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i Rachunkowości

Streszczenie: Celem rozdziału jest pokazanie roli i znaczenia mediów społecznościowych 
w promowaniu przez przedsiębiorstwa propozycji zrównoważonej wartości. Obecnie prawie 
każdy podmiot gospodarczy ma jedno lub więcej kont w mediach społecznościowych, które 
umożliwiają realizację szeroko rozumianych przedsięwzięć marketingowych. Pozwalają na 
bezpłatne przedstawienie konkretnej firmy, jej historii, produktów, osiągnięć, a także zachę-
cenie potencjalnych klientów do odwiedzenia jej stron internetowych. Marketing w mediach 
społecznościowych odgrywa ważną rolę w skutecznej reklamie kreatywnych marek, przedsię-
biorstw i produktów. Innym ważnym trendem jest dążenie przedsiębiorstw do prowadzenia 
działalności zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Proponowana klientom wartość 
coraz częściej integruje trzy wymiary: ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. Przykładem 
przedsiębiorstw oferujących zrównoważoną wartość są te, które opierają swoją działalność na 
upcyklingu, czyli twórczej formie wtórnego przetwarzania odpadów. Upcykling zaliczany jest 
do kluczowych praktyk sprzyjających transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamknię-
tym. Wykorzystane metody badawcze obejmują studia literaturowe oraz studium przypadku.

Słowa kluczowe: gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ), media społecznościowe, model 
biznesu, propozycja wartości

1. Wprowadzenie

Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonują w złożonym i dynamicznym otoczeniu, 
a ich modele biznesu podlegają nieustannej ewolucji pod wpływem zmieniających się 
uwarunkowań i trendów. W niniejszym rozdziale szczególną uwagę zwrócono na dwa 
zjawiska. Po pierwsze działalność wielu przedsiębiorstw staje się ukierunkowana na 
zrównoważony rozwój, o czym świadczą nie tylko doraźne działania czy inicjatywy 
wpisujące się w założenia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, lecz także 
tworzenie nowych modeli biznesu, podporządkowanych zasadom zrównoważonego 
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rozwoju. Po drugie dostrzega się rosnące znaczenie marketingu w mediach społeczno-
ściowych, które mogą stanowić przestrzeń do przedstawienia oferty przedsiębiorstwa 
z perspektywy wartości oferowanej klientom oraz służyć budowaniu zaangażowania 
zarówno klientów, jak i innych interesariuszy.

2. Propozycja zrównoważonej wartości

Propozycja wartości jest pojęciem związanym z koncepcją modelu biznesu. W najbar-
dziej ogólnym ujęciu model biznesu to „pomysł na zarabianie pieniędzy przez firmę” 
(Koźmiński, 2004). Odzwierciedla holistyczne podejście do organizacji i jej funkcjo-
nowania (Sztangret i Sobociński, 2017). Model biznesu jest definiowany w literatu-
rze przedmiotu z wykorzystaniem takich określeń jak „ramy koncepcyjne”, „logika”, 
(powiązane) „elementy”, „uproszczenie” czy „architektura” (Geissdoerfer i in., 2018). 
Przyjmując podejście, zgodnie z którym model biznesu tworzą określone, wzajemnie 
powiązane komponenty, można stwierdzić, że propozycja wartości jest elementem 
kluczowym. Peric i in. (2017) na podstawie analizy ponad 100 publikacji stwierdzają, 
że jest to najczęściej wskazywany komponent. Stworzenie lub ponowne zaprojekto-
wanie modelu biznesu jest niemożliwe bez uprzedniego określenia jasnej propozycji 
wartości dla klientów (Johnson i in., 2008).

