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EKSPOZYCJA BODŹCA A PROGI
POSTRZEGANIA KONSUMENTÓW
(W ŚWIETLE BADANIA EYE TRACKINGOWEGO)
Streszczenie: Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii możliwe staje się bardziej
precyzyjne badanie procesu postrzegania konsumentów. Artykuł ma charakter empiryczny.
Podjęte rozważania koncentrują się na eksploracyjnym wymiarze postrzegania konsumentów w kontekście ekspozycji bodźców i progów postrzegania. Celem analiz jest próba
identyfikacji prawidłowości i różnic w postrzeganiu, które mogą być pomocne w kształtowaniu skutecznej komunikacji marketingowej z konsumentami. Podstawę do przygotowania artykułu stanowiły materiały zgromadzone z polskich i zagranicznych źródeł literaturowych oraz wyniki badania eye trackingowego, które wykonano w październiku 2016 r.
w Poznaniu. Głównym kryterium, jakie uwzględniono podczas prac analitycznych, była
płeć respondentów. Zaprezentowane wyniki i sformułowane wnioski mają zarówno walor
poznawczy, jak i pragmatyczny.
Słowa kluczowe: postrzeganie, konsumenci, eye tracking.
JEL Classification: M31, M37.

Wprowadzenie
Wśród licznych uwarunkowań wpływających na kształtowanie zachowań
konsumentów istotne znaczenie ma proces postrzegania. W tym obszarze podejmuje się wiele badań wykorzystujących zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne metody i techniki. Wraz z rozwojem neuronauki poznawczej oraz badań
naukowych o charakterze multidyscyplinarnym pojawiają się źródła nowych
możliwości eksploracji problematyki postrzegania konsumentów. Szczególnie
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interesujące są zagadnienia dotyczące progów postrzegania (w kontekście oddziaływania różnic w ekspozycji bodźców). Wiedza na ten temat może być niezwykle przydatna dla specjalistów zajmujących się konstruowaniem strategii
marketingowych, w tym również szeroko rozumianej komunikacji z podmiotami
rynkowymi.
W warunkach silnej konkurencji są podejmowane coraz bardziej wysublimowane działania mające na celu maksymalizowanie satysfakcji konsumentów.
Przedsiębiorstwa troszczą się o swój wizerunek, wprowadzają nowe produkty,
udoskonalają oferty. To tylko wybrane przykłady aktywności, z punktu widzenia
których wiedza o procesie postrzegania konsumentów może mieć priorytetowe
znaczenie.
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie zagadnienia postrzegania
przez konsumentów różnych elementów graficznych zawartych w komunikacie
marketingowym. Główny nacisk został położony na prezentację wyników autorskiego badania eksperymentalnego dotyczącego identyfikacji prawidłowości i różnic w postrzeganiu, które mogą być pomocne w kształtowaniu skutecznej komunikacji marketingowej z konsumentami.

1. Postrzeganie, progi zmysłowe i ekspozycja bodźca
Postrzeganie (spostrzeganie, percepcja) jest procesem odbierania, wybierania i interpretacji bodźców z otaczającego ludzi środowiska za pomocą narządów zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku, smaku i węchu [Kardes, Cline i Cornley,
2011]. Uważa się, że około 90% bodźców jest odbieranych przez przeciętnego
konsumenta za pomocą wzroku, zaś większość pozostałych bodźców za pomocą
słuchu [Rudnicki, 2012; Sojkin i in., 2009]. Spostrzeganie jest procesem, który
umożliwia konsumentowi zidentyfikowanie różnic między porównywanymi ze
sobą produktami, a przedsiębiorcom komunikowanie się z konsumentami. W wyniku procesów postrzegania producenci i handlowcy wpływają na mechanizmy
decyzyjne konsumentów.
Według teorii ledwie dostrzegalnych różnic (ang. Just Noticeable Difference − JND) istnieją pewne progi postrzegania cech produktu i ich zmian [Ciccarelli, White, 2015 s. 90-92; Kardes, Cline i Cornley, 2011; Sojkin i in., 2009].
Wyznaczenie progów pozwala określić wielkość dopuszczalnych zmian, które
w powiązaniu z procesami percepcyjnymi wywołują pożądaną reakcję konsumenta. Nie każda bowiem zmiana w natężeniu bodźca oddziałującego na zmysły
jest postrzegana przez ludzi. Zbyt małe różnice nie są spostrzegane, przez co

Ekspozycja bodźca a progi postrzegania konsumentów...

