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Abstract The Internet is a valuable tool in various marketing activities. It may be particularly 
useful in marketing research, it is the unique medium of advertising and promotion and 
enables the new form of selling products and services.  The Internet improves the customer 
service by the acceleration of information flow between supplier and customer 
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Internet może być wykorzystywany przez firmę do realizacji szeregu zadań z zakresu 
marketingu i sprzedaży. Może zostać użyty jako cenne narzędzie wspomagające w różnych 
cyklach marketingu. Internet znajduje zastosowanie w procesie badania rynku, stał się nowym 
środkiem reklamy oraz umożliwia nową formę sprzedaży. Jest dzisiaj medium zbyt istotnym, 
aby firmy nie brały go pod uwagę w swej strategii docierania do klienta.  
 Internet zapewnia dwukierunkową komunikację, może przyczynić się do poprawy 
jakości obsługi klienta, umożliwia obsługę wielu klientów jednocześnie. Firma może lepiej 
poznać potrzeby i wymagania konsumentów, zbierać ich opinie i uwagi dotyczące produktów. 
Profesjonalny wygląd serwisu i jego ciągła dostępność pomagają w kształtowaniu 
i utrzymywaniu korzystnego wizerunku firmy na rynku.  
 

1. Internet jako nośnik reklamy 

 

 Sieć stwarza przedsiębiorstwu różne możliwości zaprezentowania swojej oferty. 
Reklama w Internecie (tzw. webvertising) może przybierać rozmaite formy: reklama 
docelowa na własnej stronie internetowej firmy, reklama odnośnikowa, ogłoszenia 
reklamowe, przerywniki reklamowe, banery, guziki reklamowe, mini-strony reklamowe.1 

Najważniejsza forma reklamy w Internecie, umożliwiająca stosowanie różnych 
działań o charakterze promocyjnym, to reklama docelowa na stronie internetowej firmy. 
Informacje tam zawarte stanowią marketingowy przekaz do obecnych i potencjalnych 
klientów. Przekaz ten ma charakter multimedialny – może łączyć w sobie informację 
tekstową, graficzną, dźwiękową, może być to również informacja w postaci krótkiego filmu 
reklamowego. Struktura strony internetowej musi zapewniać użytkownikowi łatwość 
i szybkość znalezienia potrzebnych informacji. Jeśli firmie zależy na dotarciu do możliwie 
szerokiego grona odbiorców, powinna zarejestrować stronę w serwisach wyszukiwawczych 
i katalogach tematycznych w Sieci.  
 Kolejną formę reklamy w Internecie stanowi reklama odnośnikowa. Są to słowa 
klucze zamieszczane w różnych tekstach. Odnośniki przenoszą użytkownika na własne strony 
firmy.  
 Szybkim i tanim rozwiązaniem jest zamieszczanie krótkich ogłoszeń reklamowych 
w tablicach ogłoszeniowych w Sieci.  
 Najbardziej agresywną formą reklamy w Internecie są przerywniki reklamowe 
(interstitial). Na wybranej przez użytkownika stronie pojawiają się krótkie filmy reklamujące 
poszczególne produkty firmy, która opracowała daną witrynę.  
 Kliknięcie na baner reklamowy – element graficzny zawierający logo firmy i często 
krótki tekst – przenosi użytkownika na własne strony danej firmy, które są właściwymi 
nośnikami reklamy. Podobnie działają tzw. guziki reklamowe, umieszczane najczęściej u dołu 
strony. Ich treść ogranicza się zazwyczaj do nazwy firmy.  
 Do promocji w Sieci wykorzystuje się też mini-strony reklamowe (tzw. pop-up 
windows). Po kliknięciu na baner lub odnośnik na tle bieżącej strony w rogu ekranu pojawia 
się nowa mini-strona reklamowa firmy.  
 Odrębny problem to wykorzystywanie poczty elektronicznej do prezentacji oferty 
przedsiębiorstwa. Firma musi pamiętać, żeby wysyłać listy tylko do tych osób, które wyraźnie 
zadeklarowały, że są zainteresowane ich otrzymywaniem. Niezamówione materiały 
reklamowe (tzw. spam) są negatywnie postrzegane przez internautów i niszczą dobry 
wizerunek firmy.  

