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* Korespondencja 

Streszczenie: W artykule dokonano przeglądu źródeł teoretycznych i empirycznych 

dotyczących lokowania produktu w serialach telewizyjnych. Omówiono problem związany  

z product placement jako samodzielnym instrumentem komunikacji marketingowej. Główny 

problem badawczy sprowadza się do poszukiwania odpowiedzi na pytanie – w jaki sposób 

product placement oddziałuje na odbiorców komunikatów w trakcie emisji serialu 

telewizyjnego? Celem artykułu jest identyfikacja i ocena w oparciu o źródła teoretyczne  

i empiryczne product placement w serialu jako formie przekazu promocyjnego dotyczącego 

miejsc i usług z nimi związanych. Przedmiotem badania stał się serial „Rodzinka.pl”, wybrany 

ze względu na długotrwałą produkcję i emisję, dużą oglądalność oraz liczne przykłady 

lokowanych produktów, w tym miejsc. Wyjaśniono pojęcie product placement, określono 

mechanizm oddziaływania na odbiorców komunikatu w serialu jako nośniku, wskazano zalety 

i wady w kontekście komunikacji marketingowej, dokonano analizy przypadków product 

placement i city placement w serialu „Rodzinka.pl”. Przekaz dotyczący promocji miejsc 

włączony w fabułę serialu pozwolił wykorzystać nowe możliwości prezentacji oraz wzmocnić 

reakcję widzów poprzez rekomendacje aktorów i naturalne sceny z życia wynikające z fabuły.  

Słowa kluczowe: promocja, lokowanie produktu, lokowane miejsca, serial telewizyjny. 

PRODUCT PLACEMENT AS A FORM OF PROMOTION OF PLACES  

IN TV SERIES 

Abstract: The article reviews the theoretical and empirical sources for city placement in TV 

series. Problem related to city placement as an independent marketing communication tool was 

discussed. The main research problem is to look for the answer to the question – how does 

product placement affect recipients of messages during the broadcast of a TV series? The aim 

of the article is to identify and evaluate product placement based on theoretical and empirical 

sources in the series as a form of promotional message regarding places and services associated 

with them. The subject of the study became the series "Rodzinka.pl", chosen for its long-lasting 

production and emission, high ratings and numerous examples of products placed. The concept 
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of product placement was explained, the mechanism of impacting buyers in the series as  

a message carrier, the advantages and disadvantages in the context of marketing 

communication, the analysis of the cases of city placement in the series "Rodzinka.pl" was 

made. The message concerning the promotion of places included in the story of the series 

allowed to use new presentation possibilities and strengthen the reaction of viewers through the 

recommendations of actors and natural scenes from life resulting from the story. 

Keywords: promotion, product placement, city placement, TV series. 

1. Wprowadzenie 

Tradycyjne formy promocji, powszechnie stosowane przez organizacje stały się coraz mniej 

skuteczne, zatraciły walor oryginalności i zdolność docierania do odbiorców w ogromnej masie 

komunikatów. Poszukiwanie nowych kanałów komunikacji marketingowej oraz nowych 

instrumentów kodowania treści spowodowało coraz większe zainteresowania product 

placement. Główny problem badawczy sprowadza się do poszukiwania odpowiedzi na pytanie 

– w jaki sposób product placement oddziałuje na odbiorców komunikatów w trakcie emisji 

serialu telewizyjnego? Celem artykułu jest identyfikacja i ocena w oparciu o źródła teoretyczne 

i empiryczne product placement w serialu jako formie przekazu promocyjnego dotyczącego 

miejsc i usług z nimi związanych. Autorki założyły następującą hipotezę – dobór product 

placement zapewnia przekaz o szerokim asortymencie produktów, w tym miejsc i usług z nimi 

związanych, a wykorzystanie w scenach z życia codziennego przez popularnych bohaterów 

seriali sprzyja powtarzaniu zachowań. Przedmiotem badania stał się serial „Rodzinka.pl”, 

wybrany ze względu na długotrwałą produkcję i emisję, dużą oglądalność oraz liczne przykłady 

lokowanych produktów. W pracy wykorzystano źródła wtórne z zakresu marketingu oraz 

strategii product placement jako instrumentu komunikacji marketingowej. Analiza empiryczna 

obejmuje indywidualne przypadki (case study), wyodrębnione w odniesieniu do konkretnych 

osób, sytuacji i miejsc. Metodę wykorzystano do zbadania konkretnych wydarzeń, zjawisk, 

osób lub związanych z nim procesów. Spośród licznych przykładów wybrano lokowanie 

miejsc, mających szereg cech sprzyjających prezentacji włączonej w fabułę serialu 

telewizyjnego. 

