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WPŁYW REKLAMY NA DECYZJE ZAKUPOWE KOBIET  

W ASPEKCIE BADAŃ WŁASNYCH 

 

 
Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest ustalenie wpływu reklamy na decyzje zakupowe kobiet w 
ujęciu teoretycznym i empirycznym. Struktura pracy obejmuje dwa rozdziały o charakterze 
teoretycznym i empirycznym. Praca w części teoretycznej zawiera charakterystykę oraz analizę 
uwarunkowań reklamy – definicję pojęcia reklamy, charakterystykę cech reklamy, wskazanie celów 
reklamy, charakterystykę rodzajów, a także krótki wywód na temat obrazu kobiety w reklamie i stosunku 

samych kobiet do reklamy. W części empirycznej dokonana została analiza wyników badań ankietowych 
i ich konfrontacja z hipotezami badawczymi postawionymi w niniejszej pracy. Podstawę źródłową 

stanowi bogata bibliografia współczesna oraz pozostałe źródła wykorzystane do przygotowania części 
teoretycznej. Podstawę źródłową części empirycznej stanowi opracowanie wyników badania 
ankietowego przeprowadzonego na potrzeby niniejszej pracy.   
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Wstęp 

 

Prowadzenie biznesu to działalność nastawiona na zysk. Aby go osiągnąć 
przedsiębiorcy podejmują różnorodne działania mające na celu wypracowanie zysku. 
Jednym ze sprawdzonych i powszechnie stosowanych w tym celu narzędzi 
marketingowych jest reklama. Racjonalnie zaplanowana kampania reklamowa, która 
przyciągnie uwagę klienta do produktu lub usługi, może okazać się kluczem do 
sukcesu przedsiębiorcy.  

Ludzkość z reklamą ma do czynienia od najdawniejszych czasów, jednak 
największe triumfy święci ona współcześnie. Reklama jest dosłownie wszędzie – na 

ulicach, w mediach, na budynkach i pojazdach, jest po prostu wszechobecna. 

Przekazy reklamowe towarzyszą nam każdego dnia, otaczają nas z każdej strony, 
codziennie atakują ogromną ilością treści reklamowych. Reklama upowszechniła się 
do tego stopnia, że – jak wynika z badań – codziennie dociera do nas ok. 3500 

komunikatów marketingowych, które wpływają na nasze postrzeganie świata i 
budowanie wyobrażeń o nim

270
.  

Czy w praktyce ma bezpośredni wpływ na decyzje zakupowe kobiet? W 
niniejszej pracy poszukam odpowiedzi na to pytanie. 

 

 

 

 

 

                                                           
270 A. Teutsch (red.), Delikatnie nas zabijają 3. Obrazy kobiet w reklamach, Stowarzyszenie Kobiet 

Konsola, Fundacja Autonomia, Kraków 2009, na podstawie Killing Us Softly 3. Advertising`s Image of 

Woman. Study Guide, s. 4. 
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1. Uwarunkowania i charakterystyka reklamy  

 
1.1 Pojęcie reklamy 

 
Reklama jest płatnym, publicznym, skierowanym do wielu osób ogłoszeniem  

o charakterze perswazyjnego przekazu (informacji) nadawanym przez wyraźnie 

zdefiniowanego sponsora
271

. W strukturze globalnych działań marketingowych 

przedsiębiorstwa reklama stanowi element systemu komunikacji marketingowej 

(zwanego również promocją-mix), w skład której – oprócz reklamy – zalicza się 

również sprzedaż osobistą, public relations, marketing bezpośredni  i promocję 

sprzedaży
272

. Ten sprecyzowany i realizowany według jasno określonego planu 

system służy komunikowaniu się przedsiębiorstwa ze swoim otoczeniem rynkowym.  

Za pomocą systemu promocji przedsiębiorstwo dociera z informacją o 

produkcie do pożądanego segmentu rynku i dąży do nakłonienia potencjalnych 

odbiorców do zakupu towaru, starając się jednocześnie wytworzyć sprzyjający klimat 

wokół producenta (przedsiębiorstwa) i sprzedawcy. Stworzenie skutecznego systemu 

promocji stanowi dla przedsiębiorstwa poważne przedsięwzięcie, gdyż wymaga 

zróżnicowanego podejścia w zależności od rodzaju produktu, charakteru rynku i 

kategorii konsumenta
273

. Reklama – dzięki swojej specyfice – w najbardziej widoczny 

sposób umożliwia prowadzenie tej komunikacji, przyczyniając się do realizacji 

marketingowych celów przedsiębiorstwa. 

 
1.2. Cechy reklamy 

 

Philip Kotler o reklamie mówi, że jest to „używanie płatnych mediów przez 

sprzedającego do przesłania przekonujących informacji o jego produktach, usługach 

czy organizacji”
274

.  

Reklama posiada pewne charakterystyczne dla tej formy promocji cechy. 

Przede wszystkim jest odpłatną formą prezentacji konkretnych dóbr, a bez elementu 

odpłatności nie można mówić o reklamie. Element odpłatności za reklamę odróżnia ją 

od innego elementu promocji-mix – public relations – określanego mianem reklamy 

bezpłatnej
275

. Reklama jest ponadto bezosobowym działaniem skierowanym do 

odbiorcy masowego, którym z założenia jest jasno określona grupa docelowa danego 

produktu lub usługi, jednak z uwagi na jej powszechny charakter często dociera 

również do innych odbiorców spoza grupy targetowej.  

Prezentacja reklamowa zawiera ofertę sprzedaży określonego produktu lub 

usługi przez określonego nadawcę (producenta lub sprzedawcę). Oba te elementy są  

w widoczny sposób przedstawione w przekazie reklamowym, by dla odbiorcy jasnym 

stało się, jaki produkt lub usługę powinien nabyć. Aby zachęcić odbiorcę do zakupu 

reklamowanych produktów lub usług, stosuje się w reklamach komunikaty 

                                                           
271J. Sutherland, D. Canwell, Klucz do marketingu. Najważniejsze teorie, pojęcia, postaci, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 220. 
272 P. Kotler, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005, s. 16. 
273 T. Kramer, Podstawy marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000, s. 155. 
274 P. Kotler, Marketing. Analizowanie, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo FELBERG 

SJA, Warszawa 1999, s. 596.  
275J. Altkorn, T. Kramer (red.), Leksykon marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 

1998, s. 203, 210. 
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perswazyjne
276. O tym, czy komunikat okazał się skuteczny i zachęcił odbiorcę do 

dokonania zakupu, informuje wysokość sprzedaży danego produktu. Jeśli komunikat 
reklamowy okazał się wystarczająco przekonujący, można stwierdzić, że nastąpiło 

sprzężenie zwrotne w procesie komunikacji perswazyjnej, czyli odbiorca zareagował 

w oczekiwany przez nadawcę sposób na skierowany do niego komunikat. 