                                                
1 Andrzej Sznajder, Promocja w Internecie, w: Media, komunikacja, biznes elektroniczny. Pod redakcją Bohdana 
Junga, Difin, Warszawa 2001,s. 150-153 
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2. Wykorzystanie Internetu w promocji sprzedaży 

 

„Sieć WWW stwarza duże możliwości prowadzenia tak zwanej promocji 
uzupełniającej. Jej celem jest przede wszystkim nakłonienie do dokonania zakupu lub też 
zwiększenia zakupów, nie tylko zresztą za pośrednictwem Internetu, ale także w tradycyjny 
sposób.”2  
 Popularnym narzędziem promocji sprzedaży w Internecie są kupony. Użytkownicy 
mogą je ściągnąć i wydrukować. Kupony takie są honorowane w sklepach współpracujących 
z daną firmą i umożliwiają dokonanie zakupu określonego produktu po niższej cenie. Kupony 
często mają zachęcić internautów do zarejestrowania się w witrynie danej firmy. Uzyskane 
w ten sposób dane personalne, zwłaszcza adres e-mail, mogą być w przyszłości 
wykorzystywane do prowadzenia działań marketingowych z zastosowaniem poczty 
elektronicznej.  
 Wiele firm coraz częściej stosuje promocyjne obniżki cen dla kupujących za 
pośrednictwem Internetu. Sieć może być też wykorzystywana do realizacji programów 
lojalnościowych dla stałych klientów.3 
 Użytkownikom Internetu często umożliwia się uzyskiwanie rozmaitych próbek. Celem 
takiego działania jest lepsze zapoznanie potencjalnego klienta z danym produktem oraz  
zachęcenie do dokonania zakupu. Jako próbkę można potraktować np. możliwość 
wysłuchania jednej piosenki z płyty czy też przedstawienie fragmentu książki. 
 
3. Sprzedaż w Internecie 
 

Skuteczna sprzedaż w Sieci możliwa jest tylko wtedy, gdy firma zdoła zaspokoić 
wymagania konsumentów lepiej niż konkurenci, którzy stosują tradycyjne formy handlu. 
Sprzedaż w Internecie musi dawać klientowi co najmniej jedną z następujących korzyści: 
niższą cenę, większy wybór, lepszą obsługę, większą wygodę, szybką realizację zamówień, 
oferowanie usług specjalnych.4 

Z raportu „Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych 
w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2004 r.”, przygotowanego  przez 
Główny Urząd Statystyczny wynika, że osoby indywidualne najchętniej kupują przez Internet 
książki, czasopisma i materiały do nauki – stanowi to 49% wszystkich zakupów za 
pośrednictwem Sieci. Stosunkowo dużą popularnością wśród internautów cieszą się filmy 
i muzyka na różnych nośnikach  (26%), odzież (24%), sprzęt i oprogramowanie komputerowe 
(odpowiednio 13% i 11%).  Usługi turystyczne i finansowe stanowią odpowiednio 7% i 6% 
wszystkich zamówień w Internecie. 

Firma prowadząca handel za pośrednictwem Sieci musi zapewnić bezpieczeństwo 
transmisji danych i bezpieczeństwo transakcji. Sprawa bezpiecznych transakcji w Internecie 
to nie tylko problem techniczny. Jest to także sprawa odczuć użytkowników – klienci muszą 
postrzegać transakcje internetowe jako bezpieczne, a samą firmę jako pewną i wiarygodną. 
We wspomnianym już raporcie GUS odnotowano, że 39% internautów nie ma zaufania do  
e-handlu. Osoby te nie mają pewności, czy otrzymają zamówione towary, a także obawiają 
się, czy będą mogły dokonać ich ewentualnego zwrotu i odzyskać pieniądze, jeśli produkty 
nie spełnią oczekiwań. Firma sprzedająca swoje produkty przez Internet musi więc dołożyć 
wszelkich starań, by przekonać dużą część potencjalnych odbiorców, że jest wiarygodnym 
i uczciwym partnerem.  
                                                
2 Ibidem, s. 156 
3 Ibidem, s. 157 
4 Tom Vassos, Strategie marketingowe w Internecie, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 1999, s. 317-318 
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Firmy udostępniające w Sieci katalogi ze swoją ofertą starają się nadać im formę, 
która będzie atrakcyjna i wygodna dla internauty. Klient, wybierając opcje odpowiadające 
jego oczekiwaniom (np. odpowiedni przedział cenowy), dostaje informacje o tych 
produktach, które spełniają podane przez niego kryteria. Dzięki temu osoba zainteresowana 
nie musi samodzielnie przeglądać obszernego katalogu, lecz może skupić się na 
automatycznie wybranych produktach. 