2. Istota przekazu prodcut placement 

Jedną z najbardziej wyczerpujących definicji product placement zaproponowała  

E. Nowińska. Określiła go jako “świadome umieszczanie w określonych przekazach za 

wynagrodzeniem ściśle wybranych rekwizytów, w celu wywołania skutku reklamowego.  
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Taki sposób prezentacji towaru (usługi) omijający ograniczenia przewidziane dla działalności 

reklamowej, spełnia zwykle założony cel promocyjny, pokonując nadto psychologiczne 

bariery, jakie zdążyła wytworzyć w świadomości odbiorców tradycyjna reklama” (Nowińska, 

2001). 

Odwołując się do definicji A. Czarneckiego można dodać, że product placement to sposób 

promocji polegający na umieszczeniu na zasadach komercyjnych w filmie, sztuce teatralnej, 

programie telewizyjnym czy też innym nośniku audiowizualnym lub drukowanym produktu 

lub sytuacji prezentującej określony wzór zachowań, zwykle konsumenckich (Czarnecki, 

2003). 

Ze względu na częste pośrednictwo telewizji oraz dużą intensywność emisji seriali i ich 

wykorzystanie w promocji Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uznała za lokowanie produktu 

(product placement) – dowolną formę handlowego przekazu audiowizualnego polegająca na 

tym, że w zamian za opłatę lub podobne wynagrodzenie, w danej audycji przedstawia się lub 

nawiązuje do produktu, usługi lub ich znaku towarowego w taki sposób, że stanowią one 

element samej audycji. Lokowanie produktu tym różni się od sponsorowanej prezentacji 

produktu, że jest ono wbudowane w akcję audycji. Zatem lokowanie tematów oraz nieodpłatne 

umieszczanie rekwizytów nie ma takiego znaczenia (www.krrit.gov.pl). 

Technikę product placement przeniesioną do procesu promowania miast określono jako city 

placement. Narzędzie to pozwala prezentować najciekawsze, według podmiotów realizujących 

strategię promocji miasta, miejsca (zabytki architektury, obiekty rozrywkowe czy kulturalne), 

stanowiąc filmową wizytówkę prezentującą daną miejscowość (Zawadzki, 2014). Przekaz 

zostaje w całości zaplanowany, a zatem obraz, jaki trafi do odbiorców komunikatu, musi być 

zgodny z zamierzeniami nadawców – władz samorządowych. 

Lokowanie produktu, czyli product placement, stanowi formą komunikacji marketingowej. 

W anglojęzycznej literaturze spotkać także inne określenia, takie jak – plug-in promotion, 

brand placement czy tie-in promotion. Mimo, że termin product placement wykorzystywany 

i używany jest od dłuższego czasu, nie posiada jednoznacznej definicji. Być może wynika to  

z różnorodności mediów i przekazów z udziałem produktów lub stosunkowo większemu 

zainteresowaniu w ostatnich latach, co nie znalazło jeszcze jednoznacznych interpretacji  

w literaturze marketingowej. 

3. Serial jako nośnik przekazu typu prodcut placement 

Widzowie przyzwyczaili się do występowania product placement w filmach, programach 

kulinarnych, reality show i serialach. Lokowanie produktu stosowano wcześniej, lecz  

w ostatnich latach przybrało znacząco na sile swojego oddziaływania i z pewnością tendencja 
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ta będzie utrzymana. Seriale są programami o najwyższym poziomie oglądalności w stacjach 

telewizyjnych, stały się wyznacznikiem atrakcyjności oferty programowej, przyciągają dużą 

liczbę widzów systematycznie zasiadających przed odbiornikami. Inną zaletą, która powoduje 

masową oglądalność, jest fabuła angażująca widzów. Telewidzowie zazwyczaj oglądają seriale 

systematycznie, śledzą losy bohaterów w kolejnych odcinkach. Odbiorcy seriali charakteryzują 

się przewidywalnością, co stwarza duży atut z perspektywy działań reklamowych. Seriale mogą 

być emitowane raz w tygodniu, kilka razy w tygodniu, a nawet każdego dnia. 

Najczęstszym przedmiotem product placement w serialach stały się produkty spożywcze. 