Dane z badań nad nośnością informacyjną poszczególnych form przekazu 

wskazują, że człowiek zachowuje trwale w swojej pamięci 10% treści przeczytanej, 

20% treści wysłuchanej, 33% treści zobaczonej, 50% treści zobaczonej i 

wysłuchanej
277

.  

Nadawcą komunikatu reklamowego są zwykle osoby wiarygodne, atrakcyjne, 

ale również zwyczajne jednostki uosabiające przeciętnego odbiorcę reklamy
278

. 

Badania nad wpływem nadawcy komunikatu na skuteczność procesów 

perswazyjnych reklamy prowadzono przez wiele lat, powstały na ten temat różne 

teorie, z których jedna (G. McCracken) zakłada, że istnieją trzy rodzaje wpływu 

nadawcy na odbiorcę w reklamie: wiarygodność nadawcy (przejawiająca się w dwóch 

jego cechach: fachowej wiedzy na temat produktu lub zaufaniem, które nadawca 

wzbudza w odbiorcy), atrakcyjność nadawcy oraz stopień sympatii odbiorcy do 

nadawcy.  

Najbardziej wiarygodnym w oczach odbiorców nadawcą jest ekspert 

posiadający fachową wiedzę na temat produktu, przy czym największy wpływ na 

zachowanie odbiorców mają eksperci o autorytecie naukowym. 

W zaufaniu odbiorcy do nadawcy dużą rolę odgrywa uczciwe i szczere 

prezentowanie informacji reklamowych.   Większym zaufaniem rynkowym cieszą się 

przedsiębiorstwa o dobrej reputacji niż te o reputacji słabej.  

Atrakcyjność nadawcy przejawia się w jego wyglądzie zewnętrznym, 

osobowości, bogactwie lub statusie społecznym. Badania potwierdzają, że osoby 

atrakcyjne fizycznie są bardziej skutecznymi nadawcami niż osoby niewyróżniające 

się specjalną urodą, jako że społeczeństwo szczególnie wysoko premiuje urodę. 

Warto jednak mieć na uwadze, że atrakcyjność nadawcy ma znaczenie jedynie dla 

reklam produktów, które mają z atrakcyjnością ścisły związek (kosmetyki, odzież, 

produkty ekskluzywne), natomiast im produkt ma mniejszy związek z kreowaniem 

atrakcyjności jego użytkownika, tym mniejsza będzie siła wpływu atrakcyjnego 

fizycznie nadawcy na odbiorcę. W skrajnych przypadkach może wręcz powodować 

efekt przeciwny do zamierzonego, czyli zniechęcić odbiorcę do nabycia 

reklamowanego produktu. 

Sympatia odbiorcy do nadawcy będąca indywidualnym stanem emocjonalnym 

konkretnego odbiorcy, jest wywołana przez cechy nadawcy lub obiektu. Na 

wywoływanie uczucia sympatii przez nadawcę ma wpływ jego podobieństwo do 

odbiorcy dlatego skutecznymi nadawcami komunikatów reklamowych są zwyczajni 

ludzie, podobni do przeciętnego odbiorcy reklamy. Warto wiedzieć, że efekt sympatii 

do nadawcy może wzmacniać jego popularność rozumianą jako wiedza o nadawcy 

                                                           
276A. Jachnis, Psychologia konsumenta. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania zachowań 

konsumenckich, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz – Warszawa 2007, s. 250. 
277 T. Kramer, Podstawy marketingu, dz. cyt., s. 164. 
278 A. Jachnis, J. Terelak, Psychologia konsumenta i reklamy, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 

1998, s. 227. 
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uzyskana przez odbiorcę w wyniku częstego publicznego pokazywania się 
nadawcy

279
.  

 
1.3. Cele i zadania reklamy 

 
Zdaniem Philipa Kotlera reklama ma za zadanie doprowadzenie do osiągnięcia 

trzech celów. Po pierwsze, reklama spełnia funkcję informacyjną, w ramach której 
ma za zadanie informować rynek o nowych produktach lub opisywać świadczone 
przez przedsiębiorcę usługi.  

Drugim zadaniem reklamy jest zachęcenie potencjalnego klienta do nabycia 
produktu lub usługi poprzez budowanie w nim świadomości marki bądź zachęcenie 
go do zmiany dotychczas preferowanej marki na tę, która prezentowana jest w 
reklamie.  

Trzecie możliwe zastosowanie reklamy ma na celu przypominanie klientowi o 
tym, że produkt może mu być potrzebny w najbliższej przyszłości, o tym, gdzie dany 
produkt może nabyć lub też, zwyczajnie, przypomnienie klientowi o istnieniu 

produktu poza sezonem, gdy często cieszy się on mniejszym niż w sezonie 
zainteresowaniem klientów280

. 

Sama treść przekazu reklamowego może dotyczyć określonego dobra, usługi, 
idei, znaku towarowego, którym jest oznaczony dany produkt, sprzedawcy lub innej 

organizacji (w przypadku reklamy instytucjonalnej) lub też informacji o określonej 
sprzedaży lub dodatkowo świadczonych usługach albo innych działaniach281

.
 
 

Skuteczna reklama powinna również budować w odbiorcach świadomość 
marki, lojalność wobec marki i stanowić silny argument w walce z konkurencją, 
budować  reputację i kształtować pozytywny wizerunek firmy. W skali długofalowej 
taki efekt przynosi znacznie więcej korzyści niż skłonienie odbiorcy do 
jednorazowego zakupu. Świadomość marki prowadzi z reguły do okazywania wobec 

niej większej lojalności, co z kolei wzmacnia w przedsiębiorstwie odporność na 
działania konkurencji. Dokładając do tego pozytywny wizerunek, który pozwala 
zaskarbić zaufanie klientów do wszystkich wyrobów firmy, można uznać reklamę za 
skuteczną282

. 

 
1.4. Rodzaje reklamy 

 

 Reklama nie jest tworem jednorodnym, stosowanym według uniwersalnych 
zasad dla wszystkich rodzajów komunikatów marketingowych. W praktyce można 
wyróżnić kilka jej typów. Oprócz wspomnianych wcześniej reklam o funkcji  
informacyjnej, przypominającej nabywcy o produkcie oraz zachęcającej go do 
zakupu, warto wspomnieć o innych ciekawych, wybranych jej przykładach: 