95

porównywane obiekty wydają się takie same (np. opakowania tego samego produktu). Między zmianą w intensywności bodźca a zmianą wywołanego przez ten
bodziec wrażenia istnieje stały związek zwany stałą lub ułamkiem Webera (od
nazwiska niemieckiego psychologa Ernesta Webera). Prawo Webera można
przedstawić w postaci:

ΔI
= k,
I
gdzie:
I − wyjściowa intensywność bodźca,
ΔI − przyrost intensywności bodźca spostrzegany jako różnica w stosunku do
intensywności podstawowej (próg różnicy),
k − stała, różna dla poszczególnych zmysłów.
Według powyższego wzoru wielkość zauważalnej zmiany bodźca zależy od
początkowej intensywności tego bodźca. Stosując prawo Webera, naukowcy
stwierdzili, że wartość k dla ciężaru wynosi 2%. Oznacza to, że konsument nie
zauważy różnicy pomiędzy – na przykład – 0,5-kilogramową porcją sera a taką
samą porcją pomniejszoną o 10 gramów.
Producenci wykorzystują więc prawo Webera – między innymi – w kształtowaniu strategii cenowych i produktowych. Dokonują tego w dwojaki sposób,
stosując downsizing lub upsizing [Mruk, Pilarczyk i Sławińska, 2015]. Zmniejszają wielkość lub wagę produktu w taki sposób, aby klient nie zauważył różnicy
(downsizing). Dzięki temu zabiegowi obniża się koszty wytworzenia produktu,
przy jednoczesnym utrzymaniu jego ceny. Prawo Webera jest tu wykorzystywane w taki sposób, że zmniejsza się wielkość bodźca, ale tylko o tyle, żeby konsument nie zauważył różnicy. Przykłady produktów, dla których obniżono koszty produkcji, stosując tę metodę, zawiera tabela 1.
Tabela 1. Przykłady produktów, dla których obniżono koszty produkcji, stosując
downsizing
Produkt

Nazwa produktu

Przed redukcją

Po redukcji

1

2

3

4

Redukcja
w%
5

125 g

100 g

20%

Mydło w kostce
Imperial Leather
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1

2

3

4

5

Szynka z indyka
w plasterkach Bernard
Matthews

170 g

140 g

17,6%

Tabletki do prania
Persil Bio

48 szt.

40 szt.

16,6%

Czekolada mleczna
Toblerone

200 g

170 g

15%

Czekolada mleczna
Cadbury Dairy Milk

140 g

120 g

14,3%

Chusteczki nasączane
Pampers Sensitive

63 szt.

56 szt.

11,1%

Baton czekoladowy
Mars

62,5 g

47 g

24,8%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Schiffman i in. [2013].

Upsizing polega na zwiększeniu wielkości produktu lub zawartości jakiegoś
składnika w produkcie w taki sposób, aby klient zauważył różnicę.
Ze względu na koszty wprowadza się zazwyczaj zmiany na minimalnym
poziomie przekraczającym próg różnicy, ale zapewniającym skuteczność podjętych działań. W jogurcie Aldi Yoghurt and Crunch zwiększono zawartość cukru,
równocześnie upodobniając wygląd opakowania do jogurtu Müller Corner Crunch
oraz obniżając jego cenę (rys. 1).
Dodanie cukru do jogurtu okazało się trafną decyzją. Słodszy jogurt bardziej smakował konsumentom i był chętniej kupowany, mimo że nie był tak
kremowy, jak marki Müller, a kulki czekoladowe nie były tak kruche.
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Rys. 1. Opakowania jogurtów: Müller Corner Crunch i Aldi Yoghurt and Crunch
Źródło: [www 1].

