnej marki w social media, także śledzą marki w mediach 
społecznościowych, i to dość aktywnie. Wśród wszystkich użytkowników 
social media, odsetek osób śledzących aktywnie marki to 61%, natomiast 
wśród osób, które wskazały, że „zalajkowały” jakąś markę, aż 80%. Należy też 
zauważyć, że wśród osób, które nie deklarują „polubiania” marek w social 
media, także 45% zdarza się wchodzić na profile marek i aktywnie 
poszukiwać tam różnych informacji.
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Wykres 12: Aktywne zaglądanie na profile marek,  
Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=1022, internauci korzystający regularnie 

z social media

11%29%42%18%

ZDECYDOWANIE TAK RACZEJ TAK
RACZEJ NIE ZDECYDOWANIE NIE

Wykres 13: Aktywne zaglądanie na profile marek,  
Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=1022, internauci korzystający regularnie 

z social media wg „lajkowania” marek

"lajkuję" marki  
w social media

nie "lajkuję" marek  
w social media 17%

3%

38%

17%

37%

48%

8%

32%

ZDECYDOWANIE TAK RACZEJ TAK
RACZEJ NIE ZDECYDOWANIE NIE

prawie połowa 
użytkowników social 
media lubi i śledzi 
marki
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Okazuje się, że „lubienie” marek w social media dzieje się z wielu powodów. 
Średnio Polacy wymieniają 2 i jest to najczęściej chęć dowiedzenia się, co 
kupić (25% wskazań), chęć otrzymywania informacji o nowościach (23%)  
i chęć śledzenia ciekawych działań ulubionej marki, np. eventów czy 
konkursów (22%). Na bezpośredni kontakt z marką stawia 21% badanych.  
Co ciekawe, motywy, którymi kierują się kobiety i mężczyźni „polubiając” 
marki w mediach społecznościowych są dość różne. Dla mężczyzn 
najważniejsze okazały się okołosprzedażowe działania marek jak konkursy  
i eventy (34%), ale też to panowie mają wyższe wskazania na odpowiedź 
„chcę wiedzieć co skupić” (27%). Polki doceniają natomiast najbardziej 
bezpośredni kontakt z marką (26%), informacje o nowościach (21%), a także 
bezpośrednie wskazówki, co kupić (19%).

Za co lubimy marki?
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Wykres 14: Powody lubienia marek w social media, 
Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=482, internauci lubiący marki 

w social media

ponieważ ta marka  
robi ciekawe rzeczy,  
np. eventy, konkursy

żeby wiedzieć co kupić

żeby mieć bezpośredni  
kontakt z marką

żeby otrzymywać  
informacje o nowościach

żeby mieć możliwość  
udziału w konkursach
żeby mieć informacje 

 o dedykowanych,  
unikalnych promocjach

ponieważ zainteresowała  
mnie reklama tej marki

dla inspiracji

żeby poinformować  
znajomych,  

że lubię tę markę
ponieważ znajomi  

polubili ją wcześniej

żadne z powyższych
3%

14%

12%

17%

18%

16%

14%

23%

21%

25%

22%

2%

13%

14%

15%

16%

16%

12%

21%

18%

27%

34%

3%

12%

11%

15%

15%

15%

19%

21%

26%

20%

14%

kobieta mężczyzna internauci

Powody lubienia i śledzenia marek w social media

Polacy wskazują 
średnio 2 powody 
lubienia marek w social 
media
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Polacy zapytani o to, jakie marki lubią w social media, wymieniają średnio 3. 
Zdecydowanie najczęściej spontanicznie wskazujemy marki z kategorii hobby, 
elektronika i moda / uroda, a w poszczególnych kategoriach nazwy takie jak: 
dla kategorii modowej - Adidas, Nike, Zalando, Zara, Puma, Reebok, House, 
Vistula, Ecco, w ramach elektroniki - Samsung, Philips, Nokia, LG, Sony, 
Apple, a w branży kosmetyki - Garnier, Nivea Vichy, Golden Rose. Z innych 
kategorii, pojawiło się także dużo wskazań na Orange, Allegro, Tesco i Costa 
Coffee. Jeśli chodzi o wspomagane wskazania na kategorie, w jakich Polacy 
polubili i śledzą marki, to deklarujemy ich przeciętnie 2, a top 3 stanowią 
hobby, elektronika oraz moda. Okazuje się też, że są duże różnice w 
preferowanych kategoriach w zależności od płci konsumentów. Kategorie 
związane z hobby i modą częściej lubią i śledzą Polki (odpowiednio +4 p.p.  
i + 10 p.p. przewagi), a Polacy aplikacje (+9 p.p.), sport (+12 p.p.), platformy 
zakupowe (+12 p.p.) i produkty spożywcze (+ 6 p.p.).

Ulubione marki
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Wykres 15: Kategorie, w jakich lubimy marki w social media,  
Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=482, internauci lubiący marki w social media
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12%
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Polacy lubią marki 
średnio w 3 różnych 
kategoriach

Jakie kategorie i marki cieszą się największą popularnością?
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Pokazane do tej pory wyniki wyraźnie wskazują, że znaczący odsetek 
Polaków lubi marki w social media i zjawisko to dotyczy różnych kategorii. 
Jednocześnie podstawowe pytanie brzmi - jakie to ma znaczenie dla marek? 
Czy pomaga w sprzedaży? czy wpływa na wizerunek? Pierwsza z odpowiedzi 
na to pytanie przed nami. Polacy korzystający z mediów społecznościowych, 
zapytani o to, czy fakt, że lubi się daną markę i obserwuje ją w social media 
wpływa w jakiś sposób na ich sympatię do niej, w większości mówią, że tak 
lub raczej tak. W sumie wpływ polubienia marki na zwiększenie sympatii do 
niej potwierdza 62% badanych. Analizując dalej, można powiedzieć, że 
kobiety są bardziej zdecydowane jeśli chodzi o opinię na temat wpływu 
lubienia na sympatię dla marek - działanie takie zdecydowanie potwierdza 
27% pań w porównaniu do 13% panów. 

Wpływ „lubienia”
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Wykres 16: Czy lubienie marki w social media zwiększa 
sympatię do niej?,  

Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=1022, internauci 
korzystający regularnie z social media

11%27%40%22%

ZDECYDOWANIE TAK 
RACZEJ TAK
RACZEJ NIE
ZDECYDOWANIE NIE

Wykres 17: Czy lubienie marki w social media zwiększa sympatię  
do niej?,  

Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=1022, internauci korzystający regularnie 
z social media wg płci

mężczyzna

kobieta 11%

14%

32%

23%

30%

49%

27%

14%

ZDECYDOWANIE TAK RACZEJ TAK
RACZEJ NIE ZDECYDOWANIE NIE

62% Polaków zgadza 
się z opinią, że 
lubienie marek 
zwiększa sympatię 
do nich

Czy warto, żeby konsumenci polubili markę?
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Raport wyraźnie wskazuje, jak ważne są wszelkie działania 
angażujące konsumenta w „dialog” z internetowym sprzedawcą: 
możliwość dzielenia się opiniami, bezpośredni kontakt z daną marką, 
konsultacje przed zakupem, poznanie ambasadorów danej marki. 
Wszystko to wpływa na wskaźniki konwersji (czyli procent 
skutecznych zakupów). Podobnie, raport potwierdza rosnącą rolę 
handlu już nie internetowego (e-commerce), ale mobilnego (m-
commerce), czyli zakupów dokonywanych w dowolnym momencie i za 
pomocą dowolnego urządzenia przenośnego - najczęściej smartfona, 
z dostępem do internetu - gdzie karta płatnicza może być źródłem 
pieniądza. 
Do podobnych wniosków prowadzi niedawny raport Future of Retail 
(Przyszłość handlu detalicznego) opracowany na zlecenie Visa. 
Pokazuje on, że planując rozwój swojego biznesu detaliści powinni 
uwzględniać takie trendy konsumpcyjne, jak: 

• Oczekiwanie spersonalizowanego doświadczenia zakupowego na 
każdym etapie relacji z marką. Zakupy - czy to w handlu 
tradycyjnym, czy w elektronicznym - nie ograniczają się już 
bowiem do prostego zaspokajania potrzeb lub zachcianek; 
obecnie klienci oczekują również pozytywnych emocji  
i spersonalizowanych ofert. 

• Play to pay, czyli rola mediów społecznościowych, które stają się 
nieodłączną częścią procesu i doświadczenia zakupowego. Jak 
wskazują wyniki badań Visa, w dzisiejszych czasach - gdy 
konsumenci mają większe możliwości komunikowania się ze sobą 
niż kiedykolwiek przedtem - sprawą o zasadniczej wadze dla 
detalistów staje się integracja z mediami społecznościowymi.  
W tym kontekście jednym z najważniejszych elementów, na który 
powinni zwrócić uwagę detaliści, jest zmiana zwyczajów 
zakupowych konsumentów - od postawy „kup teraz” do „poczekaj, 
zastanów się, skonsultuj”. W ramach takiego podejścia zakup 
poprzedza zaznajomienie się z opiniami przyjaciół, wyszukanie 
najlepszych cen, itd.
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raport potwierdza 
rosnącą rolę handlu 
nie internetowego ale 
mobilnego

Trendy zakupowe
Planując rozwój biznesu, uwzględniaj trendy konsumpcyjne
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• Potencjał technologii mobilnych, które mogą wypełnić lukę 
pomiędzy doświadczeniem zakupu on-line i w sklepie 
stacjonarnym. Smartfony nie tylko umożliwiają wzajemną 
komunikację pomiędzy kupującymi (m.in. za pośrednictwem 
mediów społecznościowych), ale również mogą pomóc usunąć 
bariery pomiędzy spersonalizowanym doświadczeniem 
zakupowym w świecie cyfrowym a handlem stacjonarnym. 
Technologia mobilna może również poprawić doświadczenie 
klienta na etapie płacenia: mobilne terminale płatnicze sprzyjają 
odejściu od sztywno umiejscowionych kas ku obszarowi 
ekspozycji towarów - tym samym silniej przyciągając uwagę 
klienta. Co więcej, usługi płatności mobilnych umożliwiają 
płacenie kartą w sposób szybszy i wygodniejszy niż kiedykolwiek 
przedtem. 

