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Typy uczestników kultury 

Magdalena Sobocińska w książce Marketing kultury przedstawiła wyniki badań, które pozwoliły 
wyróżnić 3 typy najczęstszych uczestników kultury:  

1. Miłośnicy kultury - 39%

2. Uczestnicy poszukujący rozrywki, zabawy lub odpoczynku - 34%

3. Uczestnicy zorientowani na edukację - 27 %
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Miłośnicy kultury 

- to grupa, w której potrzeby kulturalne zajmują wysoką pozycję w hierarchii wartości 
życiowych

- odczuwają je intensywnie

- jedocześnie ich potrzeby kulturalne nie są zaspokajane w wystarczającym stopniu 

- to grupa która mocno „przeżywa” i „chce więcej” kultury 

- motywacja: kulturę traktują jako formę własnego rozwoju (samodoskonalenie) 

- oraz jako możliwość komunikowania się, nawiązania dialogu z artystami, twórcami 

- oraz  z i innymi ludźmi biorącymi udział w danym wydarzeniu 



Miłośnicy kultury 

- korzystają z wielu, różnych form uczestnictwa w kulturze, z oferty różnego typu 
instytucji kultury

- wydatki finansowe, jakie ponoszą są raczej wysokie (cena biletu nie gra roli oraz 
często kupują pamiątki przypominające udział w wydarzeniu) 

- czy szukają korzyści? za korzyść uznają sama wartość, ideę, przesłanie, treść danego 
przedstawienia, filmu, wystawy 

- to jest dla nich ważniejsze, niż np. komfort, warunki, w jakich uczestniczą w danym 
wydarzeniu, są gotowi ponieść niewygody związane np. z nietypowym sposobem 
prezentacji spektaklu, wystawy czy koncertu



Jakie działanie marketingowe będą 
najskuteczniejsze dla grupy „miłośników kultury”?

• To działania, które musza spełnić dość wysoki poziom oczekiwań

• Przekazy reklamowe skierowane do tej grupy powinny podkreślać doznania 
intelektualne i emocjonalne wynikające z udziału w wydarzeniu

• Powinny akcentować niepowtarzalny, wyjątkowy, oryginalny charakter wydarzenia

• Oraz proponować możliwość „poszerzenia” korzyści, np. organizować spotkania z 
twórcami

• Skutecznym miejscem promocji dla tej grupy jest Internet – gdyż „miłośnicy kultury” 
chcą mieć możliwość wymiany myśli, podzielenia się wrażeniami – cechują się 
łatwością komunikowania oraz innowacyjnością  



Uczestnicy zorientowani na edukację
- ich potrzeba udziału w kulturze jest relatywnie niska w hierarchii wartości życiowych

- nie jest jedną z ważniejszych potrzeb

- jednocześnie mają odczucie pełniejszego (niż „miłośnicy kultury”) zaspakajania swych potrzeb 
kulturalnych

- czyli – jeśli korzystają z kultury, to uznają, że jest to satysfakcjonujące i wystarczające

- motywacja: uczestnictwo w kulturze uznają za formę edukacji, „dokształcenia się”, poznania

- stosukowo często chodzą do kina, muzeum, rzadziej do opery czy filharmonii          



Uczestnicy zorientowani na edukację

- wydatki ponoszone na kulturę nie są wysokie, raczej przeciętne (np. często decyzja 
o kosztach jest po stronie rodziców, do grupy zaliczymy uczniów i studentów)

- sporadycznie kupują pamiątki przypominające o udziale w wydarzeniu

- korzyści: oprócz treści, przesłania wydarzenia – zwracają również uwagę na komfort
uczestnictwa - przy zakupie biletu ma np. znaczenie miejsce, wygoda 
organizowanego wydarzenia



Jakie działanie marketingowe będą najskuteczniejsze 
dla grupy „zorientowanych na edukację”?