Określenie progów różnicy jest ważne również we wszystkich zmianach
dotyczących wizualnej identyfikacji firmy [Stasiuk i Maison, 2015]. Jeżeli celem
producenta jest unowocześnienie produktu, a jednocześnie zachowanie dotychczasowych skojarzeń z marką, wprowadzane zmiany muszą być z jednej strony
zauważalne dla konsumenta, z drugiej zaś na tyle małe, aby mogli rozpoznać
znany im wcześniej produkt. Przykładem tego typu zmian może być opakowanie
płynu do naczyń Ludwik. Płyn Ludwik pojawił się na rynku polskim w 1964 r.
i był wówczas dostępny w szklanej butelce o pojemności 250 ml. Jednak wraz
ze wzrostem popytu stało się konieczne poszukiwanie opakowania bardziej nowoczesnego i wygodniejszego w użyciu [www 2]. W latach 1964-2017 kształt
i wygląd opakowania płynu do naczyń Ludwik zmieniano co najmniej 10 razy.
Oprócz kształtu modyfikowano również wygląd etykiety, pojemność opakowania oraz skład samego płynu. Wszystkie podejmowane w tym obszarze działania
miały na celu przekonanie konsumentów, że marka zmienia się na nowszą, lepszą, bardziej nowoczesną. Jest to przykład zmian, na których zauważeniu bardzo
zależy producentom i którym często towarzyszą kosztowne kampanie reklamowe.
W następnej części artykułu zaprezentowano procedurę oraz wyniki przeprowadzonych badań eye trackingowych.

2. Organizacja i metodyka badań. Charakterystyka respondentów
Zgłębiając problematykę progów postrzegania konsumentów (w kontekście
ekspozycji bodźców), podjęto decyzję o zgromadzeniu własnych materiałów
empirycznych. Prace koncepcyjne nad przygotowaniem badań eksperymentalnych podjęto w marcu i kwietniu 2016 r. Przestudiowano wiele źródeł literaturowych [m.in. Holmqvist i in., 2011; Kennig, 2014; Schall i Bergstrom, 2014].
W maju i czerwcu 2016 r. przeprowadzono badania pilotażowe sprawdzające
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poprawność przyjętych założeń i narzędzi badawczych. W październiku i listopadzie 2016 r. wykonano badania właściwe.
Głównym celem eksperymentu było zidentyfikowanie prawidłowości i różnic związanych z progami postrzegania konsumentów. Przyjęto założenie, iż
takowe występują. Scenariusz procedury badawczej był następujący:
− respondenci przed przystąpieniem do eksperymentu – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi – zapoznali się z tematem i warunkami badań,
a następnie podpisali dokument potwierdzający wyrażenie zgody na udział
w badaniu;
− bezpośrednio przed rozpoczęciem eksperymentu każdej osobie zmierzono
tętno;
− po zajęciu przez respondenta odpowiednio przygotowanego stanowiska do
badań eye trackingowych poinformowano o zadaniu, które będzie trzeba wykonać;
− następnie przystąpiono do procedury kalibracji i zasadniczej części eksperymentu;
− zadaniem respondentów było zidentyfikowanie siedmiu różnic na dwóch
wersjach okładki Magazynu Klientów PKO Banku Polskiego „Bankomania”
2015, nr 4(91); czas nie był limitowany; identyfikacja wszystkich różnic nie
była warunkiem koniecznym do zakończenia eksperymentu;
− po wykonaniu zadania i zdjęciu eye trackera każdej osobie ponownie zmierzono tętno;
− w ostatniej części badania poproszono respondentów o wypełnienie krótkiej
ankiety z pytaniami metryczkowymi.
W badaniu wzięło udział 39 studentów Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu, kształcących się w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Charakterystyki dotyczące wieku, płci, miejsca zamieszkania oraz sytuacji materialnej respondentów zamieszczono w tabeli 2.
Tabela 2. Charakterystyka respondentów
Wyszczególnienie
1
Ogółem
Kobieta
Mężczyzna
20-22 lata
23-24 lata
25-30 lat