                                                           
279 Tamże, s. 229-233. 

280 P. Kotler, Marketing. Analizowanie, planowanie, wdrażanie i kontrola, dz. cyt., s. 576. 

281 J. Dietl, Marketing, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1985, s. 279. 
282 Rodzaje reklamy i elementy wpływające na jej skuteczność, 

http://www.biznesklaster.pl/company/article/123-rodzaje-reklamy-i-elementy-wpywajace-na-jej-

skutecznosc/ [dostęp: 15.01.2012]. 
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a) reklama prestiżowa służy podkreśleniu wyjątkowego znaczenia firmy, jej 

rynkowej pozycji i unikatowego, wyróżniającego się na tle konkurencji charakteru 

oferowanych produktów i usług przeznaczonych wyłącznie dla najbardziej 

wymagających odbiorców, dysponujących przy tym odpowiednio zasobnym 

portfelem
283

; 

b) reklama społeczna promuje pewne pożądane społecznie zachowania lub 

przestrzega przed niekorzystnym lub błędnym sposobem postępowania. Reklama 

społeczna jest często finansowana ze środków publicznych lub wspierana przez 

różnego rodzaju organizacje pożytku publicznego
284

; 

c) reklama porównawcza, w której komunikat reklamowy odnosi się do 

produktu lub usługi oferowanej przez konkurenta, zazwyczaj w bezpośredni sposób 

dokonuje porównania danej marki z inną, bazując na zestawieniu wzajemnych cech i 

korzyści  produktu dla potencjalnego nabywcy
285

; 

d) obwarowana sankcjami prawnymi reklama ukryta, która może przybrać 

postać reklamy podprogowej (oddziałującej na odbiorcę bez świadomości 

postrzegania przez niego informacji zawartych w takim komunikacie), pozornie 

neutralnej informacji albo tzw. product placement (czyli sposobu prezentowania 

artykułów i usług, który polega na pozornie przypadkowym wstawieniu towaru lub 

marki w fabułę filmu serialu lub w prasie
286

) czy też reklama wprowadzająca w błąd, 

wpływająca na decyzję odbiorcy i zachęcająca go do zakupu towaru lub usługi pod 

wpływem świadomie zaprojektowanego komunikatu reklamowego zawierającego 

niezgodne z faktami informacje o produkcie lub usłudze
287

. 

W oparciu o kryterium nośnika przekazu wyróżnić można: popularną reklamę 

prasową, coraz popularniejszą w ostatnich latach reklamę internetową (z każdym 

rokiem zwiększają się wydatki na reklamę w Internecie
288

 i rośnie liczba 

użytkowników Internetu
289

), reklamę telewizyjną oraz radiową, reklamę mobilną 

realizowaną za pośrednictwem urządzeń mobilnych (telefony komórkowe, smartfony, 

palmtopy, iPody, iPady i inne), reklamę zewnętrzną (outdoor, reklama uliczna), której 

skuteczność, według badań, rośnie z każdym kolejnym rokiem
290

, niestandardowy 

ambient realizowany zwykle na specjalne zamówienie klienta, reklamę kinową (ta 

forma charakteryzuje się dużą skutecznością przekazu – nawet 70% widzów 

                                                           
283 Tamże. 
284 Reklama społeczna, http://epuls.pl/mi,reklama-spoleczna [dostęp: 13.01.2012]. 
285 J. Sutherland, D. Canwell, Klucz do marketingu. Najważniejsze teorie, pojęcia, postaci, dz. cyt., s. 

224. 
286 Czym jest reklama ukryta, http://firma.wieszjak.pl/reklama/242047,Czym-jest-reklama-ukryta.html 

[dostęp: 15.01.2012]. 
287 Tamże, art. 16 ust. 1 pkt 2. 
288 M.G., Internet Standard prezentuje raport "adStandard 2011",  

http://www.internetstandard.pl/news/368172/Internet.Standard.prezentuje.raport.adStandard.2011.html 

[dostęp: 10.01.2012]. 
289 M.L., Z sieci korzystają dwa miliardy ludzi,  

http://www.rp.pl/artykul/665029_W_Polsce_liczba_internautow_rosnie_wolniej.html [dostęp: 

11.01.2012]. 
290 GfK Polonia zbadała skuteczność outdooru, http://www.mailing.brief.pl/rynek-i-ludzie/media-

mix/art385.html [dostęp: 15.01.2012]. 



139 

 

zapamiętuje reklamę kinową po pierwszym jej obejrzeniu291; o jej populrności 
świadczy wzrost wpływów z reklamy kinowej 

292
) oraz tradycyjne ulotki i plakaty.  

 

 
1.5. Reklama a kobieta 

 
Powszechność treści reklamowych – wbrew pozorom – nie spowodowała 

uodpornienia się społeczeństwa na reklamę. Większość z nas traktuje reklamę, często 

bardziej podświadomie, jako jedną z wielu docierających do nas codziennie 

informacji i na tej podstawie podejmuje decyzje. Tak duże natężenie otaczającego nas 

zewsząd przekazu ma wpływ nie tylko na nasze decyzje odnośnie do zakupu 

reklamowanych produktów czy usług, ale również na kształtowanie pewnych postaw, 

przekonań i opinii na tematy, które nie zawsze bezpośrednio dotyczą reklamowanego 

przedmiotu czy usługi. 

W reklamach – jak wskazują badania – kobiety występują trzy razy częściej niż 

mężczyźni
293

. Choć w zachodnim świecie kobiety od dziesiątek lat cieszą się 

równouprawnieniem, to w reklamach nadal często przedstawiane są w stereotypowy, 

krzywdzący je sposób. Dlaczego? Czy dlatego, że współczesna reklama 

odzwierciedla społeczny obraz kobiety, czy też kreuje taki wizerunek wbrew trendom 

społecznym, pogłębiając niekorzystne stereotypy, czy być może dlatego, że taki 

sposób prezentacji kobiety w reklamach korzystnie wpływa na odbiór 

prezentowanych w nich produktów?  

To, że reklama stanowi zbitek wielu generalnie funkcjonujących w 

świadomości społecznej stereotypów, łatwo dostrzec w powszechnie docierających 

do nas codziennie reklamach. Jednak prezentowany w nich obraz kobiet i odgrywane 

przez nie role mogą spowodować, że przeciętny obserwator uzna, świadomie lub 

nieświadomie, że właśnie w takich rolach kobiety najlepiej się odnajdują i do 

wykonywania w życiu takich ról dążą. I choć ten zafałszowany obraz ma niewiele 

wspólnego z rzeczywistymi oczekiwaniami i życiowymi aspiracjami przeciętnej 

kobiety, to jednak takie długotrwałe, często powtarzane i silne oddziaływanie 

przynosi realne konsekwencje społeczne. Badania wskazują jednoznacznie, że 

stereotypowe wizerunki kobiet w reklamie wpływają na obniżenie ich aspiracji 

zawodowych, natomiast odwrócone – wzmacniają je. Oznacza to, że reklamowe 

stereotypy niekorzystnie wpływają przede wszystkim na same kobiety, oddziałując na 

ich samopoczucie, samoocenę, ambicje zawodowe oraz na – przestarzałe już – 

wyobrażenia o ich miejscu w społeczeństwie. Długotrwały wpływ prezentowania w 

reklamach właśnie takiego obrazu kobiet prowadzi do zmniejszenia ich wiary  

w siebie, w swoje możliwości pokonywania trudności życiowych, zmniejsza ich 

odporność na stres, obniża poczucie własnej wartości w kontekście lansowanego 

przez media wyimaginowanego wizerunku kobiety doskonałej, zwłaszcza pod 

                                                           
291 Reklama kinowa, http://www.reklama.zgora.pl/reklama-kinowa/ [dostęp: 10.01.2012]. 
292 Polska reklama kinowa 30 proc. w górę, najwięcej wydało Sony, 

http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/polska-reklama-kinowa-30-proc-w-gore-najwiecej-wydalo-sony 

[dostęp: 10.01.2012]. 
293 T.J., Wizerunek kobiet w reklamie. Cz. 1, http://www.rowniwpracy.gov.pl/aktywne-na-rynku-

pracy/marketing-i-reklama/wizeronek-kobiet-w-reklamie-cz-1.html [dostęp: 10.01.2012]. 
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względem wyglądu, który w kontekście komunikatu reklamowego jest znacznie 

istotniejszy niż przymioty intelektualne
294

. 

