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Wprowadzenie 

Tematyka kształtowania postaw (i zachowań) konsumpcyjnych wciąż stanowi 

przedmiot zainteresowania badaczy zajmujących się czynnikami decydującymi o 

budowaniu skutecznych strategii (komunikatów) reklamowych. Zgodnie z modelem 

ELM, J. Cacioppa i R. Petty’ego, wykorzystanie technik perswazyjnych w reklamie wiąże 

się wyborem centralnej (opartej na dużym wysiłku poznawczym) i/lub peryferyjnej 

(opartej na małym wysiłku poznawczym) strategii perswazyjnej. Dobór odpowiedniej 

techniki perswazyjnej jest zależny od takich czynników, jak: stopień motywacji do 

zakupu produktu (stopień zaangażowania w zakup, prawdopodobieństwo jego zakupu), 

kompetencje poznawcze odbiorcy, postawa wobec produktu (racjonalna/emocjonalna), 

możliwości percepcyjne odbiorcy. Ich zrozumienie ułatwia nadawcy dostosowanie 

odpowiedniej strategii perswazyjnej, centralnej bądź peryferyjnej, do wymagań 

odbiorcy-konsumenta. 

Rozważania, które zostały podjęte przez zespół badawczy wskazują, że ludzie są 

motywowani do posiadania poprawnych postaw, jednocześnie w swym dążeniu do 

właściwych postaw zazwyczaj mają ograniczony czas i środki, w związku z tym 

najczęściej wybieranym torem przetwarzania informacji jest tor peryferyjny 

(niewymagający wysiłku poznawczego). Jednocześnie istnieją pewne specyficzne 

warunki, które decydują o możliwości zastosowania centralnego toru przetwarzania 

informacji. Do tych warunków zalicza się: silne, racjonalne zaangażowanie konsumenta 

w zakup, w przypadku takich produktów jak samochód, dom, usługi finansowe, wysokie 

kompetencje poznawcze odbiorcy oraz możliwości percepcyjne, jakie stwarza medium, 

np. prasa. 

Teoretycznym punktem wyjścia w projekcie badawczym jest zatem spostrzeżenie 

twórców modelu ELM o warunkach zastosowania w reklamie w sposób skuteczny toru 

centralnego (działającego przy dużym wysiłku poznawczym) i peryferyjnego 

(działającego przy małym wysiłku poznawczym). Jest to o tyle ciekawe założenie, o ile 

zauważymy, że współczesna reklama walczy o uwagę konsumentów zarówno z 

konkurencyjnymi źródłami informacji, jak i z przeszkodami, które stawia przed nią sam 
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odbiorca. Znudzenie tradycyjnymi formami reklamowymi, przejawianie negatywnych 

postaw odbiorców wobec reklamy, powierzchowny odbiór komunikatów reklamowych 

powoduje konieczność opracowywania takich technik perswazyjnych, które będą 

przede wszystkim skuteczne w dotarciu do odbiorcy-konsumenta na bardzo niskim 

poziomie świadomości. Szanse na osiągnięcie zamierzonych przez nadawcę celów 

reklamowych daje wykorzystanie odpowiedniej techniki perswazyjnej. Zespół 

badawczy, w składzie: Aleksandra Cieślik, Monika Kowalewska, Roland Chromiński 

zajmował się analizą technik perswazyjnych, które bazują na niskim zaangażowaniu w 

przetwarzanie informacji reklamowej. 

Analiza danych zawartych w komunikatach reklamowych była możliwa dzięki 

przyjęciu ogólnych oraz częściowych pytań badawczych dotyczących poszczególnych 

komunikatów reklamowych. Odpowiedź na pytania ogólne i częściowe pozwoliła 

zweryfikować postawione na odpowiednim poziomie hipotezy. Na tej podstawie 

poszczególne osoby biorące udział w badaniach mogły dokonać następnego kroku – 1) 

wyodrębnienie materiału badawczego posiadającego poszukiwane przez 

poszczególne osoby techniki perswazyjne oraz 2) zliczenie częstotliwości 

pojawienia się określonych technik. Wszystko to było częścią szczegółowych badań 

osób biorących udział w projekcie badawczym. 

1. Etapy procedury badawczej na poziomie ogólnym 

1.1. Sformułowanie problemu badawczego 

Głównym podmiotem badawczym były komunikaty reklamowe analizowane 

pod kątem stosowanych technik perswazyjnych, wyodrębnionych na podstawie modelu 

ELM. Projekt badawczy – zrealizowany jedynie w zakresie technik opartych na niskim 

poziomie wysiłku poznawczego - został podzielony na trzy odrębne tematy: 

A. Zastosowanie technik perswazyjnych na poziomie peryferyjnym (mgr 

Aleksandra Cieślik). W tym wypadku punktem wyjścia była analiza modelu ELM 

pod kątem czynników decydujących o zastosowaniu technik oddziaływania 

reklamowego na poziomie niskiego zaangażowania odbiorcy w proces 

przetwarzania informacji (czyli niewymagającego intencji, wiedzy i aktywności ze 

strony odbiorcy). Podstawowym celem badawczym było odpowiedzenie na pytanie, 
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co powoduje, że reklama może w skuteczny sposób oddziaływać poza świadomością 

człowieka (bądź na bardzo niskim jej poziomie), oraz określenie podstawowych 

wskaźników peryferyjnych. 

B. Zastosowanie technik manipulacji zmysłami odbiorcy w reklamie prasowej (mgr 

Monika Kowalewska). Temat badawczy poświęcony został szczegółowemu 

omówieniu technik perswazyjnych oddziałujących na zmysły odbiorcy-konsumenta 

bądź opierających się na owych zmysłach. Wychodząc z założenia, że konsument 

przetwarza informacje reklamowe głównie na podstawie wskazówek peryferyjnych, 

autorka analizuje techniki odwołujące się do bodźców zmysłowych, które możliwe są 

do zastosowania w reklamie prasowej. 

C. Zastosowanie technik manipulowania formą i treścią komunikatu reklamowego 

celem stworzenia wrażenia przetwarzania informacji reklamowej na poziomie 

centralnym (mgr Roland Chromiński). Postawy związane z silnym 

zaangażowaniem emocjonalnym odbiorcy deformują reakcje człowieka na przekaz – 

zwiększają selektywność przetwarzania informacji, powodują wzrost liczby 

kontrargumentów powstających w odpowiedzi na przekaz reklamowy i/lub wzrost 

argumentacji podtrzymujących dotychczasową postawę. W tym wypadku nastąpiła 

koncentracja na takim rodzaju technik reklamowych, które pod pozorem logicznej i 

racjonalnej argumentacji, odwołują się do emocji i uczuć odbiorcy-konsumenta. 

Głównym celem badawczym w tym wypadku jest odpowiedzenie na pytanie, co 

powoduje, że reklama może oddziaływać za pośrednictwem technik manipulacji 

formą i treścią reklamową, które mają znamiona centralnych technik perswazyjnych. 

Głównym celem badawczym (opisowym) przyjętym przez zespół badawczy 

było określenie, jakie techniki perswazyjne są stosowane i w jakim stopniu dana 

technika reklamowa jest wykorzystywana w prasie polskiej. Ostatecznym celem 

badawczym jest pogłębiona analiza technik perswazyjnych wyodrębnionych przez 

poszczególnych członków zespołu badawczego. Biorąc pod uwagę stan wiedzy na temat 

modelu ELM i jego zastosowania w komunikowaniu reklamowym, autorzy projektu 

badawczego postawili sobie za cel zrozumieć i wyjaśnić podstawowe techniki 

perswazyjne oparte z jednej strony na dużym wysiłku poznawczym i/lub racjach, z 

drugiej na małym wysiłku poznawczym i/lub emocjach. Ostatecznie w poszczególnych 



8 

 

tematach badawczych koncentrując się na tych, opartych na niskim poziomie 

zaangażowania w przetwarzanie informacji. 

Wskazanie pojawiających się w komunikatach reklamowych technik 

perswazyjnych pozwoli przede wszystkim na weryfikację tezy o warunkach 

zastosowania modelu ELM w reklamie prasowej (cel weryfikacyjny). 

1.2. Konceptualizacja pojęć 

W przypadku podjętego projektu badawczego konceptualizacja pojęć polegała 

na wyodrębnieniu mechanizmów perswazyjnych i usystematyzowaniu technik 

perswazyjnych, zgodnie z modelem ELM. Istotne stało się w poszczególnych 

przypadkach określenie wskaźników świadczących o występowaniu danej techniki 

perswazyjnej w reklamie. W związku z powyższym, na początku przeprowadzono na 

poziomie rozważań teoretycznych następujące etapy: 

1) określenie podstawowych założeń modelu ELM, określenie podstawowych strategii 

perswazyjnych i wyodrębnienie mechanizmów oraz technik perswazji peryferyjnej i 

centralnej; 

2) wpisanie wyodrębnionych strategii perswazyjnych w teoretyczne podstawy modelu 

FCB; 

3) selekcja i porządkowanie technik perswazyjnych dotyczących poszczególnych 

tematów badawczych; 

4) poszukiwanie kategorii badawczych, według których analizowany będzie materiał 

badawczy. 

W raporcie prezentowane są pojęcia, będące przedmiotem analizy treści 

dokonanej zarówno przez cały zespół badawczy, jak przez poszczególne osoby dla 

potrzeb ich projektów. Podstawowym problemem w wyodrębnieniu mechanizmów 

psychologicznych oraz technik perswazyjnych było precyzyjne zdefiniowanie tych 

dwóch pojęć. I tak mechanizm psychologiczny określa wzajemne oddziaływania 

nadawcy i odbiorcy prowadzące do zmian na poziomie postaw i zachowań, np. 

konsumpcyjnych, zaś technika perswazyjna to umiejętność bądź sposób działania 

umożliwiający oddziaływanie na odbiorcę-konsumenta. 

 Początkowo projekt badawczy opierał się na założeniu o możliwości wystąpienia 

w reklamie prasowej dwóch podstawowych strategii perswazji: peryferyjnej i 
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centralnej. Okazało się jednak w momencie pierwszego etapu badawczego, że podział na 

dwie strategie perswazyjne nie pozwala precyzyjnie badać technik reklamowych. Wciąż 

pozostawała spora grupa przekazów reklamowych, których nie można było 

zaklasyfikować do tych teoretycznie wyodrębnionych dwóch strategii perswazji. W 

efekcie zostały wyodrębnione cztery strategie reklamowe, które stały się 

przedmiotem szczególnego zainteresowania zespołu badawczego. W celu obiektywnego 

wyodrębnienia badanego materiału, zespół badawczy przyjął następujące podstawowe 

wskaźniki strategii perswazyjnych: 

1) centralna strategia perswazji 

• wskaźniki wymaganego wysiłku poznawczego – przynajmniej ⅓ komunikatu 

reklamowego zajmuje tekst właściwy, 

• wskaźniki wykorzystanej silnej argumentacji racjonalnej -  tekst wyróżnia się 

technicznym językiem, wykorzystane zwroty naukowe są wyjaśnione, odwołanie do 

wyników badań poparte jest rzetelnymi informacjami na temat źródła, obraz oparty 

na technice demonstracji produktu. 

2) centralna strategia perswazji z elementami strategii peryferyjnej 

• wskaźniki niewymaganego wysiłku poznawczego – dominacja obrazu w 

komunikacie reklamowym (przynajmniej ⅓ zajmuje główne zdjęcie), 

• wskaźniki wykorzystanej silnej argumentacji racjonalnej -  tekst wyróżnia się 

technicznym językiem, wykorzystane zwroty naukowe są wyjaśnione, odwołanie do 

wyników badań poparte jest rzetelnymi informacjami na temat źródła, obraz oparty 

na technice demonstracji produktu. 

3) peryferyjna strategia perswazji 

• wskaźniki niewymaganego wysiłku poznawczego – dominacja obrazu w 

komunikacie reklamowym (przynajmniej ⅓ zajmuje główne zdjęcie), 

• wskaźniki wykorzystanej słabej argumentacji racjonalnej i/lub argumentacji 

emocjonalnej –  tekst wyróżnia się wykorzystaniem języka odwołującego się do 

emocji i uczuć, wykorzystane zwroty naukowe nie są w żaden sposób wyjaśnione, 

odwołanie do statystyk nie jest poparte rzetelnymi informacji na temat 

przeprowadzonych badań. 

4) peryferyjna strategia perswazji z elementami strategii centralnej 
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• wskaźniki wymaganego wysiłku poznawczego – przynajmniej ⅓ komunikatu 

reklamowego zajmuje tekst właściwy, 

• wskaźniki wykorzystanej słabej argumentacji racjonalnej i/lub argumentacji 

emocjonalnej –  tekst wyróżnia się wykorzystaniem języka odwołującego się do 

emocji i uczuć, wykorzystane zwroty naukowe nie są w żaden sposób wyjaśnione, 

odwołanie do statystyk nie jest poparte rzetelnymi informacji na temat 

przeprowadzonych badań. 

1.3. Sformułowanie pytań i hipotez badawczych 

Jednym z najważniejszych etapów procesu badawczego jest sformułowanie 

pytań i hipotez badawczych. Osiągnięcie tego kroku było możliwe dzięki analizie 

wyników dotychczasowych badań dotyczących modelu ELM i dopasowanie do tego 

modelu technik perswazyjnych. Dla celów badawczych sformułowano podstawowe 

pytanie badawcze, które dotyczyło liczby komunikatów reklamowych w analizowanym 

materiale badawczym: 

1.1.        Ile przekazów reklamowych pojawiło się w prasie polskiej w okresie 2009-2010? 

1.2. Ile przekazów reklamowych pojawiło się w czasopismach lifestyle’owych w okresie 

2009-2010? 

1.3. Ile przekazów reklamowych pojawiło się w czasopismach opiniotwórczych w 

okresie 2009-2010? 

Dalsze pytania badawcze mają charakter częściowy, a odpowiedź na nie była 

możliwa dzięki pracy całego zespołu badawczego. Pytanie 2.  dotyczyło rodzaju 

strategii perswazyjnej:  

2.1. Ile przekazów reklamowych opartych na centralnej strategii perswazji/ centralnej 

plus peryferyjnej/peryferyjnej plus centralnej/peryferyjnej strategii perswazji 

wygenerowała prasa w okresie 2009-2010? 

2.2. Ile przekazów reklamowych opartych na centralnej strategii perswazji/ centralnej 

plus peryferyjnej/peryferyjnej plus centralnej/peryferyjnej strategii perswazji 

pojawiło się w czasopismach lifestyle’owych w okresie 2009-2010? 

2.3. Ile przekazów reklamowych opartych na centralnej strategii perswazji/ centralnej 

plus peryferyjnej/peryferyjnej plus centralnej/peryferyjnej strategii perswazji 

pojawiło się w czasopismach opiniotwórczych w okresie 2009-2010? 
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Pytanie 3. pozwalało się dowiedzieć, z jakim rodzajem produktu mamy do 

czynienia w przypadku reklamy prasowej. Na potrzeby projektu badawczego zostały 

wyodrębnione podstawowe rodzaje produktów. Biorąc pod uwagę model FCB, produkty 

zostały dopasowane do poszczególnych ćwiartek w sposób pokazany w tabeli 1. W 

teoretycznych założeniach model FCB sugerował, że sposób komunikowania z 

konsumentem powinien zależeć od wysokiego/niskiego zaangażowania w zakup 

produktów oraz od tego, czy wymagane jest przede wszystkim myślenie (lewa półkula) 

czy uczucie (prawa półkula) w procesie przetwarzania informacji. Najważniejsza była 

operacjonalizacja dwóch pojęć: zaangażowanie i nastawienie wobec produktu 

(myślenie-uczucie), ostatecznie przyjęto osiem skal1: 

1) zaangażowanie 

• ważność / nieważność decyzji 

• duże / niewielkie ryzyko zakupu produktu 

• decyzja wymagająca dużego/małego wysiłku poznawczego 

2) myślenie 

• decyzja jest / nie jest oparta na logice lub celowa 

• decyzja jest / nie jest oparta na funkcjonalności przedmiotu 

3) uczucia 

• decyzja jest / nie jest oparta przede wszystkim na uczuciach h i emocjach 

• decyzja nie / wyraża osobowość konsumenta 

• decyzja jest / nie jest oparta na wyglądzie, smaku, dotyku, zapachu, 

dźwięku (efekty sensoryczne) 

Ogólnie rzecz ujmując chodziło o odpowiedzenie na następujące pytania 

częściowe: 

3.1. Jakiego rodzaju produkty reklamowane były w prasie polskiej w okresie 2009-

2010? 

3.2. Jakiego rodzaju produkty reklamowane były w czasopismach lifestyle’owych w 

okresie 2009-2010? 

3.3. Jakiego rodzaju produkty reklamowane były w czasopismach opiniotwórczych w 

okresie 2009-2010? 

                                           
1 R. Vaughn, How Advertising Works: A Planning Model, “Journal of Advertising Research” 1980, No 20 (5), 
s. 57-65. 
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Tabela 1. Strategie perswazyjne w modelu FCB 

Sposób podejścia do produktu  
Racjonalny   Emocjonalny 

W
ys

ok
i 

Reklama informacyjna 
Model: myśl-czuj-rób 
 
Produkt: nieruchomości, samochody, 
usługi: finansowe, turystyczne, 
medyczne, telekomunikacyjne, 
transportowe, nowe technologie, 
aparaty fotograficzne, telefony 
komórkowe, AGD, wyposażenie 
kuchni/łazienki/pokoju, sprzęt 
ogrodniczy, edukacja, restauracje i 
hotele, art. budowlane, energia. 

Reklama emocjonalna 
Model: czuj-myśl-rób 
 
Produkt: moda, odzież, buty, okulary, 
perfumerie/drogerie, perfumy, bielizna, 
biżuteria, kosmetyki: kolorowe, 
luksusowe dla kobiet i mężczyzn, salony 
piękności, sklepy luksusowe (żywność) 
 
 
 

St
op

ie
ń

 
Za

an
ga

żo
w

an
ia

 

N
is

ki
 

Reklama tworząca nawyk 
Model: rób-myśl-czuj 
 
Produkt: media: prasa, radio, telewizja, 
książki, gry, wydarzenia kulturalne, 
komunikatory i programy 
komputerowe, garnki, leki/suplementy, 
produkty do higieny ciała, drobne AGD, 
kosmetyki (pielęgnacja ciała), proszki 
do prania, płyny do naczyń, pielęgnacja 
włosów, kawa, paliwa/opony, 
żywność/soki, produkty dla dzieci, art. 
dla zwierząt, supermarkety. 

Reklama dająca 
satysfakcję 
Model: rób-czuj-myśl 
 
Produkt: prezerwatywy, piwo, 
słodycze, e – papierosy, napoje 
chłodzące, fast-food, broń 

 

Źródło: R. Vaughn, How Advertising Works..., op. cit., s. 58. 

Pytanie 4. dotyczył zaś tego, jak reklamowany jest określony rodzaj produktu, 

czyli jaki rodzaj strategii wykorzystywany jest przy prezentacji określonego rodzaju 

produktu. Odpowiedź na to pytanie pozwoli dokonać weryfikacji teoretycznych podstaw 

modelu FCB. W Stanach Zjednoczonych model FCB był weryfikowany na grupie 1800 

konsumentów dla 250 rodzajów produktów. Na potrzeby badań przeprowadzono 

dodatkowo ponad 20.000 wywiadów konsumenckich w 23 krajach2. Projekt badawczy 

pozwala dokonać weryfikacji modelu FCB pod kątem tego, w jaki sposób twórcy 

komunikatów reklamowych postrzegają konsumentów i ich podejście do oferowanych 

produktów. Dalsze badania naukowe powinny być poświęcone temu, w jaki sposób 

faktycznie polscy konsumenci postrzegają produkty. To umożliwiłoby stworzenie siatki 

                                           
2 Ibidem. 
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FCB nie tylko dla wszystkich kategorii produktowych, ale również dla poszczególnych 

grup produktów, np. dla samochodów. 

Jak to zostało wspomniane, na potrzeby projektu badawczego założono 

występowanie czterech podstawowych strategii perswazyjnych: strategii centralnej, 

strategii centralnej z elementami peryferyjnymi, strategii peryferyjnej, strategii 

peryferyjnej z elementami centralnymi. Dodatkowo, dokonując weryfikacji modelu ELM 

pod kątem założeń modelu FCB, wyróżniono trzy podstawowe strategie peryferyjne: 

opartą na wyrażaniu osobowości konsumenta, opartą na funkcjonalności produktu, 

opartą na efektach sensorycznych. W efekcie zostało wyróżnionych sześć strategii 

perswazyjnych. Zgodnie z założeniami modelu ELM, strategia centralna dotyczy 

produktów silnie angażujących w przetwarzanie informacji, gdzie najważniejsze w 

reklamie jest wskazanie na racjonalne przesłanki zakupu, a argumentacja musi być 

złożona, kontekstowa i silna. Założono, że reklama prasowa będzie w głównej mierze 

oparta na argumentacjach silnych podanych w sposób angażujący w przetwarzanie 

informacji. Strategia centralna z elementami peryferyjnymi tym różni się od strategii 

centralnej, że w większym stopniu wykorzystuje informacje peryferyjne. Ich celem 

będzie przyciągnięcie uwagi odbiorcy i zachęcenie do bardziej uważnego przeczytania 

tekstu reklamowego. Tego rodzaju strategia może być również wykorzystywana celem 

podwyższenia wartości użytkowej produktów, których głównymi przesłankami zakupu 

są tak naprawdę emocje i uczucia. Wyodrębniona na podstawie wstępnych ustaleń 

strategia peryferyjna z elementami centralnymi opiera się w głównej mierze na 

zaprezentowaniu długiego tekstu, który de facto pełni funkcję wskazówki peryferyjnej. 

Sama długość tekstu może bowiem sugerować, iż mamy do czynienia z produktem, 

którego zakup opiera się na przesłankach racjonalnych. W efekcie przeczytania tekstu 

okaże się jednak, że ma on głównie charakter emocjonalny, a podawane argumenty 

należy uznać za słabe. Jak to zostało wspomniane, zostały też wyodrębnione trzy 

strategie peryferyjne: oparta na wyrażaniu osobowości konsumenta, oparta na 

funkcjonalności produktu, oparta na efektach sensorycznych. Wpisane w model FCB 

pokazują adekwatnie trzy rodzaje reklamy: emocjonalnej, tworzącej nawyk i dającej 

satysfakcję (zob. tabela 2). 
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Tabela 2. Model FCB 

Sposób podejścia do produktu  
racjonalny 

Decyzja jest oparta na 
racjach 

racjonalno-emocjonalny 
Pomiędzy racjami a emocjami 

emocjonalny 
Decyzja oparta na emocjach 

i uczuciach 
W

ys
o

k
i 

D
u

że
 r

yz
yk

o 
 

za
ku

p
u

 
Reklama informacyjna 
 
Model: poznaj-poczuj-
zrób 
 
Strategia centralna 
oparta na logice 
 
 
 
• decyzja jest oparta na 

logice 
• duży wysiłek 

poznawczy 

Reklama informacyjno-
emocjonalna 
 
Model: poznaj – zrób – 
poczuj 
 
Strategia centralna z 
elementami peryferyjnymi 
 
 
• decyzja celowa 
• średni wysiłek 

poznawczy 

Reklama emocjonalna 
 
 
Model: poczuj-poznaj-zrób 
 
Strategia peryferyjna 
oparta na wyrażaniu 
osobowości konsumenta 
 
• decyzja oparta na 

uczuciach 
• mały wysiłek 

poznawczy 
• decyzja wyraża 

osobowość człowieka 

St
op

ie
ń

 
Za

an
ga

żo
w

an
ia

 

N
is

k
i 

M
ał

e 
ry

zy
ko

  
za

ku
p

u
 

Reklama tworząca 
nawyk 
 
Model: zrób-poznaj-
poczuj 
 
Strategia peryferyjna 
oparta na 
funkcjonalności 
przedmiotu 
 
• decyzja jest oparta na 

funkcjonalności 
przedmiotu 

• mały wysiłek 
poznawczy 

Reklama emocjonalno-
informacyjna 
 
Model: poczuj-zrób-poznaj 
 
 
Strategia peryferyjna z 
elementami centralnymi 
 
• decyzja oparta na 

funkcjonalności 
przedmiotu i efektach 
sensorycznych 

• średni wysiłek 
poznawczy 

Reklama dająca 
satysfakcję 
 
Model: zrób-poczuj-poznaj 
 
 
Strategia peryferyjna 
oparta na efektach 
sensorycznych 
 
• decyzja oparta na 

emocjach 
• decyzja oparta na 

efektach sensorycznych 
• mały wysiłek 

poznawczy 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: R. Vaughn, How Advertising Works..., op. cit., s. 58. 

 

Na poziomie ogólnym zespół badawczy nie wysuwał żadnych hipotez 

badawczych. Pytanie 1. dotyczyło liczby reklam pojawiających się w prasie ogółem i w 

poszczególnych rodzajach czasopism. Nie jest konieczne na tym poziomie wysuwanie 

jakichkolwiek hipotez badawczych, jednak odpowiedź na pytanie 1. pozwala na 

wyciąganie wniosków co do kolejnych pytań i hipotez badawczych. Zespół badawczy 

przyjął numerowanie hipotez odpowiednio do stawianych pytań badawczych, stąd 

hipotezy zaczynają się od punktu 2. 
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Na poziomie częściowym zespół badawczy wysuwa hipotezę dotyczącą częstości 

występowania określonej strategii perswazji w czasopismach w prasie polskiej w 

okresie 2009-2010. 

Hipoteza 2.1. określa, iż ogólnie w prasie występuje więcej przekazów opartych na 

centralnej niż na peryferyjnej strategii perswazji. 

Prasa sprzyja zaangażowaniu w przetwarzanie informacje i umieszczaniu 

informacji opartych na argumentacji silnej, stąd autorzy projektu zaryzykowali 

postawienie takiej hipotezy. 

Praca całego zespołu badawczego prowadzić będzie również do weryfikacji 

hipotez badawczych, sformułowanych na poziomie częściowym. Odnosząc się do pytań 

częściowych hipoteza 2. dotyczy częstości występowania danej strategii perswazyjnej w 

określonym rodzaju czasopisma. Przyjęto, że chociaż ogólnie w prasie przeważać będzie 

strategia centralna, to na poziomie poszczególnych rodzajów czasopism będzie można 

zarysować pewne różnice. Będą one wynikiem specyfiki określonego czasopisma. I tak: 

Hipoteza 2.2. określa, że w prasie lifestyle’owej występuje więcej przekazów opartych na 

peryferyjnej niż na centralnej strategii perswazji. 

Hipoteza 2.3. określa zaś, że w prasie opiniotwórczej występuje więcej przekazów 

opartych na centralnej niż na peryferyjnej strategii perswazji. 