Osterwalder i Pigneur (2012) wymieniają propozycję wartości wśród dziewięciu 
elementów składających się na model biznesu (rys. 1) i stwierdzają, że „opisuje zbiór 
produktów i usług, które generują wartość dla poszczególnych segmentów klientów”. 
Stanowi ona powód, dla którego klienci cenią ofertę danego przedsiębiorstwa wyżej 
niż oferty konkurencyjne. Johnson i in. (2008) postrzegają propozycję wartości dla 
klienta jako rodzaj oferowanej klientowi pomocy w wykonaniu określonego zadania, 
które jest istotnym problemem wymagającym rozwiązania. Jeżeli przedsiębiorstwo 
rozumie to zadanie i wszystkie jego wymiary, w tym cały proces jego wykonania, 
może zaprojektować ofertę.
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Rys. 1. Szablon modelu biznesu
Źródło: Osterwalder i Pigneur, 2012
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Według Richardsona (2008) propozycja wartości odpowiada na pytania: co 
przedsiębiorstwo dostarczy swoim klientom i dlaczego będą oni skłonni za to zapłacić. 
Na bazie propozycji wartości powstaje podstawowa strategia pozyskiwania klientów 
i zdobywania przewagi konkurencyjnej.

Wraz ze wzrostem znaczenia idei zrównoważonego rozwoju coraz więcej przed-
siębiorstw projektuje swoje modele biznesu, uwzględniając zarówno ich wymiar eko-
nomiczny, jak i środowiskowy oraz społeczny. W przypadku modeli zrównoważonego 
biznesu zrównoważony rozwój staje się integralną częścią propozycji wartości (Bashir 
i in., 2020). Propozycję zrównoważonej wartości można postrzegać jako obietnicę eko-
nomicznych, środowiskowych i społecznych korzyści, które oferta przedsiębiorstwa 
zapewnia klientom i całemu społeczeństwu, przy czym są to zarówno krótkoterminowe 
zyski, jak i długoterminowa perspektywa zrównoważonego rozwoju (Patala i in., 2016). 
Opracowanie propozycji zrównoważonej wartości sprawia, że działalność przedsiębior-
stwa staje się ukierunkowana na tworzenie wartości jednocześnie dla szerokiego grona 
interesariuszy – od klientów i akcjonariuszy lub udziałowców, przez pracowników i part-
nerów biznesowych, aż do środowiska naturalnego i społeczeństwa jako całości (Bocken 
i in., 2013; Baldassarre i in., 2017; Geissdoerfer i in., 2018). Można przyjąć, że w takim 
przypadku interesariusze, którzy czerpią korzyści, są również współodpowiedzialni 
za system tworzenia wartości i wnoszą w ten system swój wkład (Vladimirova, 2019). 
W konsekwencji wartość jest nie tylko tworzona dla interesariuszy, lecz także przez nich 
współtworzona (Tantalo i Priem, 2016; Sulkowski i in., 2018). Takie holistyczne podej-
ście do tworzenia wartości, uwzględniające szerszą perspektywę interesariuszy, jest fun-
damentalną cechą biznesu, który można określić jako zrównoważony (Short i in., 2013).

3. Zrównoważony marketing i media społecznościowe

Zrównoważony marketing powstał na bazie dorobku marketingu społecznego, mar-
ketingu ekologicznego oraz marketingu relacji. Obejmuje budowanie i utrzymywanie 
trwałych relacji z klientami oraz otoczeniem społecznym, z uwzględnieniem troski 
o środowisko naturalne (Peattie i Belz, 2010). W literaturze przedmiotu zrównowa-
żony marketing jest definiowany m.in. jako:

 – „proces planowania, wdrażania i kontrolowania rozwoju, wyceny, promocji 
i dystrybucji produktów w sposób spełniający następujące wymagania: (1) za-
spokojenie potrzeb klienta, (2) osiągnięcie celów organizacji, (3) kompatybil-
ność procesu z ekosystemami” (Fuller, 1999);

 – „odkrywanie i zaspokajanie potrzeb rynku, które uwzględnia dalekosiężną 
perspektywę ekonomicznego, ekologicznego i społecznego rozwoju przy-
szłych pokoleń” (Pabian, 2012);