- dla tej grupy promocja jest bardzo ważna

- jako, że są to często uczestnicy poszukujący, oprócz treści także wygody, komfortu - skuteczne 
będą takie działania promocyjne, które podkreślą wyjątkowość miejsca, w którym odbywa się 
wydarzenie 

- ma znaczenie np. atrakcyjność galerii, nowoczesność teatru czy interaktywność muzeum



Uczestnicy poszukujący rozrywki lub odpoczynku

- dla tej grupy najważniejsza w kulturze jest rozrywka, udział w zabawie, oderwanie się od 
codzienności, odpoczynek

- potrzeby kulturalne zajmują niską pozycję w hierarchii potrzeb i wartości życiowych 

- mała intensywność korzystania z kultury

- jednocześnie poczucie, iż jest to wystarczające, nie odczuwają braku możliwości 
uczestnictwa w kulturze

- najczęstszy sposób udziału w wydarzeniu kulturalnym to wyjście do kina

- motywacja: traktują uczestnictwo w kulturze jako formę rozrywki, odpoczynku, odprężenia i 
możliwość zapomnienia o kłopotach dnia codziennego 

- wybierając wydarzenie, w mniejszym stopniu ma znaczenie treść, przesłanie, w większym –
miejsce, wygoda, w znacznym stopniu – cena biletu



Jakie działanie marketingowe będą najskuteczniejsze 
dla grupy nastawionej na rozrywkę?

• W przypadku tej grupy działania promocyjne powinny podkreślać wygodę, komfort, łatwość 
dostępu do wydarzenia (np. imprezy plenerowe)

• Oraz korzyści materialne (niska cena)

• Dodatkowym atutem działalności kulturalnej dla tej grupy będzie np. połącznie wydarzenia 
kulturalnego z wydarzeniem rozrywkowym czy rekreacyjnym 

W przypadku planowania działań marketingowych warto pamiętać o 
odbiorcach: ich zróżnicowanych motywacjach i potrzebach.  



Projektowanie komunikacji wydarzenia 
kulturalnego online na przykładzie 8. 
Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej 
„Kamera Akcja” w Łodzi w 2017 roku.



8. Festiwal „Kamera Akcja” w 2017 roku odniósł duży sukces: 

- 4 dni, 50 filmów, prawie 50 zaproszonych gości (wśród nich m.in. aktorka Agata Kulesza) 

- rekordowa liczba widzów, która w porównaniu do poprzedniej edycji Festiwalu wzrosła aż o 4 
tysiące (osiągając liczbę ponad 14 tysięcy widzów)

- duże zaangażowanie odbiorców w mediach społecznościowych (którego efektem było m.in. kilkaset 
reakcji dziennie na Facebooku) 

- a jednocześnie jest to wydarzenie niszowe skierowane wydawało by się do wąskiego grona 
krytyków filmowych



Strona WWW
• codziennie rano na stronie internetowej pojawiała się szczegółowa relacja z dnia 

poprzedniego - opisy wszystkich wydarzeń (w tym paneli dyskusyjnych, warsztatów)

• tekst dzielony był na krótkie moduły dotyczące poszczególnych wydarzeń – przejrzystość 
i łatwość czytania 

• tekst stał się dynamicznym reportażem, a nie zbiorem faktów. Dzięki takiej formie osoby 
odwiedzające stronę mogły w prosty sposób odszukać fragment, który najbardziej je 
interesował

• publikowanie relacji w szybkim tempie i regularnie (codziennie, o poranku następnego 
dnia)

• Strona www stała się dziennikiem wydarzeń, ale i źródłem szczegółowych informacji dla 
widzów oraz prasy



Mailing

• Festiwal zróżnicował odbiorców swojego newslettera, dzieląc ich na 2 grupy: uczestników festiwalu 
oraz na przedstawicieli mediów