Co w tej mierze może zrobić organizacja płatnicza, taka jak Visa? Na 
pewno - i to już się dzieje - wprowadzać jak najprostsze i jak 
najwygodniejsze formy płatności działające we wszystkich kanałach 
sprzedaży, z dowolnego miejsca, o dowolnej porze i za pomocą 
dowolnego urządzenia. 
Visa Europe jest przekonana, że przyszłość należy do płatności 
mobilnych, a silne wsparcie ich rozwoju zapewniają system 
tokenizacyjny Visa oraz program rozwoju płatności cyfrowych VEDEP 
(Visa Europe Digital Enablement Programme). Warto wspomnieć, że 
w Polsce usługi mobilnych płatności zbliżeniowych już udostępnili lub 
przygotowują się do ich świadczenia wydawcy ponad 80% kart Visa. 
Ważnym rozwiązaniem jest również Visa Checkout - to usługa, która 
pozwala w sposób łatwy, szybki i przede wszystkim bezpieczny 
dokonywać płatności w internecie. W Visa Checkout można 
przechowywać dane wszystkich swoich kart - zarówno debetowych, 
jak i kredytowych - a płatność potwierdzana jest hasłem. Dokonując 
transakcji nie trzeba już wpisywać wszystkich danych karty, co 
znacznie przyspiesza proces i ułatwia go w kanałach mobilnych. 
Usługa Visa Checkout jest dostępna w wielu krajach świata. 
Innym przykładem jest rozwiązanie nazywane card-on-file, czyli 
możliwość zapisania danych naszej karty w systemie sprzedawcy lub 
jego agenta rozliczeniowego po to, byśmy przy kolejnych zakupach 
nie musieli mozolnie wpisywać tych danych od nowa, tylko mogli 
zapłacić „jednym kliknięciem”. 
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Najczęściej z opinią, że lubienie marek zwiększa sympatię do nich zgadzają 
się najmłodsi użytkownicy social media. W przypadku analizy miejsca 
zamieszkania, nie widać natomiast wyraźnych prawidłowości - poziom 
uznania dla powyższej opinii waha się od 52% w przypadku największych 
miast do 67% w przypadku miast średnich. 
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Wykres 18: Czy lubienie marki w social media zwiększa sympatię  
do niej?,  

Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=1022, internauci korzystający regularnie 
z social media wg wieku

15-18

19-24

25-34

35-44

45-54

>54 37%

8%

10%

6%

6%

15%

33%

44%

34%

23%

22%

24%

27%

33%

38%

47%

52%

27%

3%

16%

18%

24%

20%

34%

ZDECYDOWANIE TAK RACZEJ TAK
RACZEJ NIE ZDECYDOWANIE NIE

Wykres 19: Czy lubienie marki w social media zwiększa sympatię  
do niej?,  

Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=1022, internauci korzystający regularnie 
z social media wg wielkości miejsca zamieszkania

wieś

miasto < 20 tys.  
mieszkańców

miasto 20-50 tys.  
mieszkańców

miasto 50-100 tys.  
mieszkańców

miasto 100-200 tys.  
mieszkańców

miasto 200-500 tys.  
mieszkańców

miasto > 500 tys.  
mieszkańców 7%

11%

7%

3%

10%

10%

14%

41%

35%

26%

40%

24%

35%

21%

30%

47%

43%

45%

39%

44%

39%

22%

7%

24%

12%

27%

11%

26%

ZDECYDOWANIE TAK RACZEJ TAK
RACZEJ NIE ZDECYDOWANIE NIE

im młodsza grupa 
wiekowa tym wyższy 
potencjalny wpływ 
lubienia marek
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Wykres 20: Czy lubienie marki w social media zwiększa sympatię  
do niej?,  

Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=1022, internauci korzystający regularnie 
z social media wg płci

"lajkuję" marki  
w social media

nie "lajkuję" marek  
w social media 20%

2%

37%

12%

33%

48%

10%

38%

ZDECYDOWANIE TAK RACZEJ TAK
RACZEJ NIE ZDECYDOWANIE NIE

wpływ polubienia 
marki na zwiększenie 
sympatii do niej 
potwierdza 88% 
badanych

Najważniejszą jednak różnicę widać, gdy pytanie o wpływ lubienia marek na 
zwiększenie sympatii do nich zadamy osobom nie śledzącym marek  
i śledzącym marki w social media. Okazuje się, że jeśli lubimy marki w social 
media, to zdecydowanie częściej przyznajemy, że wpływa to na zwiększenie 
naszej sympatii do tych marek. Twierdzi tak 86% osób w tej grupie. Wśród nie 
lubiących marek w social media, opinię tę podziela natomiast 43%, też dużo.



„Kupuję to”  
w social media
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W najnowszych badaniach dotyczących e- i m-commerce m.in „M-commerce. 
Kupuję mobilnie” z września 2015 roku i „mShopper 2.0” z marca 2016 roku 
widać wyraźnie, że konieczność logowania i rejestracji w sklepie to dwa 
najważniejsze czynniki zniechęcające konsumentów do zakupu. Wyniki 
badania „Lubię to czy kupuję to” pokazują natomiast, że rozwiązaniem tego 
problemu może być logowanie się przy pomocy kont społecznościowych. 
Okazuje się, że poza mediami społecznościowymi taki „social login” 
wykorzystuje 34% konsumentów korzystających z social media. Co więcej, 
wśród najmłodszych Polaków z grup 15-18 lat i 19-24 lata wskaźnik logowania 
przy pomocy konta społecznościowego sięga już odpowiednio 52% i 47%. 
Zdecydowanie częściej logują się w ten sposób także osoby, które „lubią”  
i śledzą marki w social media. Dla nich wspomniany wskaźnik to już 59%.

Social login
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logowanie się przy 
pomocy konta 
społecznościowego 
wspiera e-commerce

Wykres 21: Logowanie się z wykorzystaniem profilu społecznościowego 
poza social media,  

Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=1022, internauci korzystający regularnie 
z social media

66%34%

TAK NIE

Wykres 22: Logowanie się z wykorzystaniem profilu społecznościowego 
poza social media,  

Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=1022, internauci korzystający regularnie 
z social media

"lajkuję" marki  
w social media

nie "lajkuję" marek  
w social media 86%

41%

14%

59%

TAK NIE

Czy korzystamy z nowych możliwości zakupowych?
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Osoby, które wykorzystują „social login”, najczęściej przy pomocy konta 
społecznościowego logują się do sklepów internetowych (48%). 1/4 loguje się 
także w ten sposób do platform zakupowych. Wysoki odsetek deklarujących 
logowanie się w ten sposób do konta elektronicznego w banku lub różnych 
platform związanych z finansami wskazuje, że konsumenci uznają ten sposób 
za bezpieczny. Do e-sklepów najczęściej logują się z wykorzystaniem profilu 
społecznościowego osoby w wieku 25-34 lata (52%), a także osoby nieco 
młodsze, w wieku 19-24 lata, i nieco starsze - w grupie 35-44 lata. Dla nich 
poziom wykorzystania „social loginu” jest równy 37%. 
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Wykres 23: Miejsca, gdzie konsumenci wykorzystują „social login”,  
Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=458, internauci logujący się poza social media z 

wykorzystaniem konta społecznościowego

13%

22%
24%24%

28%

48%

sklep internetowy
forum intrenetowe
platforma zakupowa
serwisy z opiniami
konto elektroniczne w moim banku
aplikacje mobilne marek
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Okazuje się, że polscy użytkownicy mediów społecznościowych nie tylko 
„lubią” i śledzą marki w social media, ale wchodzą z nimi w bardzo różne 
interakcje wykorzystując rozmaite funkcjonalności tych serwisów. Jedną  
z takich form jest korzystanie z przycisku „kup”. Na pytanie o używanie 
przycisku, 38% odpowiada twierdząco. W przypadku osób, które lubią marki 
w social media jest to natomiast 59%. Użytkownicy przycisku „kup” 
najczęściej korzystają z niego na Facebooku (60%). Instagram, Google+, 
Twitter i Pinterest zdobyły w tym kontekście między 6% a 10% głosów. 