Hipoteza 3. mówi o tym, że rodzaj czasopisma decyduje o reklamowanych w nich 

produktach. Hipoteza ta została sformułowana na podstawie literatury przedmiotu, w 

której powtarza się przekonanie, iż reklama w czasopismach może zawierać wysoce 

wyselekcjonowane informacje reklamowe, nastawione na konkretnego czytelnika. 

Warto sprawdzić, czy ten fakt jest brany pod uwagę w prasie polskiej. Przyjęta została: 

Hipoteza 3.1. W czasopismach lifestyle’owych więcej będzie przekazów reklamowych 

dotyczących produktów emocjonalnie i silnie angażujących, niż każdego innego 

rodzaju produktów wyodrębnionych na podstawie teoretycznych założeń macierzy 

FCB. 

Hipoteza 3.2.W czasopismach opiniotwórczych więcej będzie przekazów reklamowych 

dotyczących produktów racjonalnie i silnie angażujących, niż każdego innego rodzaju 

produktów wyodrębnionych na podstawie teoretycznych założeń macierzy FCB. 

 Hipoteza 4. dotyczy wpływu rodzaju produktu na wybór strategii perswazyjnej. 

Hipoteza ta została sformułowana na podstawie założeń modelu ELM, z uwzględnieniem 
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specyfiki prasy jako medium potencjalnie angażującego czytelnika w przetwarzanie 

informacji rynkowych. I tak, zespół badawczy przyjmuje, że: 

Hipoteza 4.1. Reklama produktów racjonalnie i silnie angażujących w zakup opierać się 

będzie na strategii centralnej i strategii centralnej z elementami peryferyjnymi. 

Hipoteza 4.2. Reklama produktów racjonalnie, ale nisko angażujących, produktów 

emocjonalnie i silnie angażujących w zakup oraz produktów emocjonalnie, nisko 

angażujących  opierać się będzie na różnym rodzaju strategii peryferyjnej. 

1.4. Dobór materiału badawczego 

Przedmiotem badania stała się reklama prasowa, pochodząca z lat 2009-2010. 

Reklama prasowa w tym wypadku wydawała się najlepszym materiałem badawczym ze 

względu na potrzebę wyodrębnienia komunikatów reklamowych, które stosują zarówno 

techniki perswazji peryferyjnej, jak i centralnej. Przyjęto, iż w głównej części badania 

ilościowego będą brane pod uwagę komunikaty reklamowe zamieszczone na całej 

stronie, na dwóch lub większej liczbie stron oraz tzw. rozkładówki. Zdecydowano się 

również na wybór próby celowej, wykorzystanej w analizie wpływu formy komunikatu 

reklamowego na jego odbiór, jaką są komunikaty reklamowe towarzyszące artykułom 

na określony temat, artykuły sponsorowane itp. 

1.5. Wybór metody badawczej 

Najbardziej adekwatną do przyjętego problemu badawczego metodą jest 

obserwacja, analiza historyczna zastanych komunikatów reklamowych (ilościowa). 

Podstawową techniką badawczą pozwalającą na zebranie danych jest analiza treści. 

Ilościowa analiza treści to technika badawcza służąca do obiektywnego, 

systematycznego i ilościowego opisu jawnej zawartości mediów, w tym wypadku 

komunikatów reklamowych. Pozwala ona na określenie, jakie techniki perswazyjne są 

stosowane i w jakim stopniu dana technika reklamowa jest wykorzystywana w prasie 

polskiej. Obiektywność została zachowana poprzez określenie jasnych zasad i procedur, 

pozwalających wyodrębnić materiał badawczy i poddać go analizie przez 

poszczególnych członków zespołu badawczego. Systematyczność to wybór materiału 

badawczego według przyjętych zasad pozwalających odrzucić tendencyjny dobór 

przekazów reklamowych. Ilościowość uzyskano poprzez dobór dużej liczby przekazów 
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reklamowych, z dwóch kolejnych lat. Badania mają charakter punktowy – dotyczą 

okresu 2009-2010. 

1.6. Operacjonalizacja technik perswazyjnych 

             Po przeprowadzonej analizie teoretycznej, ustaleniu materiału do analizy treści oraz 

metody badawczej, dokonano operacjonalizacji zmiennych zawartych w hipotezach roboczych. 

Operacjonalizacja pojęć polegała po pierwsze, na przygotowaniu procedury badawczej 

(narzędzi) pozwalających na empiryczną obserwację technik perswazyjnych 

uszczegółowionych w fazie konceptualizacji.  

            Projekt badawczy podejmuje następujące kwestie (szerzej poszczególne 

techniki perswazyjne zostały omówione przez poszczególnych członków zespołu): 

1. Podstawowe mechanizmy perswazyjne w reklamie 

• efekt zwiększonej ekspozycji 

• mechanizmy wpływu społecznego 

o mechanizm oddziaływania autorytetu 

o mechanizm demonstracji 

o mechanizm naśladownictwa 

o mechanizm ulegania 

o mechanizm stereotypizacji 

• przetwarzanie heurystyczne 

• warunkowanie klasyczne 

• efekt halo 

• reguła wzajemności 

• reguła społecznego dowodu słuszności 

• reguła niedostępności 

• mechanizm dystrakcji 

• mechanizm dysonansu poznawczego 

• mechanizm reaktancji psychologicznej 

2. Podstawowe funkcje informacji w reklamie 

• informacja jako wskazówka peryferyjna 

• informacja jako argument na rzecz kupna danego produktu 
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• wpływ informacji na stopień i kierunek opracowania 

3. Techniki peryferyjne 

• techniki wykorzystujące sposób ekspozycji przekazu reklamowego 

• techniki manipulowania emocjami pozytywnymi 

• techniki manipulowania emocjami negatywnymi 

• techniki perswazyjne wykorzystujące podstawowe własności nadawcy 

(wiarygodność, atrakcyjność, władza) 

• techniki manipulujące wiarygodnością przekazu 

- odwołanie do autorytetów  

- pułapka precyzji 

- prawdziwość stwierdzenia wpisana w przysłowia 

- czarno-białe przedstawienie problemu 

- pułapka analogii 

- taktyka zjeżdżalni 

- taktyka gwarancji 

- taktyka tradycji 

- presupozycja 

- implikatura 

• techniki perswazji wstępnej 

- odwołanie się na początku komunikatu reklamowego do tego, co oczywiste 

- zawarcie na początku przekazu reklamowego informacji nowych, 

przydatnych 

- zawarcie na początku komunikatu reklamowego informacji, ze zmiana opinii 

jest pożądana i łatwa 

- wywołanie uczucia niezadowolenia z obecnej sytuacji 

- przedstawienie na początku komunikatu reklamowego informacji zgodnej z 

opinią konsumenta, następnie wprowadzenie argumentacji przeciwnej. 

• techniki reklamy zmysłowej 

- techniki oddziaływania na wzrok/techniki odwoływania się do wzroku 

- techniki oddziaływania na słuch/techniki odwoływania się do słuchu 

- techniki oddziaływania na dotyk/techniki odwoływania się do dotyku 
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- techniki oddziaływania na smak/techniki odwoływania się do smaku 

- techniki oddziaływania na węch/techniki odwoływania się do węchu 

Kolejnym krokiem dokonanym przez poszczególnych członków zespołu było 

określenie tzw. jednostek analizy (jako najmniejszych elementów treści, 

występujących w przekazie reklamowym) oraz tzw. jednostek kontekstu (jako 

większych fragmentów treści reklamowej). W tym pierwszym przypadku analizowano 

odrębnie obraz (występujące postacie, przedstawiane sytuacje społeczne) i tekst 

(nagłówek oraz tekst właściwy). W drugim przypadku analizowano połączenie tekstu i 

obrazu, tworzących określoną całość (kolor, proporcje, przewaga tekstu czy obrazu). 

Dla realizacji celów badawczych Rolanda Chromińskiego istotne było również 

określenie kontekstu fizycznego, w jakim dany komunikat reklamowy pojawił się w 

czasopiśmie.  

Operacjonalizacja dotyczyła, oprócz określenia jednostek tekstowych (analizy i 

kontekstu), opracowania kategorii analitycznych jako podstawy klasyfikacji treści. 

Przyjęto, że schemat kategorii musi spełniać następujące wymogi formalne : 

1) podział na kategorie musi być dokonany według jednolitej zasady klasyfikacji, co 

oznacza, że każda z nich musi odnosić się tylko do jednego z wyróżnionych wymiarów 

treści; 

2) poszczególne kategorie muszą spełniać warunek rozłączności, co oznacza, że każda 

jednostka tekstowa wyrażająca jeden z wyróżnionych wymiarów treści musi dać się 

przyporządkować jednej i tylko jednej kategorii; 

3) podział na kategorie musi być –wyczerpujący, co oznacza, że każda jednostka 

tekstowa wyrażająca jeden z wyróżnionych wymiarów treści (lecz nie każda jednostka 

językowa w tekście) musi dać się przyporządkować którejś z istniejących kategorii. 

Efektem dokonanej przez autorów operacjonalizacji pojęć było przygotowanie 

kwestionariusza zawierającego wytyczne do badania komunikatów reklamowych 

(zob. załącznik 1). Analiza danych zawartych w reklamie była możliwa dzięki przyjęciu 

następujących badanych zagadnień dotyczących poszczególnych komunikatów 

reklamowych, stanowiących podstawową procedurę badawczą: 

1) Czasopismo, w jakim pojawiła się dana reklama (opiniotwórcze bądź lifestyle’owe). 

2) Klasyfikacja przedmiotu: wyodrębnienie produktu na podstawie modelu FCB. 

3) Rodzaj zastosowanej strategii perswazji. 
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1.7. Przeprowadzenie analizy badawczej czasopism 

Po przygotowaniu procedury badawczej przystąpiono do analizy badawczej, 

polegającej w pierwszym etapie na zebraniu materiału badawczego, który stanowiły 

przekazy reklamowe pojawiające się w prasie polskiej w latach 2009-2010. 

Pierwszym etapem praktycznym było wyodrębnienie założonego materiału 

badawczego. W tym celu zespół badawczy dokonał przeglądu prasy polskiej. Do celów 

badawczych zostały wykorzystane następujące tytuły prasowe: 

1) „Cosmopolitan”, 

2) „Glamour”, 

3) „Twój Styl”, 

4) „Playboy”, 

5) „CKM”, 

6) „Newsweek”, 

7) „Polityka” 

Przed dokonaniem analizy ilościowej i jakościowej grupa badawcza postanowiła 

przeanalizować grupy docelowe czasopism lifestyle’owych oraz opiniotwórczych.  

Zaczynając od czasopism lifestyle’owych pierwszym periodykiem skierowanym 

do kobiet, jest „Cosmopolitan”. Periodyk ten nastawia się na trzy wartości istotne dla 

współczesnej kobiety: fun (przyjemność i radość życia), fearless (otwartość), female 

(kobiecość). Fun oznacza kobietę, która potrafi czerpać z życia to co najlepsze, czyli 

przyjemność i radość, potrafi się cieszyć swoim życiem i aktywnie z niego korzystać. 

Fearless określa kobietę otwartą na świat, niebojąca się wyzwań, lubiącą poznawać 

nowe rzeczy i pozyskiwać wiedzę. Female zaś określa kobietę, która zna swoją wartość, 

lubi modę, tematykę związaną z urodą i nowe trendy, jednocześnie jest niezależna, ale 

ceniąca miłość3. Według profilu czytelnika zamieszczonego na stronie Marguard 

(wydawca magazynów m.in. „Cosmopolitan”, „CKM”, „Playboy”) wiek kobiet czytających 

„Cosmo” szacuje się na 20-35 lat. Są to kobiety ze średnim i wyższym wykształceniem, 

zarabiające średnią krajową (3.000zł) i zamieszkałe w miastach powyżej 100tys. 

mieszkańców4. 

                                           
3 [Maguard Media Polska], Profil czytelnika Cosmopolitan,  http://www.marquard.pl/cosmo.html, 
11.06.2011. 
4 Ibidem.  
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Następne czasopismo to „Glamour”, które koncentruje się głównie na modzie i 

urodzie. Każde wydanie dzieli się na działy: Planeta Glamour (krótkie teksty dotyczące 

mody i nowości), Tylko ty! (artykuły poradnicze), Ekspres Glamour (dział dotyczący 

zakupów), Moda i uroda (sesje zdjęciowe mody i urody), Gwiazdy (wywiady z 

gwiazdami), Psychologia, Styl życia i zdrowie oraz Kultura. Czasami do „Glamour” 

dodany jest prezent (płyta CD, torba, okulary przeciwsłoneczne)5. Jest to czasopismo dla 

bardzo młodych kobiet, stąd najwięcej jest czytelniczek z przedziału wiekowego 20-29 

lat (38,8%), zarabiających najczęściej średnią krajową (3.000zł), ale zamieszkujących 

miasta do 100 tys. mieszkańców i posiadających przynajmniej średnie wykształcenie6.  

Kolejnym czasopismem jest „Twój Styl”. Czasopismo to jest magazynem dla 

kobiet. „Twój Styl” ma bardzo szeroki przedział wiekowy, jeśli chodzi o swoje 

czytelniczki. Według informacji podanych na stronie internetowej czasopisma wiek 

szacuje się na 25-60 lat; są to kobiety, które mają wykształcenie średnie i wyższe7. 

Zgodnie z podejściem wydawcy typowa czytelniczka „Twojego Stylu” ma następujące 

cechy osobowościowe: ambicja, niezależność i zainteresowania: moda, zdrowie  i 

rozrywka. Jest ona ciekawa zmian nie tylko w obrębie mody, ale również otoczenia. Przy 

chęci uzupełniania wiedzy i bycia na bieżąco, jest ona również nastawiona na szczęście 

rodzinne, przyjaźń i stabilizację życiową. Stąd magazyn przedstawia przede wszystkim 

takie tematyki, jak: życie rodzinne, życie kobiety, wywiady i reportaże, najnowsze 

kolekcje ze świata mody, urodę, zdrowie, ciekawe wydarzenia ze świata mediów8. 

Periodykiem skierowanym do mężczyzn jest „CKM”.  Jak zauważa wydawca 

magazynu na swojej stronie CKM zajmuje pierwszą pozycję wśród luksusowych 

magazynów dla mężczyzn na polskim rynku, zarówno pod względem zasięgu jak i 

sprzedaży9. „CKM” to czasopismo skierowane do mężczyzn - prezentuje piękne kobiety, 

nowe trendy nie tylko w modzie, ale również w motoryzacji tj. najlepsze samochody 

oraz inne przydatne i najnowszej klasy gadżety dla „prawdziwych mężczyzn”. 

Czytelnikiem owego czasopisma jest młody, dobrze wykształcony mężczyzna, który ma 

                                           
5 http://www.glamour.pl/, 16.06.2011. 
6 PBC General, SMG/KRC, grudzień 2009,n=25021. Podaję za: http://www.guj.pl/index.php/nasze_wydan 
ia/magazyny_luksusowe/Glamour, 17.06.2011. 
7 [Twój Styl], Profil czytelnika, http://reklama.bauer.pl/magazine.php/sid,1/mid,18/title,Twoj-Styl, 
11.06.2011. 
8 Ibidem. 
9 [Maguard Media Polska], Prodil czytelnika CKM, http://www.marquard.pl/cosmo.html, 11.06.2011. 
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dużo zainteresowań, jest on aktywny nie tylko zawodowo, ale również  uprawia sport. 

Mężczyzna czytający „CKM” ma swój styl, lubi się dobrze ubrać i na bieżąco śledzi 

najnowsze technologie. Wiek czytelników tego czasopisma szacuje się na 18-36 lat. Są to 

młodzi mężczyźni ze średnim i wyższym wykształceniem, zarabiający średnią krajową 

(3.000 zł) oraz zamieszkali w miastach powyżej 50 tysięcy mieszkańców10. 

Następnym magazynem dla mężczyzn jest „Playboy”. Magazyn jest znany na 

całym świecie. Czasopismo to przedstawia nie tylko piękne kobiety, ale zawiera w sobie 

wiele wywiadów ze znanymi ludźmi i reportaży11. Czytelnikiem owego periodyka jest 

dobrze wykształcony, spełniony zawodowo mężczyzna, inteligentny, dynamiczny, o 

wysokiej kulturze osobistej, interesujący się kulturą i sztuką, jednocześnie jest na czasie, 

ceni nowoczesność, wygodę i wysoki standard życia. Wiek mężczyzn szacuje się na 20-

39 lat. Są to mężczyźni z wykształceniem średnim i wyższym, zarabiający średnią 

krajową (3.000zł) oraz zamieszkali w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców12. 

Do tygodników opiniotwórczych należą dwa czasopisma, których komunikaty 

reklamowe zostały poddane analizie przez zespół badawczy. Pierwszym z nich jest 

„Polityka”. To tygodnik publicystyczny, który prezentuje opinie na tle społeczno-

politycznym. Skierowany jest do kobiet i mężczyzn, gdzie we wszystkich grupach 

wiekowych mężczyźni stanowią 55% ogółu czytelników. Największą grupą czytelników 

są osoby między 25-34 rokiem życia. Są to osoby  o wykształceniu średnim i wyższym, 

aktywne zawodowo, będące na wysokich stanowiskach w firmach, a także studenci, 

uczniowie oraz osoby z dużych miast13. 

Drugim tygodnikiem opiniotwórczym jest „Newsweek”. Jest to tygodnik 

poruszający tematykę biznesu, polityki z kraju i ze świata, nieruchomości, finansów, 

kultury, nauki oraz społeczeństwa. Wiek czytelników szacowany jest od 24-44 lat. Są to 

osoby aktywne zawodowo, lubiące spędzać czas poza domem, otwarte na informacje z 

kraju i ze świata, szukające nowych doznań, korzystające z doświadczeń z chęcią 

doskonalenia. Czytelnicy zamieszkują duże miasta, ponad połowa posiada dostęp do 

internetu i z niego korzysta, a 90% zna przynajmniej jeden język obcy14.  

                                           
10 Ibidem 
11 [Maguard Media Polska], Profil Czytelnika Playboy, http://www.marquard.pl/playboy.html, 11.06.2011. 
12 Ibidem. 
13  J. Baczyński, Notes PR, www.prelite.pl/download/.../piar.pl_nr4_18_notes_pr_str_60_61.pdf, 17.06.2011. 
14 Ibidem. 



23 

 

Po przeprowadzeniu analizy czytelnika badanych czasopism, zespół badawczy 

wyodrębnił komunikaty reklamowe. W poszczególnych tytułach wyselekcjonowano 

liczbę przekazów reklamowych, pokazanych w tabeli 3. (zob. również załącznik 2). 

 

Tabela 3. Liczba przekazów w zależności od czasopisma 

Czasopisma Liczba reklam prasowych – ogółem 

„Cosmo” 518 

„Glamour” 541 

„Twój Styl” 569 

„Playboy” 296 

„CKM” 143 

„Newsweek” 351 

„Polityka” 769 

SUMA 3187 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Dzięki zebraniu materiału badawczego możliwa była analiza ilościowa. W 

dalszej kolejności, analiza materiału badawczego polegała na uporządkowaniu i 

interpretacji zawartych w nich treści pod kątem problemu (celu) badawczego i 

przyjętych hipotez roboczych. W związku z tym ostatnią część raportu stanowi 

prezentacja wyników badania ilościowego, realizowanych przez poszczególnych 

członków zespołu badawczego. 

2. Wyniki badań na poziomie ogólnym 

           W nawiązaniu do pytania 1. w wyniku przeprowadzonych badań analizie 

poddano 3187 komunikatów reklamowych, które pojawiły się w prasie polskiej w 

okresie 2009-2010. W czasopismach lifestyle’owych („Cosmo”, „Glamour”, „Twój Styl”, 

„Playboy”, „CKM”) pojawiło się ogółem 2067, zaś w czasopismach opiniotwórczych 

(„Newsweek”, „Polityka”) 1120. Z analizy przeprowadzonej przez zespół badawczy 

wynika, że różnica w liczbie przekazów reklamowych w czasopismach lifestyle’owych i 

opiniotwórczych nie wynika z liczby branych pod uwagę czasopism (5:2). Czasopisma 
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lifestyle’owe  pojawiają się w cyklu comiesięcznym, zaś opiniotwórcze cotygodniowym, i 

liczba stron była porównywalna. Analiza treści wymienionych periodyków wskazuje, iż 

w czasopismach opiniotwórczych więcej jest komunikatów marketingowych w postaci 

mniejszych modułów niż jedna strona. 

Pytanie 2.  dotyczyło rodzaju strategii perswazyjnej stosowanej w czasopismach. 

Jak to zostało wspomniane, na potrzeby projektu badawczego założono występowanie 

czterech podstawowych strategii perswazyjnych w zależności od rodzaju produktu: 

strategia centralna, strategia centralna z elementami peryferyjnymi, strategia 

peryferyjna, strategia peryferyjna z elementami centralnymi (zob. tabela 4). W efekcie 

przeprowadzonych badań wyodrębniono następującą liczbę komunikatów 

reklamowych przypisanych do poszczególnych strategii:  

1) Centralna strategia perswazji – 116 

2) Centralna strategia perswazji z elementami peryferyjnej – 718 

3) Peryferyjna strategia perswazji z elementami centralnej – 579 

4) Peryferyjna strategia perswazji – 1774. 

Tabela 4. Odpowiedzi na pytania badawcze (ogólne i częściowe) 

Pytania 1: 
1.1. Ile przekazów reklamowych pojawiło się w badanej 

prasie polskiej w okresie 2009-2010? 
3187 

1.2. Ile przekazów reklamowych pojawiło się w 
czasopismach lifestyle’owych/w czasopismach 
opiniotwórczych w okresie 2009-2010? 

2067 
 

1120 

Pytanie 2.  dotyczy rodzaju strategii perswazyjnej: 
2.1. Ile przekazów reklamowych opartych na centralnej 

strategii perswazji/ centralnej plus 
peryferyjnej/peryferyjnej plus centralnej/peryferyjnej 
strategii perswazji wygenerowała prasa w okresie 2009-
2010? 

116 718 579 1774 

2.2. Ile przekazów reklamowych opartych na centralnej 
strategii perswazji/ centralnej plus 
peryferyjnej/peryferyjnej plus centralnej/peryferyjnej 
strategii perswazji pojawiło się w czasopismach 
lifestyle’owych w okresie 2009-2010? 

51 248 290 1478 

2.3. Ile przekazów reklamowych opartych na centralnej 
strategii perswazji/ centralnej plus 
peryferyjnej/peryferyjnej plus centralnej/peryferyjnej 
strategii perswazji pojawiło się w czasopismach 
opiniotwórczych w okresie 2009-2010? 

65 470 289 296 

Źródło: opracowanie własne. 
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Hipoteza 2. dotyczyła częstości występowania określonej strategii perswazji w 

czasopismach w prasie polskiej w okresie 2009-2010 i określa ona, iż występuje w niej 

więcej przekazów opartych na centralnej niż na peryferyjnej strategii perswazji. 

Hipoteza ta została zweryfikowana negatywnie. Wyraźnie przeważa liczba 

komunikatów o charakterze peryferyjnym (włączając w to peryferyjną strategię z 

elementami centralnej) – 2353, nad tymi o charakterze centralnym (włączając w to 

strategię centralną z elementami peryferyjnej) – 834. 

W czasopismach lifestyle’owych  wyodrębniono następującą liczbę komunikatów 

reklamowych przypisanych do poszczególnych strategii:  

1) Centralna strategia perswazji – 51 

2) Centralna strategia perswazji z elementami peryferyjnej – 248 

3) Peryferyjna strategia perswazji z elementami centralnej – 290 

4) Peryferyjna strategia perswazji - 1478 

W czasopismach opiniotwórczych wyodrębniono następującą liczbę 

komunikatów reklamowych przypisanych do poszczególnych strategii:  

1) Centralna strategia perswazji – 65 

2) Centralna strategia perswazji z elementami peryferyjnej – 470 

3) Peryferyjna strategia perswazji z elementami centralnej – 289 

4) Peryferyjna strategia perswazji - 296 

Hipoteza 2.1. określała, iż w prasie lifestyle’owej występuje więcej przekazów 

opartych na peryferyjnej niż na centralnej strategii perswazji. Hipoteza został 

zweryfikowana pozytywnie. Przeprowadzone badania potwierdzają, że w prasie 

lifestyle’owej więcej jest przekazów opartych na peryferyjnej strategii perswazji 

(włączając w to peryferyjną strategie perswazji z elementami centralnej) niż na 

centralnej (włączając w to centralna strategię perswazji z elementami peryferyjnej). 

Hipoteza 2.2. określała, że w prasie opiniotwórczej występuje więcej przekazów 

opartych na centralnej niż na peryferyjnej strategii perswazji. Hipoteza ta nie została 

potwierdzona; w czasopismach tych występuje więcej reklam opartych na strategii 

peryferyjnej niż centralnej, jednakże przewaga tej pierwszej jest nieznaczna - 585:535. 

Zestawiając jednak liczbę komunikatów reklamowych opartych na strategii centralnej 

do liczby reklam opartych na tej strategii w czasopismach lifestyle’owych wyraźnie w 
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czasopismach opiniotwórczych zarysowuje się tendencja do stosowania strategii 

centralnej (włączając w to strategię centralną z elementami peryferyjnej).  

Pytanie 3. pozwalało dowiedzieć się, z jakim rodzajem produktu mamy do 

czynienia w przypadku reklamy prasowej. Na potrzeby projektu badawczego zostały 

wyodrębnione podstawowe rodzaje produktów. Biorąc pod uwagę model FCB, produkty 

zostały dopasowane do poszczególnych ćwiartek. Ogólnie rzecz ujmując chodziło o 

odpowiedzenie na następujące pytania częściowe: 

3.1. Jakiego rodzaju produkty reklamowane były w prasie polskiej w okresie 2009-

2010? 

3.2. Jakiego rodzaju produkty reklamowane były w czasopismach lifestyle’owych w 

okresie 2009-2010? 

3.3. Jakiego rodzaju produkty reklamowane były w czasopismach opiniotwórczych w 

okresie 2009-2010? 

W efekcie przeprowadzonych badań zostały wyodrębnione  produkty przypisane 

do poszczególnych rodzajów czasopism. 