 – „proces zaspokajania potrzeb konsumentów i społeczeństwa poprzez plano-
wanie i urzeczywistnianie koncepcji korzyści, kosztów, komunikacji oraz 
wygody związanych z oferowanym produktem, w sposób satysfakcjonujący 
strony wymiany i równocześnie zgodny z zasadami zrównoważonego rozwo-
ju” (Zaremba-Warnke, 2015).
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Przejście od konwencjonalnego marketingu, skoncentrowanego na transakcjach, 
do zrównoważonego marketingu, opartego na długoterminowych relacjach z uwzględ-
nieniem aspektów społecznych i środowiskowych, obejmuje następujące kluczowe 
obszary (Peattie i Belz, 2010):

 – traktowanie problemów społecznych i ekologicznych jako punktu wyjścia 
procesu marketingowego zamiast postrzegania ich jako zestawu efektów ze-
wnętrznych lub ograniczeń;

 – zrozumienie zachowań konsumentów w ujęciu holistycznym;
 – rekonfiguracja marketingu-mix;
 – docenienie i wykorzystanie transformacyjnego potencjału działań i relacji 

marketingowych.

Istotnym wyróżnikiem marketingu zrównoważonego jest transformacja in-
strumentów marketingowych 4P (product, price, place, promotion – produkt, cena, 
miejsce/dystrybucja, promocja) w marketing-mix 4C (customers value, cost to the 
customer, convenience, communication – wartość dla klienta, koszt dla klienta, wy-
goda zakupu, komunikacja/dialog z klientem). Dzięki temu możliwe staje się rze-
czywiste uwzględnienie szeroko rozumianych potrzeb klienta. Pierwszy instrument 
stanowi wartość dla klienta, czyli zaoferowane korzyści związane ze zrównoważonym 
produktem. Drugim instrumentem jest koszt. Podkreśla się znaczenie identyfikacji 
wszystkich kosztów, jakie ponosi klient, również tych o charakterze niefinansowym 
(np. czas potrzebny do zdobycia informacji na temat produktu, zmiana nawyków). 
Wiąże się z tym kolejny instrument mieszanki marketingowej 4C, tj. wygoda zakupu. 
Intensywność dystrybucji i redystrybucji powinna być dostosowana do potrzeb grupy 
docelowej z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Czwarty instrument 
to komunikacja, która opiera się na doskonaleniu form dialogu z klientem. Celem jest 
podkreślenie zrównoważonego charakteru oferty oraz ukierunkowanie przekazu na 
rzeczywiste, a nie pozorne potrzeby grupy docelowej, przy jednoczesnym uwrażliwia-
niu otoczenia na problemy zrównoważonego rozwoju. W komunikacji nacisk kładzie 
się na informowanie i wiarygodność, a podstawę stanowi pełna transparentność dzia-
łań (Zaremba-Warnke, 2016).