Przycisk „kup”
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Wykres 24: Korzystanie z przycisku „kup”,  
Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=1022, internauci korzystający regularnie 

z social media

15%47%29%9%

ZDECYDOWANIE TAK RACZEJ TAK
RACZEJ NIE ZDECYDOWANIE NIE

Wykres 25: Korzystanie z przycisku „kup”,  
Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=1022, internauci korzystający regularnie 

z social media wg lubienia marek w social media

"lajkuję" marki  
w social media

nie "lajkuję" marek  
w social media 18%

12%

61%

29%

21%

40%

1%

19%

ZDECYDOWANIE TAK RACZEJ TAK
RACZEJ NIE ZDECYDOWANIE NIE

Czy korzystamy z nowych możliwości zakupowych?

z przycisku „kup” 
skorzystało już 38% 
użytkowników social 
media
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Wprowadzenie przycisku „kup” przez Facebook, a potem kolejne media 
społecznościowe wzbudziło wiele dyskusji wśród marketerów w kontekście 
tego, czy to spodoba się konsumentom, czy raczej ich zniechęci. Poniżej 
odpowiedź na to pytanie. Widać, że Polacy mają zdania podzielone, ale 
większość (61%) jest na „tak”. Nieco większymi zwolennikami przycisku „kup” 
są mężczyźni (+8 p.p. przewagi), a także osoby w grupach wiekowych 19-24  
i 25-34 lata. W grupie wiekowej 15-18 lat natomiast opinie są bardzo skrajne. 
48% uważa „kup” za zdecydowanie przydatną funkcjonalność ale aż 20% za 
zdecydowanie nieprzydatną. 
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61% użytkowników 
social media ocenia 
przycisk „kup” 
pozytywnie

Wykres 26: Ocena przycisku „kup”,  
Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=1022, internauci korzystający regularnie z social media

5%5%

30%

37%

24%

bardzo przydatna umiarkowanie przydatna raczej nieprzydatna
zdecydowanie nieprzydatna nie wiem jak jej użyć
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Zadaliśmy także pytanie o dokonanie zakupu w mediach społecznościowych. 
Taką aktywność potwierdziło 32% użytkowników social media. Nieco częściej 
takiego zakupu dokonały kobiety (34%), osoby w wieku 19-24 i 25-34 lata 
(44%) oraz mieszkańcy dużych i średnich miast (wskazania odpowiednio 
między 45% a 50%).

Zakup w social media
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Wykres 27: Dokonanie zakupu w social media,  
Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=1022, internauci korzystający regularnie 

z social media

68%32%

TAK NIE

Wykres 28:  Dokonanie zakupu w social media,  
Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=1022, internauci korzystający regularnie 

z social media wg lubienia marek w social media

"lajkuję" marki  
w social media

nie "lajkuję" marek  
w social media 89%

40%

11%

60%

TAK NIE

Na zakupy w social media zdecydowanie wpływa to, czy jesteśmy fanami 
marek. Osoby, które marki „lajkują” aż pięciokrotnie częściej wskazują,  
że kupiły coś w mediach społecznościowych. 

lubienie marki 
pięciokrotnie 
zwiększa szansę na 
jej zakup w social 
media

Czy konsumenci kupują w social media?
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Bezpośredni kontakt z marką nawiązuje 33% użytkowników social media. 
Nieco częściej są to kobiety niż mężczyźni (+4 p.p.), a patrząc na wiek, osoby 
w grupie 15-18 lat, gdzie ten współczynnik wynosi aż 57%. Wielkość miejsca 
zamieszkania nie różnicuje w znaczący sposób skłonności do 
bezpośredniego kontaktu z markami w social media, aczkolwiek można 
zauważyć, że stosunkowo najrzadziej kontaktują się z markami w ten sposób 
mieszkańcy wsi. 

Bezpośredni kontakt
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Wykres 29: Bezpośredni kontakt z markami w social media,  
Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=1022, internauci korzystający regularnie 

z social media

67%33%

TAK NIE

Wykres 30:  Bezpośredni kontakt z markami w social media, 
Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=1022, internauci korzystający regularnie 

z social media wg lubienia marek w social media

"lajkuję" marki  
w social media

nie "lajkuję" marek  
w social media 83%

45%

17%

55%

TAK NIE

Czynnikiem zdecydowanie zwiększającym skłonność do bezpośredniego 
kontaktu z marką w social media jest jej „polubienie”. Fani marek kontaktują 
się z nimi bezpośrednio ponad trzykrotnie częściej niż pozostali użytkownicy 
mediów społecznościowych.

Czy konsumenci kontaktują się z markami?

lubienie marki 
trzykrotnie zwiększa 
szansę na 
bezpośredni kontakt
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Bezpośredni kontakt to także wymaganie od marki odpowiedzi i to dosyć 
szybko. Ta szybkość dotyczy szczególnie social media. Jak pokazują dane, 
gdy kontaktujemy się z marką poprzez mail lub formularz www, czas jaki 
dajemy marce na odpowiedź jest nieco dłuższy, aczkolwiek i tak większość  
z nas - konsumentów - oczekuje odpowiedzi maksymalnie w ciągu kilku 
godzin. Okazuje się też, że fani dla marki oznaczają wcale nie mniejsze,  
a jeszcze wyższe wymagania pod względem czasu odpowiedzi. Wśród osób 
„lajkujących” marki w social media prawie 20% oczekuje odpowiedzi 
natychmiast, a kolejne 16% maksymalnie w ciągu godziny. 
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Wykres 31: Korzystanie z przycisku „kup”,  
Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=1022, internauci korzystający regularnie 

z social media wg lubienia marek w social media

odpowiedź na mail  
/ formularz www

odpowiedź  
w social media 14%

20%

1%

3%

10%

15%

28%

24%

20%

14%

15%

12%

12%

12%

od razu do godziny w ciągu 1-2 godzin w ciągu kilku godzin
do 24 godzin inne nie wiem

Wykres 32: Korzystanie z przycisku „kup”,  
Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=1022, internauci korzystający regularnie 

z social media wg lubienia marek w social media

"lajkuję" marki  
w social media

nie "lajkuję" marek  
w social media 19%

6%

1%8%

13%

32%

24%

18%

22%

14%

16%

8%

19%

od razu do godziny w ciągu 1-2 godzin w ciągu kilku godzin
do 24 godzin inne nie wiem

zdecydowana 
większość 
konsumentów 
oczekuje odpowiedzi 
maksymalnie w ciągu 
godzin



 Lubię to czy kupuję to, Mobile Institute dla Izby Gospodarki Elektronicznej

Media społecznościowe to przede wszystkim miejsce, gdzie konsumenci 
mają głos - dzielą się informacjami, opiniami i „share’ują” różne formy 
kontentu. Czy dotyczy to również marek i doświadczeń zakupowych? Wyniki 
pokazują wyraźnie, że tak i to w bardzo dużym stopniu. Zarówno sami 
dzielimy się informacją o naszych zakupach, jak i zwracamy baczną uwagę 
na takie informacje i opinie pochodzące od naszych znajomych. Dodatkowo, 
otrzymane od znajomych informacje zachęcają nas do zapoznania się  
z ofertą danej marki. Użytkownicy social media deklarują również, że opinie  
i informacje uzyskane od ich znajomych mają znaczny wpływ na decyzje 
zakupowe. I są to zarówno pozytywne, jak i negatywne informacje.  

Dzielenie się informacją
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Wykres 33: Dzielenie się informacją o zakupie, marce, produkcie w social 
media,  

Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=1022, internauci korzystający regularnie 
z social media wg lubienia marek w social media

dzielę się  
informacjami  
o markach,  
zakupach,  
produktach

moi znajomi  
dzielą się  

informacjami  
o markach,  
zakupach,  
produktach

47%

39%

53%

61%

TAK NIE

Wykres 34: Czy informacje i opinie znajomych wpływają na decyzje 
zakupowe,  

Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=1022, internauci korzystający regularnie 
z social media wg lubienia marek w social media

pozytywne  
opinie i informacje

negatywne  
opinie i informacje 7%

5%

27%

19%

47%

55%

19%

21%

ZDECYDOWANIE TAK RACZEJ TAK
RACZEJ NIE ZDECYDOWANIE NIE

pozytywne  
i negatywne opinie 
wpływają na decyzje 
zakupowe około 70% 
konsumentów

Czy konsumenci dzielą się doświadczeniami zakupowymi?
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Media społecznościowe to także miejsce, gdzie aktywnie prosimy o pomoc  
w podjęciu decyzji zakupowych. W ten sposób wykorzystuje social media 
56% ich użytkowników. Nieco częściej są to kobiety niż mężczyźni,  
a zdecydowanie częściej osoby młode, w wieku 15-34 lata. Aktywnie o takie 
informacje proszą też fani różnych marek w social media. A o co pytamy 
najczęściej? Okazuje się, że takie konsultacje zakupowe dotyczą bardzo 
różnych produktów. Najczęściej Polacy wskazują, że pytali o opinie dotyczące 
kosmetyków, w tym perfum, kremów, szminki, produktów modowych jak buty, 
spodnie, torebka oraz elektroniki jak telewizor, smartfon, konsola do gry, czy 
klawiatura. Bardzo często Polacy pytają też o specjalistyczne produkty, jak 
ubiór i wyposażenie niezbędne do uprawiania konkretnego sportu, np. dla 
biegaczy. Wygląda zatem na to, że dialogi w mediach społecznościowych są 
dobrym odbiciem trendów społecznych, z których jednym jest 
„smartfonizacja”, a kolejnym prowadzenie zdrowszego trybu życia i „bycie fit” 
dzięki bieganiu, czy codziennym ćwiczeniom. 