• Wersja dla uczestników podzielona była na tekstowe moduły uzupełnione zdjęciami, opis 
najważniejszych wydarzeń z danego dnia festiwalu, codziennie rano odbiorcy e-maila mogli 
zorientować się, w jakim wydarzeniu (projekcji, panelu dyskusyjnym, spotkaniach, warsztatach) mogą 
wziąć udział

• Wersja dla mediów - forma notatki prasowej, gotowej do wykorzystania przez portale internetowe 
czy inne redakcje. Tutaj zarówno język, jak i struktura tekstu tworzona była zarówno z myślą o prasie 
drukowanej, jak i serwisach informacyjnych online. Dzięki temu informacje o Festiwalu były 
publikowane w większości lokalnych mediów informacyjnych i kulturalnych.



Media społecznościowe

• W trakcie Festiwalu rolę platformy do bezpośredniej komunikacji z widzami pełniły media 
społecznościowe – Facebook i Instagram. Tam uczestnicy Festiwalu zadawali pytania dotyczące 
repertuaru i wydarzeń, wyrażali swoje opinie i reagowali na posty oraz fotorelacje

• Podczas Festiwalu na Facebooku pojawiało się od 4 do 6 postów dziennie – największe zasięgi 
generowały posty z fotorelacjami, które w treści zachęcały uczestników do oznaczania się na 
zdjęciach

• Instagram – posty dotyczyły bieżących wydarzeń zaplanowanych na dany dzień Festiwalu, a ich 
wsparciem były hashtagi – oficjalny #jestemkrytykiem oraz inne, dobrane do tematyki zdjęcia. 
Posty wygenerowały podczas Festiwalu niemal 800 reakcji.



Współpraca z blogerami i vlogerami

• Organizatorzy zwracają uwagę na to, jak ewoluuje krytyka filmowa - docenili młodych 
twórców, recenzentów, którzy publikują w Internecie, na blogach, w serwisie YouTube

• Co roku zapraszają ich do aktywnego uczestnictwa w Festiwalu, recenzowania filmów 
oraz do brania udziału w panelach dyskusyjnych  

• Dzięki takim działaniom udaje się im dotrzeć do hermetycznej grupy odbiorców 

• W 2017 roku przyjechało prawie 30 blogerów i vlogerów, na co dzień uprawiających 
krytykę filmową w sieci 

• Niemal każdy z nich opublikował zapowiedź dotyczącą Festiwalu i podsumowanie 
wydarzeń w formie postu lub filmu na YouTube. To  poszerzyło grupę odbiorców



Na co zwrócono uwagę w projektowaniu tej 
komunikacji online?
• Wszystkie formy promocji online odbyły się wyłącznie za pomocą działań organizatorów

(np. dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, studentów filmoznawstwa) 
• Ważna była szybkość reakcji – odpowiadanie na pytania uczestników oraz szybkość 

publikowania relacji, zdjęć i komentarzy dotyczących tego, co aktualnie dzieje się w 
ramach festiwalu

• Podsycanie ciekawości odbiorców – zapowiedzi w mediach społecznościowych, w 
newsletterach 

• Podkreślanie tego, co jest dla tego festiwalu wyróżniające: spotkania z twórcami, panele 
dyskusyjne – to właśnie one akcentowane były w komunikacji z uczestnikami

• Promocja nie kończyła się wraz z rozpoczęciem wydarzenia – musi ona trwać do jego 
zakończenia!



Rola „marketingu przeżyć”

• Skuteczną propozycją nowego typu marketingu w Internecie 
jest marketing przeżyć, doznań, doświadczeń (zwłaszcza 
wspólnej zabawy)

• To wszelkie działania, które maja na celu stworzenie osobistej 
(pozytywnej!) relacji konsumentów z marką   

• To oczywiście wynik „kultury uczestnictwa”, chęci wspólnego 
tworzenia treści i wspólnego dzielenia się emocjami i 
poglądami