Liczba respondentów (N)
2
39
Płeć
19
20
Wiek
19
12
8

Liczba respondentów (%)
3
100,00
48,7
51,3
48,7
30,8
20,5
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cd. tabeli 2
1

2
Miejsce zamieszkania
Wieś
12
Miasto do 10 tys. mieszkańców
2
Miasto od 10 do 50 tys. mieszkańców
5
Miasto od 50 do 100 tys. mieszkańców
4
Miasto od 100 do 500 tys. mieszkańców
6
Miasto pow. 500 tys. mieszkańców
10
Ocena sytuacji materialnej
Bardzo Dobra
3
Dobra
23
Przeciętna
13
Zła
Bardzo Zła
-

3
30,8
5,1
12,8
10,3
15,4
25,6
7,7
59,0
33,3
-

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania eksperymentalnego.

Ostatecznie do zasadniczej części eksperymentu zakwalifikowano 37 osób
(dwie osoby uzyskały negatywny wynik kalibracji). Żaden respondent nie ocenił
swojej sytuacji materialnej jako złej lub bardzo złej. Takie deklaracje wskazują,
iż trzeba bardzo ostrożnie interpretować zebrane wyniki i odnosić je do segmentów konsumentów, w których uzyskiwane dochody kształtują się na poziomie
przeciętnym, dobrym lub bardzo dobrym.
Miejsce badań starano się tak przygotować, aby zapewnić respondentom
jak najbardziej dogodne warunki. Wiadomo bowiem, iż stres i emocje mogą
istotnie wpływać na wyniki badań [Cataldo i Cohen, 2015].
Na podstawie obserwacji poczynionych w trakcie przebiegu badania, a także pomiarów tętna można wnioskować, że respondenci przed przystąpieniem do
eksperymentu odczuwali pewien niepokój, po czym uspokajali się i koncentrowali na wykonaniu zadania. Najniższy poziom tętna, jaki odnotowano wśród
wszystkich uczestników przed eksperymentem, wynosił 65/min, najwyższy
135/min (średni 86,3/min), natomiast po zakończeniu odpowiednio: 54/min
i 142/min (średni 83,4/min). Szczegółowe wyniki zamieszczono w tabeli 3.
Tabela 3. Poziom tętna respondentów mierzony przed i po przeprowadzeniu
eksperymentu
Tętno
1
Przed eksperymentem:
najniższe
najwyższe
średnie
Po eksperymencie:
najniższe
najwyższe
średnie

Ogółem
(liczba uderzeń
na min)
2

Kobiety
(liczba uderzeń
na min)
3

Mężczyźni
(liczba uderzeń
na min)
4

65
135
86,3

67
127
88,3

65
135
84,4

54
142
83,4

54
106
82,6

58
142
84,1
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Spadek
Bez zmian
Wzrost

1
2
3
Kierunek zmian poziomu tętna – przed i po eksperymencie (% respondentów)
44
42
10
16
46
42

4
45
5
50

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania eksperymentalnego.

Średni czas trwania eksperymentu wynosił 4:45 min (tabela 4). Mężczyźni –
w porównaniu z kobietami – wykazywali nieco większą determinację w zidentyfikowaniu wszystkich różnic, informując, że nie zakończą eksperymentu dopóty,
dopóki nie znajdą siedmiu różnic na okładkach.
Tabela 4. Czas trwania eksperymentu (ogółem według płci)
Czas
Minimalny
Maksymalny
Średni

Ogółem
(min)
2:1
9:40
4:45

Kobiety
(min)
2:6
7:38
4:21

Mężczyźni
(min)
2:1
9:40
5:18

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania eksperymentalnego.

Jak już wcześniej wspomniano, w badaniu eksperymentalnym posłużono się
okładką Magazynu Klientów PKO Banku Polskiego „Bankomania” 2015, nr 4(91).
Na rysunku 2 zamieszczono jej pierwotną wersję oraz wersję z siedmioma wprowadzonymi zmianami.