Nawet bez celów promocyjnych uczestniczyły one w naturalny sposób w licznych scenach, 

kiedy grający aktorzy jedli śniadanie lub robili zakupy. Pojawiły się w takich produkcjach 

telewizyjnych, jak: „Modern Family” (Ciasteczka Oreo), „Beverly Hills 90210” (marka  

Dr. Pepper), „Gossip Girl” (kolorowe butelki Vitamin Water), „Family Guy” (puszka  

Red Bulla), „Jessica Jones” (butelka Jim Beam’a). 

Kolejna kategoria produktów, które były chętnie promowane w serialach telewizyjnych, 

obejmuje drogie samochody, luksusowe ubrania i ekskluzywne marki. Producenci 

wykorzystują fakt, że bohaterowie muszą w coś ubierać się, czymś poruszać się czy robić 

zakupy. Produkty z tych dziedzin znajdują swoje miejsce w serialach takich jak: „Modern 

Family” (samochody marki Toyota, firma Apple, iPad), „Sex and the City” (szpilki od Manolo 

Blahnika), „House of Cards” (produkty marki Apple). 

Podobne zjawiska pojawiły się w polskich serialach. Jeśli uwzględnimy kryterium 

częstotliwości umieszczania product placement, to należały zwrócić uwagę na polski serial 

„Rodzinka.pl”. Ten serial zdecydowanie przoduje w kategorii liczby i czasu antenowego 

poświęconego na lokowanie produktów. Product placement ukazuje się w każdym odcinku 

serialu. Telewidzowie mogli się dowiedzieć, gdzie bohaterowie robią zakupy (sieć sklepów 

Alma, Piotr i Paweł), jakim samochodem jeździ rodzinka „Boskich” (Citroen) czy co piją 

serialowe postacie (Coca-cola). Innym polskim serialem, gdzie widoczne było lokowanie 

produktów był emitowany przez stację POLSAT serial „Przyjaciółki”. W serialu tym pojawiły 

się takie marki jak: Rafaello, Ikea, Coca-cola i firma jubilerska Apart. 

4. Mechanizm oddziaływania prodcut placement  

Mając na uwadze wszystkie te cechy, które charakteryzują product placement i odróżniają 

go od reklamy, można wskazać kilka kluczowych różnic (tabela 1). Powodują one odrębny 

mechanizm oddziaływania. Efekt przekazu odnoszący się do miejsc ma charakter 

identyfikacyjno-behawioralny, wyrażający nie tylko zmiany świadomości miejsca (pod 
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wpływem obejrzenia filmu, serialu lub innej produkcji audiowizualnej), ale także zmiany 

stosunku do niego – jego oceny, preferowania, chęci poznania i odwiedzenia (Szromnik, 2015). 

Tabela 1.  

Zestawienie charakterystycznych cech product placement i reklamy telewizyjnej 

Cechy product placement Cechy reklamy telewizyjnej 

Jednorazowe oddziaływanie bodźca promocyjnego Wielorazowe oddziaływanie bodźca promocyjnego 

Przekaz ma formę informacji Przekaz namawiający do nabycia produktu 

Pojawia się poza reklamowymi blokami Pojawia się w blokach reklamowych 

Krótkookresowe działanie bodźca promocyjnego Długookresowe działanie bodźca promocyjnego 

Odbiorca neutralnie lub przychylnie nastawiony do 

przekazu 

Odbiorca zwykle negatywnie nastawiony do 

przekazu 

Źródło: opracowanie własne. 

Naśladowanie popularnych osób 

Mechanizm ten z całą pewnością stosowany jest od dłuższego czasu w reklamie. Odbiorcy 

mają świadomość, że popularnej osobie zapłacono by przedstawiła dany produkt z jak 

najlepszej strony i zachwalała tylko jego dobre cechy, co oznacza, że przekaz zawarty  

w reklamie nie jest do końca wiarygodny. Inna sytuacja zachodzi w przypadku lokowania 

produktu w serialu, programie telewizyjnym czy też filmie. Aktorzy zwyczajnie korzystają  

z produktów, a nie je zachwalają, co wydaje się odbiorcy bardziej naturalne i nie powoduje 

włączenia się mechanizmów krytycznych. 

 

Mechanizm wizerunku 

Zakładając, że product placement jest jedną z form rzeczowego sponsoringu, także w jego 

przypadku pojawia się zjawisko transferu wizerunku. Wizerunek filmu czy serialu o jasno 

określonej tematyce ma wpływ na występujące w nim produkty. W jednym z największych 

hitów kinowych w ostatnich latach lokowanie produktów jest prawdziwym bohaterem drugiego 

planu. Na przykład samochody słynnej niemieckiej marki pojawiły się w kliku częściach 

jurajskiej serii. Ratowały ludzi, ścigały się z dinozaurami, wspierały znajdujących się w opresji 

ludzi. Czy po takim filmie widzowie mieli ochotę wybrać się do salonu Mercedesa? 