Łatwo zauważyć, że zarówno w czasopismach lifestyle’owych, jak i 

opiniotwórczych reklamuje się produkty z czterech podstawowych ćwiartek z 

pierwotnego modelu ELM: 

1) reklama informacyjna: nieruchomości, samochody, usługi finansowe, usługi 

turystyczne, usługi medyczne, usługi telekomunikacyjne, nowe technologie, 

usługi transportowe, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, AGD, 

wyposażenie domu, sprzęt ogrodniczy, edukacja, restaurację i hotele, artykuły 

budowlane, usługi energetyczne; 

2) reklama emocjonalna: moda, buty, okulary, perfumerie, perfumy, bielizna, 

biżuteria, kosmetyki kolorowe, kosmetyki luksusowe, salony piękności/ fitness, 

sklepy luksusowe z żywnością; 

3) reklama tworząca nawyk: media, garnki, leki oraz suplementy, produkty do 

higieny ciała, drobne AGD, produkty codziennej pielęgnacji, proszki do prania, 

płyny do naczyń, produkty do pielęgnacji włosów, kawa, paliwa i opony, żywność 

i soki, produkty dla dzieci, artykuły dla zwierząt, supermarkety, prezerwatywy, 

4) reklama dająca satysfakcję: piwo, słodycze, e- papierosy, napoje chłodzące, fast 

foody oraz broń.  
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Czasopisma opiniotwórcze głównie dotykają tematyki świata biznesu, polityki, 

usług finansowych, nieruchomości itp. Produktami, które nie pojawiają się w tego 

rodzaju czasopismach są e-papierosy, garnki, napoje chłodzące, kosmetyki kolorowe.  

Natomiast czasopisma lifestyle’owe poruszają tematy rozrywki, stylu życia, mody, 

zdrowia, urody, higieny, plotek ze świata celebrytów. Produktami, które nie pojawiają 

się w tego rodzaju czasopismach są nieruchomości, usługi transportowe, edukacja, 

energia, artykuły budowlane, sklepy luksusowe. Warto zauważyć, że reklamy 

produktów konkretnej kategorii (np. samochody) są reklamowane w czasopismach 

lifestyle’owych męskich w sposób podobny do  opiniotwórczych. Kolejnym ważnym 

aspektem jest to, że w kobiecych czasopismach lifestyle’owych nie ma komunikatów 

reklamowych dotyczących takich produktów jak: broń, sklepy luksusowe żywność, 

artykuły budowlane, edukacja, sprzęt ogrodniczy, usługi transportowe i medyczne oraz 

nieruchomości. Zauważalną kwestią jest fakt, iż w reklamach pojawiających się w 

czasopismach kobiecych nie ma przekazów reklamujących produkty z kategorii nowych 

technologii. 

   Hipoteza 3.  mówiła o tym, że rodzaj czasopisma decyduje o reklamowanych w 

nich produktach. Hipoteza ta została sformułowana na podstawie literatury przedmiotu, 

w której powtarza się zdanie, iż reklama w czasopismach może zawierać wysoce  

wyselekcjonowane informacje reklamowe, nastawione na konkretnego czytelnika. 

Bardziej szczegółowo, hipoteza 3.1. określała, iż w czasopismach lifestyle’owych 

więcej będzie przekazów reklamowych dotyczących produktów emocjonalnie i silnie 

angażujących, niż każdego innego rodzaju produktów wyodrębnionych na podstawie 

macierzy FCB. Hipoteza ta została zweryfikowana pozytywnie. Najwięcej pojawiło się 

produktów takich, jak: moda, odzież, buty, okulary, perfumerie, bielizna, biżuteria, 

kosmetyki kolorowe, kosmetyki luksusowe. Jednak badania wykazały również, że w 

czasopismach lifestyle’owych pojawia się stosunkowo często reklama produktów 

racjonalnie, ale nisko angażujących (zob. załącznik 2).  

Hipoteza 3.2. określała, iż w czasopismach opiniotwórczych więcej będzie 

komunikatów reklamowych dotyczących produktów racjonalnie i silnie angażujących, 

niż każdego innego rodzaju produktów wyodrębnionych na podstawie macierzy FCB. 

Hipoteza ta została zweryfikowana pozytywnie. W czasopismach opiniotwórczych 

znacznie przeważała liczba komunikatów reklamowych produktów takich, jak: 
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nieruchomości, samochody, usługi finansowe, usługi turystyczne, usługi medyczne, 

usługi telekomunikacyjne, nowe technologie, usługi transportowe, wyposażenie wnętrz, 

sprzęt ogrodniczy, edukacja, artykuły budowlane, energia.  

Pytanie 4. dotyczyło tego, jak reklamowany jest określony rodzaj produktu, czyli 

jaki rodzaj strategii wykorzystywany jest przy prezentacji określonego rodzaju 

produktu. Zespół badawczy wziął tu zatem pod uwagę produkty wyodrębnione na 

podstawie modelu FCB i rodzaj strategii zastosowanej przy reklamie danego produktu 

(zob. załącznik 2). Odpowiedź na to pytanie pozwoli dokonać weryfikacji teoretycznych 

podstaw modelu FCB. 

 Strategia centralna miała zastosowanie przy takiego rodzaju produktach, jak: 

nieruchomości (12), samochody (42); usługi: finansowe (4), turystyczne (3), medyczne 

(1), telekomunikacyjne (2); nowe technologie (16), aparaty fotograficzne (3), telefony 

komórkowe (1), wyposażenie domu (6), moda (1), kosmetyki luksusowe (36), 

leki/suplementy (2), codzienna pielęgnacja ciała (1) i piwo (2). 

 Strategia centralna z elementami peryferyjnej sprawdziła się przy produktach 

takich, jak: nieruchomości (3), samochody (192); usługi: finansowe (94), turystyczne 

(12), medyczne (4), telekomunikacyjne (165), transportowe (10); nowe technologie 

(33), aparaty fotograficzne (3), telefony komórkowe (12), wyposażenie domu (12), 

sprzęt ogrodniczy (2),  edukacja (5), art. budowlane (1), energia (6) moda (2), 

perfumerie (3), kosmetyki kolorowe (5), kosmetyki luksusowe (99), leki/suplementy 

(36), higiena ciała (3) codzienna pielęgnacja ciała (1), kawa (1), paliwa/opony (6), 

żywość/soki (4),  produkty dla dzieci (3) i piwo (2). 

 Strategia peryferyjna z elementami centralnej miała zastosowanie przy 

takiego rodzaju produktach jak: samochody (53); usługi: finansowe (15), turystyczne 

(3), telekomunikacyjne (1); nowe technologie (28), aparaty fotograficzne (1), telefony 

komórkowe (6), AGD (6) wyposażenie domu (1), sprzęt ogrodniczy (4),  restauracje i 

hotele(5), art. budowlane (7), energia (14) moda (13), perfumerie (1), perfumy (2), 

biżuteria (6), kosmetyki kolorowe (22), kosmetyki luksusowe (36), salony 

piękności/fitness (3), sklepy luksusowe żywność (5), media (194), leki/suplementy 

(19), higiena ciała (18), drobne agd (7), codzienna pielęgnacja ciała (20), proszki do 

prania/płyny do naczyń (2), pielęgnacja włosów (20), kawa (4), paliwa/opony (12), 
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żywość/soki (14),  art. dla zwierząt (1), supermarket (14), piwo (8), słodycze (2),  e-

papierosy (5), napoje chłodzące (1), broń (7). 

 Z kolei ostatnia strategia - strategia peryferyjna miała zastosowanie przy 

reklamowaniu takich produktów, jak: nieruchomości (6), samochody (54); usługi: 

finansowe (33), turystyczne (29), medyczne (1), telekomunikacyjne (28); nowe 

technologie (11), aparaty fotograficzne (6), telefony komórkowe (17), AGD (21) 

wyposażenie domu (24), sprzęt ogrodniczy (4),  restauracje i hotele (7), art. budowlane 

(8), energia (10), moda (291), perfumerie (59), perfumy (122), bielizna (67), biżuteria 

(111), kosmetyki kolorowe (103), kosmetyki luksusowe (89), salony piękności/fitness 

(1), sklepy luksusowe żywność (25), media (299), garnki (2), leki/suplementy (15), 

higiena ciała (43), drobne AGD (4), codzienna pielęgnacja ciała (66), proszki do 

prania/płyny do naczyń (8), pielęgnacja włosów (53), kawa (34), paliwa/opony (8), 

żywość/soki (43), produkty dla dzieci (3)  art. dla zwierząt (8), supermarket (10), 

prezerwatywy (5), piwo (11), słodycze (22),  napoje chłodzące (6), fast-food (7). 

W nawiązaniu do wcześniejszego pytania, hipoteza 4. dotyczyła wpływu rodzaju 

produktu na wybór strategii perswazyjnej. Hipoteza ta została sformułowana na 

podstawie założeń modelu ELM, z uwzględnieniem specyfiki prasy jako medium 

potencjalnie angażującego czytelnika w przetwarzanie informacji rynkowych. I tak, 

zespół badawczy przyjął, że: 

Hipoteza 4.1. Reklama produktów racjonalnie i silnie angażujących w zakup opierać się 

będzie na strategii centralnej. 

Hipoteza 4.2. Reklama produktów racjonalnie, ale nisko angażujących, produktów 

emocjonalnie i silnie angażujących w zakup oraz produktów emocjonalnie, nisko 

angażujących  opierać się będzie na strategii peryferyjnej. 

 Hipoteza 4.1. została zweryfikowana negatywnie. Z przeprowadzonych badań 

wynika, że reklamy produktów racjonalnie i silnie angażujących w zakup w większym 

stopniu niż na strategii centralnej (90) opierają się na strategii centralnej z elementami 

peryferyjnej (544). Bardzo zaskakujący jest fakt, iż drugą strategią perswazji stosowaną 

w przypadku komunikatów reklamowych dotyczących produktów racjonalnie i silnie 

angażujących w zakup jest strategia peryferyjna (259), zaś w przypadku komunikatów, 

które mają stwarzać wrażenie wykorzystania racjonalnych argumentów (strategia 
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peryferyjna z elementami centralnej);  jest ich 144. Zatem w reklamach produktów 

racjonalnie i silnie angażujących strategia centralna jest tą stosowaną najrzadziej. 

Hipoteza 4.2. zweryfikowana została zaś pozytywnie. Z przeprowadzonych 

badań wynika, że wszystkie reklamy produktów racjonalnie, ale nisko angażujących, 

produktów emocjonalnie i silnie angażujących w zakup oraz produktów emocjonalnie, 

nisko angażujących opierają się  na strategii peryferyjnej (1515). W przypadku reklam 

produktów racjonalnie, ale nisko angażujących jako druga klasyfikuje się strategia 

peryferyjna z elementami centralnej (325), tak samo jak w przypadku reklam 

produktów emocjonalnie i nisko angażujących (23). Jeśli chodzi o reklamy tych 

pierwszych to 54 reklamy stosuje strategię centralną z elementami peryferyjnej, a 

reklam wykorzystujących strategię centralną jest zaledwie 6. Znalazły się także po 2 

komunikaty reklamowe wykorzystujące strategię centralną z elementami peryferyjnej i 

samej centralnej w sytuacji w przypadku produktów emocjonalnie i nisko angażujących. 

Jedynym wyjątkiem są reklamy produktów emocjonalnie, ale silnie angażujących, 

ponieważ tu jako druga klasuje się strategia, która ma stwarzać wrażenie peryferyjnej, 

czyli centralna z elementami peryferyjnej (109). Jednak zaraz za nią jest strategia 

peryferyjna z elementami centralnej (88), zaś komunikatów reklamowych, w których 

wykorzystano strategię centralną w tym przypadku zespół odnalazł jedynie 3.   

3. Etapy procesu badawczego dla poszczególnych członków zespołu 

3.1. Zastosowanie technik perswazyjnych na poziomie peryferyjnym (mgr 
Aleksandra Cieślik) 

3.1.1. Konceptualizacja pojęć badawczych 

Na potrzeby projektu badawczego zostały wyodrębnione następujące techniki 

perswazyjne: 

1) techniki odwołujące się do autorytetu – w reklamie pojawiają się eksperci w danej 

dziedzinie (autorytety naukowe, mechanicy samochodowi, inżynierowie), o czym 

świadczy ich strój, tytuły naukowe, akcesoria przypisane do danego zawodu, 

utechnicznienie języka, w którym podkreśla się wiedzę zawodową. 

2) techniki odwołujące się do reguły społecznego dowodu słuszności – pojawienie 

się wizerunku tzw. przeciętnego konsumenta, o czym świadczyć będzie codzienny 
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strój, potoczny język, wraz z odwołaniem do doświadczeń i języka świadczącego o 

tym, że „inni tak robią’, „tak myślą wszyscy”, „większość ludzi posiada”. 

3) techniki odwołujące się do reguły demonstracji – odwołanie do potrzeby 

naśladownictwa osób podziwianych będzie polegało na pokazaniu osób znanych, 

modelek, języka podkreślającego fakt, że można być kimś takim, jak osoba w 

reklamie („jesteś tego warta”, „możesz być taka jak ja”). 

4) techniki odwołujące się do reguły sympatii-podobieństwa - odwołanie się do 

podobieństwa bohatera do odbiorcy-konsumenta („jestem taka jak ty”, „my 

kobiety”). 

5) techniki odwołujące się do reguły nagrody i kary - wykorzystanie naszej potrzeby 

osiągania nagród i unikania kar („jeśli nie zrobisz tego dzisiaj”, „nie zostawiaj tego na 

później”, „twoja skóra może wyglądać młodziej”). 

6) techniki odwołujące się do reguły wzajemności – w reklamie prasowej reguła ta 

będzie spełniona poprzez odwołanie się w tekście do sformułowań sugerujących, że 

nadawca robi coś specjalnie dla nas, np. „robimy to dla Ciebie”, „klient jest dla nas 

najważniejszy”. 

7) techniki odwołujące się do reguły niedostępności – odwołanie się do limitu 

dotyczącego produktu, np. „liczba produktów ograniczona”, do limitu czasu promocji 

„promocja tylko do końca grudnia”, bądź do limitu osób występujących w programie 

promocyjnym, np. „pierwsze dziesięć osób”. 

8) techniki odwołujące się do ciepła emocjonalnego – zadaniem zastosowanych 

bodźców pozytywnych będzie wzbudzenie odpowiedniego nastroju, który może stać 

się wskazówką peryferyjną, „jeśli jestem zadowolony, szczęśliwy, tzn. że warto kupić 

ten produkt”; może być to również zastosowanie sformułowań nacechowanych 

pozytywnymi emocjami: „najlepsze na rynku”, „najlepsze, co można kupić za 

pieniądze”. 

3.1.2. Sformułowanie szczegółowych celów, pytań i hipotez badawczych 

Dla celów badawczych zostały sformułowane pytania szczegółowe dotyczące 

podjętego tematu badawczego. Pytanie 1.* pozwalało uzyskać odpowiedź dotyczącą 

częstości występowania określonej techniki perswazyjnej. 
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1.1.* Czy i w ilu reklamach prasowych pojawia się technika odwołująca się do 

autorytetów?  

1.2.* Czy i w ilu reklamach prasowych wystąpiła technika odwołująca się do reguły 

społecznego dowodu słuszności? 

1.3.* Czy i w ilu reklamach prasowych pojawia się technika odwołująca się do 

mechanizmu  demonstracji? 

1.4.* Czy i w ilu reklamach prasowych pojawia się technika odwołująca się do reguły 

sympatii-podobieństwa? 

1.5.* Czy i w ilu reklamach prasowych pojawia się technika odwołująca się do reguły 

nagrody i kary? 

1.6.* Czy i w ilu reklamach prasowych pojawia się technika odwołująca się do reguły 

wzajemności? 

1.7.* Czy i w ilu reklamach prasowych pojawia się technika odwołująca się do reguły 

niedostępności? 

1.8.* Czy i w ilu reklamach odwołano się do ciepła emocjonalnego? 

Pytanie 2.* pozwala sprawdzić, czy istnieje zależność pomiędzy rodzajem 

produktu a stosowaną techniką perswazyjną: 

2.1.* Z jakim rodzajem produktu powiązana jest technika odwołująca się do 

autorytetów? 

2.2.* Z jakim rodzajem produktu powiązana jest technika odwołująca się do reguły 

społecznego dowodu słuszności? 

2.3.* Z jakim rodzajem produktu powiązana jest technika odwołująca się do 

mechanizmu demonstracji 

2.4.* Z jakim rodzajem produktu powiązana jest technika odwołująca się do reguły 

sympatii-podobieństwa? 

2.5.* Z jakim rodzajem produktu powiązana jest technika odwołująca się do reguły 

nagrody i kary? 

2.6.* Z jakim rodzajem produktu powiązana jest technika odwołująca się do reguły 

wzajemności? 

2.7.* Z jakim rodzajem produktu powiązana jest technika odwołująca się do reguły 

niedostępności? 

2.8.* Z jakim rodzajem produktu powiązana jest technika ciepła emocjonalnego? 
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Rozważania teoretyczne miały nie tylko pomóc nam odpowiedzieć na proste 

pytania, np. czy i jak często występuje dana technika perswazyjna w reklamie prasowej, 

ale przede wszystkim na weryfikację przyjętych przez poszczególnych członków zespołu 

hipotez badawczych. Przyjęcie i weryfikacja hipotez badawczych pozwalają lepiej 

zrozumieć techniki perswazyjne stosowane w komunikatach reklamowych i 

prognozować kierunki zmian w procesie komunikowania reklamowego. Dla potrzeb 

badania wyodrębniono dwa rodzaje hipotez badawczych, które zostaną 

uszczegółowione w konkretnych przypadkach podejmowanych przez członków zespołu 

badawczego. 

Hipoteza 1.* (tzw. słaba) będzie dotyczyła występowania (bądź nie) danej 

techniki perswazyjnej w reklamie prasowej. Autorka przyjmuje hipotezę, że w reklamie 

prasowej stosuje się wszystkie wymienione wcześniej techniki perswazji peryferyjnej. 

Hipoteza zostanie potwierdzona przez odpowiedź na pytania 1.* 

Hipoteza 2.* (tzw. średnia) dotyczy warunków zastosowania danej techniki 

perswazyjnej lub kierunku zależności np. pomiędzy rodzajem produktu a techniką 

perswazyjną. Zostanie ona potwierdzona przez odpowiedź na pytania 2.* Autorka 

wychodzi z założenia, że bodźce wizualne bądź werbalne będą się pojawiać jako 

wskazówki peryferyjne w reklamie wszystkich rodzajów produktu. Biorąc dalej pod 

uwagę sześć wyodrębnionych przez zespół badawczy strategii perswazyjnych oraz 

przypisane do nich rodzaje produktów, autorka przyjmuje, że:  

Hipoteza 2.1.* Techniki odwołujące się do autorytetów są w większym stopniu 

wykorzystywane w reklamie produktów racjonalnie angażujących w zakup, niż w 

każdym innym przypadku. 

Hipoteza 2.2.* Techniki odwołujące się do społecznego dowodu słuszności są w 

większym stopniu wykorzystywane w reklamie tworzącej nawyk, niż w każdym 

innym przypadku. 

Hipoteza 2.3.* Techniki odwołujące się do demonstracji są w większym stopniu 

wykorzystywane w reklamie produktów wysoko angażujących w zakup, niż w 

każdym innym przypadku. 

Hipoteza 2.4.* Techniki odwołujące się do reguły sympatii-podobieństwa są w 

większym stopniu wykorzystywane w reklamie nisko angażującej w zakup, niż w 

każdym innym przypadku. 
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Hipoteza 2.5.* Techniki odwołujące się do reguły nagrody i kary są wykorzystywane w 

każdym rodzaju reklamy wyodrębnionym na podstawie modelu FCB. 

Hipoteza 2.6.* Techniki odwołujące się do reguły wzajemności są w większym stopniu 

wykorzystywane w reklamie produktów racjonalnie angażujących, niż w każdym 

innym przypadku. 

Hipoteza 2.7.* Techniki odwołujące się do reguły niedostępności są wykorzystywane 

w każdym rodzaju reklamy wyodrębnionym na podstawie modelu FCB.. 

Hipoteza 2.8.* Techniki odwołujące się do ciepła emocjonalnego są wykorzystywane w 

każdym rodzaju reklamy wyodrębnionym na podstawie modelu FCB. 

3.1.3. Analiza zastosowania wskazówek peryferyjnych w reklamie 
prasowej: prezentacja wyników badań szczegółowych 

Pytanie 1.* dotyczyło częstości występowania określonej techniki perswazyjnej 

w analizowanych reklamach prasowych. Tabela 5. przedstawia wyniki badań. 

Tabela 5. Odpowiedzi na pytania badawcze (szczegółowe) 

1.1.   Czy i w ilu reklamach prasowych pojawia się technika  odwołująca się 
do autorytetów? 

116 

1.2. Czy i w ilu reklamach prasowych wystąpiła technika odwołująca się 
do społecznego dowodu słuszności? 

103 

1.3. Czy i w ilu reklamach prasowych pojawia się technika odwołująca się 
do mechanizmu demonstracji? 

1036 

1.4. Czy i w ilu reklamach prasowych pojawia się technika odwołująca się 
do reguły sympatii-podobieństwa? 

558 

1.5. Czy i w ilu reklamach prasowych pojawia się technika do reguły 
nagrody i kary? 

765 

1.6. Czy i w ilu reklamach prasowych pojawia się technika  odwołująca 
się do reguły wzajemności? 

4 

1.7. Czy i w ilu reklamach prasowych pojawia się technika  odwołująca 
się do reguły niedostępności? 

22 

1.8. Czy i w ilu reklamach prasowych odwołano się do ciepła 
emocjonalnego? 

391 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Hipoteza 1.* dotyczyła występowania (bądź nie) danej techniki perswazyjnej w 

reklamie prasowej. Autorka przyjęła hipotezę, że w reklamie prasowej stosuje się 

wszystkie wymienione wcześniej techniki perswazji peryferyjnej. Jest to ten rodzaj 
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hipotezy, który raczej trudno, aby nie miał przełożenia na weryfikację pozytywną. 

Trudno założyć, żeby w reklamie nie była stosowana jakaś z wymienionych przez 

autorkę technik perswazyjnych. Hipoteza 1.* została zatem zweryfikowana pozytywnie. 

Z badań wynika, iż najczęściej stosowaną techniką jest technika odwołująca się do 

mechanizmu demonstracji (1036). Jako druga klasyfikuje się technika odwołująca się do 

reguły nagrody i kary (765), a zaraz za nią jest technika odwołująca się do reguły 

sympatii-podobieństwa (558). Znaczna liczba reklam prasowych odwołuje się również 

do ciepła emocjonalnego (391). W mniejszym stopniu wykorzystuje się technikę 

odwołującą do autorytetów (116) i technikę odwołującą się do reguły społecznego 

dowodu słuszności (103). W znikomym stopniu stosowana jest technika odwołująca się 

do reguły niedostępności (22) i technika odwołująca się do reguły wzajemności (4).  

Pytanie 2.* pozwoliło sprawdzić, czy istnieje zależność pomiędzy rodzajem 

produktu a stosowaną techniką perswazyjną. Autorce pomogła w tym odpowiedź na 

poniższe pytania częściowe. 

2.1.* Z jakim rodzajem produktu powiązane są techniki odwołujące się do autorytetów? 

Techniki odwołujące się do autorytetów powiązane są z takim rodzajem 

produktu, jak: samochody (1), usługi: finansowe (14), medyczne (1),  transportowe 

(6); nowe technologie (2), telefony komórkowe (1), AGD (1), wyposażenie domu 

(5), edukacja (1), restauracje (3), art. budowlane (1), energia (4), kosmetyki: 

kolorowe (2), luksusowe (36); salony piękności/fittnes (1), sklepy 

luksusowe/żywność (13), leki/suplementy (6), codzienna pielęgnacja (5), 

pielęgnacja włosów (6), kawa (1), paliwa/opony (3), żywność/soki (3). 

2.2.* Z jakim rodzajem produktu powiązana jest technika odwołująca się do 

społecznego dowodu słuszności? Technika odwołująca się do reguły 

społecznego dowodu słuszności powiązana jest z takim rodzajem produktu jak: 

samochody (1), usługi: finansowe (11), telekomunikacyjne (2), transportowe (1);  

edukacja (1), art. budowlane (4), energia (7), kosmetyki: kolorowe (1),  luksusowe 

(19); media (4), leki/suplementy (6), codzienna pielęgnacja (35), proszki do prania 

i płyny do naczyń (2), pielęgnacja włosów (3), żywność/soki (2), produkty dla 

dzieci (3), supermarkety (1).  

2.3.* Z jakim rodzajem produktu powiązana jest technika odwołująca się do 

mechanizmu demonstracji? Technika odwołująca się do mechanizmu 
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demonstracji powiązana jest z takim rodzajem produktu, jak: samochody (18), 

usługi: finansowe (4), turystyczne (1), telekomunikacyjne (22); nowe technologie 

(11), tel. komórkowe (5), AGD (13), wyposażenie domu (4), restauracje i hotele 

(3), moda (219), perfumerie (29), perfumy (108), bielizna (68), biżuteria (52), 

kosmetyki: kolorowe (107), luksusowe (77); salony piękności/fittnes (2), sklepy 

luksusowe/żywność (13), media (151), garnki (1), leki/suplementy (14), produkty 

do higieny ciała (10), drobne AGD (4),  codzienna pielęgnacja(14) , proszki/płyny 

do naczyń (4), pielęgnacja włosów (56), kawa (9), paliwa/opony (4), żywność/soki 

(2), prezerwatywy (1), piwo (1), słodycze (4), e-papierosy (1),  napoje chłodzące 

(4).  

2.4.* Z jakim rodzajem produktu powiązana jest technika odwołująca się do reguły 

sympatii-podobieństwa? Technika odwołująca się do reguły sympatii-

podobieństwa powiązana jest z takim rodzajem produktu, jak: nieruchomości (2), 

samochody (11), usługi: finansowe (35), turystyczne (20), medyczne (3), 

telekomunikacyjne (45), transportowe (19); nowe technologie (6), aparaty 

fotograficzne (9), tel. komórkowe (5), AGD (5), wyposażenie domu (3), edukacja 

(4), restauracje i hotele (2),art. budowlane (5), energia (8), moda (55), perfumerie 

(5), perfumy (2),  biżuteria (1), kosmetyki: kolorowe (4), luksusowe (118); salony 

piękności/fittnes (1), media (35),  leki/suplementy (35), produkty do higieny ciała 

(7), drobne AGD (4),  codzienna pielęgnacja (52), proszki/płyny do naczyń (2), 

pielęgnacja włosów (9), kawa (6), paliwa/opony (1), żywność/soki (9), produkty 

dla dzieci (7), artykuły dla zwierząt (1), supermarket (5), słodycze (10), e-

papierosy (3),  napoje chłodzące (2), broń (2). 

2.5.* Z jakim rodzajem produktu powiązana jest technika odwołująca się do reguły 

nagrody i kary? Technika odwołująca się do reguły nagrody i kary powiązana 

jest z takim rodzajem produktu, jak: nieruchomości (1), samochody (25), usługi: 

finansowe (41), turystyczne (18), telekomunikacyjne (21), transportowe (14); 

nowe technologie (17), aparaty fotograficzne (9), telefony komórkowe (4), AGD 

(3), wyposażenie domu (2), edukacja (1), restauracje i hotele (3), artykuły  

budowlane (2), moda (28), perfumerie (22), perfumy (24), bielizna (4)  biżuteria 

(14), kosmetyki: kolorowe (69), luksusowe (167); salony piękności/fittnes (1), 

media (32), garnki (1),  leki/suplementy (40), produkty do higieny ciała (17), 
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drobne AGD (8),  codzienna pielęgnacja (59) , proszki/płyny do naczyń (6), 

pielęgnacja włosów (58), kawa (14), paliwa/opony (4), żywność/soki (5), 

produkty dla dzieci (3), art. dla zwierząt (1), supermarket (7), prezerwatywy (4), 

piwo (1), słodycze (8), e-papierosy (1),  napoje chłodzące (4), broń (2). 