Rys. 2. Okładka Magazynu Klientów PKO Banku Polskiego „Bankomania” 2015, nr 4(91)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [www 3].
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Pierwsza polegała na zamianie litery „a” w słowie Bankomania na jej lustrzane odbicie; druga i trzecia – na zmniejszeniu (o 30%) i zwiększeniu (o 40%)
graficznego znacznika; czwarta – na zamianie liter miejscami w słowie „Junior”;
piąta – na odwróceniu przebiegu krzywej na wykresie; szósta – na lustrzanym
odbiciu grafiki przedstawiającej samochód; siódma – na zmianie położenia niewielkiej chmurki (tabela 5).
Tabela 5. Zmiany wprowadzone na okładce Magazynu Klientów PKO Banku Polskiego
„Bankomania” 2015, nr 4(91)
Wyszczególnienie
Różnica nr 1:
zamiana litery „a” na
odbicie lustrzane
Różnica nr 2:
zmniejszenie wielkości
znacznika
Różnica nr 3:
zwiększenie wielkości
znacznika
Różnica nr 4:
zamiana liter miejscami

Różnica nr 5:
odwrócenie krzywej
na wykresie

Różnica nr 6:
lustrzane odbicie
samochodu

Różnica nr 7:
zmiana położenia
chmury

Źródło: Opracowanie własne.

Wygląd elementu
przed zmianą

Wygląd elementu
po zmianie
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3. Wyniki badania eksperymentalnego
Wyniki eksperymentu można analizować w różnych kontekstach i wymiarach. Na przykład: na jakich obszarach i elementach koncentrowano uwagę,
jakie fragmenty obrazu pomijano, jak przebiegała linia wzroku, w jakim miejscu
rozpoczynano i gdzie kończono eksperyment, jak kształtowała się ścieżka
„myszki” (obszary, kierunek, natężenie ruchów). Interpretacji dokonuje się na
podstawie przetworzonych danych odzwierciedlających w sposób graficzny
zgromadzony materiał. Przykładowe wyniki dla dwóch respondentów zamieszczono na rys. 3 w postaci: ścieżek fiksacji, map cieplnych, odwróconych map
cieplnych, ścieżek „myszki”, ścieżki z zaznaczonym początkiem i końcem skanowania.
a) ścieżka fiksacji (1)

a) ścieżka fiksacji (2)

b) mapa cieplna (1)

b) mapa cieplna (2)

c) odwrócona mapa cieplna (1)

c) odwrócona mapa cieplna (2)

Ekspozycja bodźca a progi postrzegania konsumentów...
d) ścieżka „myszki” (1)

d) ścieżka „myszki” (2)

d) ścieżka skanowania (1)

d) ścieżka skanowania (2)
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Rys. 3. Porównanie wyników eksperymentu dwóch respondentów
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania eksperymentalnego.

Biorąc pod uwagę wszystkich respondentów, zaobserwowano relatywnie
dużą różnorodność w przebiegu ich ścieżek fiksacji i skanowania. Interesujące
są też ścieżki „myszki” („śledzenie”: zarówno lewej, jak i prawej okładki lub
tylko lewej albo tylko prawej okładki). W celu przeprowadzenia głębszych
i bardziej rozbudowanych analiz należałoby podjąć próbę macierzowego ujęcia
ścieżek skanowania i myszki.
Skumulowane wyniki (osobno dla kobiet i mężczyzn) obrazujące obszary,
na których koncentrowano uwagę, oraz fragmenty pomijane podczas skanowania zamieszczono na rys. 4.
Pięciu respondentom (trzem mężczyznom i dwóm kobietom) udało się zidentyfikować wszystkie różnice (tabela 6). Średnia liczba znalezionych różnic –
zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn – wynosiła 5. Dla jednego mężczyzny
i jednej kobiety zadanie było na tyle trudne, iż wskazali zaledwie dwie różnice.
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Kobiety

Mężczyźni

a) mapa cieplna

a) mapa cieplna

b) odwrócona mapa cieplna

b) odwrócona mapa cieplna

Rys. 4. Mapa cieplna i odwrócona mapa cieplna (według płci)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania eksperymentalnego.