Jak zatem przedstawiane są kobiety we współczesnej reklamie? Najkrócej 

mówiąc. kobieta z reklamy to dobra gospodyni domowa, troskliwa matka i wzorowa 

żona perfekcyjnie dbająca o rodzinne gniazdo. Oprócz tego, że doskonale radzi sobie  

z codziennymi obowiązkami, to jeszcze dodatkowo z radością dba o swój wygląd. 

Mimo tego często nie radzi sobie z problemami dnia codziennego pojawiającymi się 

w jej idealnym świecie: a to plama na koszulce, a to kamień w łazience, albo – co 

gorsza – uporczywa niestrawność. Jednak zawsze wtedy ktoś wyciągnie do niej 

pomocną dłoń – albo przyjaciółka, albo jakiś specjalista (najczęściej, zresztą, 

mężczyzna) i problem zostaje rozwiązany, a spokój kobiecie przywrócony. A gdy 

wszystko funkcjonuje w najlepszym porządku, może z pasją ugotować dla rodziny 

obiad, zrobić pranie i posprzątać, aż będzie błyszczało. Jednak co z tego, że ten 

fikcyjny, przejaskrawiony świat kobiety idealnie funkcjonuje z pomocą tych 

wszystkich reklamowanych przedmiotów, gdy w praktyce życia codziennego 

przeciętna kobieta rzadko kiedy ma czas i ochotę, by z takim samym 

zaangażowaniem jak jej reklamowa odpowiedniczka oddać się domowym 

obowiązkom lub poświęcić pielęgnacji własnej urody (lub, najlepiej, jedno i drugie 

równocześnie). Warto przy okazji wspomnieć, że cechą charakterystyczną tych 

typowych, reklamowych „tradycyjnych kobiet” jest anonimowość – bazując na jej 

wyglądzie, ubiorze czy zachowaniu w żaden sposób nie da się ustalić, czy oprócz 

zadań domowych wykonuje jeszcze jakąś pracę zawodową lub czy ma 

zainteresowania inne niż pranie, gotowania i sprzątanie. A te wszystkie zabiegi 

stosowane są po to, by odbiorczynie przekazu reklamowego w pełni utożsamiły się z 

bohaterką (ponieważ „taka sytuacja może dotyczyć każdej z nas”), jednocześnie 

koncentrując swoją uwagę na przedmiocie przekazu reklamowego. Pamiętać jednak 

należy, że nieustanne kreowanie takiego wizerunku kobiety w świadomości członków 

jej najbliższej rodziny prawdopodobnie będzie skutkować tworzeniem w ich głowach 

identycznych oczekiwań odnoszących się do życia codziennego, które przecież w 

normalnych okolicznościach często nie są możliwe do spełnienia. A wtedy, co bardzo 

możliwe, kobieta straci w oczach swojej rodziny, ponieważ nie będzie w stanie 

sprostać oczekiwaniom postawionym przez „panią z reklamy”.  

Przeciwieństwem reklamowej „tradycyjnej kobiety” jest „kobieta 

nowoczesna”, odbiegająca znacznie od wizerunku „kobiety tradycyjnej”, 

przedstawiana w reklamie w dwojaki sposób: jako kobieta atrakcyjna fizycznie, 

estetyczna, pożądana przez mężczyzn lub businesswoman – atrakcyjna, lecz nie 

uwodząca. „Kobieta nowoczesna” jest zadbana, piękna i zmysłowa, młoda lub w 

średnim wieku, elegancka, nieobarczona problemami rodzinnego życia codziennego. 

Niestety, często występując w takiej reklamie, służy wyłącznie jako atrakcyjny 

wizualnie dodatek podkreślający walory produktu, a sama często jest jedynie 

ozdobnikiem występującym w kawałkach (oczy, usta, nogi itd.), przeważnie 

niewymawiającym nawet ani jednego zdania. Ma swoim pięknem i atrakcyjnością 

zachęcić odbiorców do nabycia reklamowanego produktu, próbując tym samym 

wzbudzić w nich przekonanie, że to, co przez nią reklamowane, jest w praktyce 

równie piękne i atrakcyjne jak ona sama. Patrząc na taką kreację kobiety w reklamie, 

                                                           
294 Tamże.  
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trudno przyznać, że zmienia ona ogólny obraz kobiety w oczach przeciętnego, 

szczególnie męskiego, odbiorcy. Wręcz przeciwnie, często zaczyna być postrzegana 

jako rodzaj towaru, który można tak samo łatwo kupić lub zdobyć, jak to, co sama 

reklamuje. Trudno więc w tym przypadku uznać, że zmiana roli kobiety w reklamie 

spowoduje również jej dowartościowanie
295

.  

Zdarzają się jednak reklamy z nieco przychylniejszym obrazem współczesnej 

kobiety – nowoczesnej, niezależnej, wykształconej specjalistki, kobiety sukcesu. 

Taka postać zna swoją wartość, wie, czego oczekuje od życia i konsekwentnie dąży 

do realizacji swoich planów. Jest elegancka, zadbana, lubi rzeczy luksusowe – po 

prostu jest ich warta. Nie zmaga się z przyziemnymi problemami dnia codziennego, 

bo one jej nie dotyczą. Jednak najczęściej taka kobieta pojawia się jako gość w 

męskim świecie i jej działanie jest uzależnione i oceniane na podstawie interakcji z 

tym światem, a sama kobieca postać jest jedynie naśladowczynią męskich postaw 

życiowych, zachowań, często również wyglądu. Takie wzorce powielają w praktyce 

stereotyp tradycyjnej zależności kobiety od mężczyzny, kreują męskie postawy jako 

niedościgniony wzorzec, który jest możliwy do osiągnięcia wyłącznie dla wybranych, 

szczególnie do tego predestynowanych kobiet
296

.  