2.6.* Z jakim rodzajem produktu powiązana jest technika odwołująca się do reguły 

wzajemności? Technika odwołująca się do reguły wzajemności powiązana jest 

zaledwie z dwoma rodzajami produktu, takimi jak: artykuły budowlane (1),  media 

(3). 

2.7.* Z jakim rodzajem produktu powiązana jest technika odwołująca się do reguły 

niedostępności? Technika odwołująca się do reguły niedostępności powiązana 

jest z takim rodzajem produktu, jak: usługi: finansowe (4), telekomunikacyjne (1);  

wyposażenie domu (3), perfumerie (8), perfumy (3), kosmetyki: kolorowe (1), 

luksusowe (1), media (1). 

2.8.* Z jakim rodzajem produktu powiązana jest technika odwołująca się do ciepła 

emocjonalnego? Technika odwołująca się do ciepła emocjonalnego powiązana 

jest z rodzajem produktu takim jak: nieruchomości (1), usługi: finansowe (18), 

turystyczne (17), medyczne (2) telekomunikacyjne (28), transportowe (15); nowe 

technologie (4), aparaty fotograficzne (7), telefony komórkowe (4), wyposażenie 

domu (1), edukacja (1), restauracje i hotele (1), artykuły budowlane (1), energia 

(6), moda (51), perfumerie (2), perfumy (6), bielizna (1)  biżuteria (8), kosmetyki: 

kolorowe (8), luksusowe (51); media (31), garnki (1),  leki/suplementy (11), 

produkty do higieny ciała (9),  codzienna pielęgnacja (37), proszki/płyny do 

naczyń (4), pielęgnacja włosów (17), kawa (13), paliwa/opony (2), żywność/soki 

(9), produktu dla dzieci (7), artykuły dla zwierząt (1), supermarket (4), słodycze 

(10), e-papierosy (1),  napoje chłodzące (1). 

Hipoteza 2.* (tzw. średnia) dotyczyła warunków zastosowania danej techniki 

perswazyjnej lub kierunku zależności pomiędzy rodzajem produktu a techniką 

perswazyjną. Hipoteza 2.*, w części szczegółowej, została zweryfikowana przez 

odpowiedź na pytania 2. Autorka wyszła z założenia, że informacje pozakontekstowe 

pojawiają się jako wskazówki peryferyjne w każdym przypadku reklamy prasowej, bez 

względu na reklamowany rodzaj produktu.  
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Hipoteza 2.1.* mówiła o tym, że techniki odwołujące się do autorytetów są w 

większym stopniu wykorzystywane w reklamie produktów racjonalnie angażujących w 

zakup, niż w każdym innym przypadku. Hipoteza to została zweryfikowana negatywnie. 

Z badań wynika, że techniki odwołujące się do autorytetów najczęściej są stosowane w 

reklamie produktów emocjonalnie i wysoko angażujących w zakup (52).  Te techniki 

powiązane są przede wszystkim z takim rodzajem produktu, jak kosmetyki luksusowe 

(36). Dopiero na drugim miejscu plasuje się zastosowanie tych technik w reklamach 

produktów racjonalnie i wysoko angażujących w zakup, czyli w reklamach 

informacyjnych (40). Tutaj najczęściej poprzez zastosowanie techniki odwołującej się do 

autorytetów reklamowane są usługi finansowe (14). Jako ostatnie reklamy 

wykorzystujące tą technikę można wymienić reklamę produktów racjonalnie i nisko 

angażujących, czyli reklamę tworzącą nawyk (24). Najwięcej poprzez tą technikę są 

reklamowane leki i suplementy (6) oraz produkty do stylizacji i pielęgnacji włosów (6). 

Z hipotezy tej wynika, że techniki odwołujące się do autorytetów nie mają zastosowania 

przy produktach emocjonalnie i nisko angażujących (reklama dająca satysfakcję), co 

zostało potwierdzone w wyniku przeprowadzonych badań.    

Zgodnie z hipotezą 2.2*. techniki odwołujące się do reguły społecznego 

dowodu słuszności są w większym stopniu wykorzystywane w reklamie tworzącej 

nawyk, niż w każdym innym przypadku. Hipoteza ta została zweryfikowana pozytywnie. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że techniki odwołujące się do społecznego dowodu 

słuszności są w największym stopniu wykorzystywane w reklamach produktów 

racjonalnie i nisko angażujących w zakup, czyli w reklamach tworzących nawyk (56). W 

tym przypadku najczęściej reklamuje się produkty do codziennej pielęgnacji ciała (35). 

Jako druga, ale już znacznie dalej, plasuje się reklama produktów silnie i racjonalnie 

angażujących w zakup (27), a najczęściej reklamowanym produktem są usługi 

finansowe (11). Zaraz za nią jest reklama emocjonalna, czyli przy wysokim i 

emocjonalnym zaangażowaniu konsumenta (20), a produkt, który pojawia się tu 

najczęściej to kosmetyki luksusowe (19). Technika ta nie ma zastosowania w przypadku 

ostatniej ćwiartki teoretycznego modelu FCB, czyli reklam nisko i emocjonalnie 

angażujących. 

Hipoteza 2.3*. mówiła o tym, że techniki odwołujące się do mechanizmu  

demonstracji są w większym stopniu wykorzystywane w reklamie produktów wysoko 
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angażujących w zakup, niż w każdym innym przypadku. Hipoteza ta została 

zweryfikowana pozytywnie. Najczęściej ta technika ma zastosowanie w przypadku 

reklam wysoko i emocjonalnie angażujących w zakup, czyli reklam emocjonalnych 

(675). Reklamowane są w ten sposób produkty powiązane z modą (219). Warto 

zaznaczyć, że jako druga wykorzystująca techniki odwołujące się do wizerunku osób 

podziwianych plasuje się reklama produktów nisko i racjonalnie angażująca w zakup 

(269). Tu najczęściej reklamowanym produktem są media (151). I dopiero w tym 

momencie pojawia się znów reklama produktów wysoko i racjonalnie angażujących 

(81). Technika odwołująca się do demonstracji ma zastosowanie przy reklamowaniu 

usług telefonicznych (22). Odwołanie do wizerunku osób podziwianych ma również 

zastosowanie przy reklamowaniu produktów nisko i emocjonalnie angażujących (11). 

Głównie reklamowane są w ten sposób takie produkty, jak: słodycze (4) i napoje 

chłodzące (4). 

Zgodnie z hipotezą 2.4.* techniki odwołujące się do reguły sympatii-

podobieństwa są w większym stopniu wykorzystywane w reklamie nisko angażującej w 

zakup, niż w każdym innym przypadku. Hipoteza zweryfikowana została negatywnie. Z 

przeprowadzonych badań wynika, że  te techniki są stosowane głównie przy reklamie 

wysoko i emocjonalnie angażującej z zakup (186). Najczęściej reklamowanym w ten 

sposób produktem są kosmetyki luksusowe (118). Jednak niewiele mniej jest reklam 

produktów wysoko i racjonalnie angażujących (182). Techniki te w tym przypadku 

dotyczą w największym stopniu usług telekomunikacyjnych (45).  Dopiero na trzecim 

miejscu mamy wykorzystanie technik odwołujących się do sympatii-podobieństwa w 

reklamach produktów nisko i racjonalnie angażujących (173), w tym największa liczba 

przekazów reklamowych dotyczy codziennej pielęgnacji (52). Natomiast reklam nisko i 

emocjonalnie angażujących przy zastosowaniu tej techniki jest zaledwie 17, a najczęściej 

stosuje się ją w reklamie słodyczy (10). 

Hipoteza 2.5.* mówi zaś o tym, że techniki odwołujące się do reguły nagrody i 

kary są wykorzystywane w każdym rodzaju reklamy wyodrębnionym na podstawie 

modelu FCB. Hipoteza ta została zweryfikowana pozytywnie. Reklamy odwołujące się do 

tych technik najczęściej są stosowane są przy reklamie produktów emocjonalnie i 

wysoko angażujących w zakup (329). Produktem, którego techniki te dotyczą głównie w 

tym przypadku to kosmetyki luksusowe (167). Jako drugie reklamy wykorzystujące tę 
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technikę plasują się produkty nisko i racjonalnie angażujące w zakup (255), a najczęściej 

reklamowanym produktem w tym przypadku są produktu do stylizacji i pielęgnacji 

włosów (58) i produkty do codziennej pielęgnacji ciała (59). Trzecią grupą produktów 

odwołujących się do tej techniki są produkty racjonalnie i silnie angażujące (161), a 

najczęściej reklamowanym produktem są usługi finansowe (41). W najmniejszej liczbie 

technika ta ma zastosowanie przy reklamie produktów nisko i emocjonalnie 

angażujących (20), a najbardziej dotyczy to reklam słodyczy (8). 

Według hipotezy 2.6.* techniki odwołujące się do reguły wzajemności są w 

większym stopniu wykorzystywane w reklamie produktów racjonalnie angażujących, 

niż w każdym innym przypadku. Hipoteza ta została zweryfikowana pozytywnie. 

Techniki te mają zastosowanie tylko i wyłącznie przy produktach racjonalnie 

angażujących. Więcej jest reklam produktów tworzących nawyk ,czyli o niskim 

zaangażowaniu w zakup (3) i wszystkie z nich to media. Natomiast reklam 

informacyjnych, czyli przy wysokim w zaangażowaniu zakup jest 1 i dotyczy ona 

artykułów budowlanych.  

Zgodnie z hipotezą 2.7.* techniki odwołujące się do reguły niedostępności są 

wykorzystywane w każdym rodzaju reklamy wyodrębnionym na podstawie modelu 

FCB. Hipoteza zweryfikowana została częściowo negatywnie. Najwięcej reklam 

stosujących te techniki to reklamy produktów wysoko i emocjonalnie angażujących w 

zakup (13), przy czym 8 z nich dotyczy perfumerii. Jako drugie plasują się reklamy 

produktów wysoko i racjonalnie angażujących (8), w tym najwięcej komunikatów 

reklamowych dotyczy usług finansowych (4). Jako ostatnie można wymienić reklamy 

produktów racjonalnie i nisko angażujących (1) i dotyczy to mediów. Techniki 

odwołujące się do reguły niedostępności nie mają zastosowania w ostatniej ćwiartce 

teoretycznego modelu FCB, czyli reklam nisko i emocjonalnie angażujących.  

Jak to zostało określone w hipotezie 2.8.* techniki odwołujące się do ciepła 

emocjonalnego są wykorzystywane w każdym rodzaju reklamy wyodrębnionym na 

podstawie modelu FCB. Hipoteza to została zweryfikowana pozytywnie. Z 

przeprowadzonych badań wynika, że największą liczbę reklam wykorzystujących 

techniki odwołujące się do ciepła emocjonalnego stanowią reklamy produktów 

racjonalnie i nisko angażujących w zakup (146). W tym przypadku są to głównie 

reklamy produktów do codziennej pielęgnacji ciała (37). Jako drugie są to reklamy 
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produktów wysoko i emocjonalnie angażujących w zakup (127). Tu mamy dwa rodzaje 

produktów o tej samej liczbie (51): moda i kosmetyki luksusowe. Na trzecim miejscu 

zakwalifikowały się produkty racjonalnie i silnie angażujące (106), a największą liczbę 

reklam stanowią usługi telekomunikacyjne (28). Niewielka liczbę (12) stanowią reklamy 

produktów nisko i emocjonalnie angażujących. W tym wypadku najwięcej reklam 

wykorzystujących techniki odwołujące się do ciepła emocjonalnego stanowią słodycze 

(10).   

Powyższe wyniki badań są przedstawione w załączniku 3. gdzie zostały rozpisane 

poszczególne techniki i liczba produktów, wobec których owe techniki mają 

zastosowanie. Ważnym jest też fakt, że ostatnia ćwiartka modelu FCB ma niewielkie 

zastosowanie w tych technikach peryferyjnych, ponieważ  sama liczba komunikatów 

reklamowanych w prasie polskiej w latach 2009-2010 dotyczących produktów 

emocjonalnie i nisko angażujących, czyli reklamy dającej satysfakcję, jest niewielka, bo 

jest to zaledwie 78. 

3.2. Zastosowanie technik manipulacji zmysłami odbiorcy w reklamie 
prasowej (mgr Monika Kowalewska). 

3.2.1. Konceptualizacja pojęć badawczych 

Na potrzeby projektu badawczego zostały w tym wypadku wyodrębnione 

następujące techniki perswazyjne: 

A. Techniki manipulowania zmysłem wzroku 

1) techniki odwoływania się do koloru – np. dominacja jednego koloru, połączenie 

dwóch kolorów, zastosowanie szerokiej gamy kolorystycznej; 

2) techniki manipulowania światłem – np. przyciąganie uwagi poprzez plamę 

światła; 

3) techniki manipulowania kształtem – np. wyraźne odwołanie do opakowania 

produktu; 

4) techniki manipulowania przestrzenią – zastosowanie różnego rodzaju oprawy 

graficznej; 

5) techniki manipulowania ruchem – np. tworzenie wrażenia poruszających się 

elementów. 

B. Techniki manipulowania zmysłem smaku 
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6) inserty smakowe – czyli dodatkowe elementy w komunikacie reklamowym, 

które, polizane, mogłyby tworzyć określone wrażenia smakowe; 

7) techniki odwoływania się w tekście do smaku - słonego, gorzkiego, kwaśnego, 

słodkiego i umami („słodka zemsta”, „kwaśna mina”, „ostry język”, „kwintesencja 

smaku”). 

C. Techniki manipulowania zmysłem węchu 

8) inserty zapachowe - czyli dodatkowe elementy w komunikacie reklamowym, 

które, powąchane, mogłyby tworzyć określone wrażenia zapachowe; 

9) dołączenie logo zapachowego – działające podobnie jak inserty, aczkolwiek ich 

główną funkcją jest skojarzenie zapachu z określoną firmą (marką); 

10) pokazanie osoby zachwyconej bądź zniechęconej danym zapachem; 

11) posłużenie się w reklamie słowami odwołującymi się do zapachu; 

D. Techniki manipulowania zmysłem dotyku 

12) oddziaływanie poprzez kształt modułu reklamowego – odejście od reklamy 

prasowej w formie tradycyjnego modułu; 

13) oddziaływanie poprzez fakturę reklamy prasowej – zastosowanie odmiennej 

gramatury papieru (gruby, cienki) oraz rodzaju materiału (szorstki/miękki); 

14) tekst reklamowy odwołujący się do dotyku – np.  „dotknij produktu w 

wyobraźni”; 

15) obraz odwołujący się do dotyku – osoby dotykające produktu, osoby dotykające 

inne osoby; 

E. Techniki manipulowania zmysłem słuchu 

16) tekst reklamowy odwołujący się do dźwięków – np. „dźwięcząca promocja”; 

17) grafika odwołująca się do dźwięków. 

3.2.2. Sformułowanie szczegółowych celów, pytań i hipotez badawczych 

Opierając się na materiale zawartym w rozdziale 1. zostały sformułowane 

następujące pytania szczegółowe dotyczące podjętego tematu badawczego: 

Pytanie 1.* pozwalało uzyskać odpowiedź na pytanie dotyczące częstości 

występowania określonej techniki perswazyjnej: 

1.1. * W ilu reklamach prasowych wykorzystano odwołanie do koloru? 

1.2. * W ilu reklamach prasowych wystąpiło manipulowanie światłem? 
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1.3. * W ilu reklamach wystąpiło manipulowanie kształtem? 

1.4. * W ilu reklamach wystąpiło manipulowanie przestrzenią? 

1.5. * W ilu reklamach wystąpiło manipulowanie ruchem? 

1.6. * W ilu reklamach zastosowano inserty smakowe? 

1.7. * W ilu przypadkach nastąpiło odwołanie w tekście do smaku? 

1.8. * W ilu reklamach zastosowano inserty zapachowe? 

1.9. * W ilu przypadkach dołączono logo zapachowe? 

1.10. * W ilu przypadkach pokazano osobę zachwyconą bądź zniechęconą danym 

zapachem? 

1.11. * W ilu przypadkach posłużono się słowami odwołującymi się do zapachu? 

1.12. * W ilu przypadkach nastąpiło oddziaływanie poprzez kształt modułu 

reklamowego? 

1.13. * W ilu przypadkach nastąpiło oddziaływanie poprzez fakturę reklamy prasowej? 

1.14. * W ilu przypadkach wykorzystano tekst reklamowy odwołujący się do dotyku? 

1.15. * W ilu przypadkach wykorzystano obraz odwołujący się do dotyku? 

1.16. * W ilu przypadkach odwołano się do  tekstu reklamowego odwołującego się do 

dźwięków? 

1.17. * W ilu przypadkach pokazano  grafikę odwołującą się do dźwięków? 

Pytanie 2.* pozwalało sprawdzić, czy istnieje zależność pomiędzy rodzajem 

produktu a stosowaną techniką perswazyjną: 

2.1. * Z jakim rodzajem produktu powiązane jest odwołanie do koloru?  

2.2. * Z jakim rodzajem produktu powiązane jest manipulowanie światłem? 

2.3. * Z jakim rodzajem produktu powiązane jest manipulowanie kształtem? 

2.4. * Z jakim rodzajem produktu powiązane jest manipulowanie przestrzenią? 

2.5. * Z jakim rodzajem produktu powiązane jest manipulowani ruchem? 

2.6. * Z jakim rodzajem produktu powiązane są  inserty smakowe? 

2.7. * Z jakim rodzajem produktu powiązane są  odwołanie w tekście do smaku? 

2.8. * Z jakim rodzajem produktu powiązane są inserty zapachowe? 

2.9. * Z jakim rodzajem produktu powiązane jest dołączanie logo zapachowe? 

2.10. * Z jakim rodzajem produktu powiązane jest pokazanie osoby zachwyconej bądź 

zniechęconej danym zapachem? 
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2.11. * Z jakim rodzajem produktu powiązane jest posłużenie się słowami 

odwołującymi się do zapachu? 

2.12. * Z jakim rodzajem produktu powiązane jest oddziaływanie poprzez kształt 

modułu reklamowego? 

2.13. * Z jakim rodzajem produktu powiązane jest oddziaływanie poprzez fakturę 

reklamy prasowej? 

2.14. * Z jakim rodzajem produktu powiązany jest tekst reklamowy odwołujący się do 

dotyku? 

2.15. * Z jakim rodzajem produktu powiązany jest obraz odwołujący się do dotyku? 

2.16. * Z jakim rodzajem produktu powiązane jest przytaczanie tekstu reklamowego 

odwołującego się do dźwięków? 

2.17. * Z jakim rodzajem produktu powiązane jest wykorzystanie grafiki odwołującej 

się do dźwięków? 

 

Tabela 6. Manipulowanie zmysłami w modelu FCB 

Sposób podejścia do produktu  

Racjonalny Emocjonalny 

Wysoki 

Reklama informacyjna 

Model: poznaj-poczuj-zrób 

Zmysły: wzrok, dotyk, dźwięk 

Reklama emocjonalna 

Model: poczuj-poznaj-zrób 

Zmysły: wzrok, dotyk, 

zapach,  

 Stopień 

zaangażowania 

Niski 

Reklama tworząca nawyk 

Model: zrób-poznaj-poczuj 

Zmysły: wzrok, dotyk, zapach, 

smak, dźwięk 

Reklama dająca satysfakcję 

Model: zrób-poczuj-poznaj 

Produkt: wzrok, zapach, 

smak 

 

Źródło: A. Kozłowska, Reklama. Socjotechnika oddziaływania, OW SGH, Warszawa 2006,  s. 31. 

 

Autorka przyjmuje, iż w zależności od rodzaju produktu, należy się spodziewać 

odwoływania do innych zmysłów (jednak w każdym przypadku dominować będzie 

odwołanie do wzroku). Ogólne założenia dotyczące intensywności wykorzystania 
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technik odwołujących się do określonych zmysłów przedstawiono w tabeli 6. Stanowi 

ona schemat do hipotez postawionych przez autorkę w dalszej części pracy. Zostaną one 

zweryfikowane przez odpowiedź na pytania 2.*. Autorka dokonała przeglądu rodzajów 

produktów zaliczanych w teoretycznych założeniach modelu FCB do poszczególnych 

ćwiartek i na tej podstawie wysunęła poszczególne hipotezy. 

Hipoteza 2.1.* mówiła o tym, że technika oddziaływania na zmysł wzroku 

poprzez odwołanie do koloru będzie wykorzystywana we wszystkich reklamach 

każdego rodzaju produktu. Jest to najbardziej oczywista hipoteza, jaką można było 

postawić (jednocześnie niezbędna), albowiem w przypadku jakiegokolwiek 

oddziaływania na wzrok paralelne jest oddziaływanie poprzez kolorystykę 

poszczególnych elementów komunikatu reklamowego. W efekcie weryfikacji tej 

hipotezy w sposób pozytywny będzie można bardziej dogłębnie przyjrzeć się technikom 

reklamowym odwołującym się do koloru jako środka perswazyjnego. Oddziaływanie 

poprzez kolor może pełnić różne funkcje reklamowe: może przyciągać wzrok odbiorcy-

konsumenta, budzić zainteresowanie danym produktem, ale również kształtować 

określone wyobrażenia na temat cech produktu. Oddziaływanie na kolor będzie zatem 

związane zarówno z poszczególnymi elementami komunikatu reklamowego, jak i stricte 

będzie dotyczyć produktu. Stosowne założenia dotyczące tego rodzaju oddziaływania 

perswazyjnego zostały przedstawione w rozdziale 1. 

Hipoteza 2.2.* mówiła o tym, że technika oddziaływania na zmysł wzroku za 

pośrednictwem manipulacji światła będzie w większym stopniu wykorzystywana w 

reklamach silnie angażujących, zarówno emocjonalnie jak i racjonalnie, niż w każdym 

innym przypadku. Autorka wychodzi z założenia, że manipulacja światłem daje 

możliwość tworzenia wizerunku produktu kojarzonego z luksusem, czymś unikatowym, 

a nawet trudno dostępnym. Skierowanie światła na produkt pozwala na wyróżnienie go 

spośród innych, konkurencyjnych produktów lub też podkreślić jego klasę, bogactwo i 

piękno. Warto zaznaczyć, że w literaturze przedmiotu niezwykle mało miejsca 

poświęcono na omówienie roli światła w reklamie prasowej. 

Hipoteza 2.3.* mówiła o tym, że technika oddziaływania na zmysł wzroku 

poprzez manipulowanie kształtem (szczególnie kształtem produktu) będzie 

występować w każdym przypadku, ale będzie pełnić nieco inną funkcję. W przypadku 

produktów drogich, takich jak samochody, nieruchomości, usługi finansowe czy też 
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nowe technologie, gdzie wysiłek poznawczy jest na wysokim poziomie (pierwsza 

ćwiartka modelu FCB), kształt ma bardzo duże znaczenie dla konsumenta. W wypadku 

reklam silnie i racjonalnie angażujących nie tylko cena, funkcjonalność, dane techniczne 

mają znaczenie. Kształt produktu przynależy do cech funkcjonalnych produktu, ale 

jednocześnie zaspokaja potrzebę posiadania modnego designu. W przypadku 

produktów silnie, emocjonalnie angażujących kształt produktu będzie podkreślać 

osobowość odbiorcy-konsumenta (najlepiej to widać na przykładzie perfum). W 

przypadku produktów codziennego użytku (trzecia ćwiartka modelu FCB) kształt będzie 

podkreślał funkcjonalność produktu, np. łatwość użycia. W przypadku produktów, które 

mają dać człowiekowi doraźną przyjemność, kształt butelki, opakowanie będzie 

wzmacniał owe doznania.    

Hipoteza 2.4.* mówiła o tym, że technika oddziaływania na zmysł wzroku 

poprzez manipulowanie przestrzenią (szczególnie przestrzenią związaną z 

produktem) będzie częściej wykorzystywana w reklamach produktów racjonalnie i 

wysoko angażujących niż w innych wypadkach. W wypadku samochodów czy też 

nieruchomości, które przynależą do pierwszej ćwiartki przestrzeń jest bardzo ważna. 

Wnętrze samochodu (duże lub małe) w zależności od potrzeb klienta prezentowane jest 

za pomocą obrazu, który wpływa na jego wyobraźnię podczas oglądania reklamy. 

Manipulowanie przestrzenią związaną z budową komunikatu reklamowego będzie 

oczywiście występować w każdym przypadku, bez względu na rodzaj produktu. 

Hipoteza 2.5.* mówiła o tym, że technika oddziaływania na zmysł wzrok 

poprzez manipulowanie ruchem będzie częściej stosowana w reklamach silnie i 

racjonalnie angażujących niż w każdym innym wypadku. Będzie to szczególnie widoczne 

w przypadku reklamy samochodów. Klienci, którzy pragną mieć dynamiczny samochód, 

mogą nie tylko za pośrednictwem informacji technicznych, ale również obrazu 

odwołującego się do ruchu wyobrazić sobie możliwości danego samochodu. Odwołanie 

do ruchu może oczywiście pojawić się w innych przypadkach, w reklamach produktów 

codziennego użytku może np. symbolizować szybkość działania proszku do prania, a w 

przypadku produktów emocjonalnie, silnie angażujących ruch może odzwierciedlać 

cechy osobowości konsumenta.  

Hipoteza 2.6.* mówiła o tym, że technika oddziaływania na zmysł smaku 

poprzez inserty smakowe będzie częściej wykorzystywana w reklamach tworzących 
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nawyk oraz w reklamach dających satysfakcję, niż w każdym innym przypadku. W 

trzeciej ćwiartce, jaką tworzy reklama budująca nawyk, będą występować produkty 

żywnościowe, kawa, napoje. Za pośrednictwem próbek smakowych, klient może 

skosztować reklamowany produkt, ocenić i podjąć decyzję kupna. Według modelu FCB 

właśnie ta ćwiartka głosi: poczuj- pomyśl-zrób, dlatego też inserty smakowe będą 

dotyczyć produktów żywnościowych, dla których uwaga odbiorcy koncentruje się wokół 

cech użytkowych produktu, np. smak kawy. W czwartej ćwiartce występują takie 

produkty, jak napoje chłodzące i słodycze. Szczególnie w tym drugim przypadku należy 

się spodziewać możliwości wykorzystania insertów smakowych. 