Konsultacje zakupowe
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Wykres 35: Aktywna prośba w social media o informacje lub opinie 
dotyczące rozważanej zakupowo marki,  

Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=1022, internauci korzystający regularnie 
z social media

44%56%

TAK NIE

Wykres 36: Aktywna prośba w social media o informacje lub opinie 
dotyczące rozważanej zakupowo marki,  

Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=1022, internauci korzystający regularnie 
z social media

"lajkuję" marki  
w social media

nie "lajkuję" marek 
w social media 72%

36%

28%

64%

TAK NIE

56% użytkowników 
social media 
aktywnie konsultuje 
tu swoje zakupy

Czy aktywnie prosimy o informacje zakupowe?
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Media społecznościowe to bardzo dobre źródło informacji. Według badania 
„Smart Living” opublikowanego przez Hi’Shine w kwietniu tego roku 33% 
internautów wskazuje, że korzysta z mediów społecznościowych jako ze 
źródła newsów. Wyniki niniejszego badania pokazują, że dzięki social media 
poznajemy także nowe marki. Tak wskazuje 46% użytkowników social media. 
Zdecydowanie częściej poznawanie nowych marek dzięki mediom 
społecznościowym deklarują kobiety (17 p.p. przewagi), a biorąc pod uwagę 
wiek - osoby w grupach 19-24 lata i 25-34 lata - gdzie ten wskaźnik sięga 
odpowiednio 69% i 59%. Najczęściej nowe marki w social media poznają 
mieszkańcy największych miast i wsi, a najrzadziej mieszkańcy średnich  
i małych miast. Jeśli zaś sprawdzimy jak zachowują się w tym kontekście fani 
marek, to ta grupa wskazuje trzykrotnie częściej na poznanie nowej marki 
dzięki social media. 

Poznawanie nowych marek
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Wykres 37: Poznawanie nowych marek przez social media,  
Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=1022, internauci korzystający regularnie 

z social media

54%46%

TAK NIE

Wykres 38:  Poznawanie nowych marek przez social media, 
Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=1022, internauci korzystający regularnie 

z social media wg lubienia marek w social media

"lajkuję" marki  
w social media

nie "lajkuję" marek  
w social media 77%

25%

23%

75%

TAK NIE

Czy dzięki social media konsumenci poznają nowe marki?

nowe marki dzięki 
social media 
poznaje prawie 
połowa 
użytkowników



 Lubię to czy kupuję to, Mobile Institute dla Izby Gospodarki Elektronicznej

Z social media Polacy czerpią także inspiracje, w tym te zakupowe. Z takim 
stwierdzeniem zgadza się 44% użytkowników mediów społecznościowych,  
a 64% osób, które „lajkują” i śledzą różne marki w social media. Te osoby 
wskazują, że zdarza im się zainspirować informacją w social media i zakupić 
produkt, którego wcześniej nie znali lub w ogóle nie rozważali, a teraz, dzięki 
opiniom znajomych, zmienili zdanie. Co ciekawe, na inspiracje pochodzące  
z social media bardziej wrażliwi są mężczyźni (+16 p.p.) i, w zasadzie, osoby 
w każdym wieku. Właściwie tylko grupa 45-54 lata wskazała niższe 
zainteresowanie mediami społecznościowymi jako źródłem inspiracji 
zakupowych (33%). W pozostałych grupach wiekowych od 41% do 52% osób  
w takim właśnie kontekście wykorzystuje social media. Pod względem 
lokalizacji konsumentów, najchętniej inspiracje zakupowe z mediów 
społecznościowych czerpią mieszkańcy największych miast pow. 500 tys. 
mieszkańców (57%).

Inspiracje 
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Wykres 39: Zainspirowanie się informacją w social media i zakup nie 
rozważanego wcześniej produktu,   

Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=1022, internauci korzystający regularnie 
z social media

56%44%

TAK NIE

Wykres 40: Zainspirowanie się informacją w social media i zakup nie 
rozważanego wcześniej produktu,   

Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=1022, internauci korzystający regularnie 
z social media wg lubienia marek w social media

"lajkuję" marki  
w social media

nie "lajkuję" marek 
 w social media 72%

36%

28%

64%

TAK NIE

Czy social media inspirują do zmiany decyzji zakupowych? 

44% kupiło produkt, 
którego wcześniej  
nie rozważali dzięki 
informacjom  
w social media
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Obok inspiracji i odkrywania nowych produktów, social media pomaga też 
konsumentom podjąć decyzję co do konkretnej marki. Takie działanie mediów 
społecznościowych deklaruje 40% użytkowników. To osoby, którym zdarza się 
zmienić zdanie i zakupić produkt innej marki niż wcześniej planowały ze 
względu na informacje otrzymane w mediach społecznościowych. Dla osób 
„lubiących” marki w mediach społecznościowych ten wskaźnik jest jeszcze 
wyższy i sięga 62%. 
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40% kupiło produkt 
innej marki niż 
zamierzało na 
podstawie informacji 
w social media

Wykres 41: Zakup innej marki niż rozważana wcześniej na podstawie 
informacji w social media,  

Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=1022, internauci korzystający regularnie 
z social media

60%40%

TAK NIE

Wykres 42:  Zakup innej marki niż rozważana wcześniej na podstawie 
informacji w social media, Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=1022, 

internauci korzystający regularnie z social media wg lubienia marek w social 
media

"lajkuję" marki  
w social media

nie "lajkuję" marek  
w social media 77%

38%

23%

62%

TAK NIE



Komentarze  
i opinia 
a sprzedaż
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Ponad połowa użytkowników social media dzieli się opiniami o markach, 
produktach i usługach. Nieco częściej są to mężczyźni niż kobiety (+3 p.p.) 
przewagi. Jeśli chodzi zaś o grupy wiekowe, w zasadzie skłonność do 
opiniowania jest tak samo wysoka w większości z nich oscylując wokół 60% - 
64%. Wyjątkiem jest grupa najstarsza 55+, która znacznie chętniej dzieli się 
opiniami (72%) i grupa najmłodsza w przedziale wiekowym 15-18 lat, która 
deklaruje mniejszą skłonność do dzielenia się opiniami (45%). Dane pokazują 
też, że konsumenci w Polsce są „rozgadani” niezależnie od wielkości miejsca 
zamieszkania. Skłonność do opiniowania waha się w różnych lokalizacjach od 
58% do 63%. Znacznie na skłonność do opiniowania wpływa natomiast fakt, 
czy dana osoba polubiła i śledzi jakieś marki w social media. Wśród takich 
osób opiniami dzieli się na co dzień 76%.

Opiniowanie 
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61% użytkowników 
social  media dzieli 
się na co dzień 
opiniami 

Wykres 43: Dzielenie się opiniami o markach, produktach i usługach,   
Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=1022, internauci korzystający regularnie 

z social media

39%61%

TAK NIE

Wykres 44: Dzielenie się opiniami o markach, produktach i usługach,   
Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=1022, internauci korzystający regularnie 

z social media wg lubienia marek w social media

"lajkuję" marki  
w social media

nie "lajkuję" marek  
w social media 49%

24%

51%

76%

TAK NIE

Czy opinie wpływają na zachowania zakupowe 
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Najpopularniejszą metodą dzielenia się opiniami pozostają formularze online 
wysyłane mailowo lub obecne na stronach www. Jednocześnie w czołówce 
znalazło się także pozostawianie opinii od razu w miejscu zakupu,  
np. restauracji, hotelu, czy sklepie stacjonarnym, jeśli tylko jest taka 
możliwość oraz opiniowanie na „wall”u danej marki w social media. Widać 
także, że osoby które „polubiły” i śledzą jakieś marki w social media, 
dostosowują także zwyczaje jeśli chodzi o opiniowanie. Najchętniej do 
dzielenia się opiniami wykorzystują już kanał społecznościowy i powierzchnię 
(wall) zarówno swoją, jak i ocenianych marek.  
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osoby śledzące 
marki chętniej 
dzielą się opiniami 
w social media

Wykres 45: Sposoby dzielenia się opiniami o markach, produktach  
i usługach,   

Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=1022, internauci korzystający 
regularnie z social media wg lubienia marek w social media

zostawiam opinię  
w postaci formularza  

na stronie lub  
wysyłanego mailowo, 

 jeśli jest taka możliwość

zostawiam opinię od razu  
w miejscu zakupu  

jeśli jest taka możliwość

w mediach  
społecznościowych  
na wallu danej marki

wysyłam mail  
na adres marki

w mediach  
społecznościowych  

na moim wallu  
z tagiem danej marki,  

sprzedawcy, czy restauracji

dzwonię do biura  
obsługi marki

żadne z powyższych
13%

16%

12%

16%

10%

21%

48%

7%

14%

21%

18%

31%

24%

26%

10%

15%

17%

17%

22%

23%

35%

wszyscy badani dzielący się opiniami
"lajkujący" marki w social media
nie "lajkujący" marek w social media
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Z punktu widzenia biznesu liczą się opinie zarówno pozytywne,  
jak i negatywne, aczkolwiek te ostatnie marki chciałyby otrzymywać zapewne 
mailowo lub w postaci formularzy i ankiet, a niekoniecznie widzieć na swoim 
„wallu’. A jakimi opiniami dzielą się konsumenci i w jaki sposób? Okazuje się, 
że osoby, które dzielą się tylko negatywnymi doświadczeniami z marką 
stanowią mniejszość (15%) natomiast największy odsetek wśród 
konsumentów stanowią osoby dzielące się zarówno pozytywnymi,  
jak i negatywnymi opiniami (43%). Co ciekawe, „lubienie” marek w social 
media ośmiela konsumentów i sprzyja dzieleniu się negatywnymi opiniami.  
W tej grupie skłonność do negatywnego opiniowania jest prawie dwukrotnie 
wyższa niż w grupie użytkowników nie „lubiących” żadnych marek w social 
media. Być może następnym pytaniem jakie należy zadać jest - czy i w jaki 
sposób forma dzielenia się opinią zależy od tego jaka jest to opinia?
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osoby „lubiące” marki 
odważniej dzielą się 
negatywnymi 
opiniami