Jaki więc funkcjonuje we współczesnej reklamie obraz kobiety? Z pełną 

stanowczością można stwierdzić, że wciąż jest mocno przejaskrawiony, a często 

wręcz odbiegający od codziennej rzeczywistości przeciętnej kobiety. Ponieważ 

jednak utrwalanie sprawdzonych, funkcjonujących w społecznej świadomości 

wzorców doskonale się sprawdza, a do tego w praktyce przekłada się na realne 

pieniądze, prawdopodobnie sytuacja nieprędko ulegnie zmianie.  

Warto zwrócić uwagę jeszcze na inny aspekt relacji reklama – kobieta, a 

mianowicie na istotę współczesnego marketingu kierowanego do kobiet. 

Specjaliści z branży PR oceniają, że kobiety stanowią 80 proc. światowej siły 

nabywczej. Co więcej, zadowolona kobieta-konsumentka powie o produkcie czy 

usłudze aż dwudziestu innym osobom
297

, co oznacza, że prowadzenie działań 

marketingowych skierowanych do kobiet jako kluczowych klientów staje się rynkową 

koniecznością i nowym trendem światowego marketingu, bo kobiety to obiecująca 

grupa odbiorców, do której opłaca się dotrzeć i pozyskać ich uwagę oraz sympatię. 

Ponadto specjaliści od marketingu ustalili, że w wielu kwestiach dotyczących 

konkretnego produktu bardziej wymagające i dociekliwe jako klientki są kobiety, i to 

one podejmują decyzje w sprawie większości zakupów
298

. 

Kobieta z natury zawsze będzie szukała produktu lepszego od tego, który już 

zna i używa, nawet jeśli spełnia on jej oczekiwania. W przekazie jest najbardziej 

                                                           
295

 T.J., Wizerunek kobiet w reklamie. Cz. 2, http://www.rowniwpracy.gov.pl/aktywne-na-rynku-

pracy/marketing-i-reklama/wizerunek-kobiet-w-reklamie-cz-2.html [dostęp: 10.01.2012]. 
296 Tamże. 
297 Jak reklama poluje na kobiety,  

http://www.iwoman.pl/naluzie/inews/jak;reklama;poluje;na;kobiety,235,0,422891.html [dostęp: 

15.01.2012]. 
298

 Według raportu "Women want more" z 2009 r. (Boston Consulting Group) kobiety kontrolują 94% 

wydatków na wyposażenie domu, 92% wydatków na wakacje i 91% wydatków na zakup domu lub 

mieszkania oraz – w mniejszym stopniu – wiele wydatków uważanych za typowo „męskie", jak np. 

zakup samochodu. 
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wyczulona na indywidualne komunikaty, które dokładnie ją definiują i opisują. W 

przypadku reklam kierowanych do kobiet wyzwaniem jest znalezienie słów, które są 

naturalnym sposobem opisywania siebie przez ich odbiorczynie, bo aby zachęcić je 

do zakupu „lepszego” produktu, trzeba przemawiać do nich ich językiem
299

.  

Kobieta, w przeciwieństwie do mężczyzn, myśli bardziej ogólnie i 

wielopłaszczyznowo, ma skłonności do szczegółów, jej uwaga skupia się na ludziach,  

a podstawową reakcją jest odczuwanie. Kobieta funkcjonuje w relacjach z innymi 

ludźmi, jej sposobem istnienia jest empatia i budowanie więzi. Stąd też kobiety źle 

przyjmują ukazywane w reklamach odizolowanie, osamotnienie, rywalizację, 

przechwalanie się, słabiej reagują na fakty i cechy, na opisy techniczne, jednak 

równocześnie doskonale odpowiadają na przekaz pokazujący je jako część 

społeczności. Kobiety lubią, gdy docenia się ich zaangażowanie, widzą się jako część 

grupy wspólnie osiągającej sukces, są wrażliwe na budowanie lepszego świata, na 

sukcesy swoich dzieci, na estetykę i – podobnie jak mężczyźni – kochają wyzwania i 

osiągnięcia oraz chcą realizować się w pracy
300

. Okazuje się też, że przy odbiorze 

reklam przez kobiety w centrum uwagi zawsze znajdą się ludzie, a produkty 

pozostaną na drugim planie. Aby więc przekaz reklamowy trafił do kobiecej 

świadomości, powinien podkreślać relacje międzyludzkie albo budować poczucie 

przynależności do grupy. Co więcej, dzięki takiej specyfice pojmowania świata 

kobiety bardzo doceniają zaangażowanie firm w działania prospołeczne, 

proekologiczne czy charytatywne
301

. 

Podsumowując, wniosek nasuwa się jeden: tajemnica sukcesu tkwi we 

właściwej komunikacji marketingowej z kobietami. Znając różnice w percepcji 

informacji przez kobiety i mężczyzn, rozsądnie jest zdywersyfikować „kobiece” i 

„męskie” reklamy. Co więcej, warto również zadbać o zapewnienie kobietom 

warunków sprzyjających dokonywaniu przez nie zakupów. Kobiety kochają zakupy, 

a jak pokazują badania, im więcej spędzają czasu w danym sklepie, tym więcej 

kupują
302

. Jeśli zatem zapewni się kobietom spokój i komfort robienia zakupów 

(również poprzez zapewnienie towarzyszącym im mężczyznom atrakcyjnych 

rozrywek na czas robienia zakupów), kobiety będą skłonne spędzać w sklepie 

znacznie więcej czasu.  

  

2. Znaczenie reklamy w opinii kobiet – wyniki badań 

2.1. Cel i przedmiot badań 

 

Celem niniejszej pracy badawczej jest zbadanie wpływu reklamy na decyzje 

zakupowe kobiet. Przedmiotem przeprowadzonych badań jest reklama jako narzędzie 

wywierania wpływu na kobiety w procesie podejmowania przez nie decyzji o zakupie 

konkretnych produktów.  

                                                           
299 J.I., Decyzje zakupowe kobiet, http://www.egospodarka.pl/66948,Decyzje-zakupowe-

kobiet,2,20,2.html [dostęp: 12.01.2012]. 
300 K.P.-P, Marketing skierowany do kobiet, http://gb.pl/gospodarka/technologie/marketing-skierowany-

do-kobiet.html [dostęp: 7.03.2012]. 
301 Jak reklama poluje na kobiety, poz. cyt. 
302 Decyzje zakupowe kobiet, poz. cyt. 
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2.2. Problem badawczy i hipotezy 

 

Problem ogólny niniejszej pracy zawiera się w pytaniu: czy reklamy mają 
realny wpływ na decyzje zakupowe kobiet? 

 Problemy szczegółowe rozpatrywane w ramach niniejszej pracy obejmują 

następujące założenia: 

H 1: Kobiety mają przychylne nastawienie do reklam.  

H 2: Reklama jest dla kobiet źródłem informacji o produktach, których potencjalnymi 

nabywczyniami mogą się stać w przyszłości.   
H 3: Kobiety rzeczywiście dokonują zakupu produktów, z których reklamą się 

zetknęły. 
 