Hipoteza 2.7.* mówiła o tym, że technika manipulowania zmysłem smaku 

poprzez tekst odwołujący się do smaku będzie częściej wykorzystywana w reklamach 

produktów słabo racjonalnie i emocjonalnie angażujących, niż w każdym innym 

przypadku. W reklamach tworzących nawyk musimy w prosty sposób pokazać, że np. 

produkt żywnościowy jest dobry jakościowo i smaczny. Kupujemy dany produkt z 

przyzwyczajenia, rutynowo, warto przypomnieć słowem o wyjątkowości smaku danego 

produktu. W przypadku reklamy dającej satysfakcję, która dotyczy takich produktów, 

jak piwo czy słodycze, również należy się spodziewać tekstu reklamowego 

odwołującego się do smaku. 

Hipoteza 2.8.* mówiła o tym, że technika oddziaływania na zmysł węchu 

poprzez inserty zapachowe będzie częściej wykorzystywana w reklamach produktów 

silnie i emocjonalnie angażujących oraz w niektórych reklamach produktów nisko, 

racjonalnie angażujących, niż w każdym innym wypadku. W drugiej ćwiartce znajdują 

się produkty takie jak kosmetyki luksusowe, drogerie czy perfumy. Inserty zapachowe 

pomagają ocenić jakość danego produktu nie tylko po graficznej oprawie, ale również po 

prawdziwym zapachu. W uzasadnionych przypadkach inserty zapachowe mogą pojawić 

się w przypadku produktów tworzących nawyk, szczególnie środków piorących (i 

nadających zapach). Wydaje się w tym wypadku oczywiste, iż odwołanie do zapachu 

może być dla odbiorcy-konsumenta symulacją prawdziwych doznać po zakupie i użyciu 

danego produktu. 

Hipoteza 2.9.* mówiła o tym, że technika manipulowania zmysłem węchu 

poprzez pokazanie osoby zachwyconej bądź zniechęconej danym zapachem 

wykorzystywana będzie częściej w reklamach produktów silnie i emocjonalnie 
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angażujących oraz w reklamach produktów nisko, racjonalnie angażujących, niż w 

każdym innym wypadku. Ponieważ druga ćwiartka zawiera produkty, które bardzo 

emocjonalnie związane są z odbiorcami i ich codziennym życiem, bardzo ważny jest 

obraz i grafika, które pomagają podejmować decyzję. W tym wypadku konsument 

będzie sugerował się opiniami innych, za pośrednictwem oznak uśmiechu, płaczu, złości, 

radości, symbolizujących doznania, jakie doświadczy odbiorca, kiedy skorzysta z oferty 

bądź kiedy z niej zrezygnuje. Jak się można domyśleć, pokazywanie osób zniechęconych 

zapachem starego mydła czy też zwykłego proszku do prania może również skłaniać do 

zakupu tego produktu, który budzi pozytywne doznania węchowe u bohatera reklamy. 

Hipoteza 2.10.* mówiła o tym, że technika manipulowania zmysłem węchu 

poprzez posłużenie się słowami odwołującymi się do zapachu będzie częściej 

wykorzystana w reklamach produktów silnie i emocjonalnie angażujących oraz 

reklamach produktów nisko, racjonalnie angażujących, niż w każdym innym wypadku. 

Uzasadnienie jest podobne, jak w przypadku wcześniejszych technik oddziałujących na 

zmysł węchu bądź jedynie się do niego odwołujących. Autorka zakłada, że w tym 

przypadku może pojawić się jeszcze jeden rodzaj produktu reklamowanego za 

pośrednictwem słów odwołujących się do zapachu. Otóż chodzi o reklamę samochodów, 

w których mogą pojawić się takie sformułowania, jak: „Nic tak nie pobudza wyobraźni, 

jak zapach nowego samochodu”. 

Hipoteza 2.11.* mówiła o tym, że technika oddziaływania na węch poprzez 

użycie loga zapachowego będzie wykorzystywana w reklamach produktów silnie i 

emocjonalnie angażujących niż w innych przypadkach. Druga ćwiartka zawiera 

produkty wysokiej klasy, takie jak perfumy czy też kosmetyki luksusowe. Wykorzystanie 

loga zapachowego przy tego typu produktach pomoże odbiorcy wywołać pozytywne 

emocje i poczuć je nie tylko w wyobraźni, ale również w rzeczywistości.  

Hipoteza 2.12.* mówiła o tym, że technika oddziaływania na zmysł dotyku 

poprzez kształt modułu reklamowego może być wykorzystywana w każdym 

przypadku reklamy wyodrębnionej na podstawie modelu FCB. Uzasadnienie jest 

podobne, jak w przypadku hipotezy dotyczącej wykorzystania kształtu produktu. 

Hipoteza 2.13.* mówiła o tym, że technika oddziaływania na zmysł dotyku 

poprzez fakturę reklamy prasowej będzie wykorzystywana w reklamie produktów 

silnie i emocjonalnie angażujących oraz w reklamach tworzących nawyk. W drugiej i 
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trzeciej ćwiartce modelu FCB znajdują się takie produkty, jak kosmetyki do ciała, 

kosmetyki luksusowe, produkty do higieny ciała (żele pod prysznic, depilatory). 

Niezwykle istotne w tym momencie będzie pokazanie działania tych produktów na 

nasze ciało, podkreślenie delikatności, subtelności, czystości. 

Hipoteza 2.14.* mówiła o tym, że technika manipulowania zmysłem dotyku 

poprzez  tekst odwołujący się do dotyku częściej będzie wykorzystywana w reklamach 

emocjonalnych i tworzących nawyk niż w każdym innym wypadku. Uzasadnienie jest 

podobne, jak w przypadku hipotezy dotyczącej techniki oddziaływania na zmysł dotyku 

poprzez fakturę. 

Hipoteza 2.15.* mówiła o tym, że technika manipulowania zmysłem dotyku 

poprzez ukazanie obrazu odwołującego się do dotyku będzie częściej 

wykorzystywana w reklamach produktów silnie i emocjonalnie angażujących oraz w 

reklamach nisko, racjonalnie angażujących, niż w każdym innym wypadku. Uzasadnienie 

jest podobne, jak w przypadku dwóch poprzednich hipotez. 

Hipoteza 2.16.* mówiła o tym, że technika oddziaływania na zmysł słuchu 

poprzez tekst reklamowy odwołujący się do dźwięków będzie częściej 

wykorzystywana w reklamach produktów silnie i racjonalnie angażujących niż w 

każdym innym wypadku. Dźwięku w prasie nie da się usłyszeć, możemy jedynie 

odwołać się do wyobraźni odbiorcy. W pierwszej ćwiartce znajduje się duża liczba 

produktów, które wydają jakiś dźwięk. Odbiorcy zależy, aby produkt nie był za głośny, 

lub za cichy, za pośrednictwem tekstu, który otwiera jego wyobraźnię może poznać dany 

dźwięk na bazie skojarzeń i wcześniejszych doświadczeń. 

Hipoteza 2.17.* mówiła o tym, że technika oddziaływania na zmysł słuchu 

poprzez  grafikę odwołującą się do dźwięków będzie częściej wykorzystywana w 

reklamach produktów nisko i racjonalnie angażujących niż w każdym innym wypadku. 

W tej ćwiartce znajdują się produkty takie, jak media, wydarzenia kulturalne, koncerty, 

stąd należy się spodziewać, iż twórcy komunikatów reklamowych będą wykorzystywać 

np. symbole nut, które są prostym skojarzeniem dźwięków. 
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3.2.3. Analiza technik manipulowania zmysłami w reklamie prasowej: 
prezentacja wyników badań szczegółowych 

Jak była mowa, hipoteza 1.* (tzw. słaba) dotyczyła występowania (bądź nie) 

danej techniki perswazyjnej w reklamie prasowej, gdzie najczęściej stosowaną 

techniką oddziaływania na zmysły jest technika oddziaływania na wzrok. Pytanie 

1.* pozwala uzyskać odpowiedź o częstości występowania określonej techniki 

perswazyjnej, co zostało pokazane w tabeli 7. 

Tabela 7. Techniki manipulowania zmysłami w reklamie prasowej 

1. W ilu reklamach prasowych wykorzystano odwołanie do koloru? 3187 

2. W ilu reklamach prasowych wystąpiło manipulowanie światłem? 502 

3. W ilu reklamach wystąpiło manipulowanie kształtem? 41 

4. W ilu reklamach wystąpiło manipulowanie przestrzenią? 247 
5. W ilu reklamach wystąpiło manipulowanie ruchem? 189 

6. W ilu reklamach zastosowano inserty smakowe? 0 

7. W ilu przypadkach nastąpiło odwołanie w tekście do smaku? 77 

8. W ilu reklamach zastosowano inserty zapachowe? 1 

9. W ilu przypadkach dołączono logo zapachowe? 0 

10. W ilu przypadkach pokazano osobę zachwyconą bądź zniechęconą 
danym zapachem? 

27  

11. W ilu przypadkach posłużono się słowami odwołującymi się do 
zapachu? 

9 

12. W ilu przypadkach nastąpiło oddziaływanie poprzez kształt modułu 
reklamowego? 

1 

13. W ilu przypadkach nastąpiło oddziaływanie poprzez fakturę reklamy 

prasowej? 
0 

14. W ilu przypadkach wykorzystano tekst reklamowy odwołujący się do 
dotyku? 

30 

15. W ilu przypadkach wykorzystano obraz odwołujący się do dotyku? 64 
16. W ilu przypadkach odwołano się do  tekstu reklamowego odwołującego 

się do dźwięków? 
0 

17. W ilu przypadkach pokazano  grafikę odwołującą się do dźwięków? 31 

Źródło: opracowanie własne. 

Hipoteza 1.* sformułowana przez autorkę pracy została zweryfikowana  

pozytywnie (zob. tabela 7). Po przeprowadzeniu badań można potwierdzić, że 

najczęściej stosowaną techniką oddziaływania na zmysły konsumenta jest technika 
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oddziaływania na wzrok, czyli odwoływanie się do koloru, manipulowanie światłem, 

kształtem, przestrzenią. Najczęściej stosowaną techniką oddziaływania na wzrok było 

odwołanie do koloru, gdzie praktycznie wszystkie prezentowane reklamy w badanych 

czasopismach stosowały tą technikę  w liczbie 3187 komunikatów reklamowych. 

Kolejną techniką, która również licznie wystąpiła w czasopismach jest technika 

manipulowania światłem – pojawiła się ona aż w 502 komunikatach reklamowych. 

Najmniej zaś wystąpiło reklam prasowych stosujących technikę oddziaływania 

na węch poprzez zamieszczenie insertów zapachowych (1) oraz technikę 

oddziaływania poprzez kształt modułu reklamowego (1). 

Natomiast, jeśli chodzi o techniki, które w ogóle nie wystąpiły w badanych 

czasopismach, to były to: technika oddziaływania na smak poprzez inserty 

smakowe, technika oddziaływania na węch poprzez logo zapachowe, technika 

oddziaływania na dotyk poprzez fakturę komunikatu reklamowego oraz technika 

oddziaływania na słuch (np. wkładki muzyczne) oraz technika odwoływania się do 

dźwięku poprzez nawiązujący do tego tekst reklamowy. 

Pytanie 2.* pozwalało sprawdzić, czy istnieje zależność pomiędzy rodzajem  

produktu a stosowaną techniką perswazyjną; odpowiedź na to pytanie została zawarta 

w załączniku 4. Analogiczna do pytania 2.* hipoteza 2.* (tzw. średnia) dotyczyła 

kierunku zależności np. pomiędzy rodzajem produktu a techniką perswazyjną. Hipoteza 

ta została zweryfikowana pozytywnie. Po przeprowadzonym badaniu w większości 

przypadków wybrana technika perswazyjna była powiązana z przypisanym wcześniej 

rodzajem produktu. Wyniki badań, które znajdują się w załączniku 4. pozwoliły  

potwierdzić hipotezę 2.* 

Jeśli chodzi o technikę odwołania się do koloru wszystkie wymienione w 

raporcie produkty stosowały daną technikę (3187), zob. załącznik 4. Produkty 

luksusowe, takie jak aparaty fotograficzne (2), telefony komórkowe (17), kosmetyki 

luksusowe (93), AGD (6), perfumy(30), biżuteria(45),, drobne AGD (5), samochody (58), 

nowe technologie (55), piwo (9), prezerwatywy (4), kawa (22) stosowały technikę 

manipulowania światłem, aby podkreślić klasę, wyższość prezentowanych produktów 

oraz wyróżnić je spośród konkurencji.  Technika manipulowania kształtem 

najczęściej prezentowana była w reklamach samochodów (19), telefonów (14) oraz 

kosmetyków kolorowych (8). Reklamy produktów takich jak nieruchomości (204), 
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samochody (83), usługi turystyczne (121), kosmetyki kolorowe (8) stosowały technikę 

manipulowania przestrzenią. Technika manipulowania ruchem została 

wykorzystana przy produktach takich jak samochody (90), usługi finansowe (5), usługi 

turystyczne (5), usługi telekomunikacyjne (12), nowe technologie (7), aparaty 

fotograficzne (6), energia (6), moda i odzież(9), perfumy (6), media (8), leki (5), 

produkty do higieny ciała (4), proszki do prania (7), paliwa/opony (9), artykuły dla 

zwierząt (3), słodycze (7).  

Technika odwoływania się do smaku w tekście występowała w reklamach 

żywności (41), słodyczy (13), kawy (6) i napojów (4). Jak już wiadomo, technika za 

pośrednictwem insertów smakowych nie została nigdzie wykorzystana. 

Technika ukazująca osobę zachwyconą danym zapachem wystąpiła w 

reklamach żywności (1), perfum (14) oraz produktach do pielęgnacji włosów (11), 

supermarketów (1). Technika wykorzystująca inserty zapachowe wystąpiła w 

reklamie środków czystości (1). Natomiast technika za pośrednictwem logo 

zapachowego nie została nigdzie wykorzystana. Technika za pośrednictwem słów 

odwołujących się do zapachu wystąpiła  w reklamach perfum (6), proszków do prania 

(5) oraz kawy (5). 

Technika stosująca tekst odwołujący się do dotyku wystąpiła w reklamach 

kosmetyków kolorowych (5), produktów do higieny (9) i pielęgnacji ciała (16), a 

technika stosująca kształt modułu reklamowego w reklamie napoju (1). Natomiast 

technika stosująca fakturę reklamy prasowej nie wystąpiła w żadnej reklamie. 

Kolejna technika stosująca obraz odwołujący się do dotyku wystąpiła w reklamach 

takich produktów, jak: kosmetyki luksusowe (23), produkty do higieny ciała (17), 

kosmetyki do pielęgnacji ciała (24). 

Technika stosująca graficzne odwołanie do dźwięku wystąpiła w reklamach 

mediów (11), telefonów komórkowych (18) oraz samochodów (2). Natomiast technika 

za pośrednictwem tekstu odwołującego się do dźwięku nie wystąpiła w żadnym 

przekazie reklamowym 

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że wiele reklam nie stosowało tylko jednej, 

konkretnej techniki. Wiele przekazów reklamowych stosowało dwie bądź trzy techniki 

jednocześnie. Drugim istotnym faktem jest to, że nie zawsze każda reklama konkretnego 

produktu stosowała te same techniki perswazyjne. Na przykład reklamy dotyczące 
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takiego produktu, jak perfumy nie zawsze stosowały technikę odwoływania się do 

zapachu. Niektóre z nich bazowały jedynie na technice odwoływania się do koloru, 

manipulowania światłem czy ruchem. 

Hipoteza 1.* (tzw. słaba) będzie dotyczyła występowania (bądź nie) danej 

techniki perswazyjnej w reklamie prasowej. Autorka przyjmuje hipotezę, że w reklamie 

prasowej stosuje się wszystkie wymienione wcześniej techniki perswazji peryferyjnej. 

Hipoteza zostanie potwierdzona przez odpowiedź na pytania 1.* Hipoteza 2.* (tzw. 

średnia) dotyczyła warunków zastosowania danej techniki perswazyjnej lub kierunku 

zależności np. pomiędzy rodzajem produktu a techniką perswazyjną. Autorka 

przyjmowała, iż w zależności od rodzaju produktu, należy się spodziewać odwoływania 

do innych zmysłów (jednak jak zostało wspomniane w każdym przypadku dominować 

będzie odwołanie do wzroku). Szczegółowo, intensywność wykorzystania określonych 

zmysłów przedstawiono w tabeli 6, która stanowi egzemplifikację hipotez stawianych 

przez autorkę. Zostały one zweryfikowane przez odpowiedź na pytanie 2.* Z 

przeprowadzonych badań wynika, że istnieje dość duża zależność pomiędzy rodzajem 

produktu a zastosowaniem do niego odpowiedniej techniki perswazyjnej. Jednak 

dominującą techniką jest odwołanie do wzroku.  

Hipoteza 2.1.* mówiła o tym, że technika oddziaływania na zmysł wzroku 

poprzez odwołanie do koloru będzie wykorzystywana we wszystkich reklamach 

każdego z produktów. Hipoteza ta została zweryfikowana pozytywnie. Według 

przeprowadzonych badań wszystkie reklamy (3187) należące do każdej z ćwiartek 

modelu FCB wykorzystują technikę odwoływania się do koloru.  

Hipoteza 2.2.* mówiła o tym, że technika oddziaływania na zmysł wzroku za 

pośrednictwem manipulacji światła będzie w większym stopniu wykorzystywana w 

reklamach produktów silnie i emocjonalnie angażujących oraz silnie i racjonalnie 

angażujących, niż w każdym innym przypadku. Po przeprowadzonych badaniach 

hipoteza ta została zweryfikowana pozytywnie. Na pierwszym miejscu znajdują się 

produkty silnie i emocjonalnie angażujące (198), a wśród nich najwięcej znajduje się 

reklam stosujących prasowych produktów takich, jak: kosmetyki luksusowe dla kobiet i 

mężczyzn (93), biżuteria (45), perfumy (30) oraz kosmetyki kolorowe (30). Na drugim 

miejscu plasują się reklamy silnie i racjonalnie angażujące (156). Do tej ćwiartki 

zaliczają się komunikaty reklamowe takich produktów, jak: samochody (58), nowe 
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technologie (55), usługi finansowe (18) oraz telefony komórkowe (17). Najmniej reklam 

w tej ćwiartce, które stosowało tą technikę, to reklamy takich produktów, jak: sprzęt 

AGD (6) oraz aparaty fotograficzne (2).  

Hipoteza 2.3.* mówiła o tym, że technika oddziaływania na zmysł wzroku 

poprzez manipulowanie kształtem (szczególnie kształtem produktu) będzie 

występować w każdym przypadku, ale będzie pełnić nieco inną funkcję. Hipoteza ta 

została zweryfikowana pozytywnie. Według przeprowadzonych badań największą 

liczbę reklam stosujących technikę manipulacji kształtem stanowiły reklamy z pierwszej 

ćwiartki modelu FCB. Do produktów reklamowanych w ten sposób należą samochody 

(19) oraz telefony komórkowe (14). Dopiero na drugim miejscu znajdują się produkty 

silnie i emocjonalnie angażujące, takie jak kosmetyki kolorowe (8). Autorka nie znalazła 

komunikatów reklamowych z pozostałych ćwiartek modelu FCB, które w wyraźny 

sposób odwoływałyby się do kształtu opakowania.  

Według hipotezy 2.4.* technika oddziaływania na zmysł wzroku poprzez 

manipulowanie przestrzenią związaną z produktem będzie częściej wykorzystywane 

w reklamach produktów racjonalnie i wysoko angażujących, niż w innych wypadkach. 

Hipoteza ta została zweryfikowana pozytywnie. Po przeprowadzonych badaniach 

wynika, że jedynie produkty z pierwszej ćwiartki stosują technikę manipulowania 

przestrzenią związaną z produktem. Do produktów, które wykorzystały technikę 

manipulowania przestrzenią zalicza się nieruchomości (204), samochody (83) oraz 

usługi turystyczne (121). W reklamie wykorzystuje się również manipulowanie 

przestrzenią samego komunikatu reklamowego, i występuje to w każdym przypadku. 

Hipoteza 2.5.* mówiła o tym, że technika oddziaływania na zmysł wzroku 

poprzez manipulowanie ruchem będzie częściej stosowana w reklamach silnie i 

racjonalnie angażujących, niż w każdym innym wypadku. Hipoteza ta została 

zweryfikowana pozytywnie. Do reklamowanych w ten sposób produktów należą: 

samochody (90), usługi telekomunikacyjne (12). Na drugim miejscu znalazły się reklamy 

dotyczące takich produktów, jak: nowe technologie(7), aparaty fotograficzne (6), usługi 

energetyczne (6) oraz usługi finansowe (5). Chociaż ta technika najczęstsze 

zastosowanie miała w pierwszej ćwiartce, to również sporo reklam pojawiło się z 

trzeciej ćwiartki, czyli reklam tworzących nawyk. Do reklamowanych w ten sposób  
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produktów należą: media (8), paliwa (8), proszki do prania (7), leki (5), produkty do 

higieny ciała (4) oraz artykuły dla zwierząt (3). 

Hipoteza 2.6.* mówiła o tym, że technika oddziaływania na zmysł smaku 

poprzez inserty smakowe będzie częściej wykorzystywana w reklamach tworzących 

nawyk oraz w reklamach dających satysfakcję, niż w każdym innym przypadku. 

Hipoteza ta nie mogła być w zasadzie zweryfikowania. Z przeprowadzonych badań 

wynika, że technika oddziaływania na zmysł smaku poprzez inserty smakowe nie 

wystąpiła w żadnym komunikacie reklamowym w okresie badanym przez zespół 

badawczy. 

Hipoteza 2.7.* mówiła o tym, że technika manipulowania zmysłem smaku 

poprzez tekst odwołujący się do smaku będzie częściej wykorzystywana w reklamach 

produktów słabo racjonalnie i emocjonalnie angażujących, niż w każdym innym 

przypadku. Hipoteza ta została zweryfikowana pozytywnie. Według przeprowadzonych 

badań wynika, że najczęściej technika ta stosowana jest przede wszystkim w reklamach 

tworzących nawyk (47). Tym sposobem najczęściej reklamuje się produkty 

żywnościowe (41) oraz kawę (6). Jak to zostało założone, zastosowanie techniki 

manipulowania zmysłem smaku poprzez odwołanie się do niego w tekście znajduje 

również uzasadnienie w przypadku reklam dających satysfakcję, czyli reklam 

produktów nisko, ale emocjonalnie angażujących. Wśród produktów reklamowanych w 

ten sposób są słodycze (13) oraz napoje chłodzące (4).   

Hipoteza 2.8.* mówiła o tym, że technika oddziaływania na zmysł węchu 

poprzez inserty zapachowe będzie częściej wykorzystywana w reklamach produktów 

silnie i emocjonalnie angażujących oraz w niektórych reklamach produktów nisko, 

racjonalnie angażujących, niż w każdym innym wypadku. Hipoteza ta została 

zweryfikowana pozytywnie. Przeprowadzone badania wykazały, że technika ta jednak 

rzadko jest wykorzystywana w reklamie prasowej. Jedyna reklama, która pojawiła się w 

2010 r. w analizowanym materiale, a w której zastosowano inserty zapachowe to 

reklama produktu nisko i racjonalnie angażującego, czyli tworzącego nawyk. Była to 

reklama płynu do płukania tkanin (1).  

Hipoteza 2.9.* mówiła o tym, że technika oddziaływania na zmysł węchu 

poprzez pokazanie osoby zachwyconej bądź zniechęconej danym zapachem 

wykorzystywana będzie częściej w reklamach produktów silnie i emocjonalnie 
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angażujących oraz w reklamach produktów nisko, racjonalnie angażujących, niż w 

każdym innym wypadku. Hipoteza ta została zweryfikowana pozytywnie. W efekcie 

przeprowadzonych badań autorka zauważyła, że technika pokazania osoby zachwyconej 

bądź zniechęconej danym zapachem jest stosowana w podobnej liczbie w reklamach 

produktów silnie i emocjonalnie angażujących, jak w reklamach produktów nisko i 

racjonalnie angażujących. Powyższą technikę zastosowano w przypadku reklam perfum 

(14) – trzecia ćwiartka modelu FCB, w przypadku reklam produktów do pielęgnacji 

włosów (11), żywności(1) oraz supermarketów (1) – czwarta ćwiartka. 

Według hipotezy 2.10.*  technika oddziaływania na zmysł węchu poprzez 

posłużenie się słowami odwołującymi się do zapachu będzie częściej wykorzystana w 

reklamach produktów silnie i emocjonalnie angażujących oraz reklamach produktów 

nisko, racjonalnie angażujących, niż w każdym innym wypadku. Hipoteza ta została 

zweryfikowana pozytywnie. Przeprowadzone badania wskazują na to, że niewiele 

częstsze zastosowanie tej techniki występuje w przypadku reklamy produktów nisko i 

racjonalnie angażujących, czyli reklam tworzących nawyk, niż w przypadku reklam 

produktów silnie i emocjonalnie angażujących. W przypadku reklam produktów silnie i 

emocjonalnie angażujących ten sposób oddziaływania perswazyjnego został 

wykorzystany przy perfumach (6). W przypadku reklam produktów nisko, racjonalnie 

angażujących chodzi o takie produkty, jak: proszki i płyny do płukania (5) oraz kawa (3).  

Hipoteza 2.11.* mówiła o tym, że technika oddziaływania na dotyk poprzez 

użycie logo zapachowego będzie częściej wykorzystywana w reklamach produktów 

silnie i emocjonalnie angażujących, niż w innych przypadkach. Hipoteza ta nie mogła być 

zweryfikowana. W analizowanym materiale badawczym nie pojawiała się żadna 

reklama, w której występowała technika oddziaływania na dotyk poprzez użycie logo 

zapachowego. 

Hipoteza 2.12.* mówiła o tym, że technika oddziaływania na zmysł dotyku 

poprzez kształt modułu reklamowego może być wykorzystywana w każdym 

przypadku reklamy wyodrębnionej na podstawie modelu FCB.  Hipoteza ta trudna była 

do weryfikacji, ponieważ technika ta w zasadzie nie występuje w analizowanym 

materiale. Z przeprowadzonych badań wynika, że technika oddziaływania poprzez 

kształt modułu reklamowego wystąpiła tylko w reklamach produktów tworzących 

nawyk i dotyczyły żywności (1).  
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Hipoteza 2.13.* mówiła o tym, że technika oddziaływania na zmysł dotyku 

poprzez fakturę reklamy prasowej będzie wykorzystywany w reklamach produktów 

silnie i emocjonalnie angażujących oraz w produktach tworzących nawyk. Hipoteza ta 

została zweryfikowana negatywnie. Technika oddziaływania na zmysł dotyku poprzez 

fakturę prasową nie została zastosowana w żadnym przekazie reklamowym. 