Wykres 46: Typ opinii,   
Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=626, internauci korzystający regularnie z 

social media  i dzielący się opiniami wg lubienia marek w social media

użytkownicy  
social media

"lajkujący' marki  
w social media

nie "lajkujący" marek  
w social media 6%

20%

15%

35%

47%

43%

59%

33%

42%

głównie pozytywne zarówno pozytywne jak i negatywne
głównie negatywne

Typy opinii 
Jakimi opiniami dzielą się konsumenci?
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Okazuje się, że negatywne opinie dotrą do marki zwykle w postaci telefonu od 
zdenerwowanego klienta, a w drugiej kolejności mogą być pozostawione na 
jego prywatnym „wallu” i oznaczone tak, aby marka je zobaczyła. Jak 
wskazują konsumenci, to daje im poczucie, że „zostaną wysłuchani”.  
Co ciekawe na „wallu” marki „postują" raczej osoby, które dzielą się głównie 
pozytywnymi opiniami. Z tej metody, być może na szczęście dla marek, 
rzadko korzystają konsumenci, którzy dzielą się głównie negatywnymi 
opiniami. Pozytywnie nastawieni konsumenci często też korzystają  
z korespondencji mailowej i możliwości wypełnienia formularza, żeby 
podzielić się opinią. Wydaje się zatem, że najlepszym sposobem dla marki 
żeby dowiedzieć się co „robi dobrze” jest świadome zbieranie deklaratywnych 
opinii, a żeby dowiedzieć się o błędach, dobrze funkcjonujące telefoniczne 
buro obsługi klienta i tzw. „social listening” czyli monitoring social media. 
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opinie negatywne 
zwykle dotrą do marki 
drogą telefoniczną

Wykres 47: Sposoby dzielenia się opiniami o markach, produktach  
i usługach,   

Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=626, internauci dzielący się 
opiniami wg typu opinii

dzwonię do biura  
obsługi marki

w mediach społecznościowych  
na moim wallu  

z tagiem danej marki,  
sprzedawcy, czy restauracji

zostawiam opinię od razu  
w miejscu zakupu  

jeśli jest taka możliwość

zostawiam opinię  
w postaci  

formularza na stronie 
 lub wysyłanego mailowo,  
jeśli jest taka możliwość

w mediach  
społecznościowych  
na wallu danej marki

wysyłam mail  
na adres marki

1%

1%

12%

15%

48%

51%

37%

40%

23%

42%

12%

49%

62%

59%

65%

43%

40%

zarówno pozytywne jak i negatywne
głównie pozytywne
głównie negatywne
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Niezależnie czy konsumenci dzielą się pozytywnymi czy negatywnymi 
opiniami, chcą mieć taką możliwość. Usuwanie konsumenckich postów przez 
marki jest jednym z najbardziej negatywnie postrzeganych działań w social 
media. Ponad połowa użytkowników mediów społecznościowych nie 
akceptuje takiego postępowania. 
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usuwanie postów 
konsumenckich jest 
bardzo negatywnie 
postrzegane

Wykres 48: Usuwanie postów konsumenckich,   
Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=1022, internauci korzystający regularnie 

z social media wg lubienia marek w social media

użytkownicy  
social media

"lajkujący' marki  
w social media

nie "lajkujący" marek  
w social media 38%

23%

32%

17%

16%

16%

45%

61%

52%

negatywny pozytwny jest mi to obojętne
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Najczęściej konsumenci dzielą się opiniami, żeby ostrzec innych (24%), ale 
też pokazać swoje zadowolenie (24%). Te dwa powody znajdują się ex aequo 
na pierwszym miejscu, mimo, że powodują pozostawienie zgoła innej - 
negatywnej lub pozytywnej opinii. Prawie 20% konsumentów twierdzi też, że 
podzielenie się opinią to pewna forma nagrody i uznania dla marki za dobrą 
obsługę. Aż 17% nie pamięta powodów dzielenia się opinią.
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61% użytkowników 
social  media dzieli 
się na co dzień 
opiniami 

Powody opiniowania 

Wykres 49: Powody dzielenia się opiniami,  
Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=626, internauci korzystający regularnie z social media  

i dzielący się opiniami

17%

11%

16%

19%
21%

24%24%

żeby ostrzec innych
żeby pokazać swoje zadowolenie
żeby podzielić się dobrym doświadczeniem
żeby nagrodzić markę za dobry produkt lub obsługę
żeby promować dobre pratyki i wzorce jak traktować konsumenta
żeby wyładować złość na złą jakość produktu lub obsługę
nie wiem / nie pamiętam

Co daje konsumentom dzielenie się opiniami?
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Opinie stały się obecnie jednym z najważniejszych czynników budujących 
zaufanie i skłaniających do zakupu. Okazuje się bowiem, że opinie, jakie 
konsument pozyskuje z różnych źródeł, takich jak social media, blogi, 
wideoblogi, czy fora internetowe lub konsultacje ze znajomymi, budują już 
zaufanie nawet w większym stopniu niż zaufana marka sprzedawcy. Wygląda 
zatem na to, że opinie są w stanie zmienić naszą ocenę marki i efektywnie 
wpłynąć na zakup produktu od konkretnego dostawcy. Tym samym, z punktu 
widzenia marek, śledzenie i zarządzanie opiniami wydaje się już niezbędne. 
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dobre opinie 
wzbudzają już 
większe zaufanie 
konsumentów niż 
znana marka

Wykres 50: Co wzbudza największe zaufanie konsumentów?, 
Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=1637, internauci

zakupy  
modowe

zakupy  
elektroniki

zakupy  
wyposażenia 

 domu
15%

15%

12%

8%

7%

6%

11%

12%

10%

12%

10%

11%

10%

14%

13%

25%

26%

28%

19%

16%

20%

zaufana marka sprzedawcy
pozytywne opinie i komentarze internautów w social media, na forach, opinie blogerów
dokładny opis produktu i jego zdjęcia
moje poprzednie udane zakupy innych produktów w danej firmie
dobra reklama
możliwość porównania produktu z innymi w sieci na podstawie różnych parametrów
żadne z powyższych
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Największe znaczenie opinie mają przy wyborze i zakupie elektroniki, usług 
hotelowych czy bankowych, ale średnio badani wskazali aż 2 branże gdzie 
opinie są dla nich bardzo istotne. 
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elektronika to 
kategoria, gdzie opinie 
mają największe 
znaczenie

Wykres 51: Kategorie, gdzie opinie są najważniejsze dla podjęcia 
decyzji zakupowej,  

Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=1022, internauci korzystający 
regularnie z social media

elektronika / gadżety

hotele

bankowość

finanse / ubezpieczenia

moda / uroda

media

hobby

sport

platformy zakupowe

rozrywka

kultura / edukacja

aplikacje /  
programy / serwisy

wycieczki / wakacje

wyposażenie  
domu / ogrodu

restauracje

produkty spożywcze
związane  

z moją pracą,  
np. marketing /  

sprzedaż
inne

żadne z powyższych 11%

0%

4%

6%

6%

6%

11%

11%

11%

11%

12%

12%

13%

13%

14%

16%

19%

22%

26%



Jak oceniamy  
działania marek?
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Konsumenci zapytani o to, co marki powinny ich zdaniem robić w social 
media, wskazują przede wszystkim na inspirowanie. Tego zdania jest 31% 
badanych użytkowników mediów społecznościowych. Na kolejnych miejscach 
znalazły się informowanie o nowych produktach i usługach (27%)  
i organizacja promocji i konkursów (25%). 17% oczekuje, także że marki będą 
z nimi, jako fanami, konsultować w social media nowe produkty i usługi.  
W znacznie większym stopniu konsultacji, jak i konkursów, jak się okazuje, 
oczekują mężczyźni, a także osoby w wieku 19-24 lata. Młode osoby 
oczekują też częściej niż inni pokazywania przez marki trendów. Osoby, które 
„polubiły” marki w social media, mają z kolei wobec nich znacznie większe 
oczekiwania, w zasadzie w każdym obszarze. Zaledwie 1% z nich nie 
wskazał żadnych oczekiwań.
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Preferowane aktywności

Wykres 52: Marki w social media powinny głównie… 
Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=1022, internauci korzystający regularnie z social 

media
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Co marki powinny robić w social media?
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social media oczekuje 
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Okazuje się, że generalnie konsumenci oceniają komunikację marek niezbyt 
dobrze, na „trójkę z dużym plusem”, a dokładnie na 3,6 w skali 0-5. Jeszcze 
nieco niższe noty komunikacja uzyskuje wśród mężczyzn oraz skrajnych grup 
wiekowych - najmłodszej 15-18 lat i najstarszej 55+. Niższe oceny wystawiają 
komunikacji marek także osoby, które nie „lajkują” marek w social media,  
a także ci, którzy dzielą się w mediach społecznościowych głównie 
negatywnymi opiniami. Konsumenci mają też wyraźne typy jeśli chodzi  
o kategorie, w których ta komunikacja wygląda najlepiej. Takim 
zdecydowanym faworytem jest elektronika. 
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Ocena komunikacji