Wraz z rosnącą popularnością mediów społecznościowych dostrzega się moż-
liwość wykorzystania ich potencjału w zrównoważonej działalności marketingowej 
(Minton i in., 2012; Lee, 2017; Khan i in., 2019). Media społecznościowe można 
scharakteryzować jako „usługi internetowe, które umożliwiają osobom, społecz-
nościom i organizacjom współpracę, łączenie się, interakcję i budowanie społecz-
ności, pozwalając im tworzyć, współtworzyć, modyfikować, udostępniać i angażo-
wać się w łatwo dostępne treści generowane przez użytkowników” (McCay-Peet 
i Quan-Haase, 2017). Możliwość efektywnego budowania wizerunku marki i wzbo-
gacania relacji z klientami sprawia, że cieszą się coraz większym zainteresowaniem. 
Media społecznościowe odgrywają szczególną rolę w działalności marketingowej 
małych i średnich przedsiębiorstw. Ponosząc stosunkowo niewielkie koszty, przed-
siębiorstwa te mogą za ich pośrednictwem docierać do wielu potencjalnych klientów 
(Kang i Park, 2018).
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Specyfika mediów społecznościowych umożliwia działalność marketingową 
ukierunkowaną zarówno na potrzeby klientów i relacje z nimi (Hanaysha, 2017; 
Carlson i in., 2018; Hidayanti i in., 2018; Tuten, 2021), jak i na aspekty społeczne 
i ekologiczne (Lee, 2017; Reilly i Larya, 2018; ElAlfy i in., 2020). Strony przed-
siębiorstw w mediach społecznościowych stały się narzędziem umożliwiającym 
klientom dobrowolne zaangażowanie, polegające m.in. na przekazywaniu opinii i po-
mysłów (Carlson i in., 2018). Interaktywny charakter mediów społecznościowych 
ułatwia nawiązywanie relacji z klientami oraz tworzenie internetowych społeczności 
skupionych wokół danej marki. Umożliwia także szybkie reagowanie na opinie i suge-
stie. Działania przedsiębiorstw zmierzające do zwiększenia zaangażowania klientów 
w mediach społecznościowych mają istotne znaczenie dla budowania silnych relacji 
(Silva, 2019). Dzięki mediom społecznościowym klienci przestają być pasywnymi 
odbiorcami, a stają się zaangażowanymi współtwórcami wartości (Quach i in., 2019). 
W podobny sposób mogą zostać zaangażowani inni interesariusze. W tym kontekście 
media społecznościowe można postrzegać jako interaktywną platformę do prowadze-
nia dialogu z interesariuszami – narzędzie zrównoważonej komunikacji biznesowej 
(Kvasničková Stanislavská i in., 2020).

4. Istota upcyklingu

Upcykling to „proces twórczego recyklingu, który polega na nadawaniu wyższej war-
tości pozornie zużytym przedmiotom i materiałom i zamienianiu ich w estetyczne, 
użytkowe i w pełni wartościowe produkty” (Frankiewicz, 2016). Zużyte lub odpa-
dowe materiały, komponenty i produkty wykorzystywane są do wytwarzania produk-
tów o jakości lub wartości wyższej niż elementy składowe. W literaturze upcykling 
rozpatruje się jako zrównoważoną praktykę/podejście głównie w kontekście inżynie-
rii, technologii, projektowania oraz biznesu (Sung i in., 2019).

Upcykling jest uważany za formę alternatywnej produkcji, z której mogą sko-
rzystać świadomi ekologicznie przedsiębiorcy (Sung i in., 2017). Koncepcja i prak-
tyki upcyklingu wpisują się w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym (Singh 
i in., 2019; Sung i in., 2019), której celem jest oddzielenie wzrostu gospodarczego 
od zużycia zasobów oraz wpływu na środowisko naturalne (Brears, 2018). Zgodnie 
z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym produkty i surowce powinny pozostawać 
w obiegu możliwie najdłużej, a odpady, jeżeli muszą powstać, należy racjonalnie wy-
korzystać – najlepiej do wytwarzania nowych produktów (Pikoń, 2018).

5. Studium przypadku – HOLO Studio

Studium przypadku opracowano na podstawie informacji uzyskanych w toku wy-
wiadu przeprowadzonego ze współwłaścicielem firmy HOLO Studio (wywiad tele-
foniczny, częściowo ustrukturyzowany). Wykorzystano także informacje pochodzące 
ze strony internetowej firmy oraz jej profili w mediach społecznościowych (Facebook 
i Instagram).
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HOLO Studio jest pionierem upcyklingu w Polsce – pierwszym przedsiębior-
stwem o takim profilu działalności na polskim rynku. Od 2004 roku zajmuje się pro-
dukcją toreb, plecaków i akcesoriów z odpadów – głównie z banerów pozostałych po 
kampaniach reklamowych firm i instytucji. Do specyfiki działalności firmy nawiązuje 
hasło „Zjadamy reklamy” (rys. 2).