 
2.3. Metodologia badań 

 

Źródłem informacji do niniejszej pracy badawczej była ankieta 
środowiskowa303

 skierowana do kobiet zawierająca 11 pytań zamkniętych 
uwzględniających możliwość dodania własnej odpowiedzi nieuwzględnionej w 
ankiecie. Pytania obejmowały następujące zagadnienia: 
1. Jakiego rodzaju reklamy są Pani znane?  
2. Gdzie w ciągu ostatniego tygodnia spotkała się Pani z reklamą produktu lub 

usługi? 

3. Reklamy jakich produktów, z którymi spotkała się Pani w ostatnim tygodniu, 
przypomina sobie Pani w tej chwili?  

4. Co przekonuje Panią do zakupu produktu lub usługi, z którego reklamą się Pani 
wcześniej spotkała?  

5. Jakie produkty, które kojarzy Pani z reklamy, kupiła Pani po zapoznaniu się z 
ich reklamą w ciągu ostatniego miesiąca?  

6. Jakie produkty, które kojarzy Pani z reklamy, kupiła Pani pod wpływem 
rekomendacji innej znajomej osoby w ciągu ostatniego miesiąca?  

7. Na co zwraca Pani uwagę w reklamie produktu lub usługi?  
8. Na reklamę jakich produktów zwraca Pani uwagę? (proszę postawić X we 

właściwej kolumnie) 
9. Reklamy jakich produktów lubi Pani najbardziej? 

10. Jakie jest Pani nastawienie do reklam? 

11. Czy uważa Pani, że reklama ma wpływ na podejmowanie przez Panią decyzji  
o zakupie produktu lub usługi? 

W pytaniach 1-9 ankietowane mogły zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi 
najlepiej charakteryzujących ich zachowania nabywcze; w pytaniach 10-11 

zaznaczały tylko jedną odpowiedź. 
 

 

 

                                                           
303 J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, „Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo 
Naukowe, Katowice 2005, s. 172. 
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2.4. Charakterystyka badanej zbiorowości 

 

Badanie zostało przeprowadzone w dn. 13-25 stycznia 2012 r. na terenie 

województwa śląskiego wśród 51 losowo dobranych kobiet zamieszkujących w 
województwie śląskim. Ilość zwrotów wypełnionych ankiet wynosi 100%. 

Struktura wiekowa badanych kobiet wyglądała następująco: 18 kobiet w wieku 

20-29 lat (35,29%), po 11 w wieku 30-39 lat i 40-49 lat (21,57 %), 10 w wieku 50-59 

(19,61%) i 1 kobieta w wieku powyżej 60 lat (1,96%).  

Wśród ankietowanych znalazło się 48 kobiet z wyższym wykształceniem 

(94,12%), 2 z wykształceniem pomaturalnym (3,92%) oraz 1 z wykształceniem 

ponadgimnazjalnym (1,96 %). 

 Ankietowane deklarowały zróżnicowaną wysokość miesięcznych dochodów 

brutto: ex aequo po 33,33% wskazań dla przedziałów 1000-1999 zł i 2000-2999 zł, 

15,69% wskazań dla przedziału 3000-3999 zł, 9,80% wskazań dla przedziału 4000-

4999 zł, 1,96% dla przedziału powyżej 5000 zł i osób nieaktywnych zawodowo 

(emeryt/rencista/bezrobotny/uczeń/student) oraz 2 odmowy odpowiedzi (3,92%). 

Ankietowane kobiety różniły się także swoim statusem na rynku pracy. 42 

panie (82,35%) pozostawało zatrudnionych na podstawie umowy o pracę/umowy 

cywilnej, 3 prowadziły swoją  działalność gospodarczą (5,88%), a 6 pań (11,76%) 

było nieaktywnych zawodowo (emerytka/rencistka/bezrobotna/kształcąca się). 

Respondentki charakteryzowały się również zróżnicowanym statusem 

ekonomicznym. 39 z nich (76,47%) tworzyło  wspólne, wieloosobowe gospodarstwo 

domowe, 11  (21,57%) prowadziło jednoosobowe gospodarstwo domowe, a 1 

(1,96%)  pozostawała na utrzymaniu innej osoby/osób.  

 
2.5. Analiza wyników badań i weryfikacja hipotez 

 
W pierwszej kolejności ankietowanym zadano ogólne pytanie o znajomość 

rodzajów reklam. Wszystkie z wyszczególnionych rodzajów były respondentkom 

bardzo dobrze znane, gdyż każda z odpowiedzi uzyskała co najmniej 80%  

zaznaczeń. Znajomość rodzajów reklam przez respondentki zawiera rys. 1. 
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Rysunek 1. Znajomość rodzajów reklamy przez respondentki 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 
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Rodzaje reklam znane respondentkom % wszystkich odpowiedzi 

TV 98,04 

Internet 92,16 

prasa 92,16 

banery, billboardy 90,20 

radio 90,20 

ulotki, plakaty 86,27 

kinowa 84,31 

ekrany świetlne 82,35 

e-mail 82,35 

środki komunikacji miejskiej 80,39 
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Respondentki zapytano również, gdzie w ciągu ostatniego tygodnia 

poprzedzającego udział w badaniu spotkały się z reklamą produktu lub usługi. 
Najczęściej wskazywane miejsca to telewizja, Internet oraz radio. Otrzymane wyniki 
potwierdzają powszechną popularność tych mediów jako mediów reklamowych. 
Miejsca kontaktu respondentek z reklamą produktu lub usługi w ciągu tygodnia 
poprzedzającego udział w badaniu zawiera rys. 2. 

 

Rysunek 2. Miejsce, w których respondentka spotkała się z reklamą produktu lub usługi w ciągu 

tygodnia poprzedzającego udział w badaniu 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

 

Pierwsza z hipotez zakłada, że kobiety mają przychylne nastawienie do reklam. 
W tym celu przeanalizowano odpowiedzi do pytania ankietowego: „Jakie jest Pani 
nastawienie do reklam?”. Spośród 51 ankietowanych 18 opowiedziało, że lubi 
reklamy, dla 16 kobiet reklamy są obojętne (neutralne), 6 z nich nie zwraca na nie 
uwagi a 11 kobiet reklam nie lubi. Nastawienie respondentek do reklam prezentuje 

rys. 3. 
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Miejsce kontaktu z reklamą % wszystkich odpowiedzi 

telewizja 92,16 

Internet 88,24 

radio 74,51 

banery, billboardy 68,63 

ulotki, plakaty 68,63 

prasa 66,67 

e-mail 56,86 

ekrany świetlne 54,90 

środki komunikacji miejskiej 50,98 

kino 21,57 
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Większość oddanych odpowiedzi (35,29%) potwierdza, że ankietowane lubią 
reklamy. Kolejna ilościowo najpopularniejsza odpowiedź (31,37%) to stwierdzenie, 
że kobiety mają obojętne nastawienie do reklam. Mimo że aż 11 pań (21,57%) 

stwierdziło, że reklam nie lubi, przyjąć można, że w kontekście całościowych 
wyników nie jest to liczba mogąca obalić hipotezę zakładającą, że kobiety lubią 
reklamy.  