Wykres 53: Kategorie, gdzie komunikacja marek jest najlepsza, 
Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=1022, internauci korzystający 

regularnie z social media

elektronika / gadżety

hobby

aplikacje / programy / serwisy

moda / uroda

bankowość

finanse / ubezpieczenia

hotele

media

sport

kultura / edukacja
wyposażenie  

domu / ogrodu
rozrywka

platformy zakupowe

restauracje

wycieczki / wakacje

produkty spożywcze
związane z moją pracą,  
np. marketing / sprzedaż

żadne z powyższych 11%

1%

4%

5%

5%

7%

7%

7%

8%

9%

10%

10%

11%

11%

14%

15%

15%

25%

kategoria elektronika 
jest najlepiej 
oceniana pod 
względem 
komunikacji

Co konsumenci sądzą o komunikacji marek?
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Ciekawe wnioski przynoszą odpowiedzi konsumenckie na pytanie, kto jest 
najlepszym ambasadorem marki, tzn. powinien prezentować ją w social 
media. Otóż okazuje się, że są to przede wszystkim znane osoby i celebryci, 
a zaraz potem klienci i pracownicy. Warto też zauważyć, że osoby, które 
„polubiły” i śledzą marki w social media typują znacznie więcej potencjalnych 
ambasadorów niż statystyczny użytkownik social media, a także znacznie 
częściej wskazują blogerów oraz prezesów i dyrektorów nie docenianych 
przez ogół użytkowników social media.
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Ambasadorzy

Wykres 54: Osoby, które najlepiej reprezentują markę w social media,  
Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=1022, internauci korzystający regularnie z social media

8%

1%

14%

18%19%
21%

26%27%

znana osoba / celebryta
klienci
pracownicy
ekspert w danej dziedzinie, np. lekarz, kierowca rajdowy, stylistka
bloger / wideobloger
osoba reprezentująca firmę, np. prezes, dyrektor
Inne
żadne z powyższych

Kto powinien reprezentować markę w social media?

klienci na równi ze 
znanymi osobami 
najlepiej reprezentują 
markę
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Wśród użytkowników social media 33% wskazało, że nieobecność marki w 
mediach społecznościowych nie odbija się źle na jej wizerunku. Pozostali 
badani wskazali, że marka nieobecna w social media jest przede wszystkim 
„już w tym momencie przegrana” (24%), nie na czasie (21%)  
i niedostosowana do potrzeb nowoczesnych klientów. Jako nieprzyjazną 
określa taka markę 15% użytkowników social media. Wśród osób, które marki 
w social media „lubią” i śledzą liczba osób, które nie widzą problemu w tym, 
że danej marki nie ma social media jest jeszcze mniejsza - ich udział wynosi 
15%. Podobnie dzieje się w przypadku osób młodych, w wieku 15-18 lat  
i 19-24 lata, gdzie odsetek osób nie zwracających uwagi na to, czy dana 
marka jest w social media czy nie, jest na poziomie odpowiednio 8% i 22%.
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Statystyki i obecność

Wykres 55: Opinie o marce nieobecnej w social media,  
Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=1022, internauci korzystający regularnie z social media

33%

15%
18%

21%
24%

już w tym momencie przegrana
nie na czasie
niedostosowana do potrzeb nowczesnych klientów
nieprzyjazna
żadne z powyższych

marka nieobecna 
w social media jest 
według 
konsumentów już 
w tym momencie 
przegrana

Konsekwencje nieobecności w social media
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Co więcej, konsumenci zwracają też uwagę na liczbę fanów marki. Ich 
wysoka liczba jest utożsamiana z tym, że marka jest godna zaufania przez 
47% użytkowników social media. Liczba fanów przekłada się na zaufanie 
rownież dla 72% osób które „lajkują” marki w social media i ponad 60% osób 
w wieku 15-34 lata. Czyżby można było powiedzieć, że - szczególnie  
w przypadku młodych i aktywnych klientów - gdy nie ma Cię w social media to 
nie istniejesz?
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Wykres 56: Liczba fanów jako wyznacznik tego, czy marka jest godna 
zaufania,  

Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=1022, internauci korzystający regularnie 
z social media

53%47%

TAK NIE

Wykres 57: Liczba fanów jako wyznacznik tego, czy marka jest godna 
zaufania,   

Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=1022, internauci korzystający regularnie 
z social media wg lubienia marek w social media

"lajkuję" marki  
w social media

nie "lajkuję" marek  
w social media 71%

28%

29%

72%

TAK NIE

liczba fanów dla 
połowy konsumentów 
oznacza wiarygodność 
marki



Znaczenie kanału  
social media  
dla biznesu
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Wiemy już jak wygląda korzystanie z social mediów przez konsumentów  
i czego oczekują oni od marek. Sprawdźmy zatem w jakim stopniu firmy 
spełniają te oczekiwania i jak wygląda ich obecność na portalach 
społecznościowych. Wszystkie badane przez nas marki mają świadomość 
tego, że nieobecność w social media jest w dzisiejszych czasach 
wyznacznikiem niedostosowania do nowoczesnego rynku i klienta. 100% 
badanych przez nas marek ma konto w mediach społecznościowych, a 76%  
z nich prowadzi tam płatne działania, takie jak kampanie wspierające posty, 
czy zwiększające liczbę fanów. Wszystkie badane firmy posiadają konto na 
Facebooku, 64% na YouTube, 56% na Instagramie. Te trzy serwisy są 
również najpopularniejsze wśród konsumentów. 
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Obecność marek  

100% badanych 
firm ma konto w 
mediach 
społecznościowych

Czy marki są obecne tam, gdzie ich klienci?

Wykres 58: Posiadanie konta w mediach społecznościowych, 
Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=50, menedżerzy i właściciele firm

Facebook

YouTube

Instagram

Twitter

LinkedIn

Google+

Pinterest

GoldenLine

Snapchat

Nasza Klasa

Periscope

Vimeo

Flickr

Vine

ask.fm

Tinder

żadne z powyższych

nie wiem / nie pamiętam

żadne z powyższych 11%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

4%

12%

12%

40%

48%

52%

52%

56%

64%

100%
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Aż 16% przebadanych firm to marki, które deklarują posiadanie ponad  
100 000 fanów na swoim największym koncie społecznościowym. Do 
głównych działań marek w tym obszarze należy informowanie fanów  
o produktach i usługach (84%), inspirowanie (76%) oraz zamieszczanie 
informacji aktywizujących fanów (68%). Najwięcej - bo aż 44% 
analizowanych przez nas marek - zamieszcza posty kilka razy w tygodniu,  
a kilka razy dziennie aż 28%, z czego wynika, iż firmy także wiedzą, że 
stała komunikacja z klientami jest przez nich nie tylko mile widziana,  
a wręcz wymagana. Klienci 92% badanych marek, kontaktują się z nimi 
bezpośrednio za pomocą kanału social media. Ponad połowa 
analizowanych rzez nas firm odpowiada na posty fanów maksymalnie do 
godziny (56%) czyli dokładnie w takim czasie, jakiego oczekuje większość 
konsumentów. 

Działania marek

56

Wykres 59: Kontaktowanie się konsumentów za pomocą mediów 
społecznościowych,   

Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=50, menedżerzy i właściciele firm

8%92%

TAK NIE

Praktyki firm, a oczekiwania konsumentów

56% badanych firm, 
odpowiada swoim 
klientom maksymalnie 
w ciągu godziny

Wykres 60: Czas odpowiedzi na posty fanów, 
Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=50, menedżerzy i właściciele firm

czas odpowiedzi 8%16%20%28%28%

maksymalnie w kilka-kilkanaście minut do godziny w ciągu kilku godzin
w ciągu kilkunastu godzin 1-2 dni nie wiem
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Zarówno najważniejsze osoby w firmie, takie jak prezes, członkowie 
zarządu czy dyrekcja, jak również inni pracownicy analizowanych przez nas 
marek, angażują się we wsparcie działań firmy w social mediach,  
np. poprzez share’owanie różnych firmowych informacji. „Raczej tak”  
i „zdecydowanie tak” odpowiedziało w sumie 80% najważniejszych osób  
w firmie oraz dokładnie tyle samo pracowników niższego szczebla. Te dane 
są bardzo satysfakcjonujące, biorąc pod uwagę fakt, że to pracownicy, 
zaraz po znanych osobach i klientach, są według  konsumentów 
najlepszymi ambasadorami danej marki. 

Zaangażowanie pracowników
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Aktywne wsparcie działań firmy

80% pracowników firm 
deklaruje wsparcie ich 
działań w social 
mediach

Wykres 62: Wspieranie działań firmy - pracownicy, 
Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=50, menedżerzy i właściciele firm

wsparcie działań 4%16%48%32%

ZDECYDOWANIE TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE ZDECYDOWANIE NIE

Wykres 61: Wspieranie działań firmy - najważniejsze osoby w firmie, 
Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=50, menedżerzy i właściciele firm

wsparcie działań 20%32%48%

RACZEJ TAK ZDECYDOWANIE TAK RACZEJ NIE ZDECYDOWANIE NIE
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Śledzenie działań konkurencji w social media deklaruje 76% pytanych firm. 
Jeszcze więcej, bo aż 92% tych marek obserwuje statystyki dotyczące 
swoich kont w mediach społecznościowych. Do najważniejszych statystyk 
należy zasięg postów (96%) oraz liczba komentarzy pod postami (91%). 
Liczba fanów, ich przyrost bądź spadek, jak również liczba udostępnień 
danego posta otrzymało po 83% wskazań. Najrzadziej (choć i tak dość 
często) obserwowane są statystyki dotyczące prowadzonych kampanii 
płatnych (np. polubienie i kliknięcia), którymi zainteresowanych jest 70% 
firm. 