(www.mooviesroom.pl). Efekt transferu wizerunku z całą pewnością może działać także  

w odwrotną stronę. Film odebrany krytycznie doprowadzi do osłabienia wizerunku prezento-

wanych w nim marek i produktów. 

 

Oddziaływanie centralne czy peryferyczne? 

Przekaz promocyjny oddziałuje bezpośrednio na odbiorców. Namawia do zakupu 

reklamowanego produktu, przekazując jego zalety, takie jak: "Nasz produkt jest najtańszy", 

"Nasz produkt jest najlepszy" itd. Taki komunikat jest przez odbiorców bardzo szczegółowo 

analizowany. Rozważają oni czy przekaz jest prawdziwy, wiarygodny i czy konkurencyjne 

marki nie mają lepszych cech. Oddziaływanie tego typu bezpośrednich cech, zachęcających 

wprost do nabycia produktu, jest najczęściej określane mianem perswazji centralnej. 



422  I. Posadzińska, P. Adamczyk 

Perswazja centralna z reguły pojawia się w przekazach reklamowych, namawiających za 

pośrednictwem przeróżnych motywów i faktów do wyboru określonej marki lub do zmiany 

upodobań nabywczych. Prowadzi to do stworzenia przemyślanych opinii odbiorców. 

Na skutek oddziaływania perswazji peryferycznej, zachodzące zmiany mogą stać się 

skuteczniejsze od tych, które występują w zwykłej reklamie telewizyjnej. Na ich kanwie nie 

uruchamia się natomiast proces weryfikacji oraz analizy krytycznej. Dowodzą tego wyniki 

przeprowadzonych obserwacji. W przypadku lokowania produktu jedyną wadą jest fakt,  

że emisja komunikatu podprogowego trwa kilka sekund, tymczasem w reklamie jest o wiele 

dłuższa i ma charakter cykliczny, powtarzany wielokrotnie. 

Z obserwacji nad perswazją peryferyczną można także wnioskować, że przekaz powinien 

być starannie przygotowany pod kątem wizualnym. Scena, w której pojawia się produkt 

określonej marki, musi być nakręcona wzorowo, tak by odbiorca z przyjemnością chciał 

oglądać ten moment filmu, bądź serialu. Nieprofesjonalnie i niesolidnie eksponowana marka 

może wzbudzić niechęć.  

5. Zalety i wady product placement jako formy komunikacji marketingowej 

Jak wszystkie metody i instrumenty komunikacji marketingowej, również product 

placement ma zalety i wady. Lokowanie produktu nie jest perfekcyjnym działaniem 

marketingowym, pozbawionym słabości. Używanie product placement wpływa na poziom 

osiąganych wyników sprzedaży, a skutek wypracowany w ten sposób nie jest często możliwy 

do uzyskania przy użyciu standardowych środków reklamowych.  

Do najistotniejszych zalet product placement należy przede wszystkim zaliczyć możliwość 

oddziaływania promocyjnego z wyłączeniem reklamowych bloków (Czrnecki, 2003).  

W gazetach, jak i w programach, serialach czy filmach telewizyjnych, reklamy muszą posiadać 

konkretne oznaczenia, określone przez ustawodawcę, co wyznacza sposób emisji. Tymczasem 

właściwie, ale nienatarczywie zaprezentowany produkt w programie rozrywkowym lub innym 

nośniku nie wywołuje domysłu, że jest to reklama. Jednocześnie przekaz ten zdobywa 

wiarygodność, szczególnie, kiedy lubiani bohaterowie korzystają z promowanego produktu, 

sprzętu itp. Gdy dodatkowo promowany produkt wyróżnia się wyjątkowymi cechami 

wpływającymi na rozwój akcji w danym nośniku, można odczuć mocne przesłanie dla 

telewidzów. Na odbieranie product placement w różnych kulturach w głównej mierze wpływa 

poziom tolerancji dla dostarczenia odbiorcom ukrytych informacji. Ten właśnie instrument 

komunikacji z rynkiem wywołuje znacznie więcej kontrowersji niż standardowa reklama 

telewizyjna (Kozłowska, 2011). 