Koszt udostępnienia katalogu w Internecie jest dużo niższy od kosztów opracowania, 
druku i dystrybucji tradycyjnych katalogów. W ten sposób można również zmniejszyć inne 
koszty, np. związane z zamówieniami czy administracją. 

Prowadzenie katalogów internetowych umożliwia dokonywanie na bieżąco zmian 
danych przedstawionych w ofercie. Katalog online można modyfikować w sposób ciągły, 
dopasowując asortyment produkcji, ceny i promocje do zmieniających się warunków 
rynkowych. 

 
4. Zastosowanie Internetu w obsłudze klienta 

 
W celu lepszego poznania klientów firma może umieszczać na swoich stronach 

internetowych ankiety, które pomogą zidentyfikować potrzeby konsumentów, dostarczą 
informacji o oczekiwaniach i preferencjach odbiorców oraz pomogą zebrać uwagi dotyczące 
oferowanych produktów. Wszystko to powinno prowadzić do udoskonalenia oferty firmy 
i zwiększenia satysfakcji klientów.  

Istnieje możliwość stworzenia specjalnego formularza, który umożliwi osobom 
odwiedzającym stronę firmy kontaktowanie się na przykład z działem obsługi klienta. Proces 
odpowiadania na pytania klientów może być zautomatyzowany dzięki zastosowaniu 
autoresponderów czyli programów udzielających odpowiedzi samoczynnie. Autorespondery 
znane są jako e-boty, mailboty, infoboty. „Infobotem nazywa się automatyczny przekaz 
e-mailowy wysyłany w odpowiedzi do każdego, kto przesyła przekaz pod dany adres.”5 Firma 
może stworzyć automatyczną odpowiedź wstępną na najczęściej zadawane pytania, dzięki 
czemu wizytujący stronę otrzyma odpowiedź w bardzo krótkim czasie, bez udziału człowieka. 
Infoboty umożliwiają też np. szybkie podziękowanie za złożenie zamówienia. 

Zastosowanie infobotów przez firmę może przyczynić się do obniżenia kosztów 
administracji, kosztów rozmów telefonicznych, kosztów druku i wysyłki. Dzięki 
automatycznym odpowiedziom redukcji podlega ilość przypadków, które wymagają 
bezpośredniej interwencji pracownika. Poprawia się poziom obsługi klienta – może odbywać 
się ona w sposób ciągły. 

 
5. Customer Relationship Management (CRM) 
 

Jedną z najnowszych koncepcji, znajdujących zastosowanie w marketingu i sprzedaży, 
jest Customer Relationship Management (CRM) czyli zarządzanie relacjami z klientem. 
„Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) jest kombinacją procesów biznesowych 
i technologii, której celem jest wszechstronne zrozumienie klienta dla konkurencyjnego 
różnicowania oferowanych mu produktów i usług. Zarządzanie relacjami z klientem stanowi 
zorganizowaną próbę udoskonalenia identyfikacji, pozyskiwania i utrzymywania klienta. 
Celem CRM jest poprawienie poziomu satysfakcji klienta, jego lojalności oraz przychodów 
z aktualnych klientów w obliczu ostrej konkurencji, globalizacji, wysokiej rotacji klientów 
i rosnących kosztów ich pozyskiwania.”6 
                                                
5  Ibidem, s.137 
6 Amrit Tiwana, Przewodnik po zarządzaniu wiedzą. E-biznes i zastosowania CRM, Wydawnictwo Placet, 
Warszawa 2003, s. 46 
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CRM jest traktowany nie jako system technologii, lecz jako wdrażana przez firmę 
koncepcja kontaktu z klientem. „CRM jest zintegrowaną strategią sprzedaży, marketingu 
i usług, która opiera się na skoordynowanym działaniu i pomaga nawiązywać długookresową 
współpracę z klientami. (...) CRM wymaga patrzenia na klienta nie w kontekście 
jednorazowej transakcji, ale jak na serię transakcji rozłożonych w czasie. Celem nie jest więc 
maksymalizacja wartości pojedynczej transakcji, ale maksymalizacja długookresowej 
wartości klienta (lifetime value of customers) dla firmy.” 7 

W zarządzaniu relacjami z klientem wyróżnia się trzy fazy: pozyskanie, 
maksymalizację oraz utrzymanie.8 

W pierwszej fazie najbardziej istotne są następujące elementy: różnicowanie 
oferowanych przez firmę produktów według potrzeb klientów, konsekwentne utrzymywanie 
poziomu obsługi na bardzo wysokim poziomie, szybka reakcja na sygnały otrzymywane od 
klientów.  