Tabela 6. Identyfikacja różnic na dwóch wersjach okładki Magazynu Klientów
PKO Banku Polskiego „Bankomania” 2015, nr 4(91)
Wyszczególnienie
Liczba osób, które znalazły różnicę:
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 5
Nr 6
Nr 7
Średnia liczba znalezionych różnic
Liczba osób, które znalazły wszystkie różnice
Liczba osób, które znalazły najmniej różnic (2)
Różnica, którą było najłatwiej zauważyć

Ogółem
(N = 37)

Kobiety
(N = 19)

Mężczyźni
(N = 18)

34
20
15
22
33
37
26
5
5
2
nr: 6, 1, 5

19
9
8
11
16
19
12
5
2
1
nr: 1, 6

15
11
7
11
17
18
14
5
3
1
nr: 6, 5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania eksperymentalnego.

Wszyscy badani zauważyli lustrzane odbicie samochodu. Respondentom –
oprócz różnicy nr 6 − najłatwiej było dostrzec modyfikacje nr 1 i 5, które również opierały się na wykorzystaniu lustrzanego odbicia (odpowiednio: litery „a”
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oraz krzywej na wykresie). Około 70% osób biorących udział w eksperymencie
dostrzegło zmianę położenia chmurki (różnica nr 7), a blisko 60% − zamianę
liter w słowie „Junior” (różnica nr 4).
Elementem graficznym, w którym najtrudniej było dostrzec wprowadzone
różnice, był znacznik symbolizujący potwierdzenie (√). W tym przypadku nie
zastosowano lustrzanego odbicia; manipulowano jedynie wielkością grafiki.
Dwadzieścia dwie osoby (około 60% respondentów) nie zauważyły powiększenia
czerwonego znacznika o 40%. Siedemnaście osób (około 46% respondentów)
nie widziało zmniejszenia „parafki” o 30%. Takie wyniki mogą zainspirować do
podjęcia głębszych analiz, ponieważ – według źródeł literaturowych – zmiany
wielkości powyżej 20% są zazwyczaj zauważalne.

Podsumowanie
Przeprowadzone studia literaturowe oraz zgromadzony materiał empiryczny utwierdzają w przekonaniu o konieczności rozwijania badań eksperymentalnych w obszarze postrzegania konsumentów. Wykorzystanie metod z zastosowaniem sprzętu eye trackingowego będzie wymagać ciągłego opracowywania
i doskonalenia specjalistycznego oprogramowania komputerowego. W ten sposób będzie można jeszcze dokładniej analizować i interpretować zebrane dane.
Najważniejsza prawidłowość zdiagnozowana w badaniach eksperymentalnych jest następująca: konsumenci relatywnie szybko i łatwo identyfikują różnice w eksponowanych bodźcach, polegające na lustrzanym ich odbiciu. Z dużą
dozą ostrożności należy natomiast zmieniać wielkość bodźca. Reakcje odbiorców mogą się bowiem kształtować odmiennie od oczekiwań nadawców. Zaobserwowane różnice odnoszą się głównie do ścieżek fiksacji, skanowania obrazu
oraz ścieżek przebiegu „myszki”.
Badania eye trackingowe – koncentrujące się na postrzeganiu konsumentów
– z pewnością będą się dynamicznie rozwijały. Należy jednak podkreślić, iż ich
skuteczność w dużej mierze będzie zależała od budowania interdyscyplinarnych
zespołów naukowców i badaczy.
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STIMULUS EXPOSURE AND CONSUMER PERCEPTION THRESHOLDS
(IN THE LIGHT OF AN EYE TRACKING STUDY)
Summary: Along with the development of modern technologies more precise study of
the consumer perception process becomes possible. The article has an empirical character. Considerations undertaken by authors concentrate on the exploratory dimension of
consumer perception in the context of the stimulus exposure and perception thresholds.
The main objective of analyses was an attempt to identify differences and regularities in
perception, which can be helpful in building an effective marketing communication with
consumers. Materials gathered from Polish and foreign literature sources and results of
the eye tracking study constituted the ground for preparing this article. Presented research was carried out in October 2016 in Poznań. The essential criterion of analyses
was gender of respondents. Presented key findings and conclusions have both cognitive,
as well as pragmatic value.
Keywords: perception, consumers, eye tracking.