Statystyki
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Wykres 63: Obserwacja statystyk   
Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=50, menedżerzy i właściciele firm

8%92%

TAK NIE

analiza konkurencji i opinii o firmie

76% badanych firm 
śledzi działania 
konkurencji

Wykres 64: Obserwowane statystyki  
Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=46, menedżerzy i właściciele firm

70%74%
83%83%83%

91%
96%

zasięg postów liczba komentarzy pod postami
liczba fanów przyrost/spadek liczby fanów
liczba udostępnień posta liczba reakcji
statystyki dotcyzące kampanii płatnych
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84% przebadanych przez nas marek deklaruje, iż monitoruje opinie 
konsumentów w mediach społecznościowych, a 67% z nich korzysta w tym 
celu z dedykowanych narzędzi do monitoringu. Jak widać, przedstawiciele 
pytanych przez nas firm mają świadomość, że w oczach konsumentów 
marka, która nie śledzi opinii na swój temat, jest skazana na porażkę. 
Konsumenci oczekują dialogu, reakcji na zgłoszony problem czy pytanie,  
a jeśli taką otrzymają - potrafią to docenić. Ograniczanie się jedynie do łatwo 
dostępnych wypowiedzi zamieszczonych na „wall’u” marki jest już 
niewystarczające. Nowoczesne i sprytne firmy poszukują opinii w różnych 
źródłach.
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Wykres 65: Prowadzenie monitoringu opinii w social media,  
Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=50, menedżerzy i właściciele firm

16%84%

TAK NIE

z dedykowanych 
narzędzi monitoringu 
korzysta 67% firm

Wykres 66: Wykorzystywanie dedykowanych narzędzi do monitoringu,  
Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=42, menedżerzy i właściciele firm 

prowadzący monitoring

33%67%

TAK NIE
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Jedynie 28% przebadanych przez nas firm, umożliwia swoim klientom 
kupowanie produktów lub usług bezpośrednio w kanale social media.  
Nie lepiej sytuacja wygląda wygląda w kwestii logowania się do e-sklepu, 
czy serwisu firmy za pomocą mediów społecznościowych - tę opcję 
umożliwia jedynie 24% marek. Jak widać w tym obszarze marki zostają w 
tyle za oczekiwaniami konsumentów, z których - jak już pisaliśmy - 61% 
uznaje przycisk „kup” za przydatny a 34% deklaruje korzystanie z „social 
loginu”. 

Kupowanie i logowanie
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Wykres 67: Umożliwienie opcji kupowania przez social media,   
Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=50, menedżerowie i właściciele firm

72%28%

TAK NIE

Czy firmy umożliwiają klientom logowanie i kupowanie z poziomu 
social media?

tylko 24% marek 
umożliwia logowanie  
z poziomu mediów 
społecznościowych

Wykres 68: Umożliwienie logowania do e-sklepu przez social media,  
Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=50, menedżerowie i właściciele firm

76%24%

TAK NIE



5 przykazań  
dla sklepów
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Bądź obecny w social media, dla coraz większej liczby konsumentów sama 
obecność, jak i liczba Twoich fanów, ma duże znaczenie i wpływa na 
wiarygodność.

5 przykazań dla sklepów
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1
Jeśli sprzedajesz w sieci, daj konsumentom możliwość skorzystania  
z przycisku „kup”.2
Jeśli sprzedajesz w sieci, daj konsumentom możliwość zalogowania się do 
Twojego sklepu z wykorzystaniem profilu społecznościowego.3
Daj Twoim pracownikom prawo wypowiadania się i rekomendowania 
produktów Twojej marki w social media. Według Polaków to jedni z lepszych  
i bardziej zaufanych ambasadorów, zaraz po samych klientach.4
Bądź gotowy na bezpośredni kontakt z konsumentami. Użytkownicy social 
media kontaktują się bezpośrednio z markami i oczekują bezpośredniej  
i szybkiej odpowiedzi.5



Metodologia
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Raport „Lubię to czy kupuję to” powstał na podstawie badania ilościowego 
zrealizowanego przez Mobile Institute na zlecenie Izby Gospodarki 
Elektronicznej. 
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W ramach projektu zrealizowaliśmy badanie na dwóch grupach:  
(1) konsumentów, gdzie zebraliśmy opinie 1637 Polaków, w tym 1022 
korzystających regularnie z mediów społecznościowych i (2) biznesu, gdzie 
pozyskaliśmy opinie 50 menedżerów i właścicieli firm. Do realizacji badania 
wykorzystaliśmy responsywne ankiety CAWI (Computer-Assisted Web 
Interview) emitowane na stronach www oraz w wysyłce mailowej. Badanie 
przeprowadziliśmy w dniach 17-30 kwietnia 2016 roku. W przypadku badania 
konsumenckiego struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi 
analitycznej i odpowiada strukturze polskich internautów w wieku 15 i więcej 
lat pod względem płci, wieku i wielkości miejsca zamieszkania. W analizie 
wzięliśmy pod uwagę tylko kompletne ankiety. Strukturę firm, które wzięły 
udział w biznesowej części badania „Lubię to czy kupuję to” przedstawiamy 
poniżej.

Metodologia

1637 konsumentów  
oraz 50 menedżerów  
i właścicieli firm 

Wykres 69: Struktura próby biznesowej - liczba pracowników 
Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=50, menadżerowie i właściciele firm

>250 pracowników

50-249 osób

11-49 osób

1-10 osób 48%

16%

4%

32%
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Wykres 70: Struktura próby biznesowej - branża 
Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=50, menadżerowie i właściciele 

firm

B2B

moda

aplikacje / serwisy internetowe

elektronika / gadżety

sport

hobby

kultura / edukacja

media

rozrywka

wyposażenie domu / ogrodu

Inne 20%

4%

4%

4%

4%

4%

8%

8%

12%

12%

20%

Wykres 71: Struktura próby biznesowej - zajmowane stanowisko 
Raport Lubię To Czy Kupuję To, N=50, menadżerowie i właściciele firm

stanowisko 4%8%8%16%20%44%

prezes / właściciel członek zarządu / dyrektor
menedżer średniego szczebla / kierownik specjalista
żadne z powyższych nie chcę odpowiadać na to pytanie



3 SERVICES FACTORY S.A.  
www.3s.pl 
4GIFT  
www.4gift.pl 
Adtank Sp. z o.o.  
www.adtank.pl 
ADVICERO TAX Sp. z o.o.   
www.advicero.eu 
Agito.pl  
www.agito.pl 
AJ Produkty Sp. z o.o  
www.ajprodukty.pl 
Akademia Leona Koźmińskiego 
www.kozminski.edu.pl 
Ambasada Izraela Departament Handlowy  
www.embassies.gov.pl 
AMICO.com.pl  
www.amico.com.pl 
Autenti Sp. z o.o.  
www.autenti.com 
B2B Consulting Sp. z o.o.  
www.rzetelnyregulamin.pl 
BDSKLEP.PL   
www.bdsklep.pl 
BerryProject Sp. z o.o.  
www.berryproject.com 
Beyond.pl Sp. z o.o.  
www.beyond.pl 
BlackIce Networks  
www.blackice.com.pl 
Bluerank Sp. z o.o.  
www.bluerank.pl 
Bold Brand Commerce Sp. z o.o. 
www.bold.net.pl 
Ceneo.pl   
www.ceneo.pl 
Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni 
www.ck-legal.pl/en 
Cloudpack Sp. z o.o.  
www.cloudpack.pl 
Codemedia S.A.  
www.codemedia.pl 
Conrad Electronic Sp. z o.o.  
www.conrad.pl 
ConTrust Communication Renata Syperek-Komar  
www.contrust.pl 
Creative Products   
www.czerwonamaszyna.pl 
Creativestyle Polska Sp. z o.o.  
www.creativestyle.pl 
Currency One SA.  
www.currency-one.com 
DAZUMI  Sp. z o.o.  
www.dazumi.pl 
Decomania.pl    
www.decomania.pl 
DelFast Sp. z o.o.  
https://www.facebook.com/DelfastPolska/ 
Deltavista Services Sp. z o.o.  
www.deltavista.pl 
DENTSU AEGIS NETWORK POLSKA Sp. z o.o.  
www.dentsuaegisnetwork.com 

DialCom24 Sp. z o.o.  
www.przelewy24.pl 
DLA Piper Wiater S.K.  
www.dlapiper.pl 
Dotpay S.A.  
www.dotpay.pl 
DSS Systems Przemysław  Golach   
www.dsssystems.pl 
Duet Development Sp. z o.o.  
www.balladine.com 
e-commercemanager.pl  
www.e-commercemanager.pl 
e-muzyka S.A  
www.e-muzyka.pl 
e-sklep Poczta Polska  
www.esklep.poczta-polska.pl 
e-zabawkowo.pl   
www.ezabawkowo.pl 
ECOMMADVICE Sonisława Piskorska  
Edrone Sp. z o.o.  
www.edrone.me 
EIA Polska Sp. z o.o.  
www.eia.com.pl 
Eklektika Sp. z o.o.  
www.eklektika.pl 
Ekskluzywna.pl   
www.ekskluzywna.pl 
Emarsys eMarketing Systems AGA   
www.emarsys.com 
Empik Media&Fashion S.A.  
www.empik.com 
Enginum Sp. z o.o.  