Hipoteza 2.14.* mówi o tym, że technika manipulowania zmysłem dotyku 

poprzez  tekst odwołujący się do dotyku częściej będzie wykorzystywana w reklamach 

emocjonalnych i tworzących nawyk niż w każdym innym wypadku. Hipoteza ta została 

zweryfikowana pozytywnie. Po przeprowadzonych badaniach wnioskuje się, że 

najczęściej stosują tę technikę produkty nisko i racjonalnie angażujące, czyli tworzące 

nawyk. Do tych produktów należą kosmetyki do pielęgnacji ciała (16) oraz produkty do 

higieny ciała (9). Ten sposób reklamowania produktów również wystąpił w reklamach 

silnie i emocjonalnie angażujących jednak w znacznie mniejszej ilości; dotyczyło to 

reklam kosmetyków kolorowych (5). 

Hipoteza 2.15.* mówi o tym, że technika manipulowania zmysłem dotyku 

poprzez ukazanie obrazu odwołującego się do dotyku będzie częściej 

wykorzystywana w reklamach produktów silnie i emocjonalnie angażujących oraz w 

reklamach nisko, racjonalnie angażujących, niż w każdym innym wypadku. Hipoteza ta 

została zweryfikowana pozytywnie. Według przeprowadzonych badań technika ta 

najczęściej dotyczy reklam produktów nisko i racjonalnie angażujących takich jak: 

kosmetyki do pielęgnacji ciała (24), na drugim miejscu plasuje się reklama produktów 

do higieny ciała (17). Znaczniej mniej stosuje się tą technikę w reklamie produktów 

silnie i emocjonalnie angażujących. Do tego rodzaju produktów zalicza się kosmetyki 

luksusowe (23). 

Hipoteza 2.16.* mówi o tym, że technika oddziaływania na zmysł słuchu 

poprzez tekst reklamowy odwołujący się do dźwięków będzie częściej 

wykorzystywana w reklamach produktów silnie i racjonalnie angażujących, niż w 

każdym innym wypadku. Hipoteza ta nie mogła być zweryfikowana. Według 

przeprowadzonych badań w żadnym komunikacie reklamowym produktów 

wyodrębnionych w modelu FCB nie została wykorzystana technika oddziaływania za 

pomocą tekstu odwołującego się do dźwięków. 
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Hipoteza 2.17.* mówi o tym, że technika oddziaływania na zmysł słuchu 

poprzez grafikę odwołującą się do dźwięków będzie częściej wykorzystywana w 

reklamach produktów nisko i racjonalnie angażujących niż w każdym innym wypadku. 

Hipoteza ta została zweryfikowana pozytywnie. Taki sposób reklamowania produktów 

pojawił się w reklamach produktów nisko i racjonalnie angażujących, czyli tworzących 

nawyk. Reklama, tak jak zakładała autorka, dotyczyła mediów (11). Jednak badania 

wykazały, że najczęściej technika ta pojawia się w reklamach produktów silnie i 

racjonalnie angażujących. Na pierwszym miejscu są telefony komórkowe (18), na 

drugim zaś samochody (2).  

Tabela 8. Zmysł a produkt 

Rodzaj produktu 
 

WZROK 
 

SMAK 
 

DOTYK 
 

WĘCH 
 

SŁUCH 

nieruchomości �  - - - - 

samochody �  - - - �  

usługi finansowe �  - - - - 

usługi turystyczne �  - - - - 

usługi medyczne �  - - - - 

usługi 
telekomunikacyjne 

�  - 
- - �  

nowe technologie �  - �  - �  

usługi transportowe �  - - - - 

aparaty fotograficzne �  - - - - 

telefony komórkowe �  - �  - �  

sprzęt AGD �  - - - - 

wyposażenie 
kuchni/łazienki/pok
oju 

�  - 
- - - 

sprzęt ogrodniczy �  - - - - 

Edukacja �  - - - - 

restauracje i hotele �  - - - - 

budowlane �  - - - - 

Energia �  - - - - 

moda, odzież, buty, 
okulary 

�  - 
- - - 

perfumerie/drogerie �  - - - - 

Perfumy �  - - �  - 

Bielizna �  - - - - 

Biżuteria �  - - - - 
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kosmetyki kolorowe �  - �  - - 

kosmetyki luksusowe 
dla kobiet/mężczyzn 

�  - 
 
�  

 
- 

- 

salony piękności �  - - - - 

sklepy luksusowe 
żywność 

�  - 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

media: prasa, radio, 
telewizja, książki, 
gry, wydarzenia 
kulturalne, 
komunikatory 

�  - 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
�  
 
 

Garnki �  - - - - 

leki/suplementy �  �  - - - 

produkty do higieny 
ciała 

�  - 
�  �  - 

drobne AGD �  - - - - 

kosmetyki 
(pielęgnacja ciała) 

�  - 
 
�  

 
�  

- 

proszki do prania, 
płyny do naczyń 

�  - 
 
�  

 
�  

- 

pielęgnacja włosów �  - 
 
�  

�     - 

Kawa �  �  - �  - 

paliwa/opony �  - - - - 

żywność/soki �  �  - �  - 

produkty dla dzieci �  �  - �  - 

artykuły dla zwierząt �  �  - - - 

supermarket �  - - - - 

prezerwatywy �  - �  - - 

Piwo �  �  - - - 

Słodycze �  �  - - - 

e – papierosy �  �  - - - 

napoje chłodzące �  �     - �  - 

fast food �  �  - - - 

broń �  - 
�  - �  

Źródło: opracowanie własne 
 

Podsumowując zastosowanie określonych technik manipulowania zmysłami w 

reklamie prasowej, autorka chciałaby się odnieść do przedstawionej wcześniej tabeli 6. 
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prezentującej ogólne założenia badawcze oraz tabeli 8, która przedstawia szczegółowo 

rozpisane rodzaje produktu oraz rodzaje zmysłów, co stanowi podsumowanie 

dotychczas przedstawionych hipotez badawczych i ich weryfikacji. Autorka założyła 

początkowo, że w reklamach silnie i racjonalnie angażujących będą występować głównie 

techniki manipulowania zmysłem wzroku, dotyku i słuchu. Założenie to zostało 

pozytywnie rozpatrzone. Zgodnie z wynikami badań, jakie przeprowadziła autorka, 

reklama produktów silnie i racjonalnie angażujących najczęściej wykorzystuje technikę 

manipulowania zmysłem wzroku i słuchu, w mniejszym stopniu wykorzystywana jest 

technika manipulowania zmysłem dotyku.  

Kolejne założenie było takie, że w reklamach tworzących nawyk będą 

występować prawie wszystkie techniki manipulowania zmysłami odbiorcy:  techniki 

manipulowania zmysłem wzroku, smaku, dotyku i węchu. Założenie to zostało 

zweryfikowane pozytywnie. Po przeprowadzonych badaniach autorka wnioskuje, że 

techniki oddziaływania na wzrok, smak, dotyk i węch najczęściej występują właśnie w 

reklamach prasowych produktów tworzących nawyk. Dotyczą one takich produktów, 

jak: kosmetyki do higieny i pielęgnacji ciała, żywność, soki, leki oraz proszki do prania. 

Trzecie założenie mówiło o tym, że w reklamach silnie i emocjonalnie 

angażujących będą głównie występować techniki manipulowania zmysłem wzroku, 

dotyku i węchu. Założenie to, biorąc pod uwagę powyższe wyniki zostało potwierdzone 

pozytywnie. Badania potwierdziły, że produkty silnie i emocjonalnie angażujące 

najczęściej reklamowane są właśnie z pośrednictwem tych technik perswazyjnych. 

Stosowane są te techniki głównie w przypadku komunikatów reklamowych dotyczących 

takich produktów, jak: kosmetyki kolorowe, kosmetyki luksusowe, biżuteria oraz modne 

buty. 

Czwarte założenie mówiło o tym, że w reklamach produktów słabo, ale 

emocjonalnie angażujących będą głównie występować techniki manipulowania 

zmysłem wzroku i smaku. Założenie to zostało przez autorkę pozytywnie 

potwierdzone. Według przeprowadzonych badań reklama takich produktów, jak: 

słodycze, napoje chłodzące, prezerwatywy czy piwo najczęściej odwołuje się do technik 

manipulowania zmysłem wzroku i smaku. 
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3.3. Zastosowanie technik manipulowania formą i treścią komunikatu 
reklamowego celem stworzenia wrażenia przetwarzania informacji 
reklamowej na poziomie centralnym (mgr Roland Chromiński) 

3.3.1. Konceptualizacja pojęć badawczych 

Na potrzeby projektu badawczego autor wyodrebnił następujące techniki 

perswazyjne: 

1) odwołanie do autorytetów - wykorzystanie w reklamie prasowej ekspertów w 

danej dziedzinie (autorytety naukowe, mechanicy samochodowi, inżynierowie). 

2) pułapka precyzji - wykorzystanie elementów odwołujących się do naukowości: 

słownictwo naukowe, dane statystyczne, wykresy (tabele, rysunki pokazujące 

skuteczność działania produktu). 

3) prawdziwość stwierdzenia wpisana w przysłowia - skojarzenie produktu ze 

znanym już wcześniej splotem słów. 

4) czarno-białe przedstawienie problemu - zastosowanie argumentacji słownej albo-

albo. 

5) pułapka analogii - wykorzystanie argumentacji analogicznej, porównanie dwóch 

rzeczy bądź sytuacji różnej natury i przedstawienie podobieństwa między nimi. 

6) taktyka zjeżdżalni - wykorzystanie lęku przed następstwem działań lawinowych; 

przedstawienie początkowo argumentacji lub wyrażenie stanowiska, które na 

pierwszy rzut oka wygląda racjonalnie i rozsądnie, następnie w dalszej części 

komunikatu poinformowanie, iż niewinne na pozór wyjście wywoła lawinę 

negatywnych konsekwencji. 

7) taktyka gwarancji – poręczenie przez nadawcę swoich tez i stanowiska. 

8) taktyka tradycji - prezentowanie racji i poglądów uważanych za słuszne tylko 

dlatego, iż są one zadomowione w tradycji i kulturze danej społeczności. 

9) presupozycja - wykorzystanie w przekazie reklamowym takiej konstrukcji zdania 

(najczęściej pytania), w którym ukryte jest określone stwierdzenie bądź sąd. 

10) implikatura - zdanie pozornie prawdziwe. 

3.3.2. Sformułowanie szczegółowych celów, pytań i hipotez badawczych 

W tym wypadku zostały sformułowane następujące pytania częściowe 

dotyczące podjętego tematu badawczego: 
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Pytanie 1.* pozwala uzyskać odpowiedź na pytanie dotyczące częstości występowania 

określonej techniki perswazyjnej. 

1.1.* Czy i w ilu reklamach prasowych wykorzystano technikę odwołania do autorytetu? 

1.2.* Czy i w ilu reklamach prasowych wystąpiła technika precyzji? 

1.3.* Czy i w ilu reklamach wystąpiła technika prawdziwości stwierdzenia wpisanego 

w przysłowie? 

1.4.* Czy i w ilu reklamach wykorzystano technikę czarno-białego przedstawienia 

problemu? 

1.5.* Czy i w ilu reklamach wystąpiła technika analogi? 

1.6.* Czy i w ilu reklamach wystąpiła technika zjeżdżalni? 

1.7.* Czy i w ilu reklamach wystąpiła technika gwarancji? 

1.8.* Czy i w ilu reklamach wystąpiła technika tradycji? 

1.9.* Czy i w ilu reklamach wykorzystano technikę presupozycji? 

1.10* Czy i w ilu reklamach pojawiła się technika implikatury? 

Pytanie 2.* pozwala sprawdzić, czy istnieje zależność pomiędzy rodzajem 

produktu a stosowaną techniką perswazyjną. 

2.1.* Z jakim rodzajem produktu powiązana jest technika autorytetu?  

2.2.* Z jakim rodzajem produktu powiązana jest technika precyzji? 

2.3.* Z jakim rodzajem produktu powiązana jest technika prawdziwości stwierdzenia 

wpisanego w przysłowie? 

2.4.* Z jakim rodzajem produktu powiązana jest technika czarno-białego 

przedstawienia problemu? 

2.5.* Z jakim rodzajem produktu powiązana jest technika analogi? 

2.6.* Z jakim rodzajem produktu powiązana jest technika zjeżdżalni? 

2.7.* Z jakim rodzajem produktu powiązana jest technika gwarancji? 

2.8.* Z jakim rodzajem produktu powiązana jest technika tradycji? 

2.9.* Z jakim rodzajem produktu powiązana jest technika presupozycji? 

2.10* Z jakim rodzajem produktu powiązana jest technika implikatury? 

 Pytanie 3.* pozwoliło określić związek pomiędzy formą komunikatu  (moduł lub 

artykuł sponsorowany) a rodzajem reklamowanych produktów. Warto bowiem 

dowiedzieć się, czy forma komunikatu reklamowego jest wykorzystywana do kreowania 

określonego wizerunku produktu.  
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 Pytanie 4.* dotyczy zaś relacji, jaka zachodzi pomiędzy rodzajem czasopisma a 

formą komunikatu reklamowego (moduł czy artykuł sponsorowany). 

Hipoteza 1.* (tzw. słaba) dotyczyła występowania (bądź nie) danej techniki 

perswazyjnej w reklamie prasowej. Autor przyjmuje, że w reklamie prasowej stosuje się 

wszystkie wymienione wcześniej techniki perswazji manipulowania formą i treścią 

komunikatu reklamowego celem stworzenia wrażenia przyjmowania informacji 

reklamowej na poziomie centralnym. Hipoteza zostanie potwierdzona przez 

odpowiedź na pytania 1.*  

Hipoteza 2.* (tzw. średnia) dotyczy warunków zastosowania danej techniki 

stwarzającej wrażenie przetwarzania informacji reklamowej na poziomie centralnym 

lub kierunku zależności np. pomiędzy rodzajem produktu a techniką perswazyjną. 

Zostanie ona potwierdzona przez odpowiedź na pytania 2.* Zgodnie z modelem ELM, w 

przypadku produktów silnie, racjonalnie angażujących w zakup stosowane są techniki 

reklamy informacyjnej, szczególnie demonstracja produktu (model FCB). W tym 

wypadku należy się spodziewać odniesień, co do właściwości, ceny i składników 

produktu. Autor przyjmuje hipotezę, iż szczególny rodzaj produktu, jakim są 

kosmetyki luksusowe (druga ćwiartka modelu ELM) jest reklamowany z 

wykorzystaniem informacji stwarzających wrażenie przesłanek racjonalnych. 

Innymi słowy, następuje przesunięcie w zakresie technik reklamowych kosmetyków 

luksusowych w kierunku produktów kupowanych w oparciu o silne, racjonalne 

zaangażowanie w zakup. Weryfikacja pozytywna tak postawionej hipotezy da 

niewątpliwie możliwość szerokiej i pogłębionej interpretacji zaistniałego zjawiska 

społecznego – traktowanie przez współczesnych konsumentów kosmetyków 

luksusowych, jako dobra o szczególnej wartości użytkowej. 

Kolejną, powiązaną z poprzednią, hipotezą jest twierdzenie mówiące o zależności 

pomiędzy formą komunikatu reklamowego a rodzajem reklamowanego produktu. Autor 

przyjmuje hipotezę, iż artykuł sponsorowany jest wykorzystywany do kreowania 

wizerunku produktu, jako dobra o szczególnej wartości użytkowej. Stąd w ten 

sposób reklamowane będą nie tyle produkty z pierwszej ćwiartki modelu FCB, co 

niektóre produkty z ćwiartki drugiej, jak kosmetyki luksusowe. Zdaniem autora pracy i 

całego zespołu badawczego należy spodziewać się, iż w czasopismach lifestyle’owych 

rzadziej wykorzystuje się formę reklamy, jaką jest artykuł sponsorowany, niż w 
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czasopismach opiniotwórczych. Ta teza będzie możliwa do weryfikacji dzięki 

odpowiedzi na pytanie 4.* 

3.3.3. Analiza zastosowania technik manipulowania treścią i formą: 
prezentacja wyników badań szczegółowych 

Autor danego obszaru projektu badawczego obserwował, czy w reklamach 

poddanych analizie znajdują się przekazy zawierające elementy stwarzające wrażenie 

występowania w nich strategii centralnej. Analiza ilościowa reklam obejmowała 

wszystkie cztery kategorie perswazyjne wyodrębnione przez zespół badawczy. 

Najwięcej uwagi zaś poświęcono przekazom reklamowym z trzech kategorii, gdyż w 

komunikatach tych autor teoretycznie założył, iż będą one zawierały największą ilość 

argumentów „racjonalnych”, świadczących o małym lub dużym nacechowaniu torem 

perswazji centralnej. Tymi kategoriami są: 1) reklamy o charakterze centralnym, 2) 

reklamy o charakterze centralnym z elementami peryferycznymi, 3) reklamy o 

charakterze peryferycznym z elementami centralnymi.  

W drugim podrozdziale analizowane będą przekazy czysto peryferyczne. Autor 

będzie chciał doszukać się w nich cech manipulacyjnych, stwarzających wrażenie toru 

perswazji centralnej. Autor uznał, iż powinny one zostać podjęte analizie pod innym 

kątem postrzegania zależności związanych z występowaniem argumentacji racjonalnej, i 

tym samym postanowił przebadać je, w oddzielnym miejscu, niż kategorie wspomniane 

w powyższym akapicie. 

Trzecim podrozdziałem analizy treści będzie próba przyjrzenia się specyficznej 

formie przekazów reklamowych, jakimi są artykuły sponsorowane. Uznano, iż dla tej 

grupy komunikatów również należy wydzielić odpowiednią przestrzeń do analizy, jak w 

przypadku modułowych reklam o charakterze peryferycznym. 

a. Wyniki analizy treści przekazów reklamowych w formie modułowej o 
charakterze centralnym, centralnym z elementami peryferycznymi, 
peryferycznym z elementami centralnymi 

Autor wyróżnił dziesięć technik perswazyjnych służących budowaniu przekazów 

o charakterze racjonalnym, a należą do nich: 1) odwołanie do autorytetu; 2) pułapka 

precyzji; 3) prawdziwość stwierdzenia wpisana w przysłowia; 4) czarno-białe 

przedstawienie problemu; 5) taktyka analogi; 6) taktyka zjeżdżalni; 7) taktyka gwarancji; 
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8) taktyka tradycji; 9) presupozycje; 10) implikatura. Analizą objęte zostały przekazy 

reklamowe o charakterze centralnym, centralnym z elementami peryferycznymi, 

peryferycznym z elementami centralnymi (kategorie reklam 1-3). Tabela 8. przedstawia, 

ile razy konkretna technika perswazji pojawiła się w analizowanych reklamach 

czasopism opiniotwórczych, lifestyle’owych oraz łącznie. 

Tabela 9. Liczba reklam stwarzających wrażenie perswazji na poziomie 
centralnym w kategoriach 1-3 reklam modułowych  (przy wykorzystaniu 
poszczególnych technik manipulacji) a określone rodzaje czasopism. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Techniką perswazji pojawiającą się najczęściej (274 razy) jest technika precyzji, 

czyli wykorzystanie elementów odwołujących się do naukowości: słownictwo naukowe, 

dane statystyczne, wykresy (tabele, rysunki pokazujące skuteczność działania 

produktu). Drugą techniką, która występuje 103 razy jest technika odwołująca się do 

autorytetu, czyli wykorzystanie w reklamie prasowej ekspertów w danej dziedzinie 

(autorytety naukowe, mechanicy samochodowi itd.) bądź autorytety ze względu na 

wysoko zajmowaną pozycje społeczną (sportowcy, aktorzy, itd.) Kolejne miejsca zajmują 

techniki: odwołujące się do tradycji – 49; odwołujące się do analogii – 46; odwołujące 

się do presupozycji – 30; odwołujące się do implikatury – 27; odwołujące się do 

przysłowia – 18; odwołujące się do gwarancji – 9; odwołujące się do czarno-białego 

przestawienia problemu – 6; odwołujące się do taktyki zjeżdżalni – 1. 

Hipoteza 1.* mówiła, że w reklamie prasowej stosuje się wszystkie wymienione 

wcześniej techniki perswazji manipulowania formą i treścią komunikatu reklamowego 
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celem stworzenia wrażenia podawania informacji reklamowej na poziomie centralnym. 

Hipoteza ta została zweryfikowana pozytywnie. 

Tabela 10. Techniki manipulowania torem stwarzającym wrażenie perswazji 
centralnej w powiązaniu z produktami w reklamach centralnych, centr. z peryf. i 
peryf. z centr. prasy opiniotwórczej 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Aby odpowiedzieć na kolejne pytanie badawcze postawione przez autora, należy 

przeanalizować czy techniki perswazji występują w powiązaniu z określonymi 

produktami. W tym celu autor również wykorzystał tabelę, gdzie wgląd do owych 

wyników danych jest najbardziej przejrzysty. Utworzono dwie tabele, pierwsza 

przedstawia techniki perswazji dla czasopism opiniotwórczych, druga dla czasopism 

lifestylowych. Istotnym z punktu widzenia dalszej analizy wyników jest fakt, iż autor 

naniósł dane w taki sposób, aby można było odczytać z tabeli, ile reklam 

wykorzystujących daną, jedną, przykładową technikę perswazji występuje w 

poszczególnych kategoriach perswazyjnych wyodrębnionych przez zespół projektowy 

na etapie pracy wspólnej, czyli na poziomie badań ogólnych.  

W przypadku czasopism opiniotwórczych na pierwszej pozycji występuje 

technika precyzji (122 razy), co jest podobne do wyników z tabeli łącznej (zob. tabela 

8), natomiast na drugiej pozycji, jeśli chodzi o częstość pojawiania się odwołań do 

określonej techniki, jest technika tradycji (39 razy).  

 Odpowiedź na pytanie 2.* autor przedstawi w formie dziesięciu podpunktów 

odpowiadającym dziesięciu technikom perswazji, których celem jest stwarzanie 

wrażenia występowania toru perswazji centralnej w przekazach reklamowych. 

Ad. 2.1.* Technika odwołująca się do autorytetu powiązana jest z takim rodzajem 

produktu, jak: usługi telekomunikacyjne (5), usługi energetyczne (3), paliwo (4), 

usługi finansowe (3), telefony (3), samochody (2), edukacja (1), pielęgnacja włosów (1), 

leki (1). 

Ad. 2.2.* Technika odwołująca się do precyzji pojawia się w przypadku reklam 

praowych takich produktów, jak:  samochody (31), nowe technologie (27), usługi 

telekomunikacyjne (14), mieszkania (12), kosm. luksusowe (8), usługi turystyczne (8), 

usługi finansowe (8), pielęgnacja włosów (2), aparaty fotograficzne (2), leki (2), usługi 

medyczne (1), telefon (1), supermarkety (1), środ. czystości (1), paliwo (1), drobne AGD 

(1). 

Ad. 2.3.* Technika odwołująca się do stwierdzenia wpisanego w przysłowie 

powiązana jest z takim rodzajem produktu, jak: usługi telekomunikacyjne (2), 

supermarkety (2), higiena (2), usługi finansowe (1), piwo (1). 
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Ad. 2.4.* Technika odwołująca się do czarno-białego przedstawienia problemu 

występuje w przypadku reklam takich produktów, jak: usługi telekomunikacyjne (2), 

samochody (2), żywność (1). 

Ad. 2.5.* Technika odwołująca się do analogii pojawia się przypadku reklamowania  

takich produktów, jak: usługi telekomunikacyjne (11), usługi finansowe (5), wystrój 

wnętrz (1), usługi turystyczne (1), telefon (1), samochody (1), energia (1). 

Ad. 2.6.* Technika odwołująca się do taktyki zjeżdżalni nie pojawiła się w żadnym 

przypadku. 

Ad. 2.7.* Technika odwołująca się do gwarancji pojawia się w przypadku takich 

produktów, jak: samochody (3), kosm. luksusowe (1) 

Ad. 2.8.* Technika odwołująca się do tradycji występuje w przypadku reklam 

prasowych takich produktów, jak: piwo (7), sklep/luksusowa żywność (5), nowe 

technologie (5), wystrój wnętrz (5), samochody (4), usługi telekomunikacyjne (3), 

supermarkety (2), usługi turystyczne (2),  higiena (1), usługi finansowe (1), sprzęt ogr. 

(1), leki (1) 

Ad. 2.9. * Technika odwołująca się do presupozycji występuje w przypadku reklam 

takich produktów, jak: supermarkety (3), usługi finansowe (2), edukacja (1), usługi 

telekomunikacyjne (1) 

Ad. 2.10.* Technika odwołująca się do implikatury pojawia się w przypadku 

reklamowania takich produktów, jak: samochody (5), usługi turystyczne (5), usługi 

telekomunikacyjne (3), usługi finansowe (3), nowe technologie (1) 

 W przypadku przekazów reklamowych, które mają stwarzać wrażenie 

zastosowania centralnej strategii perswazji w czasopismach opiniotwórczych na 

wyróżnienie zasługują dwa produkty: samochody oraz usługi telekomunikacyjne. Te 

drugie pojawiają się wraz ze wszystkimi wyszczególnionych technikach perswazji 

(oprócz techniki zjeżdżalni – gdzie nie było w ogóle reklam i techniki gwarancji - gdzie 

pojawiły się zaledwie cztery przekazy). Usługi telekomunikacyjne występowały 

najczęściej, a do kreacji tych reklam wykorzystano następujące techniki: technika 

analogii, prawdziwości stwierdzenia wpisanego w przysłowie, czarno-białego 

przedstawienia problemu, analogi. W reklamach samochodów występowało łącznie 

pięć różnych rodzajów technik perswazji, zaś najczęściej występowały w: technice 

czarno-białego przedstawienia problemu, precyzji i gwarancji. Jeśli chodzi o 
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produkty z rodzaju nowych technologii, często ich reklamy wykorzystują technikę 

precyzji - na drugiej pozycji, technika persupozycji wykorzystywana najczęściej była w 

przekazach supermarketów, zaś technika tradycji w reklamach piwa. 

 Tabela 10. o tyle daje daje do myślenia, że pozwala dostrzec także inne zależności 

związane z obszarem perswazji. Autor zauważa również, iż konkretne techniki 

perswazyjne występują częściej w określonych kategoriach wyodrębnionych przez 

członków projektu badawczego (centralnej, centralnej z elementami peryferycznej, albo 

peryferycznej z elementami centralnej). 

