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Streszczenie. Początek XXI wieku to upowszechnianie serwisów Web 2.0, wprowadzenie Internetu społecznościowego, w którym główną rolę pełnią jego użytkownicy, a możliwość tworzenia i publikowania własnych
multimedialnych treści staje się dostępna praktycznie dla każdego. Sytuacja taka wpływa na sposób komunikacji
w sieci, a co za tym idzie także na relacje pomiędzy klientem a organizacją. W efekcie klienci uzyskali nowy
kanał komunikacji zarówno z przedsiębiorstwami, jak i pomiędzy sobą. Współczesne organizacje coraz częściej
wykorzystują narzędzia Web 2.0, by budować wizerunek innowacyjnych, nowoczesnych, transparentnych i
społecznie odpowiedzialnych firm. W pracy poruszono zagadnienie wykorzystania narzędzi Web 2.0 na polskim
i brytyjskim rynku energii do komunikacji z klientem końcowym.

1. WPROWADZENIE
W początku XXI wieku nastąpiło upowszechnienie serwisów nazwanych mianem Web 2.0.
Tradycyjna koncepcja Internetu określana jako „read only1” została przekształcona w „readwrite2”. Dzięki Web 2.0 Internet stał się bardziej otwarty i silniej angażuje zwykłych użytkowników nie tylko do czytania, lecz – zwłaszcza – do publikacji treści. W efekcie serwisy
internetowe stają się współtworzone przez czytelników dzięki wykorzystaniu efektów sieciowych i tzw. kolektywnej inteligencji.
Dzięki Web 2.0 Internet przerodził się w Internet społecznościowy3. O sile jego oddziaływania mogą świadczyć chociażby statystyki jednego z największych portali społecznościowych
– w trzecim kwartale 2014 roku liczba aktywnych kont na Facebooku wynosiła 1 350 000 000
[56]. Media te przykuły uwagę wielu firm, stając się nowym kanałem szeroko pojętej komunikacji z klientem. W niniejszej pracy dokonano analizy porównawczej wykorzystania trzech
z najważniejszych serwisów społecznościowych na rynku energii w procesie komunikacji
B2C4, czyli kontaktu z odbiorcą końcowym. W celu dokładniejszej diagnozy polskiego sektora, analiza została odniesiona także do brytyjskiego rynku energii. Układ pracy prezentuje się
następująco.
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z zakresu narzędzi Web 2.0 i Internetu społecznościowego. Część druga poświęcona została
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ang. „Tylko do odczytu”
ang. „Czytaj – pisz”
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Przymiotnik „społecznościowy” akcentuje interakcję poprzez Internet w ramach społeczności. W literaturze
media społecznościowe definiuje się niejednorodnie: jako podgrupę mediów społecznych, które stanowią pojęcie
szersze [55] lub też termin „społecznościowy” odnosi się do marketingu i komunikacji [54].
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opisowi przeprowadzonej analizy. Ostatnia część niniejszego artykułu stanowi podsumowanie
i wnioski.