Następną bardzo istotną zaletą product placement jest jego nobilitacja – w związku z tym, 

że korzystają z niego popularne postacie programów telewizyjnych, gwiazdy sceny muzycznej 



Product placement jako forma promocji miejsc… 423 

czy sławni aktorzy, zdobywa on wyjątkowe cechy, a nabycie go zbliża zwyczajnego telewidza 

do interesującego świata telewizji. Pojawia się tu efekt naśladownictwa, przeniesionego 

autorytetu oraz przeniesionej atrakcyjności, co prawdopodobnie wywołuje utożsamienie i chęć 

zakupu produktu (Grzybczyk, 2012).  

W literaturze marketingowej zwraca się uwagę, iż product placement charakteryzują małe 

koszty (dobre rozwiązanie w czasach ograniczeń i cięć reklamowych budżetów) oraz znaczna 

skuteczność w zestawieniu ze zwyczajną reklamą telewizyjną, która wymaga opłaty za czas 

antenowy, nagrania spotu reklamowego oraz przygotowania szczegółowej kampanii 

reklamowej. Product placement dodatkowo: 

 dociera do obszernej grupy odbiorców, którzy są nastawieni negatywnie do 

zwyczajnych bloków reklamowych,  

 pomaga zaistnieć nowym markom,  

 prezentowane produkty grają własną rolę, pozwalające autentycznie wyeksponować ich 

zalety, 

 konsument nie czuje się osaczony, jak w przypadku tradycyjnej reklamy, 

 pojawia się realizm ukazanie produktu w jego naturalnym otoczeniu, 

 następuje przejście dobrych emocji powiązanych z np. serialem na reklamowany 

rekwizyt (Grzegorczyk, 2003). 

Dodatkowo lokowanie produktu może mieć wymiar ogólnoświatowy, z czego doskonale 

zdają sobie sprawę głównie filmowe wytwórnie i firmy amerykańskie. Tymczasem reklama 

telewizyjna wielokrotnie emitowana występuje wyłącznie na rynku danego kraju (Sobocińska, 

2002). 

Należy także zwrócić uwagę na fakt, że lokowanie produktu pozwala promować towary, 

których reklama jest zakazana lub ograniczona, na przykład papierosów czy napojów 

alkoholowych. Inne korzyści dla producentów dotyczą – zmniejszenia nakładów finansowych 

na wprowadzenie produktu, uproszczenia organizacji (chodzi o barter – czyli o wzajemną 

wymianę towarów, usług, jaki jest możliwy w sytuacji, gdy określona scena rozgrywa się  

w kawiarni, restauracji, sklepie, hotelu albo innym miejscu; w identyczny sposób działa to  

w przypadku środków transportu: linii lotniczych, pojazdów samochodowych czy też 

korporacji taksówek), urealnienia przekazu, osiągania rezultatów sprzedażowych i komunika-

cyjnych, zaangażowania ze strony przedsiębiorstw umieszczających swój produkt w nośnikach 

(przedsiębiorcom zależy na tym by, produkcję obejrzała jak najszersza publiczność, ponieważ 

łączy się to z szerszym zasięgiem promocji) (Urbaniec, 2010). 

Mimo wielu zalet product placement ma też wady i ograniczenia sprawiające, że nie może 

być stosowany przez każde przedsiębiorstwo i w każdej sytuacji (Czarnecki, 2003). Przede 

wszystkim należy zwrócić uwagę na nieprzewidywalną liczbę oglądających – czasami 

dochodzi do tego, że mimo doskonałej obsady aktorskiej, popularnego reżysera lub producenta, 

produkcja nie przypada do gustu odbiorcom i nie zyskuje sławy. Ulokowanie określonej marki 
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w filmie lub innym nośniku product placement przebiega za pomocą jednorazowej zapłaty, 

która pozostaje stała i nie zależy od tego czy produkcja odniesie sukces. W konsekwencji, 

niekorzystne skojarzenia powiązane z bohaterami czy z samym filmem są w stanie przyczynić 

się do niekorzystnego postrzegania konkretnego producenta czy marki. 

Kolejną wadą tego narzędzia jest długi cykl produkcyjny filmu. Od momentu ulokowania 

produktu może minąć długi czas do premiery kinowej, co jest niekorzystne dla promocji 

nowopowstałych towarów. 

Globalny zasięg product placement dla części producentów jest walorem, dla innych może 

być ograniczeniem. Niekiedy ten sam produkt sprzedawany jest na różnych rynkach pod innymi 

nazwami czy też w innych opakowaniach. Wówczas lokowanie może zostać odebrane 

niewłaściwie albo całkiem niezauważone. 