• Technika odwołująca się do autorytetu – pojawia się w przypadku takich strategii 

perswazyjnych, jak: centralna z elem. peryferycznej (16), peryferyczna z elem. 

centralnej (8),  centralna (4), 

• Technika odwołująca się do precyzji – pojawia się w przypadku takich strategii 

perswazyjnych, jak:  centralna z elem. peryferycznej (72), centralna (33), 

peryferyczna z elem. centralnej (17) 

• Technika odwołująca się do prawdziwości stwierdzenia wpisanego w przysłowie 

– pojawia się w przypadku takich strategii perswazyjnych, jak: centralna z elem. 

peryferycznej (5), peryferyczna z elem. centralnej (3), centralna (0) 

• Technika odwołująca się do czarno-białego przedstawienia problemu – pojawia 

się w przypadku takich strategii perswazyjnych, jak: centralna z elem. 

peryferycznej (4), peryferyczna z elem. centralnej (1), centralna (0) 

• Technika odwołująca się do analogii – pojawia się w przypadku takich strategii 

perswazyjnych, jak: centralna z elem. peryferycznej (19), peryferyczna z elem. 

centralnej (2), centralna (0) 

• Technika odwołująca się do taktyki zjeżdżalni – jak była mowa nie wystepuje; 

centralna z elem. peryferycznej (0), peryferyczna z elem. centralnej (0), centralna (0) 

• Technika odwołująca się do gwarancji – pojawia się w przypadku takich strategii 

perswazyjnych, jak: centralna z elem. peryferycznej (4), peryferyczna z elem. 

centralnej (0), centralna (0) 

• Technika odwołująca się do tradycji – pojawia się w przypadku takich strategii 

perswazyjnych, jak: peryferyczna z elem. centralnej (22), centralna z elem. 

peryferycznej (14), centralna (3) 
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• Technika odwołująca się do presupozycji – pojawia się w przypadku takich 

strategii perswazyjnych, jak: centralna z elem. peryferycznej (4), peryferyczna z 

elem. centralnej (3), centralna (0) 

• Technika odwołująca się do implikatury – pojawia się w przypadku takich strategii 

perswazyjnych, jak: centralna z elem. peryferycznej (15), peryferyczna z elem. 

centralnej (1), centralna (1) 

 Wynikiem analizy reklam w prasie opiniotwórczej jest fakt, iż techniki perswazji, 

które kreują wrażenie przetwarzania informacji na poziomie centralnym, najczęściej 

występują w kategorii centralnej strategii perswazji z elementami peryferyjnymi, 9 

razy na 10. Mowa tu o następujących technikach perswazji takich, jak: technika 

autorytetu, precyzji, prawdziwości stwierdzenia wpisanego w przysłowie, analogi, 

zjeżdżalni, czarno-białego przedstawienia problemu, gwarancji, presupozycji, 

implikatury. Drugą kategorią jest peryferyjna strategia perswazji z elementami 

centralnej, z którą powiązana była jedna technika - technika tradycji. 

Analogicznie jak w przypadku tabeli 10. przedstawiającej techniki perswazji w 

odniesieniu do produktów i kategorii perswazyjnych, autor przeanalizował reklamy w 

prasie lifestyle’owej, a wyniki przedstawił w tabeli 11. 

Ad. 2.1.* Technika odwołująca się do autorytetu pojawia się w reklamie prasowej 

takich produktów, jak: kosmetyki luksusowe (37), kosmetyki codzienne (14), 

pielęgnacja włosów (12), higiena (6), usługi telekomunikacyjne (4), leki (3), drobne AGD 

(1). 

Ad. 2.2.* Technika odwołująca się do precyzji pojawia się przy reklamowaniu takich 

produktów, jak: kosmetyki luksusowe (68), leki (23), samochody (13), usługi 

telekomunikacyjne (9), kosm. codzienne (7), nowe technologie (6), usługi finansowe (5), 

żywność (4), higiena (3), drobne AGD (3), biżuteria (3), żywność dla dzieci (1), e-

papierosy (1), aparaty foto. (1), AGD (1), moda (1), paliwo (1), piwo (1), restauracje (1). 

Ad. 2.3.* Technika odwołująca się do stwierdzenia wpisanego w przysłowie pojawia 

się w reklamie prasowej takich produktów, jak: leki (3), samochody (3), usługi 

telekomunikacyjne (2), środki czystości (1), media (1). 
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Tabela 11. Techniki manipulowania torem stwarzającym wrażenie perswazji 
centralnej w powiązaniu z produktami w reklamach centralnych, centr. z peryf. i 
peryf. z centr. prasy lifestyle’owej 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Ad. 2.4.* Technika odwołująca się do czarno-białego przedstawienia problemu 

pojawia się przy reklamowaniu takich produktów, jak: leki (1) 
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Ad. 2.5.* Technika odwołująca się do analogii pojawia się przy reklamowaniu takich 

produktów, jak: broń (7), usługi finansowe (5), usługi telekomunikacyjne (3), 

samochody (3), nowe technologie (3), drogerie luksusowe (2), kosm. codzienne (1) 

Ad. 2.6.* Technika odwołująca się do taktyki zjeżdżalni pojawiła się w przypadku 

tylko takiego produktu, jak: usługi telekomunikacyjne (1), 

Ad. 2.7.* Technika odwołująca się do gwarancji pojawia się w reklamie prasowej 

takich produktów, jak: e-papieros (2), usługi telekomunikacyjne (1), samochody (1), 

AGD (1) 

Ad. 2.8.* Technika odwołująca się do tradycji pojawia się przy reklamowaniu takich 

produktów, jak: żywność (3), usługi telekomunikacyjne (2), telefony (1), samochody 

(1), restauracje (1), moda (1), kosmetyki luksusowe (1) 

Ad. 2.9.* Technika odwołująca się do presupozycji pojawia się w reklamie prasowej 

takich produktów, jak: nowe technologie (11), samochody (4), media (2), aparaty 

foto. (1), leki (1), pielęgnacja włosów (1), supermarkety (1), telefony (1), wnętrza (1) 

Ad. 2.10.* Technika odwołująca się do implikatury pojawia się przy reklamowaniu 

takich produktów, jak: kosmetyki luksusowe (2), kosm. codzienne (2), restauracje 

(2), higiena (1), usługi telekomunikacyjne (1), nowe technologie (1), telefony (1)  

W czasopismach lifestylowych technika odwołująca się do precyzji i autorytetu 

najczęściej powiązana jest z reklamami kosmetyków luksusowych. W przypadku 

reklamowania tego rodzaju produktów wykorzystuje się również technikę implikatury, 

lecz bardzo rzadko (2). Technika odwołująca się presupozycji najczęściej pojawia się w 

reklamach nowych technologii, technika odwołująca się gwarancji - w reklamie e-

papierosów, zaś technika tradycji w reklamach żywności. Często zaobserwować 

można również reklamy leków wykorzystujące technikę odwołującą się do prezycji, 

prawdziwości stwierdzenia wpisanego w przysłowie oraz czarno-białego 

przedstawienia problemu. 

• Technika odwołująca się do autorytetu – pojawia się w przypadku takich strategii 

perswazyjnych, jak: peryferyczna z elem. centralnej (36), centralna z elem. 

peryferycznej (22), centralna (17). 

• Technika odwołująca się do precyzji – pojawia się w przypadku takich strategii 

perswazyjnych, jak: centralna z elem. peryferycznej (86), peryferyczna z elem. 

centralnej (48), centralna (18). 
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• Technika odwołująca się do stwierdzenia wpisanego w przysłowie – pojawia się 

w przypadku takich strategii perswazyjnych, jak: centralna z elem. peryferycznej 

(5), peryferyczna z elem. centralnej (4), centralna (1). 

• Technika czarno-białego przedstawienia problemu – pojawia się w przypadku 

takich strategii perswazyjnych, jak: peryferyczna z elem. centralnej (1), centralna 

z elem. peryferycznej (0), centralna (30). 

• Technika odwołująca się do analogii – pojawia się w przypadku takich strategii 

perswazyjnych, jak: centralna z elem. peryferycznej (13), peryferyczna z elem. 

centralnej (11), centralna (1). 

• Technika odwołująca się do taktyki zjeżdżalni – pojawia się w przypadku takich 

strategii perswazyjnych, jak: centralna z elem. peryferycznej (1), peryferyczna z 

elem. centralnej (0), centralna (0). 

• Technika odwołująca się do gwarancji – pojawia się w przypadku takich strategii 

perswazyjnych, jak:  peryferyczna z elem. centralnej (3), centralna z elem. 

peryferycznej (2), centralna (0). 

• Technika odwołująca się do tradycji – pojawia się w przypadku takich strategii 

perswazyjnych, jak: peryferyczna z elem. centralnej (8), centralna z elem. 

peryferycznej (2), centralna (0). 

• Technika odwołująca się do presupozycji – pojawia się w przypadku takich 

strategii perswazyjnych, jak: peryferyczna z elem. centralnej (17), centralna z 

elem. peryferycznej (4), centralna (2). 

• Technika odwołująca się do implikatury – pojawia się w przypadku takich strategii 

perswazyjnych, jak: peryferyczna z elem. centralnej (6), centralna z elem. 

peryferycznej (4), centralna (0). 

 Wynikiem tej analizy jest fakt, iż techniki perswazji, które kreują wrażenie 

przetwarzania informacji na poziomie centralnym, najczęściej występują w kategorii 

peryferycznej strategii perswazji z elementami centralnej, bo występuje w niej 

najczęściej 6 z 10 technik perswazji i są to: technika autorytetu, czarno-białego 

przedstawienia problemu, gwarancji, tradycji, presupozycji, implikatury. Drugą 

kategorią jest centralna strategia perswazji z elementami peryferycznej, gdzie 
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najczęściej pojawiały się cztery techniki: technika odwołująca się do precyzji, 

prawdziwości stwierdzenia wpisanego w przysłowie, analogi, zjeżdżalni. 

Warto jeszcze dla porównania, na koniec analizy tego obszaru, przyjrzeć się 

łącznej liczbie wyodrębnionych technik perswazji (10 technik) występujących w obu 

czasopismach, opiniotwórczych oraz lifestylowych, i skonfrontować tę liczbę z 

poszczególnymi trzema kategoriami perswazyjnymi.  

Tabela 12. Łączna ilość występowania 10 technik perswazji w poszczególnych 3 
kategoriach perswazyjnych. 

  

Źródło: opracowanie własne. 

 Autor, porównując te czasopisma, zauważył, iż przekazy prasowe zawierające 

techniki wywierania wrażenia o przetwarzaniu informacji na poziomie centralnym, w 

czasopismach opiniotwórczych należą w największym stopniu do kategorii reklam 

skatalogowanych jako centralne z elementami peryferyjnymi (153 przekazy 

reklamowe). Jeśli chodzi o drugi rodzaj czasopism, jakim są czasopisma lifestylowe, 

również najwięcej jest technik perswazji w kategorii: centralne z elementami 

peryferyjnymi (139 przekazów reklamowych), ale nie wiele mniej, bo 134, jest 

przekazów z kategorii perswazji peryferycznej z elementami centralnej. Istotnym i 

godnym zauważenia jest fakt, że w kategorii tzw. „czystej” perswazji o charakterze 

centralnym wystąpiło najmniej przekazów reklamowych, zarówno, jeśli chodzi o 

czasopisma opiniotwórcze (tylko 41), jak i lifestylowe (tylko 39).  

Hipoteza 2.* mówiąca o tym, że szczególny rodzaj produktu, jakim są kosmetyki 

luksusowe (druga ćwiartka modelu ELM) reklamowane są z wykorzystaniem informacji 

stwarzających wrażenie przekazów racjonalnych została potwierdzona pozytywnie 
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b. Wyniki analizy treści przekazów reklamowych w formie modułowej o 
charakterze peryferycznym 

Jak to zostało wcześniej wykazane, autor wyróżnił dziesięć technik 

perswazyjnych służących budowaniu przekazów o charakterze racjonalnym, a należą do 

nich: 1) odwołanie do autorytetu; 2) pułapka precyzji; 3) prawdziwość stwierdzenia 

wpisana w przysłowia; 4) czarno-białe przedstawienie problemu; 5) taktyka analogi; 6) 

taktyka zjeżdżalni; 7) taktyka gwarancji; 8) taktyka tradycji; 9) presupozycje; 10) 

implikatura. Analizą objęte zostały przekazy reklamowe o charakterze peryferycznym 

(kategoria 4. reklam modułowych). Tabela 13. przedstawia, ile razy konkretna technika 

perswazji pojawiła się w analizowanych reklamach czasopism opiniotwórczych, 

lifestyle’owych oraz łącznie. 

Tabela 13. Ilość reklam stwarzających wrażenie perswazji na poziomie 
centralnym w kategorii 4. reklam modułowych  (przy wykorzystaniu 
poszczególnych technik manipulacji) a określone rodzaje czasopism 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Techniką perswazji pojawiającą się najczęściej (132 razy) jest technika 

odwołująca się do autorytetu, czyli wykorzystanie w reklamie prasowej ekspertów w 

danej dziedzinie (autorytety naukowe, mechanicy samochodowi, inżynierowie), bądź 

autorytety ze względu na wysoko zajmowaną pozycję społeczną (sportowcy, aktorzy, 

itd.) Drugą techniką, która występuje często (37 razy) jest technika odwołująca się do 

precyzji, czyli wykorzystanie elementów odwołujących się do naukowości: słownictwo 

naukowe, dane statystyczne, wykresy (tabele, rysunki pokazujące skuteczność działania 

produktu) Kolejne miejsca zajmują techniki: odwołujące się do analogii – 12; 

odwołujące się do implikatury – 9; odwołujące się do tradycji – 5; odwołujące się do 

przysłowia – 5; odwołujące się do taktyki zjeżdżalni – 2; odwołujące się do 

presupozycji - 2; odwołujące się do taktyki gwarancji – 1, odwołujące się do czarno-

białego przedstawienia problemu - 0. 
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Hipoteza 1.* mówiła, że w reklamie prasowej stosuje się wszystkie wymienione 

wcześniej techniki perswazji manipulowania formą i treścią komunikatu reklamowego 

celem stworzenia wrażenia podawania informacji reklamowej na poziomie centralnym. 

Hipoteza ta została zweryfikowana negatywnie. 

Aby odpowiedzieć na kolejne pytanie badawcze postawione przez autora, należy 

przeanalizować, czy techniki perswazji występują w powiązaniu z określonymi 

produktami. W tym celu autor pracy również wykorzystał tabelę, gdzie wgląd do owych 

wyników danych jest najbardziej przejrzysty. Utworzono dwie tabele, pierwsza 

przedstawia techniki perswazji dla czasopism opiniotwórczych, druga dla czasopism 

lifestylowych (tabele 14. i 15. są strukturalnie analogiczne do tabel 9. i 10.). 

Tabela 14. Techniki manipulowania torem stwarzającym wrażenie perswazji 
centralnej w powiązaniu z produktami w reklamach peryferyjnych w prasie 
opiniotwórczej 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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W przypadku czasopism opiniotwórczych na pierwszej pozycji występuje 

technika autorytetu (18 razy), natomiast na drugiej pozycji, jeśli chodzi o 

częstotliwość pojawiania się odwołań do określonej techniki, jest exequo technika 

tradycji implikatury (po 5 razy).  

 Odpowiedź na pytanie 2.* autor przedstawi w formie dziesięciu podpunktów 

odpowiadającym dziesięciu technikom perswazji, których celem jest stwarzanie 

wrażenia występowania toru perswazji centralnej w przekazach reklamowych. 

Ad. 2.1.* Technika odwołująca się do autorytetu powiązana jest z takim rodzajem 

produktu, jak: biżuteria (5), kosmetyki luks. (2), media (2), perfumy (2), używki/kawa 

(2), samochody (1), usługi finansowe (1), pielęgnacja włosów (1), sklepy luks. (1). 

Ad. 2.2.* Technika odwołująca się do precyzji pojawia się w przypadku reklamowania 

takich produktów, jak: energia (2), media (2), usługi finansowe (1).  

Ad. 2.3.* Technika odwołująca się do stwierdzenia wpisanego w przysłowie nie 

pojawiła się w analizowanym materiale. 

Ad. 2.4.* Technika odwołująca się do czarno-białego przedstawienia problemu 

również nie pojawiła się w analizowanym materiale. 

Ad. 2.5.* Technika odwołująca się do analogii powiązana jest z takim rodzajem 

produktu, jak:  usługi finansowe (1). 

Ad. 2.6.* Technika odwołująca się do taktyki zjeżdżalni nie pojawiła się w 

analizowanym materiale. 

Ad. 2.7.* Technika odwołująca się do gwarancji nie pojawiła się w analizowanym 

materiale. 

Ad. 2.8.* Technika odwołująca się do tradycji nie pojawiła się w analizowanym 

materiale. 

Ad. 2.9.* Technika odwołująca się do presupozycji powiązana jest z takim rodzajem 

produktu, jak: samochody (1). 

Ad. 2.10.* Technika odwołująca się do implikatury powiązana jest z takim rodzajem 

produktu, jak: kosmetyki luks (3), paliwo/opony (2). 

Wynikiem analizy reklam 4. kategorii, czyli komunikatów peryferycznych, w 

prasie opiniotwórczej jest fakt, iż techniki perswazji, które kreują wrażenie 

przetwarzania informacji na poziomie centralnym, najczęściej pojawiają się w 

komunikatach produktów takich, jak biżuteria, bo 5 razy. Rodzajem produktu 
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powiązanym aż z trzema technikami perswazji są usługi finansowe – jest to technika 

odwołująca się do precyzji, autorytetu i analogii. Co istotne, technika odwołująca się 

do czarno-białego przedstawienia problemu, technika odwołująca się do taktyki 

zjeżdżalni, technika odwołująca się do gwarancji, technika odwołująca się do 

tradycji nie pojawia się w żadnej z reklam kategorii komunikatów peryferycznych (kat. 

4.). 

Analogicznie jak w przypadku tabeli 14. przedstawiającej techniki perswazji w 

odniesieniu do produktów i kategorii perswazyjnych, autor przeanalizował reklamy w 

prasie lifestyle’owej, a wyniki przedstawił w tabeli 5 

Ad. 2.1.* Technika odwołująca się do autorytetu pojawia się w reklamie prasowej 

takich produktów, jak: kosmetyki kolorowe (31), perfumy (19), moda (13), 

kosmetyki luks. (7), pielęgnacja włosów (7), biżuteria (6), kosm. codzienne (6), media 

(6), żywność (5), higiena (2), drogerie luks. (2), środki czystości (2), telefony (2), 

używki/kawa (1), usługi med. (1), usługi telekom. (1), restauracje (1), piwo (1), AGD (1). 

Ad. 2.2.* Technika odwołująca się do precyzji występuje w reklamie prasowej takich 

produktów, jak: kosmetyki luksusowe (8), kosmetyki codzienne (6), leki (3), 

drogerie luks (3),  kosm. kolorowe (3), higiena (2), paliwo (2), nowe technologie (1), 

AGD (1), bielizna (1), telefony (1). 

Ad. 2.3.* Technika odwołująca się do stwierdzenia wpisanego w przysłowie pojawia 

się zaś w reklamie prasowej takich produktów, jak:  media (3), usługi finansowe (1), 

higiena (1). 

Ad. 2.4.* Technika odwołująca się do czarno-białego przedstawienia problemu nie 

pojawiła się w badanym materiale. 

Ad. 2.5.* Technika odwołująca się do analogii pojawiła  się  zaś w przypadku 

komunikatów reklamowych takich produktów, jak: drogerie luksusowe (2), 

kosmetyki codzienne (2), pielęgnacja włosów (2), higiena (1), moda (1), piwo (1), 

usługi telekom. (1), samochody (1). 

Ad. 2.6.* Technika odwołująca się do taktyki zjeżdżalni - pojawia się w reklamie 

prasowej takich produktów, jak: usługi finansowe (1), telefony (1). 

Ad. 2.7.* Technika  odwołująca się do gwarancji pojawiła się w przypadku reklamy 

prasowej jednego produktu, jakim jest żywność (1) 
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Tabela 15. Techniki manipulowania torem stwarzającym wrażenie perswazji 
centralnej w powiązaniu z produktami w reklamach peryferyjnych prasy 
lifestyle’owej 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Ad. 2.8.* Technika odwołująca się do tradycji – piwo (2), media (2), kosmetyki 

kolorowe (1). 

Ad. 2.9.* Technika odwołująca się do presupozycji pojawiła się w przypadku reklamy 

prasowej jednego produktu, jakim jest higiena (1) 

Ad. 2.10.* Technika odwołująca się do implikatury pojawiła  się zaś w przypadku 

komunikatów reklamowych takich produktów, jak: higiena (3), napoje (1). 

W czasopismach lifestylowych techniki odwołujące się do precyzji, autorytetu 

oraz analogii najczęściej powiązane są z reklamami kosmetyków luksusowych, 

kolorowych oraz codziennych. Technika presupozycji i implikatury najczęściej pojawia 

się w reklamach środów higieny, technika odwołująca się do gwarancji - w reklamie 

żywności, technika odwołująca się do tradycji pojawia się zaś w reklamach piwa i 

mediów. Często zaobserwować można również reklamy mediów wykorzystujące 

technikę prawdziwości stwierdzenia wpisanego w przysłowie. Technika odwołująca 

się czarno-białego przedstawienia problemu nie pojawia się w żadnej z reklam 

kategorii komunikatów peryferycznych (kat. 4.). 

c. Wyniki analizy treści przekazów reklamowych w formie artykułów 
sponsorowanych o charakterze centralnym  

Autor przyjrzał się nie tylko reklamom modułowym, lecz także bliżej artykułom 

sponsorowanym. W całym projekcie badawczym zaobserwowano 74 artykuły, z czego 

45 w czasopismach lifestylowych i 29 w czasopismach opiniotwórczych. Nie 

wszystkie jednak artykuły wykorzystywały techniki perswazji stwarzające wrażenie 

przetwarzania informacji na poziomie centralnym. Z 45 artykułów w prasie 

lifestyle’owej, 24 zawierały elementy poszukiwanych przez autora technik o 

charakterze oddziaływania racjonalnego, i taka samą ilość, 24, odnalazł on w 29 

przekazach w prasie opiniotwórczej. Tabela 16. przedstawia zaobserwowane wyniki. 

Oprócz wyników ilościowych, które autor omówił w akapicie poprzednim, na 

podstawie tabeli 16. można zaobserwować dwa znaczące fakty. Pierwszy traktuje o tym, 

iż liczba artykułów sponsorowanych w czasopismach lifestylowych wykorzystujących 

techniki manipulacji racjonalnością i niewykorzystująca, jest mniej więcej podobna 

(stosunek 24:21). Natomiast w przypadku czasopism opiniotwórczych ta różnica jest 

znacznie większa, na korzyść artykułów zawierających techniki powiązane z torem 
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centralnym (stosunek 25:4). Drugim godnym uwagi wynikiem powyższego porównania 

danych jest następujący fakt. Artykuły sponsorowane w czasopismach lifestylowych 

najczęściej występowały w kategorii peryferyjnej z elementami centralnej. Artykuły 

sponsorowane w czasopismach opiniotwórczych najczęściej występowały zaś w 

kategorii centralnej z elementami peryferyjnymi. 

Tabela 16. Łączna ilość artykułów sponsorowanych wykorzystujących techniki 
toru centralnego i niewykorzystujących - w prasie lifestylowej i opiniotwórczej 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Dalszą analizę, podobnie jak w przypadku reklam modułowych, poprowadzono 

sprawdzając, z jakimi rodzajami produktów najczęściej powiązane były artykuły 

sponsorowane, oraz, które techniki perswazji o charakterze racjonalnym występowały 

w tego rodzaju komunikatach. Tabela 17. przedstawia analizę artykułów 

sponsorowanych, w relacji produkt a technika perswazji racjonalnej, w prasie 

lifestylowej. 
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Tabela 17.  Techniki manipulowania torem perswazji centralnej w powiązaniu z 
produktami w artykułach sponsorowanych prasy lifestyle’owej 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Artykuły sponsorowane w prasie lifestylowej powiązane są z pięcioma 

technikami perswazji racjonalnej, takimi jak techniki odwołujące się do: precyzji (13), 

autorytetu (4), tradycji (4), analogii (2) i prawdziwości stwierdzenia wpisanego w 

przysłowie (1). Autor pracy zaobserwował podobieństwo w analizie wyników, jeśli 

chodzi o występowanie artykułów sponsorowanych zamieszczonych z kolei w prasie 

opiniotwórczej, co zostało przedstawione w tabeli 18. 

Tabela 18.  Techniki manipulowania torem perswazji centralnej w powiązaniu z 
produktami w artykułach sponsorowanych prasy opiniotwórczej 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Artykuły sponsorowane w prasie opiniotwórczej powiązane są z sześcioma 

technikami perswazji symulującej argumentację racjonalną, takimi jak techniki 

odwołujące się do: precyzji (15), tradycji (5), autorytetu (1), prawdziwości 

stwierdzenia wpisanego w przysłowie (1),  analogii (1), presupozycji (1). 

 Odpowiedź na pytanie 3.* pozwoli autorowi określić związek pomiędzy formą 

komunikatu (moduł lub artykuł sponsorowany) a rodzajem reklamowanych produktów. 

Korzystając z wiedzy zawartej w tabelach, które ukazywały zależności pomiędzy 

produktami a technikami perswazji, autor otrzymał wyniki przeprowadzonych analiz, 

które zostały zaprezentowane poniżej. 

 Reklamy modułowe w czasopismach lifestylowych najczęściej promują 

kosmetyki luksusowe - 108 razy. W czasopismach opiniotwórczych najczęściej 

reklamowanymi produktami są samochody – 48 razy i usługi telekomunikacyjne – 

41 razy. 

 Artykuły sponsorowane w czasopismach lifestylowych najczęściej zaś promują 

samochody (5), higienę (5) oraz modę (3).  W czasopismach opiniotwórczych 

najczęściej promowanymi produktami są nowe technologie (7) i samochody (5). 

 Hipoteza 3.*, która mówiła, że artykuł sponsorowany jest wykorzystywany do 

kreowania wizerunku produktu, jako dobra o szczególnej wartości użytkowej, została 

częściowo potwierdzona. 

 Odpowiedź na pytanie 4.* dotyczy zaś relacji, jaka zachodzi pomiędzy rodzajem 

czasopisma a formą komunikatu reklamowego (moduł czy artykuł sponsorowany).  

 Zaobserwowano, iż reklamodawcy umieszczający swoje komunikaty reklamowe 

zarówno w prasie lifestylowej, jak i opiniotwórczej zdecydowanie częściej wykorzystują 

do tego celu formę modułu, a nie artykułu sponsorowanego (stosunek 251:24 – w 

opiniotwórczych i 312:24 – w lifestylowych). Kolejną obserwacją pozwalającą obalić 

hipotezę czwartą jest fakt, iż to w czasopismach lifestylowych częściej występował 

artykuł sponsorowany, a nie jak zakładano - w prasie opiniotwórczej. 