2. PRZEGLĄD PRAC NA TEMAT NARZĘDZI WEB 2.0
Wprowadzenie Web 2.0 datuje się na początki ubiegłej dekady. Niemniej jednak pierwsze
narzędzia Internetu społecznościowego były obecne już wcześniej. Pionierzy tacy jak Classmates.com czy Sixdegrees.com opracowali koncepcję strony profilowej oraz sieci znajomości w latach 90. XX wieku – odpowiednio w 1995 i 1997 roku. W początkach nowego stulecia pojawiły się m.in.: Friendster (2002), Orkut (2004), MySpace (2003), Bebo (2005) czy
Hi5 (2003). Obecnie przestały funkcjonować lub zostały zredukowane do roli rozwiązań niszowych. Atmosfera bezpieczeństwa, poczucie zaufania oraz ponad osiemdziesiąt metod interakcji pomiędzy użytkownikami przyczyniły się natomiast do wzrostu popularności – powstałego w 2004 roku na Uniwersytecie Harvarda – Facebooka.
Rozległe i pełne interakcji grafy społeczne wyróżniły ten serwis i pomogły w uniknięciu losu
jego poprzedników polegającego na drastycznym spadku popularności następującego po początkowym okresie euforii wynikającej z możliwości budowania puli znajomych. Wyszukiwanie nowych i starych znajomości i wzbogacanie w ten sposób coraz bardziej rozbudowanej
bazy kontaktów, prowadziło w pewnym momencie do „przesytu”, spadku poczucia bezpieczeństwa i zaufania a w efekcie malejącego zainteresowania i zaprzestania korzystania z serwisu [42]. Interaktywne grafy społeczne na Facebooku pozwoliły mu natomiast na zdobycie
pozycji lidera. Od serwisu służącego do komunikacji pomiędzy studentami Ivy League, stał
się narzędziem wykorzystywanym na prawie całym świecie zarówno przez osoby prywatne,
jak i współczesne organizacje.
Wśród innych narzędzi Web 2.0, obok wspomnianych powyżej portali społecznościowych,
wyróżnić należy: blogi, projekty kooperacyjne, społeczności wymiany treści, wirtualne światy
gier czy wirtualne światy społeczne [38]. Bezpośrednio (za pomocą oficjalnych kont i profili)
czy pośrednio (z wykorzystaniem m.in. lokowania produktów oraz reklam w aplikacjach),
każde z tych narzędzi znalazło zastosowanie w dzisiejszych organizacjach. Media społecznościowe z powodzeniem wykorzystywane są na potrzeby sprzedaży, marketingu, obsługi
klienta, rekrutacji czy działań B+R5 [42].
Wraz z upowszechnieniem się narzędzi Web 2.0 i ich implementacji w biznesie, wzrosło także zainteresowanie nimi w świecie nauki. Rosnąca liczba badań i publikacji sugeruje, iż rola
Internetu społecznościowego rośnie i staje się on ważnym kanałem komunikacji.
Prace analizujące przemiany społeczne na tle Web 2.0 wskazują na podział społeczeństwa na
cyfrowych imigrantów oraz tubylców [7], [37], [38]. Umowną datą podziału stanowią lata 80.
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B+R – Badania i Rozwój

XX wieku. Osoby urodzone wcześniej są określane mianem cyfrowych imigrantów, co ma
wskazywać na fakt, iż technologie informatyczne, a zwłaszcza Internet, pojawiły się dopiero
na pewnym etapie ich życia. Cyfrowi tubylcy postrzegają je natomiast jako elementy codziennego życia. W ich przypadku immersja w rzeczywistość wirtualną jest głębsza.
Inny podział społeczeństwa – na generacje X, Y, Z – został zaprezentowany m.in. w [9], [20],
[22], [43]. Podobnie jak w przypadku cyfrowych tubylców, najważniejsze grupy z punktu
widzenia Internetu społecznościowego to generacje Y oraz Z. W [46] zwraca się natomiast
uwagę na implikacje płynące z faktu, iż większość czasu społeczeństwo przebywa w sieci
(„always on”). Prace te są istotne, gdyż akcentują przemiany społeczne, które współczesne
organizacje powinny wziąć pod uwagę.
Rola narzędzi Web 2.0 w przedsiębiorstwach jest przedmiotem licznych publikacji. Aspekty
dotyczące ich wykorzystania w zakresie marketingu i zarządzania opisywano m.in. w [6], [8],
[11], [16], [17], [19], [24], [31], [32], [36], [42], [49], [50] czy [57]. Budowa relacji zklientem w oparciu o Web 2.0 została natomiast przedstawiona w [1], [2], [3], [23], [30], [34],
[35]. W [5] i [41] autorzy koncentrują się na uspołecznionym procesie sprzedaży, a w [13] i
[28] na budowę marki on-line. W [12] oraz [18] zwraca się uwagę na wykorzystanie narzędzi
Web 2.0 w rekrutacji.
Internet społecznościowy jest też szeroko analizowany po kątem jego wykorzystania w szkoleniach, edukacji oraz pracy zespołowej. Wśród przykładowych prac wymienić tu można
m.in.: [10], [15], [21], [25], [26], [27], [33], [39], [45], [47]. Istotne jest także zastosowanie
narzędzi Web 2.0 w budowie kapitału społecznego organizacji [21], [42], [48]. Analiza potencjału Internetu społecznego i źródeł jego upowszechnienia była przedmiotem rozważań w
[29], [44], [51]. Aspekty psychologiczne i społeczne stanowią jedną z najszerszych gałęzi
publikacji na temat narzędzi Web 2.0, wśród kilku przykładowych wymienić można [4], [14]
czy [40].
Jak wynika z powyższego zestawienia, narzędzia Web 2.0 stają się przedmiotem różnorodnych badań. Wśród ich najważniejszych kierunków można wymienić: wykorzystanie Web 2.0
w organizacjach, budowę kapitału społecznego, przyczyny upowszechniania i potencjał ich
wdrażania, aspekty etyczne, psychologiczne oraz społeczne. Przedstawione powyżej rozważania skłoniły autorkę niniejszego artykułu do przeprowadzenia analizy wykorzystania wybranych narzędzi Web 2.0 na rynku energii w segmencie B2C. Wkraczanie cyfrowych tubylców w wiek dorosły i zakładanie własnych gospodarstw domowych jest tylko jedną z przyczyn, która powinna skłonić dostawców energii do nawiązania dialogu poprzez Internet społecznościowy w celu pozyskania nowych klientów. Firmy korzystające z narzędzi Web 2.0 są
także postrzegane jako bardziej innowacyjne [42], co pozytywnie wpływa na ich wizerunek.
Co więcej, Internet społecznościowy sprzyja budowaniu długoterminowych relacji z klientem,
co może skutkować wzrostem poziomu lojalności. W następnej sekcji opisane zostały analizowane, wybrane narzędzia Web 2.0 oraz wyniki przeprowadzonego badania.