Dodatkowe, ciekawe informacje uzupełniające powyższą hipotezę przynoszą 
odpowiedzi na pytanie nr 9 o najbardziej lubiane reklamy produktów. Z badań 
wynika, że respondentki najbardziej lubią reklamy kosmetyków (24), samochodów 
(20) i ex aequo odzieży/bielizny (14), produktów spożywczych (14) i usług 
telekomunikacyjnych (14). O ile upodobanie do reklam kosmetyków nie budzi 
zdziwienia, o tyle już dość zaskakujące jest upodobanie respondentek do reklam 

samochodów, które – z założenia – kierowane są w większości do mężczyzn. Co 
ciekawe, żadna z respondentek z wykształceniem innym niż wyższe (pomaturalnym i 
ponadgimnazjalnym) nie zaznaczyła, że lubi tego rodzaju reklamy.  

 

Rysunek 3. Nastawienie respondentek do reklam 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

 

Kolejna hipoteza badawcza zakłada, że reklama jest dla kobiet źródłem 
informacji o produktach, których potencjalnymi nabywczyniami mogą się stać w 
przyszłości. Aby tę tezę potwierdzić, przeanalizowano odpowiedzi na pytania 7 i 8 z 
ankiety.  

W pierwszym z pytań ankietowane określały, na co zwracają uwagę w 
reklamie produktu lub usługi. Najwięcej odpowiedzi otrzymały takie cechy, jak: 
zastosowanie produktu i marka produktu (ponad 50% odpowiedzi), na trzecim 

miejscu respondentki wskazały rodzaj produktu lub usługi. Jak pokazują wyniki, dla 
respondentek w reklamie najważniejsze jest zastosowanie reklamowanego produktu i 
na to najczęściej zwracają one uwagę. Wykaz cech produktu lub usługi, na które 
respondentki zwracają uwagę w reklamie, zawiera rys. 4. 

W kolejnym pytaniu respondentki określały, na reklamę jakich produktów 

zwracają uwagę. Wyniki pokazują, że zdecydowanie zwracają one uwagę na reklamy 
kosmetyków (35,29%), produktów spożywczych (19,61%) oraz odzieży (15,69%). 
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Reklamy produktów cieszące się największą uwagą respondentek zostały 
przedstawione na rys. 5. 

Najmniejsze natomiast zainteresowanie wzbudzają w respondentkach 
reklamy usług bankowych (29,41%), produktów dla dzieci (27,45%) oraz usług 
telekomunikacyjnych (23,53%). Na kolejnych pozycjach znalazły się samochody 

(21,57%), RTV (19,61%), AGD (13,73%), leki (9,80%) produkty chemii 

gospodarstwa domowego (9,80 %), odzież (7,84%), produkty spożywcze (7,84%) i 
kosmetyki (1,96%). 

Ostatnia hipoteza badawcza zakłada, że reklama ma faktyczny wpływ na 
podejmowanie przez respondentki decyzji o zakupie produktu lub usługi. Hipotezę 
potwierdzają wyniki – ponad połowa respondentek uznała, że decyduje się na zakup 
produktu/usługi pod wpływem reklamy. Wpływ reklamy na podejmowanie przez 
respondentki decyzji o zakupie produktu lub usługi przedstawia rys. 6. 

 

Rysunek 4. Cechy produktu lub usługi, na które respondentki zwracają uwagę w reklamie 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

  

 Ankietowane kobiety, decydując się na zakup produktu lub usługi, z których 
reklamą się spotkały, biorą pod uwagę przede wszystkim renomę rynkową producenta 
produktu lub usługodawcy (prawie 60% wskazań). Dla połowy ankietowanych 
(49,02%) ważna jest też rekomendacja produktu lub usługi przez inną znajomą osobę. 
Ten wynik potwierdza, że ogromną rolę w generowaniu zainteresowania produktem 

lub usługą ma opinia znajomych, bo często właśnie na jej podstawie zapada 
ostateczna decyzja odnośnie do zakupu produktu lub usługi. Trzeci, ważny dla 
respondentek argument, to nowe (innowacyjne) cechy reklamowanego produktu lub 

usługi, które wskazało prawie 40% uczestniczek badania. Na kolejnych miejscach 
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znalazły się pozostałe argumenty: unikalne cechy produktu lub usługi przedstawione 

w reklamie (33,33%), atrakcyjna, przykuwająca uwagę reklama produktu lub usługi 

(17,65%), produkt lub usługa będąca nowością na rynku (17,65%), atrakcyjny slogan 

reklamowy (7,84 %), znana postać reklamująca towar lub usługę (5,88%). Co 

ciekawe – jak pokazały wyniki badań – w odniesieniu do ankietowanej grupy nie 

sprawdziła się zasada autorytetu stosowana jako narzędzie wywierania wpływu 
społecznego, ponieważ z całej 51-osobowej grupy jedynie 2 panie (3,92%) dają się 

przekonać do zakupu reklamowanego produktu postaci reprezentującej zawód 
darzony autorytetem społecznym.  
 

 
 

 

 

 

 

Rysunek 5. Reklamy produktów cieszące się największą uwagą respondentek („Zdecydowanie 

zwracam uwagę„) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 
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Rysunek 6. Wpływ reklamy na podejmowanie przez respondentki decyzji o zakupie produktu lub usługi 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

 

 Informacje o rodzajach produktów nabytych przez respondentki pod wpływem 
reklamy lub rekomendacji innej znajomej osoby w ciągu miesiąca poprzedzającego 
udział w badaniu przynoszą pytania nr 5 i 6. Zgodnie z uzyskanymi odpowiedziami 

najczęściej kupowanymi produktami po kontakcie z reklamą okazały się kosmetyki 
(39,22%), produkty spożywcze (31,37%) oraz produkty chemii gospodarstwa 
domowego (17,65%).  Wykaz produktów kupionych przez respondentki w ciągu 
miesiąca poprzedzającego udział w badaniu po zapoznaniu się z ich reklamą 
prezentuje rys. 7.  
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Produkty kupione przez respondentki w ciągu miesiąca poprzedzającego udział w 

badaniu po zapoznaniu się z ich reklamą 

% ogółu 

odpowiedzi 

kosmetyki 39,22 

produkty spożywcze 31,37 

nie kupiłam żadnego z tych produktów 31,37 

produkty chemii gospodarstwa domowego 17,65 

odzież/bielizna 13,73 

leki 9,80 

produkty dla dzieci 9,80 

AGD 5,88 

usługi bankowe 3,92 

RTV 1,96 

samochody 0,00 

usługi telekomunikacyjne 0,00 

 

Rysunek 7. Produkty kupione przez respondentki w ciągu miesiąca poprzedzającego udział w badaniu 

po zapoznaniu się z ich reklamą 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

 

Zaskakującym wynikiem badania jest duża popularność odpowiedzi „nie 
kupiłam żadnego z tych produktów” (31,37%), plasującej się ex aequo z „produktami 
spożywczymi” na drugim miejscu zestawienia. Biorąc pod uwagę odpowiedzi 
respondentek na pytanie o reklamy produktów, z którymi się spotkały w ostatnim 
tygodniu poprzedzającym badanie, a które mogą sobie przypomnieć w chwili 
wypełniania ankiety (pyt. nr 3), widzimy, że sporo reklam utkwiło im w pamięci. 
Najczęściej wskazywanymi, zapamiętanymi przez respondentki reklamowanymi 
produktami były: leki (76,47%), kosmetyki (74,51%), usługi bankowe (62,75%), 
produkty spożywcze (56,86%) i usługi telekomunikacyjne (52,94%); najrzadziej 

wskazywane były produkty dla dzieci (25,49%) i AGD (23,53%). 