Hipoteza 4.* mówiąca o tym, że w czasopismach opiniotwórczych częściej 

wykorzystuje się formę reklamy, jaką jest artykuł sponsorowany, niż w czasopismach 

lifestylowych - hipoteza nie została potwierdzona. 
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Zakończenie 

Warto na koniec zauważyć, że na poziomie ogólnym wyniki badań potwierdziły 

pierwotne założenie przyjęte przez zespół badawczy o konieczności uwzględnienia 

dwóch dodatkowych strategii perswazyjnych w modelu FCB. Okazało się bowiem, że 

model ELM, w oparciu którego grupa badawcza analizowała komunikaty reklamowe, nie 

ma przełożenia na praktykę reklamową. Na potrzeby projektu niezbędne okazało się 

wyszczególnienie dwóch nowych strategii (torów) perswazji (oprócz centralnego i 

peryferyjnego) - centralnego z elementami peryferyjnymi i odwrotnie, peryferyjnego z 

elementami centralnymi. Pozwoliło to na rzetelne badania i stworzyło innowacyjne 

podejście do komunikatów reklamowych. Wyznaczyło również nowe obszary badawcze, 

szczególnie w zakresie praktycznego wykorzystania nie tylko modelu ELM, ale również 

modelu FCB. Zespół badawczy analizował zastosowanie tego ostatniego z punktu 

widzenia twórców komunikatów reklamowych, mając nadzieję na to, iż spostrzeżenia 

dokonane przez autorów projektu badawczego będzie można wykorzystać w dalszych 

badaniach nad postrzeganiem poszczególnych rodzajów produktów przez samych 

konsumentów. Dopiero weryfikacja siatki FCB na tym poziomie daje możliwość 

stworzenia modelu strategii perswazyjnych możliwych do zastosowania w praktyce 

reklamowej. 
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Załącznik 1. Wytyczne do badania nt. zastosowania modelu ELM w 
reklamie prasowej 

 

PYTANIA OGÓLNE 

1. Rodzaj produktu zgodnie z modelem FCB 

samochody 
usługi bankowe i finansowe 
usługi turystyczne 
komórki, komputery, aparaty, RTV 
telefonia ( +komórkowa) 
AGD 
wyposażenie kuchni/łazienki 
nieruchomości 
artykuły ogrodnicze 
sprzęt sportowy 
edukacja 
usługi medyczne 

moda, odzież, buty, okulary 
sklepy odzieżowe 
sprzęt do modelowania ciała 
kosmetyki kolorowe 
kosmetyki do twarzy/ciała dla kobiet 
kosmetyki do twarzy/ciała dla mężczyzn 
perfumy 
biżuteria/zegarki 
produkty erotyczne 
salony piękności 

restauracje i hotele 
prasa, radio, TV, książki, gry, wyd. kulturalne, 
komunikatory 
internet 
muzyka, filmy (DVD, CD) 
pasty do zębów 
leki/suplementy, szampony lecznicze 
żywność/soki 
produkty do higieny ciała 
proszki do prania, płyny do naczyń 
akcesoria damskie (suszarki, depilatory) 
kosmetyki do stylizacji włosów 
artykuły dla zwierząt 
energetyka/paliwa 

produkty do stylizacji paznokci 
piwo 
e - papierosy 

 

 

    opiniotwórcze   lifestyle’owe 

2. Czasopismo: ……………………………….       

 

 

3. Strategia reklamowa   

centralna/centralna z elementami peryferyjnej/peryferyjna z elementami centralnymi/peryferyjna 
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PYTANIA SZCZEGÓŁOWE 

Zastosowanie technik perswazyjnych na poziomie peryferyjnym (Aleksandra 
Cieślik) 

1. Czy reklama wykorzystuje technikę odwołującą się do autorytetów? 
2. Czy reklama wykorzystuje technikę odwołującą się do reguły społecznego dowodu 

słuszności? 
3. Czy reklama wykorzystuje technikę odwołującą się do mechanizmu demonstracji? 
4. Czy reklama wykorzystuje technikę odwołującą się do reguły podobieństwa-

sympatii? 
5. Czy reklama wykorzystuje technikę odwołującą się do reguły nagrody i kary? 
6. Czy reklama wykorzystuje technikę odwołującą się do reguły wzajemności? 
7. Czy reklama wykorzystuje technikę odwołującą się do reguły niedostępności? 
8. Czy reklama wykorzystuje technikę odwołującą się do reguły ciepła 

emocjonalnego? 

Techniki manipulowania zmysłami w reklamie prasowej (Monika Kowalewska) 

1. W ilu reklamach prasowych wykorzystano odwołanie do koloru? 

2. W ilu reklamach prasowych wystąpiło manipulowanie światłem? 

3. W ilu reklamach wystąpiło manipulowanie kształtem? 

4. W ilu reklamach wystąpiło manipulowanie przestrzenią? 
5. W ilu reklamach wystąpiło manipulowanie ruchem? 

6. W ilu reklamach zastosowano inserty smakowe? 

7. W ilu przypadkach nastąpiło odwołanie w tekście do smaku? 

8. W ilu reklamach zastosowano inserty zapachowe? 

9. W ilu przypadkach dołączono logo zapachowe? 

10. W ilu przypadkach pokazano osobę zachwyconą bądź zniechęconą danym 
zapachem? 

 

11. W ilu przypadkach posłużono się słowami odwołującymi się do zapachu? 

12. W ilu przypadkach nastąpiło oddziaływanie poprzez kształt modułu 
reklamowego? 

13. W ilu przypadkach nastąpiło oddziaływanie poprzez fakturę reklamy prasowej? 

14. W ilu przypadkach wykorzystano tekst reklamowy odwołujący się do dotyku? 
15. W ilu przypadkach wykorzystano obraz odwołujący się do dotyku? 

16. W ilu przypadkach odwołano się do  tekstu reklamowego odwołującego się do 

dźwięków? 
17. W ilu przypadkach pokazano  grafikę odwołującą się do dźwięków? 
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Zastosowanie technik manipulowania formą i treścią komunikatu reklamowego 
celem stworzenia wrażenia przetwarzania informacji reklamowej na poziomie 
centralnym (Roland Chromiński) 

 

moduł  artykuł sponsorowany 

 

Forma komunikatu perswazyjnego 

Techniki perswazyjne manipulujące treścią 

1. Czy reklama wykorzystuje technikę autorytetu?  
2. Czy reklama wykorzystuje pułapkę precyzji? 
3. Czy reklama wykorzystuje prawdziwość stwierdzenia wpisana w przysłowia? 
4. Czy reklama wykorzystuje czarno-białe przedstawienie problemu? 
5. Czy reklama wykorzystuje taktykę  analogi? 
6. Czy reklama wykorzystuje taktyka zjeżdżalni? 
7. Czy reklama wykorzystuje taktykę gwarancji? 
8. Czy reklama wykorzystuje taktykę tradycji? 

9. Czy reklama wykorzystuje presupozycję? 
10. Czy reklama wykorzystuje implikaturę? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

Załącznik 2. Raport z badań 

 

Zastosowanie modelu ELM w reklamie prasowej 

 

Raport z badań ilościowych: 

weryfikacja tezy o warunkach zastosowania modelu ELM w reklamie prasowej 

(odpowiedź na pytania ogólne i częściowe, weryfikacja hipotez ogólnych i częściowych) 

 

Seminarium magisterskie 

Projekt badawczy przygotowany przez zespół w składzie: 
Aleksandra Cieślik 

Monika Kowalewska 
Roland Chromiński 

 

Kierownik badania: 
dr Anna Kozłowska 
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Tabela 1.  Czasopismo a liczba komunikatów reklamowych 

Czasopisma Liczba reklam 
prasowych - 

ogółem 

Liczba reklam 
odwołujących się do 
strategii centralnej 

Liczba reklam odwołujących 
się do strategii centralnej z 

elementami peryferyjnej 

Liczba reklam odwołujących 
się do strategii peryferyjnej 

z elementami centralnej 

Liczba reklam 
odwołujących się do 

strategii peryferyjnej 
„Cosmo” 518 6 43 77 392 

„Glamour” 541 9 50 54 428 
„Twój Styl” 569 22 86 56 405 
„Playboy” 296 11 57 79 149 

„CKM” 143 3 12 24 104 
„Newsweek” 351 29 127 38 157 

„Polityka” 769 36 343 251 139 
SUMA 3187 116 718 579 1774 
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Zespół badawczy przyjął następujące wskaźniki podstawowe: 

1) centralna strategia perswazji 
• wskaźniki wymaganego wysiłku poznawczego – przynajmniej ⅓ komunikatu reklamowego zajmuje tekst właściwy. 
• wskaźniki wykorzystanej argumentacji silnej -  tekst wyróżnia się technicznym językiem, wykorzystane zwroty naukowe są np. 

wyjaśnione, odwołanie do wyników badan poparte jest rzetelnymi informacjami na temat źródła, obraz oparty na technice 
demonstracji produktu, rekomendacja ze strony wiarygodnego źródła 
2) centralna strategia perswazji z elementami strategii peryferyjnej 

• wskaźniki niewymaganego wysiłku poznawczego – dominacja obrazu w komunikacie reklamowym (przynajmniej ⅓ zajmuje 
główne zdjęcie), 

• wskaźniki wykorzystanej argumentacji silnej -  tekst wyróżnia się technicznym językiem, wykorzystane zwroty naukowe są np. 
wyjaśnione, odwołanie do wyników badan poparte jest rzetelnymi informacjami na temat źródła, obraz oparty na technice 
demonstracji produktu, rekomendacja ze strony wiarygodnego źródła. 
3) peryferyjna strategia perswazji 

• wskaźniki niewymaganego wysiłku poznawczego – dominacja obrazu w komunikacie reklamowym (przynajmniej ⅓ zajmuje 
główne zdjęcie), 

• wskaźniki wykorzystanej argumentacji słabej –  tekst wyróżnia się wykorzystaniem języka odwołującego się do emocji i uczuć, 
wykorzystane zwroty naukowe nie są w żaden sposób wyjaśnione, odwołanie do statystyk nie jest poparte rzetelnymi informacji na 
temat przeprowadzonych badań. 
4) peryferyjna strategia perswazji z elementami perswazji centralnej 

• wskaźniki wymaganego wysiłku poznawczego – przynajmniej ⅓ komunikatu reklamowego zajmuje tekst właściwy. 
• wskaźniki wykorzystanej argumentacji słabej –  tekst wyróżnia się wykorzystaniem języka odwołującego się do emocji i uczuć, 

wykorzystane zwroty naukowe nie są w żaden sposób wyjaśnione, odwołanie do statystyk nie jest poparte rzetelnymi informacji na 
temat przeprowadzonych badań. 
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Tabela 2. Odpowiedzi na pytania badawcze (ogólne i częściowe) 

Pytania 1: 

1.3. Ile przekazów reklamowych pojawiło się w badanej prasie polskiej w okresie 2009-2010? 
3187 

1.4. Ile przekazów reklamowych pojawiło się w czasopismach lifestyle’owych/w czasopismach opiniotwórczych 
w okresie 2009-2010? 2067 

 

1120 

Pytanie 2.  dotyczy rodzaju strategii perswazyjnej: 

3.2. Ile przekazów reklamowych opartych na centralnej strategii perswazji/ centralnej plus 
peryferyjnej/peryferyjnej plus centralnej/peryferyjnej strategii perswazji wygenerowała prasa w okresie 
2009-2010? 

116 718 579 1774 

3.3. Ile przekazów reklamowych opartych na centralnej strategii perswazji/ centralnej plus 
peryferyjnej/peryferyjnej plus centralnej/peryferyjnej strategii perswazji pojawiło się w czasopismach 
lifestyle’owych w okresie 2009-2010? 

51 248 290 1478 

3.4. Ile przekazów reklamowych opartych na centralnej strategii perswazji/ centralnej plus 
peryferyjnej/peryferyjnej plus centralnej/peryferyjnej strategii perswazji pojawiło się w czasopismach 
opiniotwórczych w okresie 2009-2010? 

65 470 289 296 
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Tabela 3. Rodzaj produktu a liczba komunikatów reklamowych w poszczególnych czasopismach 

Rodzaj produktu „Cosmo” „Glamour” „Twój Styl” „Playboy” „CKM” „Newsweek” „Polityka” 

Nieruchomości - - - - - 14 7 

Samochody 2 3 22 70 12 45 183 

usługi finansowe - 6 16 8 - 39 73 

usługi turystyczne 1 7 1 - - 17 20 

usługi medyczne - - - 1 - - 5 

usługi telekomunikacyjne 7 11 18 18 7 59 74 

nowe technologie 1 - 2 25 11 11 34 

usługi transportowe - - - - - - 10 

aparaty fotograficzne 2 2 1 1 3 2 - 

telefony komórkowe 4 3 2 10 6 2 10 

AGD 2 2 9 1 - 9 4 

wyposażenie kuchni/łazienki/pokoju - 1 13 - - 8 19 

sprzęt ogrodniczy - - - 1 - - 9 

edukacja - - - - - 4 1 

restauracje i hotele - 1 - 11 - - - 

budowlane - - - - - 2 14 

energia - - - - - 12 18 

moda, odzież, buty, okulary 68 70 102 31 19 3 13 

perfumerie/drogerie 26 21 12 2 1 - 1 

Perfumy 47 37 31 2 3 1 3 

Bielizna 23 29 13 1 1 - - 

Biżuteria 9 33 17 36 12 3 7 
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kosmetyki kolorowe 61 50 19 - - - - 

kosmetyki luksusowe dla kobiet/mężczyzn 74 49 112 2 - 2 21 

salony piękności 2 - - 1 - - 1 

sklepy luksusowe żywność - - - - - 30 - 

media: prasa, radio, telewizja, książki, gry, 
wydarzenia kulturalne, komunikatory 

83 82 
59 37 38 29 165 

garnki - - 2 - - - - 

leki/suplementy 21 21 19 - 2 2 7 

produkty do higieny ciała 12 24 12 - 9 3 4 

drobne agd  2 2 1 5 - - 1 

kosmetyki (pielęgnacja ciała) 25 29 12 12 1 2 7 

proszki do prania, płyny do naczyń - 1 8 - - - 1 

pielęgnacja włosów 24 25 15 - 2 4 2 

kawa 1 2 11 6 - 3 16 

paliwa/opony - - 1 4 1 7 13 

żywność/soki 7 16 17 - - 13 8 

produkty dla dzieci 1 1 3 - - 1 - 

artykuły dla zwierząt 2 - 5 - - - 2 

Supermarket - - 1 - - 10 13 

prezerwatywy 3 - - 1 - - 1 

piwo - 1 - 6 3 11 2 

słodycze 4 8 9 2 - 1 - 

e – papierosy 3 - - 1 1 - - 

napoje chłodzące 1 3 - - 3 - - 

fast food - 1 2 - 2 2 - 
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broń - - - - 6 - - 

SUMA 
518 541 567 

 
295 143 351 769 
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Tabela 4. Rodzaj produktu a rodzaj strategii perswazji 

Rodzaj produktu 
Strategia centralna Strategia centralna z elementami 

peryferyjnymi 
Strategia peryferyjna z 

elementami strategii centralnej 
 

Strategia peryferyjna 

nieruchomości - -  - - 12 - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - 2 4 

samochody - - 1 8 2 11 16 - - 10 27 4 17 134 2 - - 17 - 1 33 - 3 11 18 6 16 - 

usługi finansowe - - - - - - 1 - 6 8 4 - 25 50 - - 2 1 - 2 10 - - 6 3 - 12 12 

usługi turystyczne - 1 - - - - 1 - - - - - 6 6 - 2 - - - - 1 1 4 1 - - 11 12 

usługi medyczne - - - - - - 1 - - - - - - 4 - - - - - - - - - - 1 - - - 

usługi telekom. - - 1 - - - - 4 6 12 17 4 50 72 1 - - - - - - 2 5 6 1 3 9 2 

nowe technologie - - - 1 - 2 9 - - 1 4 1 9 18 - - - 19 3 - 6 1 - 1 1 7 - 1 

usługi transportowe - - - - - - - - - - - - - 10 - - - - - - - - - - - - - - 

aparaty fotogr. - - - - 1 - - - 1 - 1 - 1 - - - - - - 1 - 2 1 1 - 2 -  

telefony komórkowe  - - - - - - 1 - - - 2 1 - 9 - - - 3 1 2 - 4 3 1 5 4 - - 

AGD - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - 4 1 1 9 1 - 9 - 

wyposażenie  domu - - - - - 2 4 - - 3 - - 1 8 - - 1 - - - - - 1 11 - - 5 7 

sprzęt ogrodniczy - - - - - - - - - - - - - 2 - - - 1 - - 3 - - - - - - 4 

edukacja - - - - - - - - - - - - 4 1 - - - - - - - - - - - - - - 

restauracje i hotele - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 4 - - - - - - 7 - - - 

budowlane - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 6 - - - - - 1 7 

energia - - - - - - - - - - - - 4 2 - - - - - 5 9 - - - - - 3 7 

moda, buty, okulary - - - - - - - 1 - - - 1 - - 4 1 2 4 2 - - 63 69 100 27 16 3 13 

perfumerie - - - - - - - - 3 - - - - - 1 - - - - - - 25 18 12 2 1 - 1 

perfumy - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - 47 35 31 2 3 1 3 

bielizna - - - - - -  - - - - - - - - - - - -   23 29 13 1 1 - - 

biżuteria - - - - - -  - - - - - - - - - - 6 - - - 9 33 17 30 12 3 7 
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kosmetyki kolorowe - - - - - - - 1 4 - - - - - 12 8 2 - - - - 48 38 17 - - 2 - 

kosmetyki luksusowe  5 7 19 1 - 1 3 24 16 44 1 - 1 13 16 2 16 - - - 2 29 24 33 - - - 3 

salony piękno. fittnes - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - 1 - - - 1 - - - 

sklepy luksu. żywność - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - - - - - - 25 - 

media - - - - - - - - - - - - - - 7 7 5 16 9 8 142 76 75 54 21 29 21 23 

garnki - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - 

leki/suplementy,  - 1 1 - - - - 12 11 6 - 1 2 4 4 5 9 - - - 1 5 4 3 - 1 - 2 

higiena ciała - - - - - - - - 1 - - - 1 1 3 7 5 - 1 - 2 9 16 7 - 8 2 1 

drobne agd - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 5 - - 1 1 2 1 - - - - 

codzienn pielęgnacja 1 - - - - - - - 1 - - - - - 7 7 5 - - - 1 17 21 7 12 1 - 6 

chemia gosp. - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 - - 8 - - - - 

pielęgnacja włosów - - - - - - - - - - - - - - 9 4 3 - - 1 2 15 21 12 - 2 3 - 

kawa - - - - - - - - - - - - - 1 1 2 -  - - 1 - - 11 6 - 3 14 

paliwa/opony - - - - - - - - - - 1 - 2 3 - - - - - 2 10 - - 1 3 1 3 - 

żywność/soki - - - - - - - 1 1 - - - 1 1 2 3 4 - - - 5 4 12 13 - - 12 2 

produkt dla dzieci - - - - -  - - - 2 - - 1  - - - - - - - 1 1 1  - - - 

artykuły dla zwierząt - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - 1 - 5 - - - 2 

supermarket - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 5 8 - - - - - 5 5 

prezerwatywy - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - 3 - - 1 - - 1 

piwo - - - 1 - 1 - - - - - - 2 - - - - - 1 5 2 - 1 - 5 2 3 - 

słodycze - -  - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - 4 8 8 1 - 1 - 

e – papierosy - - - - - - - - - - - - - - 3 - - 1 1 - - - - - - - - - 

napoje chłodzące - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 2 - - 3 - - 

fast food - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 - 2 2 - 
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broń - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 6 - - - - - - - - - 

SUMA 6 9 22 11 3 29 36 43 50 86 57 12 127 343 77 54 56 79 24 38 251 392 428 405 149 104 157 139 
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Załącznik 3. Zestawienie technik perswazyjnych w odniesieniu do produktów z modelu FCB (Aleksandra 
Cieslik) 

Rodzaj produktu AUTORYTET 
SPOŁ. 

DOWÓD 
SŁUSZN. 

DEMONSTRACJA SYMPATIA 
NAGRODA I 

KARA 
NIEDOSTEPNOŚĆ WZAJEMNOŚĆ 

CIEPŁO 
EMOCJONALNE 

SUMA 

nieruchomości - - - 2 1 - - 1 4 

samochody 1 1 18 11 25 - -   56 

usługi finansowe 14 11 4 35 41 4 - 18 127 

usługi turystyczne - - 1 20 18 - - 17 56 

usługi medyczne 1 - - 3   - - 2 6 

usługi telekom. - 2 22 45 21 1 - 28 119 

nowe technologie 2 - 11 6 17 - - 4 40 

usługi transportow. 6 1 - 19 14 - - 15 55 

aparaty fotogr. - - - 9 9 - - 7 25 

telefony komórkow 1 - 5 5 4 - - 4 19 

AGD 1 - 13 5 3 - -   22 

wyposażenie  domu 5 - 4 3 2 3 - 1 18 

sprzęt ogrodniczy - - -     - - - 0 

edukacja 1 1 - 4 1 - - 1 8 

restauracje i hotele 3 - 3 2 3 - - 1 12 

budowlane 1 4 - 5 2 - 1 1 14 

energia 4 7 - 8 - -   6 25 

moda, buty, okulary - - 219 55 28 - - 51 353 

perfumerie - - 29 5 22 8 - 2 66 

perfumy - - 108 2 24 3 - 6 143 
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bielizna - - 68   4 - - 1 73 

biżuteria - - 52 1 14 - - 8 75 

kosmetyki kolorow 2 1 107 4 69 1 - 8 192 

kosmetyki luksuso 36 19 77 118 167 1 - 51 469 

salony pięk./fittnes 1 - 2 1 1 - - - 5 
sklepy luksusowe 
żywność 

13 - 13 - - - - - 
26 

media - 4 151 35 32 1 3 31 257 

garnki - - 1 - 1 - - 1 3 

leki/suplementy, 6 6 14 35 40 - - 11 112 

higiena ciała - - 10 7 17 - - 9 43 

drobne agd - - 4 4 8 - -   16 
codzienn 
pielęgnacja 

5 35 14 52 59 - - 37 
202 

chemia gosp. - 2 4 2 6 - - 4 18 

pielęgnacja włosów 6 3 56 9 58 -   17 149 

kawa 1 - 9 6 14 - - 13 43 

paliwa/opony 3 - 4 1 4 - - 2 14 

żywność/soki 3 2 2 9 5 - - 9 30 

produkt dla dzieci - 3 - 7 3 - - 7 20 
artykuły dla 
zwierząt 

- - - 1 1 - - 1 
3 

supermarket - 1 - 5 7 - - 4 17 

prezerwatywy - - 1 - 4 - - - 5 

piwo - - 1 - 1 - - - 2 

Słodycze - - 4 10 8 - - 10 32 

e – papierosy - - 1 3 1 - - 1 6 

napoje chłodzące - - 4 2 4 - - 1 11 

fast food - - - - - - - - 0 

broń - - - 2 2 - - - 4 
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SUMA 116 103 1036 558 765 22 4 391  
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Załącznik 4. Zestawienie technik perswazyjnych w odniesieniu do produktów z modelu FCB (Monika 

Kowalewska) 
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SUMA 

nieruchomości 21 - - 204 - - - - - - - - - - - - - 225 

samochody 341 58 19 83 90 - - - - - - - - - - - 2 593 

usługi finansowe 146 18 - - 5 - - - - - - - - - - - - 169 

usługi turystyczne 47 - - 121 5 - - - - - - - - - - - - 342 

usługi medyczne 6 - - - - - - - - - - - - - - - - 6 

usługi 
telekomunikacyjne 

195 - 
 
- 

 
- 

 
12 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

549 

nowe technologie 88 55 - - 7 - - - - - - - - - - - - 150 

usługi 
transportowe 

10 - 
- - - - - - - - - - - - - - - 10 

aparaty 
fotograficzne 

13 2 
- - 6 - - - - - - - - - - - - 21 

telefony 
komórkowe 

38 17 
14 - - - - - - - - - - - - - 18 87 

AGD 27 6 - - - - - - - - - - - - - - - 33 

wyposażenie 
kuchni/łazienki/p

41 - 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

41 
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okoju 

sprzęt ogrodniczy 10 - - - - - - - - - - - - - - - - 10 

edukacja 5 - - - - - - - - - - - - - - - - 5 

restauracje i 
hotele 

12 - 
- - - - - - - - - - - - - - - 12 

budowlane 16 - - - - -  - - - - - - - - - - 16 

energia 30 - - - 6 - - - - - - - - - - - - 36 

moda, odzież, buty, 
okulary 

307 - 
- - 9 - - - - - - - - - - - - 316 

perfumerie/droge
rie 

370 - 
- - - - - - - - - - - - - - - 370 

perfumy 124 30 - - 6 - - 14 - - 6 - - - - - - 180 

bielizna 67 - - - - - - - - - - - - - - - - 67 

biżuteria 184 45 - - - - - - - - - - - - - - - 229 

kosmetyki 
kolorowe 

130 30 
8 - - - - - - - - - 5 - - - - 173 

kosmetyki 
luksusowe dla 
kobiet/mężczyzn 

390 93 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
23 

 
- 

 
- 

 
506 

salony piękności 4 - - - - - - - - - - - - - - - - 4 

sklepy luksusowe 
żywność 

30 - 
- - - - - - - - - - - - - - - 30 

media: prasa, 
radio, telewizja, 
książki, gry, 
wydarzenia 
kulturalne, 
komunikatory 

493 - 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

8 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

11 

 
 

512 

garnki 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 

leki/suplementy 72 - - - 5 - - - - - - - - - - - - 77 
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produkty do 
higieny ciała 

64 - 
- - 4 - - - - - - - 9 - 17 - - 94 

drobne agd 11 5 - - - - - - - - - - - - - - - 16 

kosmetyki 
(pielęgnacja ciała) 

88 - 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
16 

 
- 

 
24 

 
- 

 
- 

 
128 

proszki do prania, 
płyny do naczyń 

10 - 
 
- 

 
- 

 
7 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
5 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
23 

pielęgnacja 
włosów 

161 22 
- - - - - 11 - - - - - - - - - 194 

kawa 39 22 - - - 6 -  - - 3 - - - - - - 70 

paliwa/opony 26 - - - 9 - - - - - - - - - - - - 35 

żywność/soki 61 19 - - - 41 - 1 - - - 1 - - - - - 122 

produkty dla 
dzieci 

5 - 
- - - - - - - - - - - - - - - 5 

artykuły dla 
zwierząt 

9 - 
- - 3 - - - - - - - - - - - - 12 

supermarket 24 - - - - - - 1 - - - - - - - - - 25 

prezerwatywy 5 4 - - - - - - - - - - - - - - - 9 

piwo 24 9 - - - - - - - - - - - - - - - 33 

słodycze 24 - - - 7 13 - - - - - - - - - - - 44 

e – papierosy 5 - - - - - - - - - - - - - - - - 5 

napoje chłodzące 7 1 - - - 4 - - - - - - - - - - - 12 

fast food 7 - - - - - - - - - - - - - - - - 7 

Broń 6 - 
- - - - - - - - - - - - - - - 6 

SUMA 
318

7 
502 41 247 189 77 0 27 1 0 14 1 30 0 64 0 31 x 



 


