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Wstęp

Współcześni konsumenci stali się niezwykle wymagający, a ich potrzeby 
zakupowe podlegają ciągłym zmianom. Równocześnie stają oni przed koniecz-
nością rozwiązywania złożonych problemów decyzyjnych, które dotyczą m.in. 
przedmiotu, czasu, kolejności czy miejsca zakupów. Dokonywane wybory są naj-
częściej wynikiem złożonego procesu decyzyjnego, na który wpływ ma wiele 
zróżnicowanych czynników, oddziałujących z różną siłą i w różnych kierunkach 
na konkretne decyzje. Czynniki wpływające na proces decyzyjny konsumentów 
można dzielić według różnorodnych kryteriów, takich jak np. ich obiektywność 
czy ekonomiczny charakter. Jednym z czynników wpływających w znaczący 
sposób na podejmowanie decyzji przez konsumentów są informacje znajdujące 
się w ich posiadaniu. Informacje mogą być wykorzystywane przez konsumentów 
w celu zmniejszenia niepewności związanej z daną decyzją, utwierdzenia się w już 
podjętej decyzji czy lepszej ocenie dostępnych alternatyw zaspokojenia danej po-
trzeby. Konsumenci poszukujący informacji w celu późniejszego wykorzystania 
ich w procesie decyzyjnym potencjalnie mogą skorzystać z wielu różnorodnych 
źródeł informacji. W zależności od aktualnego stanu wiedzy, złożoności sytuacji 
decyzyjnej oraz przyjętych kryteriów oceny produktu konsumenci sięgają do róż-
nych źródeł informacji. Tradycyjnie źródła informacji dostępne dla konsumentów 
dzieli się na zewnętrzne i wewnętrzne, wtórne i pierwotne, formalne i nieformalne. 

Powstanie i rozwój Internetu, a także związane z nim różne technologie in-
formacyjno-komunikacyjne spowodowały powstanie nowych źródeł informacji. 
Już w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia przedsiębiorstwa zaczęły 
wykorzystywać Internet do prezentowania swojej oferty produktowej i usługowej, 
prezentacji informacji o firmie, reklamowania swoich produktów oraz sprzedaży 
online. Przedsiębiorstwa zamieszczają informacje o swoich produktach na stronach 
internetowych, starają się poprzez przekaz reklamowy zachęcić internautów do 
odwiedzania swoich stron WWW i zakupu oferowanych produktów. Również 
wymiana opinii pomiędzy konsumentami uległa znacznej modyfikacji. Poprzez 
strony internetowe można porównać różne oferty i produkty zarówno pod wzglę-
dem ich cech, jak i cen. Klienci mogą zamieszczać swoje recenzje i opinie na temat 
danego produktu bądź usługi. Tematyczne fora dyskusyjne lub blogi eksperckie 
ułatwiają dyskusję na temat konkretnych rodzajów produktów i marek. W ten 
sposób powstaje unikatowy zbiór konsumenckich informacji.

Podjęcie badań nad wykorzystaniem przez konsumentów internetowych źró-
deł informacji w decyzjach nabywczych wynikało z obecnego stanu wiedzy na 



Wstęp8

temat tego zagadnienia. W literaturze zagranicznej można znaleźć opracowania 
zajmujące się procesem poszukiwania informacji w Internecie w celu późniejszego 
wykorzystania ich w procesie podejmowania decyzji nabywczych. Są to jednak 
opracowania fragmentaryczne i skupiające się tylko na wybranych internetowych 
źródłach informacji, np. przygotowany przez J. vor dem Esche i T. Hennig-Thurau 
raport na temat zachowań niemieckich konsumentów w mediach społecznościowych 
[Esche, Hennig-Thurau, 2013], czy też opracowywany przez Fleishman-Hillard 
i Harris Interactive Annual Global Study indeks wpływu cyfrowego [Understan-
ding the role…, 2012]. W polskiej literaturze przedmiotu można znaleźć pewne 
opracowania zajmujące się zachowaniami konsumentów w Internecie. Brakuje 
jednak publikacji dotyczących wykorzystywania internetowych źródeł informacji 
w decyzjach nabywczych konsumentów. Wykorzystanie Internetu przez konsu-
mentów badali m.in. A. Burgiel, M. Brzozowska-Woś, M. Jaciow i R. Wolny czy 
M. Feldy. Książka ta stanowi próbę wypełnienia luki związanej z pozyskiwaniem 
przez konsumentów informacji o dobrach i usługach w Internecie.
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