ESR Sp. z o.o.  
www.invipay.com 
Estoremedia Sp. z o.o.  
www.estoremedia.com 
Euro-Net Sp. z o.o.  
www.euro.com.pl 
Eventi Sp. z o.o.  
Evigo Sp. z o.o. S.K.  
www.evigo.pl 
Evolution P. Bialic i M. Padjas S.J.  
Fashion House Services Sp. z o.o.  
www.fashionhouse.pl 
Fast White Cat S.A.  
www.fastwhitecat.com 
FIEGE Sp. z o.o.  
www.fiege.pl 
Fiero Group Sp. z o.o. marka Q-Solutions Studio 
www.fiero-group.com.pl 
Firma Handlowo-Usługowa VMP Piotr Grochowski 
www.olive.pl 
First Data Polska S. A.   
www.firstdata.com 
FISHSKATEBOARDS Sp. z o.o.   
www.fishskateboards.redcart.pl 
Fly.pl  
www.fly.pl 
FreshMail Sp. z o.o.  
www.freshmail.pl 
Fundacja Polak 2.0  

Członkowie e-Izby

http://www.agito.pl


FreshMail Sp. z o.o.  
www.freshmail.pl 
Frosmo Sp. z o.o.  
www.frosmo.com 
Fundacja Rozwoju Gospodarki Elektronicznej  
www.dmdf.org 
Furgonetka.pl  
www.furgonetka.pl 
Gadowicz Jerzy Friedlander 
Gandalf.pl  
www.gandalf.com.pl 
Gorseciarka.pl   
www.gorseciarka.pl 
GP Kancelaria Radców Prawnych  Poniatowska-Maj 
Strzelec-Gwóźdź  
www.gpkancelaria.pl 
Grupa Allegro Sp. z o.o.  
www.allegro.pl 
gry-online.pl   
www.honeste.pl 
Honki Sp. z o.o.  
www.honki.pl 
Hostersi Sp. z o.o.  
www.hostersi.pl 
Hybris Sp. z o.o. 
www.hybris.com 
IDEA BANK S.A.  
www.ideabank.pl 
Ideacto Sp. z o.o.   
www.ideacto.pl 
INIS Sp. z o.o.   
www.inis.pl 
InPost Paczkomaty Sp. z o.o.  
www.inpost.pl 
JASH TECHNOLOGIE Sp. z o.o.  
www.jash.pl 
JG Business Joanna Gosiewska-Kozłow  
Kancelaria Radcy Prawnego Marita Ambrozik 
www.ad-kancelaria.pl 
Katarzyna Burda Agencja Social Media  
www.asm.biz.pl 
KKVLAB Jacek Popko  
www.kkvlab.com 
Kornel Dulęba SEM Usługi Marketingowe 
www.semahead.pl 
L&M Trade Marietta Pilarska 
www.wysylkowo24.com 
La Selection  
www.laselection.pl 
LDP Logistics Distribution Partners Sp. z o. o. 
www.ldp.com.pl 
Legal Network  
www.specprawnik.pl 
LIZARD MEDIA Justyna Owczarz-Bilińska 
www.lizardmedia.pl 
LOOPA.EU ANNA HAŃĆ-ORACZ  
www.loopa.eu 
Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych S.K 
www.lubasziwspolnicy.pl 
Łukasz  Rzepecki 
Marek Wiński Kancelaria Radcy Prawnego 
www.hwlegal.pl 

MARIUSZWESOLOWSKI.PL Wesołowski 
www.mariuszwesolowski.pl 
Meblobranie.pl   
www.meblobranie.pl 
Medien Service S. Cieśliński 
www.medienservice.com.pl 
MG Concept Sp. z o.o.  
www.meskiegacie.pl 
Michał Meller Dotmarketing  
www.dotmarketong.pl 
Microfinance Sp. z o.o.  
www.microfinance.pl 
Mobile Institute  
www.mobileinstitute.eu 
MrTarget Sp. z o.o.  
www.mrtarget.pl 
MultiBOX24.pl Krzysztof Wojno  
www.multiperfumeria.pl 
MyMLS.co Sp. z o.o.  
www.mymls.pl 
nazwa.pl S.A.  
www.nazwa.pl 
NoNoobs.pl S.A.  
www.nonoobs.pl 
Oktawave Sp. z o.o.  
www.oktawave.pl 
OLX.pl   
www.olx.pl 
Optivo GmbH / Sp. z o.o.   
www.optivo.pl 
ORBA Sp. z o.o.  
www.orba.pl 
Orbis Software Polska  
www.orbis-software.com 
otoDom.pl  
www.otodom.pl 
otoMoto.pl   
www.otomoto.pl 
PayU S.A.  
www.payu.pl 
PESTKA Agnieszka Smoczyńska  
www.makowapanienka.com 
Poczta Polska S.A.  
www.poczta-polska.pl 
POL-POŻ S.J.  
www.pol-poz.pl 
Porębski i Wspólnicy  S.K. 
www.kancelariaporebski.pl 
PostNord Fulfilment Sp. z o.o.  
www.postnord.com 
Profeina Magdalena Górak  
www.profeina.pl 
PROJEKT-NET Damian Szyszkiewicz  
www.projekt-net.pl 
radosnkuchnia.pl   
www.radosnakuchnia.pl 
Ravelo Sp. z o.o.   
www.ravelo.pl 
Revenue Group Sp. z o.o.  
www.revenuegroup.pl 
S-NET Sp. z o.o.   
www.s-net.pl 

http://www.hostersi.pl
http://www.wysylkowo24.com
http://www.lubasziwspolnicy.pl
http://www.mariuszwesolowski.pl


SAP Polska Sp. z o.o.   
www.isobar.com.pl 
SARE S.A.  
www.sare.pl 
SASKA Karol Węgrzyn 
Satysfakcja Sp. z o.o.  
www.x-kom.pl 
SaveCart Sp. z o.o.  
www.savecart.pl 
Sephora Polska Sp. z o.o.  
www.sephora.pl 
Sheepla S.A.  
www.sheepla.pl 
Simply User Sp. z o.o.  
www.simplyuser.pl 
Skąpiec.pl Sp. z o.o.  
www.skapiec.pl 
sklep.meblesedia.pl   
www.sklep.meblesedia.pl 
Softhis Sp. z o.o.  
www.softhis.com 
Sortmund Joanna Pieniążek-Basta 
www.sortmund.pl 
Sosyo Plus Bilg. Tekn. Dan. Tic. A.S.  
Sowiński i Partnerzy Kancelaria Radcow Prawnych i 
Doradcy Podatkowego Sp. P.  
Spinacz.pl  
www.spinacz.pl 
Splio Polska Sp. z o.o.  
www.splio.pl 
Spozycjonowani.pl Robert Duda 
www.spozycjonowani.blogspot.com 
Starcom Sp. z o.o.  
www.starcompoland.com 
STARTEND Marcin Szreter  
STS elektro Sp. z o.o.  
www.hurtownia-elektro.pl 
Superkoszyk.pl  
www.superkoszyk.pl 
Szostek-Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna 
www.szostek-bar.pl 
TeleTarget Sp. z o.o.   
www.sare.pl 
TIM S.A.  
www.tim.pl 
TOYS "R" US Poland Sp. z o.o.  
www.toysrus.pl 

TPAY.com  
www.tpay.com 
Trade Doubler Sp. z o.o.  
www.tradedoubler.com.pl 
Trade Tracker Poland Sp. z o.o 
www.tradetracker.com.pl 
Trusted Shops GmbH  
www.trustedshops.pl 
UCANDO Sp. z o.o.  
www.ucando.pl 
Value Media Sp. z o.o.  
www.valuemedia.pl 
Ve Interactive Poland Sp. z o.o. 
www.veinteractive.com 
Vecto Sp. z o.o.  
www.vecto.pl 
Virtualo Sp. z o.o.   
www.virtualo.pl 
VISCIOLAFASHION  
www.visciolafashion.com 
VROINVEST.com  
www.bamadoo.pl 
Way2Send Sp. z o.o.  
www.way2send.com 
Wearco Sp. z o.o.  
www.answear.com 
Węc-Twój Jubiler G. Węc, A. Węc 
www.wec.com.pl 
wfirma.pl  
www.wfirma.pl 
WONGA.PL Sp. z o.o.  
www.wonga.pl  
WZSAM S.A.  
www.wzsam.pl 
X-PRESS Couriers Sp. z o.o.  
www.x-press.com.pl 
YOUSTICE A.S.  
www.youstice.com.pl 
Zalando SE  
www.zalando.pl 
Zanox Sp. z o.o.  
www.zanox.com/pl 
Zolago Group Sp. z o.o.  
www.zolago.com 
Zouner Legal S.K.  
www.znlegal.pl

http://www.spozycjonowani.blogspot.com
http://tpay.com
http://www.veinteractive.com
http://www.visciolafashion.com
http://www.znlegal.pl


Realizacja badania i raportu:

Izba Gospodarki Elektronicznej
Rondo ONZ 1, X p.
00-124 Warszawa

www.ecommercepolska.pl