Rys. 2. Strona internetowa HOLO Studio
Źródło: HOLO

Rys. 3. Wybrane produkty z oferty HOLO Studio
Źródło: HOLO, Sklep HOLO

Oferta HOLO Studio skierowana jest do zarówno do firm oraz instytucji, jak 
i klientów indywidualnych. Przedsiębiorstwo ma w ofercie m.in. torby z fragmentów 
nieaktualnych banerów reklamowych oraz wielkopowierzchniowych siatek rekla-
mowych, torby ze zużytych węży strażackich czy też portfele z fragmentów starych 
plandek (rys. 3).

Firma odwołuje się do najnowszych europejskich trendów ekologicznych. Klienci 
biznesowi i instytucjonalni mogą wykorzystać zamówione produkty np. jako oryginalne 
gadżety reklamowe dla klientów, co daje możliwość manifestacji świadomej postawy 
proekologicznej i pomnożenia kapitału marki dzięki działaniom promocyjnym w duchu 
idei zrównoważonego rozwoju. Współpracując z firmami i instytucjami, HOLO Studio 
skupia się na personalizacji zamówionych gadżetów i nieszablonowym zagospodarowa-
niu odpadów „popromocyjnych”. W przypadku klientów indywidualnych korzystanie 



Propozycja zrównoważonej wartości w mediach społecznościowych... 99

z produktów powstałych w wyniku upcyklingu jest wyrazem własnego stylu i świato-
poglądu. Firma oferuje pojedyncze, unikatowe egzemplarze, co stanowi dodatkowy atut 
dla osób, które cenią sobie indywidualizm i niepowtarzalność, a jednocześnie dążą do 
ograniczania negatywnego wpływu konsumpcji na środowisko naturalne.

Aktywność w mediach społecznościowych oparta jest na promowaniu przywią-
zania do produktu oraz niepozostawiania po sobie odpadów, które mogą zostać wyko-
rzystane. HOLO Studio chce przedstawiać upcykling jako pomysłowe podejście do 
rzeczywistości. Rysunek 4 przedstawia główną grafikę zamieszczoną na profilu firmy 
na portalu Facebook.

Rys. 4. Profil HOLO Studio na portalu Facebook
Źródło: Facebook, holo.upcycling

Rys. 5. Post HOLO Studio na portalu Facebook
Źródło: Facebook, holo.upcycling

Media społecznościowe wykorzystywane są także do zwracania uwagi na pro-
blemy związane z ochroną środowiska, np. segregację odpadów (rys. 5). Zachęcanie 
do dyskusji, pytanie o opinie i doświadczenia zwiększa zaangażowanie obserwujących.
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Współpraca z firmami i instytucjami przekłada się na możliwość wzajemnego 
promowania działalności. Rysunek 6 przedstawia post firmy Archicom zawierający 
odnośnik do profilu HOLO Studio, udostępniony przez HOLO Studio na portalu 
Facebook. W ten sposób użytkownicy obserwujący profil jednej firmy mogą zapoznać 
się z działalnością drugiej. Dodatkowo prezentacja praktyk na rzecz zrównoważonego 
rozwoju przyczynia się do kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa odpowiedzial-
nego społecznie.

Rys. 6. Post HOLO Studio na portalu Facebook
Źródło: Facebook, holo.upcycling

Zdecydowana większość zapytań dotyczących produktów jest przesyłana przez 
klientów za pośrednictwem mediów społecznościowych. Firma koncentruje się 
na rynku krajowym, jednak ma również klientów zagranicznych, m.in. z Niemiec, 
Włoch, Francji, Holandii. Interakcyjny charakter mediów społecznościowych sprzyja 
szybkiemu uzyskiwaniu informacji. Odpowiedzi pojawiają się bezpośrednio pod po-
stem, którego dotyczy pytanie (rys. 7), co ułatwia i usprawnia komunikację. Z tego 
względu ta forma kontaktu może być dla klientów bardziej wygodna niż np. wymiana 
wiadomości pocztą elektroniczną.