Cechy „marketingu przeżyć”
• Zaproponowanie odbiorcy czegoś, co jest unikatowym, 

oryginalnym doświadczeniem
• Zapewnienie o wyjątkowości przeżycia
• Wspólne doświadczenie powinno być procesem, długą relacją
• Odbiorca poprzez wspólne uczestniczenie w przeżyciu, zabawie 

poznaje markę
• Jeśli marka/produkt jest bohaterem tego doświadczenia –

odbiorca wiąże z nią pozytywne odczucia



Przykład marketingu przeżyć -
Projekt „Legendy polskie” Allegro

Pomysł na produkcję filmów krótkometrażowych – nowych wersji polskich, 
tradycyjnych legend (Smok Wawelski, Pan Twardowski, Bazyliszek, Baba Jaga)

https://www.youtube.com/watch?v=w-quYY3NicQ



Projekt „Legendy polskie” a marketing przeżyć:

- Grupa Allegro buduje pozytywne skojarzenia przez zainwestowanie w polską tradycję i kulturę, 
ale w bardzo nowoczesny, innowacyjny sposób:

- filmy są atrakcyjne dla młodego odbiorcy - są dobrą zabawą, rozrywką 
- łączą style i gatunki: science-fiction, fantasy, komedia, twórczość YT, metod 

charakterystycznych dla kultury cyfrowej z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik i 
efektów specjalnych

- w reżyserii najlepszego w Polsce (oraz dzięki „Katedrze” znanego w świecie) twórcy animacji 
komputerowych Tomasza Bagińskiego, 

- ze znanymi aktorami (Jerzy Stuhr, Robert Więckiewicz, Piotr Machalica, Paweł Domagała, Olaf 
Lubaszenko)

- mają bardzo duży zasięg: są w wolnym dostępie, rozpowszechniane za darmo, od samego 
początku dostępne on-line (strona internetowa, You Tube, Facebook)  



Projekt „Legendy polskie” a marketing przeżyć
Efekt:
Zbudowanie zaangażowanej społeczności wokół marki oraz pozytywnych skojarzeń związanych z polską kulturą.

Jak nas przekonują sami twórcy serii, jest to przykład innowacyjnego KULTUROTECHU - przemyślanej strategii 
łączenia kultury i nowoczesnych technologii, lokowania oryginalnych treści kulturowych w nowatorskiej formie, 
odpowiadającej wymogom współczesnych odbiorców kultury Internetu.

Twórcy projektu odważnie pytają: „Skoro przez lata udało się zaszczepić w światowej świadomości Spartan, 
greckie bóstwa, japońską mangę czy wikingów, to dlaczego mitologia słowiańska czy unikatowa estetyka i etos 
sarmacki nie miałyby stać się podstawą nowej globalnej marki?”. 

To kampania bardzo skuteczna, gdyż skupia się na treści rozrywkowej, która wpływa na emocje odbiorców, a 
nie na bezpośrednim promowaniu produktu czy usług.



Spoty Muzeum Narodowego w Warszawie
Kampania prowadzona pod hasłem „A ty, co zobaczysz?” 
3 spoty video
Ich bohaterami są piosenkarka Monika Brodka, koszykarz Marcin Gortat i himalaista Marek 
Kamiński, którzy opowiadają o tym, czym dla nich jest kontakt z dziełem sztuki, co można 
zobaczyć w sztuce

https://www.youtube.com/watch?v=mHRrJMgvEig https://www.youtube.com/watch?v=dhZ29uzGv2A



Aplikacja na telefon DailyArt

- polska firma MOISEUM (tworząca nowe 
rozwiązania technologiczne dla muzeów)

- aplikacja która prezentuje użytkownikowi 1 
obraz dziennie 

- wraz z opisem, ciekawostką, krótką historią 
obrazu lub artysty-autora

- edukacja przez prosty, nieskompilowany 
przekaz 

- przystępność formy
- zaciekawia, nienachalnie edukuje i odsyła, 

jeśli ktoś chce dowiedzieć się więcej  
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