W odróżnieniu od zwykłych spotów reklamowych, lokowanie produktu ma ograniczoną 

liczbę kontaktów. Zazwyczaj konkretny film, odcinek serialu czy programu rozrywkowego 

telewidz ogląda tylko jeden raz. Nawet jeśli zdarzy się ponowna emisja, a widz obejrzy 

ponownie scenę z produktem, to trudno ten efekt porównać z liczbą emisji i nośników reklam 

(Grzybczyk, 2012). Do innych wad product placement zalicza się - brak kontroli nad dalszym 

życiem lokowanego produktu, ograniczone możliwości urozmaicenia przekazu 

marketingowego, brak całkowitej kontroli nad końcową formą prezentacji produktu, 

niewystarczająca liczba badań, niemożność pokazania szczegółowych cech produktu 

(Czarnecki, 2003). 

6. Miejsca i usługi lokowane w serialu „Rodzinka.pl” 

Wzrastająca konkurencja pomiędzy miastami i regionami oraz rosnący w mediach szum 

informacyjny zmuszają władze lokalne do korzystania z narzędzi promocji. Dlatego też coraz 

częściej decydują się na promocję polskich miast czy miejsc w filmach, serialach bądź też  

w innych produkcjach telewizyjnych. W Polsce jest to stosunkowo nowe zjawisko, coraz 

częściej główną rolę odgrywają nie tylko bohaterowie, ale również miejsca, w których 

rozgrywa się akcja. 

Miasta, chcąc wyróżnić się na tle innych jednostek terytorialnych, prezentują swoje 

możliwości i zalety. Przyciągając turystów i inwestorów, gwarantują sobie rozwój gospodarczy 

i społeczny. Oryginalny i atrakcyjny wizerunek miasta jest bardzo ważny, a jego wykreowanie 

wymaga stosowania instrumentów marketingu – między innymi city placement. 

Główną rolą działań promocyjnych jest uświadomienie odbiorcom oraz potencjalnym 

inwestorom atutów i możliwości obszaru. Do najważniejszych celów city placement należą – 

przekonanie o walorach miasta/regionu, wzrost świadomości turystów (istnienie miasta), 
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wzrost użyteczności oferty oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku miasta i zachęcenie do 

przyjazdów większej liczby turystów. 

 

ENERGYLANDIA 

ENERGYLANDIA jest największym Parkiem Rozrywki w Polsce, oferuje aż kilkadziesiąt 

niezwykłych atrakcji, które znajdują się na powierzchni 26 hektarów. Jego oferta skierowana 

jest do wszystkich grup wiekowych, dla osób dorosłych, młodzieży, jak i dla dzieci. Park jest 

na rynku zaledwie 3 lata i znajduje się w miejscowości Zator. W ciągu roku odwiedzają go 

tysiące turystów (www.energylandia.pl). 

Aż w trzech odcinkach serialu „Rodzinka.pl” ulokowano największy w Polsce rodzinny 

park rozrywki w Zatorze – ENERGYLANDIA. Potencjał promocyjny ulokowania tego miejsca 

w głównej mierze zależał od wiarygodności. W tym przypadku obecność ukazania parku 

rozrywki w serialu została uzasadniona fabułą. W dodatku fabuła ta angażowała mocniej 

telewidza niż zwykła reklama.  

Znak towarowy Parku Rozrywki pojawił się po raz pierwszy w 207 odcinku serialu,  

w którym Ludwik (główny bohater) wraz ze swoja żoną Natalią zastanawiali się nad prezentem 

urodzinowym dla najmłodszego syna Kacperka – „Wymyśliłem coś specjalnego, moglibyśmy 

tam wszyscy pojechać” – powiedział Ludwik, pokazując stronę internetową największego 

parku rozrywki w Polsce. W tej scenie padło zbliżenie na stronę ENERGYLANDI z ofertą 

Parku Rozrywki i występujących w niej stref. Przedstawienie w tym odcinku miało funkcję 

wprowadzającą. W trakcie dwóch kolejnych – uwaga widza była niemal wyłącznie 

skoncentrowana na prezentowanym parku rozrywki, który pojawił się na ekranie. 