Zestawiając zatem powyższe informacje z odpowiedziami na pytanie nr 11  
o subiektywne odczucia respondentek w zakresie wpływu reklam na podejmowanie 
przez nich decyzji o zakupie produktu (dla przypomnienia: 50,98% uznało, że 

20

16

16

9

7

5

5
3 2

10 0

kosmetyki

produkty spożywcze

nie kupiłam żadnego z tych produktów

produkty chemii gospodarstwa domowego

odzież/bielizna

leki

produkty dla dzieci

AGD

usługi bankowe

RTV

samochody

usługi telekomunikacyjne



152 

 

reklama wpływa na podejmowanie przez nie decyzji zakupowych), tym bardziej 

zaskakująca staje się popularność odpowiedzi „nie kupiłam żadnego z produktów w 

ciągu miesiąca poprzedzającego udział w badaniu po zapoznaniu się z ich reklamą” 
(pyt. nr 5). Albo mamy do czynienia z niekonsekwencją respondentek w udzielaniu 
prawdziwych informacji, albo też nie chcą się one wprost przyznać do tego, że 
dokonały zakupu produktu pod wpływem obejrzanej/wysłuchanej reklamy.  

Rekomendacja produktu przez inną znajomą osobę jako zachęta do zakupu 
była szczególnie skuteczna w odniesieniu do kosmetyków (43,14%). Kolejna 

najpopularniejsza odpowiedź wybierana przez respondentki to „nie kupiłam żadnego 
z tych produktów” (35,29%). Oprócz kosmetyków panie chętnie kupowały 
rekomendowane przez innych produkty spożywcze (23,53%) oraz ex aequo leki i 

produkty chemii gospodarstwa domowego (15,69%). W dalszej kolejności 
wskazywane były odzież/bielizna (9,80 %), ex aequo produkty dla dzieci, AGD oraz 

usługi bankowe (1,96%). Żadnych wskazań (0,00%) nie uzyskały  RTV, samochody 
ani usługi telekomunikacyjne. 

 

Podsumowanie 

 

W dobie ostrej rynkowej rywalizacji o klienta, a równocześnie powszechnej 
dostępności produktów, często bardzo do siebie zbliżonych, coraz bardziej popularny 
staje się marketing kierowany do konkretnych, ściśle określonych grup odbiorców. 
Dzięki personalizacji komunikatów reklamowych pod kątem specyficznych cech i 
potrzeb grupy docelowej,  przekaz ma szansę dotrzeć wprost do właściwych 
odbiorców komuniku, a tym samym skuteczniej zachęcić go do zakupu 
reklamowanego produktu lub usługi.   

W ostatnich latach marketerzy dostrzegli potencjał tkwiący w kobietach-

klientkach. Coraz powszechniejsze stają się komunikaty kierowane bezpośrednio do 
kobiet, przygotowane dla kobiet, z uwzględnieniem ich biologicznych i 
psychologicznych uwarunkowań. Dzięki takiej personalizacji informacji reklamy nie 

tylko skuteczniej przemawiają do kobiecej wyobraźni, ale wręcz powodują, że 
kobiety oczekują spersonalizowanych komunikatów reklamowych304

. A im bardziej 

przekonująca reklama, tym większe prawdopodobieństwo, że jej odbiorczyni zechce 
nabyć reklamowany produkt lub usługę.   

Podsumowując uzyskane wyniki badania ankietowego, można stwierdzić, że 
reklama ma faktyczny wpływ na decyzje zakupowe kobiet, gdyż kobiety dokonują 
zakupów pod wpływem reklamy, z którą miały kontakt. Z pewnością przyczynia się 
do tego przychylne (i neutralne) nastawienie respondentek do reklam. Kobiety czerpią 
z reklam informacje, na podstawie których podejmują decyzję o zakupie 
reklamowanego produktu lub usługi. W przypadku badanej zbiorowości reklama 
najlepiej sprawdza się w odniesieniu do produktów typowo kobiecych, czyli 

kosmetyków. Reklamy tych produktów kobiety lubią najbardziej i równocześnie te 
produkty najchętniej kupują zarówno pod wpływem kontaktu z reklamą produktu, jak 
również dzięki rekomendacji znajomej osoby. Co ciekawe, jak pokazały badania, 

                                                           
304 B.R., Kobiety lubią reklamy. I chcą więcej, http://interaktywnie.com/biznes/newsy/raporty-i-

badania/kobiety-lubia-reklamy-i-chca-wiecej-13310 [dostęp: 20.01.2012]. 

 



153 

 

kobietom – zaraz po kosmetykach – najbardziej podobają się reklamy samochodów, a 
więc produktów uznawanych powszechnie za „męskie”.  

Jaki nasuwa się końcowy wniosek z badań? Warto zadbać o skuteczną 
komunikację marketingową kierowaną wprost do kobiet, bo dobra, przemyślana 
strategia komunikacyjna jest obietnicą dobrej sprzedaży i zysków dla biznesu.   
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THE INFLUENCE OF ADVERTISEMENT ON WOMEN`S 

SHOPPING DECISIONS (BASED ON SELF-CARRIED 

RESEARCH) 

 
Summary: The aim of this work is to determine the influence of advertisement on women`s shopping 

decisions in the context of theoretical and empirical advisement. The theoretical part of the work 

contains the description and analyses of advertisement`s general characteristics, i.e the ad`s definition, 

description of ad`s features, indication of ad`s aims, presentation of different kinds of ads and then a 

short study referring to women`s image in advertisement and their attitude toward ads. The results of the 

self-carried research were sum up in the empirical part of the work and then confronted with the research 

thesis stated as the ground of the research. The background for writing the theoretical part of the work 

was various contemporary literature as well as other sources of information. The empirical part of the 

work contains the data and findings achieved within the research carried out as a part of the research. 

 

Key words: advertisement, marketing, women, shopping decisions, advertisement`s influence, women in 

advertisement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