Elementem komunikacji w mediach społecznościowych HOLO Studio są ha-
shtagi – znaczniki w postaci słów lub haseł poprzedzonych symbolem # (rys. 8). 
Wykorzystanie hashtagów odwołujących się do dbałości o środowisko naturalne 
(np. #lesswaste, #savetheplanet, #zerowaste, #environmentalfriendly) propaguje 
etykę działalności oraz wskazuje na przywiązanie firmy do wartości ekologicznych. 
Pozwala także zwiększyć zasięg komunikatów, a tym samym dotrzeć do wielu użyt-
kowników wykazujących proekologiczne postawy.
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Znaczenie mediów społecznościowych w działalności marketingowej 
HOLO Studio jest szczególne, ponieważ firma ze względów środowiskowych nie 
korzysta z papierowych wizytówek, ulotek itp. Marketing w mediach społecznościo-
wych współgra zatem ze zrównoważoną działalnością przedsiębiorstwa.

Rys. 7. Post HOLO Studio na portalu Facebook
Źródło: Facebook, holo.upcycling

Rys. 8. Post HOLO Studio na portalu Instagram
Źródło: Instagram, holowork
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6. Wnioski

Podsumowując, należy podkreślić znaczący potencjał mediów społecznościowych 
jako platformy komunikacji w kontekście zrównoważonej działalności marketingo-
wej. Media społecznościowe stają się dla wielu przedsiębiorstw kluczowym kana-
łem komunikacji. Rozpatrywanie działalności w ujęciu holistycznym, z perspektywy 
modelu biznesu, może przyczynić się do zintegrowania marketingu w mediach spo-
łecznościowych z innymi obszarami działalności (elementami modelu). Dla przed-
siębiorstw oferujących zrównoważoną wartość aktywność w mediach społecznościo-
wych jest szansą na dotarcie do określonego segmentu klientów lub użytkowników, 
np. przez aktywność w grupach tematycznych czy też zastosowanie odpowiednich 
hashtagów. Przedstawienie oferty i działań przedsiębiorstwa w mediach społeczno-
ściowych pozwala zwiększyć zaangażowanie klientów, którzy stają się współtwór-
cami wartości. Umożliwia także komunikację z innymi zainteresowanymi stronami, 
sprzyjając proaktywnemu podejściu do relacji z interesariuszami, charakterystycz-
nemu dla modeli zrównoważonego biznesu. Pełne wykorzystanie potencjału mediów 
społecznościowych wymaga od przedsiębiorstw podejmowania intensywnych działań 
na rzecz nawiązywania, a następnie utrzymywania trwałych relacji, których podstawą 
będą wyznawane wartości, skupiające się wokół idei zrównoważonego rozwoju.
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SUSTAINABLE VALUE PROPOSITION IN SOCIAL MEDIA  
ON THE EXAMPLE OF AN UPCYCLING‑ORIENTED BUSINESS MODEL

Summary: The aim of this chapter is to identify the role and importance of social media in 
promoting a sustainable value proposition by companies. Nowadays, almost every business en-
tity has one or more social media accounts. Social media enable the implementation of broadly 
understood marketing undertakings. They allow for a toll-free presentation of a specific com-
pany, its history, products, achievements, as well as encouraging potential customers to visit 
its websites. Social media marketing plays an important role when it comes to the effective 
advertising of creative brands, businesses, and products. Yet another vital trend is the one that 
motivates companies to operate in accordance with the principles of sustainable development. 
The value offered to clients increasingly integrates three dimensions: economic, social, and 
environmental one. Examples of companies offering sustainable value to their clients are those 
that have decided to focus their business undertakings on upcycling, which is a creative form 
of recycling waste. Upcycling is one of key practices supporting the transformation towards 
circular economy. The research methods utilized by the authors include the analysis of the 
related literature and a case study.

Keywords: circular economy, social media, business model, value proposition