3. WEB 2.0 NA POLSKIM I BRYTYJSKIM RYNKU ENERGII B2C
W celu zweryfikowania wykorzystania mediów społecznościowych w segmencie B2C rynku
energii, przeprowadzona została analiza porównawcza. Jej zakres zawężono do trzech serwisów Web 2.0. Pierwszy to Facebook będący portalem cieszącym się największą popularnością
według różnorodnych rankingów [52], [53], [56]. Drugi – Twitter – stanowi przykład tzw.
Mikrob logowania. Trzecim natomiast jest portal wymiany treści – YouTube.
Dobór powyższych narzędzi uwarunkowany został typem zamieszczanych treści, metodami
interakcji z użytkownikami oraz jej częstotliwością, co zostało opisane w tabeli 1.

Tabela 1. Porównanie wybranych narzędzi Web 2.0
Facebook
Filmy
Zdjęcia
Linki
Posty
Komentarze
Interakcja
Polubienia
Aplikacje
Wydarzenia
Obserwowanie
stron
Częstotliwość Duża
Treści

Twitter

YouTube

Linki
Filmy
140-znakowe
wiadomości
Retweety

Komentarze

Średnia

Niska

Sukcesu Facebooka upatruje się w licznych (ponad 80 [42]) formach interakcji, jaką mogą
przejawiać jego użytkownicy. Z tego powodu zarówno różnorodność zamieszczanych treści,
jak i form reakcji jest bardzo dużo. Implikuje to wysoką częstotliwość interakcji. Twitter natomiast wykorzystuje inny model komunikacji bazujący na 140-znakowych wiadomościach,
tzw. tweetach. Ich ograniczona długość warunkuje specyficzną metodę interakcji: przekazywane komunikaty są krótkie, konkretne, często publiczne i wyposażone w odsyłacze do innych materiałów zamieszczonych w Internecie. Publiczny charakter dialogu stanowi różnicę
w odniesieniu do Facebooka, gdzie adresatami wiadomości są najczęściej osoby z grafu społecznego nadawcy. W odpowiedzi na komunikaty zamieszczane na Twitterze, subskrybenci
mogą albo przekazać je dalej, albo na nie odpisać za pomocą standardowej 140-znakowej
wiadomości. Jeszcze inną formę komunikacji promuje YouTube, na którym zamieszczane są
filmy. Jest to zatem kanał o dość jednorodnej strukturze przekazywanych treści, na które odbiorcy mogą reagować podobnie jak w przypadku Twittera – przekazując je dalej lub opatrując komentarzem. Ograniczenie komunikacji do treści filmowych sprawia, iż częstotliwość
interakcji jest tu zazwyczaj stosunkowo niska.