To właśnie w finałowym odcinku dziesiątego sezonu serialu pod tytułem „Rollercoaster” 

bohaterowie odwiedzili Park Rozrywki ENERGYLANDIA w Zatorze, w którym rodzinka 

Boskich bawiła się z okazji urodzin najmłodszego syna - Kacperka. Nawet sama nazwa tego 

odcinka nawiązywała do jednej z karuzeli znajdującej się na obszarze obiektu. Park rozrywki 

został pokazany i rekomendowany, jako świetny pomysł na prezent dla dziecka, umożliwiający 

całodniową zabawę nawet z udziałem najlepszych przyjaciół. W innym zaś odcinku miejsce to, 

zostało przedstawione jako świetny pomysł na męski wypad. 

W obu odcinkach ulokowanie było bardzo wiarygodne, ponieważ zostało uzasadnione 

fabułą. Zostało pokazane w sposób naturalny, nieprzesadzony. Serial „Rodzinka.pl” oglądają 

całe rodziny, więc product placement w tym wypadku był uzasadniony, oferta Parku Rozrywki 

ENERGYLANDIA skierowana jest głównie do rodzin. Akcja obu odcinków rozgrywała się w 

samym parku, więc był on prezentowany przez bardzo długi czas, co umożliwiło zwrócenie 

uwagi na wszystkie możliwe strefy – Bajkolandia, Strefa Familijna, Strefa Ekstremalna, Water 

park i inne. Mimo, że przekaz był długi, umiejętne połączenie z fabułą sprawiło, że lokowanie 

nie było nachalny, wymuszone i w naturalny sposób wpleciony w tematykę odcinków. 

  



426  I. Posadzińska, P. Adamczyk 

Ełk 

Miasto Ełk położone jest w północno-wschodniej części Polski w województwie 

warmińsko – mazurskim. Jest ono największym i najbardziej zaludnionym miastem na 

Mazurach oraz głównym ośrodkiem przemysłowym i kulturalnym w całym regionie 

(www.wikipedia.org). Stanowi jedno z kilku miast promowanych w serialu „Rodzinka.pl”. 

Władze samorządowe przyciągnęły ekipę serialową w celu promocji miejsc atrakcyjnych pod 

względem turystycznym. 

W 39 odcinku serialu pt. „Wakacje pod Ełkiem” serialowa rodzinka Boskich spędziła 

wakacje w Ełku. Ściągnięcie serialu do Ełku kosztował 9 tys. zł (www.wspolczesna.pl). 

Wybrana lokalizacja tego odcinka nie była przypadkowa, lecz została celowo wprowadzona  

w scenariusz serialu – kadry przedstawiające miasto w naturalny sposób ujmowały największe 

zalety miasta. 

Najważniejszym bogactwem Ełku są wody powierzchniowe, a w szczególności 

przepływająca przez nie rzeka Ełk, która została pokazana podczas sceny kręconej na wzgórzu 

za Jeziorem Ełckim, podczas przejażdżki chłopców rowerami w pięknych plenerach. 

Dodatkowo ujęto również w tej scenie walory przyrodnicze i krajobrazowe, które decydują  

o atrakcyjności turystycznej tej miejscowości. Sceny nagrywane były również na Promenadzie 

Miejskiej oraz w Parku Solidarności. Jednak najważniejsza część tego odcinka odbywała się  

w marinie w lokalu „Smętek”, Tu po raz kolejny został zastosowany werbalny product 

placement – „Lepiej jest tutaj w Ełku (…) fajna promenadka, można pojeździć sobie na 

rowerkach” – w rozmowie przy obiedzie rozmawiali zachwyceni synowie – „przede wszystkim 

jest to kulinarna stolica Mazur, fantastyczny tatar” – odpowiedział Ludwik – tu zastosowana 

została promocja lokalu, w którym Boscy jedli obiad. 

Baza noclegowa jest jednym z najważniejszych elementów decydującym o wzroście 

zainteresowania przybywających turystów, dlatego też rodzinka Boskich na samym początku 

odcinka udała się do Siedliska MORENA, które pokazano jako kawałek mazurskiego raju 

położonego dyskretnie nad jeziorem Ułówki. Ulokowanie ośrodka było naturalne, ściśle 

związane z fabułą odcinka. Zaprezentowano całą ofertę siedliska: baseny, strefę spa oraz pokoje 

gościnne. Na spędzenie reszty wakacji rodzinka wynajęła domek letniskowy – „Jezu jak pięknie 

Ludwik, drewnem pachnie, żywicą jest tu cudownie” – zachwala Natalia – „święty spokój, zero 

cywilizacji” – mówi również zachwycony Ludwik, w ten sposób miejsce to pokazane jest jako 

idealne do wypoczynku. 