Faza maksymalizacji polega na zwiększaniu sprzedaży przypadającej na jednego 
klienta. 

Trzecia faza CRM winna przejawiać się w zdobywaniu i ciągłym poszerzaniu wiedzy 
o klientach. Firma powinna starać się jak najlepiej dopasować swoją ofertę do potrzeb 
klientów, poprzez doskonalenie oferowanych produktów oraz opracowywanie nowych dóbr, 
odpowiadających oczekiwaniom obecnych nabywców.  

 
Ogromne są możliwości zastosowania narzędzi internetowych w marketingu. Internet 

jest pomocny w budowaniu relacji z klientem; właściwie wykorzystany powoduje zbliżenie 
firmy i jej klientów. Internet dostarcza wiele korzyści obu stronom. Konsumenci uzyskują 
bogatą informację porównawczą dotyczącą firm, produktów, cen. Mogą szybko i wygodnie 
wybrać najkorzystniejszą dla siebie ofertę. Firmom zaś marketing internetowy pozwala 
zredukować koszty. Czynności dystrybucyjne i logistyczne (np. realizacja zamówień, 
gospodarka zapasami, promocja handlowa) okazują się tańsze i sprawniejsze, ponieważ 
klienci kontaktują się bezpośrednio ze sprzedawcami. Podstawową siłą Internetu przy 
budowaniu stosunków z klientami jest brak wzrostu kosztów wraz ze wzrostem liczby 
odbiorców. Internet jako medium globalne ułatwia również dotarcie do nowych klientów oraz 
stwarza możliwość poszerzenia rynków zbytu. 
 

 
Bibliografia 

 
1. Cieszewski Mariusz, Sklepy internetowe – stan obecny i perspektywy rozwoju. „Euro 

Info. Biuletyn dla małych i średnich firm”, nr specjalny (b. r.) 
2. Drucker David, CRM and e-business still a hard fit. InternetWeek, 10969969, 

10/30/2000, Issue 835 
3. Kotler Philip, Armstrong Gary, Saunders John, Wong Veronica, Marketing. 

Podręcznik   europejski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002 
4. Media, komunikacja, biznes elektroniczny. Pod redakcją Bohdana Junga, Difin, 

Warszawa 2001 
5. Przybyłowski Krzysztof, Hartley Steven W., Kerin Roger A., Rudelius William, 

Marketing, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998 
6. Stanusch Maciej, CRM a sztuczna inteligencja. „Nowe technologie w praktyce”, 2004, 

nr 14, s. 6 – 7 

                                                
7 Ibidem, s. 50 
8 Ibidem, s. 55 



 

 165 

7. Tiwana Amrit, Przewodnik po zarządzaniu wiedzą. E-biznes i zastosowania CRM, 
Wydawnictwo Placet, Warszawa 2003 

8. Toh Rex S., Raven Peter, Perishable Asset Revenue Management: Integrated Internet 
Marketing Strategies for the airlines. Transportation Journal,  Summer 2003, Vol. 42, 
Issue 4 

9. Vassos Tom, Strategie marketingowe w Internecie, Wydawnictwo Studio Emka, 
Warszawa 1999 

10. Vizard Michael, Be thoughtful when you integrate CRM into your e-business strategy.  
InfoWorld, 01996649, 11/27/2000, Vol. 22, Issue 48 

11. Wykorzystanie technologii  informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach 
i gospodarstwach domowych w 2004 r., Raport GUS,  31.01.2005 
(www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/spoleczenstwo_informacyjne/2004) 

12. Z informatyką do Unii, cz. II. „Biznes Trendy”, kwiecień 2004, s. 20 – 22 

http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/spoleczenstwo_informacyjne/2004