Do analizy wykorzystane zostały oficjalne profile następujących dostawców energii dla klientów indywidualnych: PGE, Energa, Tauron oraz Enea. Ostatni z wymienionych operatorów
nie posiadał jednakże oficjalnych kanałów komunikacji w analizowanych narzędziach Web
2.0, zatem został wyłączony z zakresu rozważań. Aby lepiej oszacować uzyskane wyniki,
zostały one odniesione w dalszej części analizy do rynku brytyjskiego (Scottish Power, OVO
Energy, SSE, E.ON Energy UK, British Gas). Badanie obejmowało dane z okresu jednego
miesiąca, co było uwarunkowane ich dostępnością.
Pierwszym rozpatrywanym narzędziem był Facebook. Jego wykorzystanie w komunikacji
B2C zostało zanalizowane pod kątem następujących kryteriów:
 liczby polubień,
 liczby komentarzy,
 liczby udostępnień,
 zagregowanej interakcji mierzonej jako suma powyższych,
 całkowitej liczby postów zamieszczonych poprzez fanów,
 liczby fanów.
Graficzna prezentacja wyników została zamieszczona w załączniku 1 do niniejszego opracowania. Obrazuje ona, jak kształtowały się wymienione wskaźniki w analizowanym okresie.
Rysunek numer 1 przedstawia natomiast trzy najważniejsze wskaźniki (liczbę fanów, zagregowaną interakcję oraz udział postów) w ujęciu statycznym.
Jak wynika z przedstawionych danych, dla większości podmiotów Facebook jest narzędziem,
którego rola wzrasta (zob. załącznik 1). Choć można zauważyć, iż rynek brytyjski jest generalnie pod tym względem bardziej rozwinięty, to – w kontekście pojedynczych podmiotów –
liderem jest polski podmiot, posiadający największą liczbę fanów, siłę interakcji oraz procentowy udział postów pisanych przez odbiorców (rys. 1).
Drugim analizowanym narzędziem Web 2.0 jest Twitter. Wyniki badania okazały się tutaj
zaskakujące, gdyż żaden z rozpatrywanych polskich dostawców energii nie posiadał oficjalnego kanału komunikacji. Sytuację tę można wytłumaczyć faktem, iż – o ile Twitter jest narzędziem popularnym na świecie z 63 000 000 użytkowników w trzecim kwartale 2014 roku
[56] – to jego wykorzystanie w Polsce nie jest dotąd szeroko rozpowszechnione. Wyłania się
tu różnica między rynkiem polskim a brytyjskim, na którym 4 z 5 analizowanych podmiotów
wykorzystywało ten kanał komunikacji. Uzyskane wyniki zostały zaprezentowane na rys. 2.
Trzecim analizowanym narzędziem Web 2.0 był YouTube. Wszystkie badane podmioty okazały się być na nim obecne. Szczegółowe statystyki zostały zaprezentowane w tabeli 2. Z zestawienia wyłania się trzech operatorów najbardziej wykorzystujących ten kanał komunikacji
B2C, z czego dwa z nich działają na polskim rynku. I tak, GK PGE posiadała największą

liczbę wyświetleń, polubień, udostępnień oraz odwiedzin profilu. Drugim liderem jest British
Gas z największą liczbą filmów, komentarzy oraz subskrybentów. Nieco za nimi plasuje się
Tauron osiągając również wysokie wskaźniki interakcji.

Rys.1. Analizowane wskaźniki w ujęciu statycznym

Rys. 2. Liczba wiadomości opublikowanych przez
podmioty brytyjskie w analizowanym okresie

Podsumowując wyniki przeprowadzonej analizy można stwierdzić, iż wykorzystanie rozpatrywanych narzędzi Web 2.0 na rynku energii w segmencie B2C przejawia tendencję rozwojową. Choć nieco bardziej dojrzały zdaje się być rynek brytyjski, to i na rynku polskim znajdują się podmioty o statystykach czyniących je liderami wśród analizowanej grupy. Na koniec
warto odnieść się do samych narzędzi. Do ich porównania można wykorzystać tzw. współczynnik zaangażowania. Oblicza się go poprzez podzielenie całkowitej liczby interakcji z
postami z danego dnia do aktualnej liczby subskrybentów kanału. I tak, na podstawie zebranych przez autorkę danych, Facebook osiągnął zagregowaną wartość tego współczynnika z
badanego okresu na poziomie 1,7%, przy wyniku Twittera – 0,34%. Typ interakcji przeprowadzany na YouTube uniemożliwiał obliczenie wartości wskaźnika, gdyż część użytkowników tego narzędzia ogląda treści bez logowania się do serwisu, co nie pozwala na zebranie
reprezentatywnych danych. Uwzględniając jednak fakt, iż żaden z polskich podmiotów nie
wykorzystywał Twittera jako kanału komunikacji B2C, natomiast każdy publikował treści na
YouTube oraz, iż zamieszczane filmy cieszyły się dużą popularnością i wysoką liczbą wyświetleń, można wysnuć wniosek, iż narzędzie to posiada wyraźną siłę oddziaływania na proces komunikacji z odbiorcą końcowym.

Tabela 2. Statystyki wykorzystania YouTube
Rynek polski

GK PGE

Tauron

Energa

Liczba filmów
Liczba wyświetleń
Polubienia
Udział udostępnień
Liczba komentarzy
Liczba subskrybentów

114
4186973
1987
93%
332
1535

100
247389
41
77%
30
134

3
765622
4
50%
0
22

Rynek
brytyjski

Ovo
Energy

SSE

Scottish
Power

British
Gas

E.ON

Liczba
filmów
Liczba
wyświetleń
Polubienia
Udział
udostępnień
Liczba
komentarzy
Liczba
subskrybentów

20

52

62

237

5

35366

104376
8

174288

2859
509

1737
9

34

1429

136

1008

16

85%

97%

72%

69%

80%

14

24

19

480

7

119

1163

235

1639

27

Źródło: opracowanie własne.

4. PODSUMOWANIE
Narzędzia Web 2.0 zmieniły metody korzystania z Internetu. W efekcie konsumenci otrzymali siłę przekazu, jakiej do tej pory nie mieli. Fora, blogi, serwisy z opiniami oraz portale
społecznościowe, umożliwiają publiczne wyrażanie własnego zdania i łatwe publikowanie
treści. Wytworzyła się nowa forma komunikacji z klientem i między klientami. Organizacje
zwracają się zatem w stronę Internetu społecznościowego i aktywnie kreują tam swój wizerunek.
W artykule dokonano przeglądu bieżącej literatury z zakresu technologii Web 2.0 oraz kierunków badań nad Internetem społecznościowym. Miało to na celu wykazanie, iż staje się on
istotnym elementem strategii dla współczesnych organizacji. Następnie zaprezentowano wyniki analizy wykorzystania przez dostawców energii trzech popularnych narzędzi Web 2.0 w
komunikacji z klientem. By lepiej ocenić sytuację na polskim rynku energii, wyniki te zostały
następnie porównane do uwarunkowań brytyjskich.
Jak widać z uzyskanych rezultatów, świadomość konieczności zaistnienia w Internecie społecznościowym przejawia jedynie część podmiotów. Spośród czterech polskich dostawców
energii, jeden nie posiadał oficjalnych kanałów komunikacji tą drogą, a drugi – pomimo ich
stworzenia – nie przejawiał dalszej aktywności. Pozostałe dwa podmioty jednakże ugruntowały swoją obecność w mediach społecznościowych. Rynek brytyjski okazał się bardziej rozwinięty pod względem liczby wykorzystywanych narzędzi, jak i częstotliwości publikacji treści.

Wśród ograniczeń wykonanego badania należałoby wymienić analizowany czas. Okres miesięczny umożliwiał pozyskanie szczegółowych danych, lecz nie stanowi reprezentatywnego
obrazu. Z tego powodu – w toku dalszych prac – autorka planuje agregowanie danych miesięcznych, by wykonać badanie obejmujące okres przynajmniej roku. Drugim ograniczeniem
są różnice wynikające z wielkości rynku brytyjskiego wobec polskiego oraz liczebności populacji obu tych krajów. Zebrane w analizie dane w ujęciu bezwzględnym, mogą wydawać się
zawyżone na korzyść Wielkiej Brytanii.

Załącznik nr 1.

Dynamika zmiany liczby fanów strony facebookowej w analizowanym okresie
Polska
Wielka Brytania

Dynamika zagregowanej interakcji użytkowników Facebooka ze stronami

Dynamika interakcji – liczba polubień strony

Dynamika interakcji – liczba komentarzy

Dynamika interakcji – liczba udostępnień

Liczba postów napisanych przez fanów

* Na potrzeby prezentacji graficznej danych w niniejszym opracowaniu zostały one zagregowane do okresów
tygodniowych.
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WEB 2.0 TOOLS IN COMMUNICATION B2C ON ENERGY MARKET
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Summary. The beginning of the twenty-first century is the dissemination of Web 2.0, the introduction of the
social ICT, in which the main role is played by its users and the ability to create and publish their own multimedia content. This situation affects the way of communication in the network, and thus also the relationship between the customer and the organization. As a result, customers have received a new channel of communication
with both companies, as well as with each other. Modern organizations are increasingly using Web 2.0 tools to
build the image of innovative, modern, transparent and socially responsible companies. This paper addresses the
question of the use of Web 2.0 tools in the Polish and British energy market for communication with the end
customer.
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