Ta forma promocji miasta przyczyniała się do wzrostu rozpoznawalności Ełku, 

przyciągania turystów oraz umożliwiła prezentację najciekawszych miejsc, które zostały 

pokazane w odcinku serialu. Miasto zostało przedstawione jako przyjazne miejsce zarówno do 

odpoczynku i relaksu, aktywnego wypoczynku, spędzenia czasu z rodziną. Miasto Ełk pojawiło 

się jako tło akcji odcinka „Wakacje pod Ełkiem”, zostało ściśle związane z fabułą. W tym 

przypadku wizerunek miasta stał się atrakcyjny, w naturalny sposób, pokazano jego 

najważniejsze miejsca i walory oraz klimat i atmosferę podczas wakacji rodzinki Boskich. 
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Grudziądz 

Grudziądz jest miastem znajdującym się w województwie kujawsko – pomorskim, 

położonym na prawym brzegu Wisły (www.wikipedia.org). W 121 odcinku serialu pt. 

„Wakacje w Grudziądzu” nakręcono sceny między innymi na starym mieście w Grudziądzu 

oraz nad jeziorem Rudnickim. Miasto zapłaciło ponad 80 tysięcy złotych za pojawienie się w 

jednym z odcinków serialu „Rodzinka.pl” (www.nowosci.com).  

Już na początku odcinka pojawiła się promocja hotelu – „Kurczę jaki basen – taki wielki – 

i spa, i bicze wodne w cenie” – zachwycają się chłopcy wraz z przyjaciółmi rodziców oglądając 

katalog hotelu, którzy w tym odcinku zastępują ich na wakacjach z dziećmi – „będą mogli sobie 

romantycznie spacerować i wpatrywać się w średniowieczne spichlerze” – mówi zrezygnowana 

Natalia, która nie może wraz z mężem jechać na wakacje do Grudziądza z powodów 

służbowych. 

Inna scena pokazuje wczasowiczów siedzących przy recepcji w hotelu, oglądających folder 

z harmonogram zajęć i atrakcji oferowanych przez ośrodek – „mamy aerobik, (…) zorbing – 

latasz w takiej kuli, fitness” – przedstawiono w ten sposób różnorodność zajęć i atrakcji, 

zawierającej przekaz, że nie można się tam nudzić. 

Nazwa miasta została wielokrotnie wypowiedziana przez postacie serialowe, pojawiała się 

też regularnie na ekranie (na przykład na koszulce, bądź ręczniku). W odcinku pokazano 

panoramę spichrzy, plażę miejską w Rudniku, hotel w Rulewie oraz park linowy, gdzie Marysia 

świetnie bawiła się wraz z chłopcami. W przeciwieństwie do promocji innych miast w tym 

przypadku product placement został połączony w fikcją. W odcinku pojawił się napój „huara 

hunga”, ręczniki „Grudziądz is fun” – wymyślone na potrzeby serialu. W serialu hotel dzieliło 

kilka kroków od plaży (bohaterowie szli tam na pieszo), natomiast w rzeczywistości między 

hotelem, a plażą jest 20 kilometrów drogi. 

 

Giżycko 

W innym odcinku serialu postawiono na promocję Giżycka – dzięki temu telewidzowie  

w całej Polsce przekonali się, jakim wspaniałym miejscem na aktywne spędzenie wolnego 

czasu w towarzystwie przyjaciół i rodziny jest stolica Mazur. „Giżycko w nowej szacie” –  

już sama nazwa, jak w innych odcinkach poświęconych promocji miejsc nawiązywała do 

ulokowanej w serialu miejscowości. W tym odcinku serialowa rodzina wybrała się do Giżycka 

na ślub koleżanki. Boscy korzystali z wielu atrakcji Krainy Wielkich Jezior Mazurskich – 

„zobacz jesteśmy w centrum Krainy Wielkich Jezior Mazurskich – najpiękniejszym miejscu 

Europy, jednym z czternastu najpiękniejszych na świecie”. 

W jednej ze scen Natalia rozmawiając ze swoją przyjaciółką zachwycała się Giżyckiem – 

„Jesteśmy już w Giżycku, chcieliśmy tu przyjechać dzień wcześniej (…) poza tym kochana tu 

jest tak wspaniale, świeże powietrze, nie to co ten cholerny smog” – co zwraca uwagę widza, 

że jest to jeden z wielkich atutów tego miasta. 
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Najwięcej uwagi i czasu poświęcono na sceny, w których przedstawiane były wycieczki 

krajoznawcze. Znalazło się ich w tym odcinku kilka. W wycieczce do Twierdzy Wojen 

znajdującej się na terenach Giżycka, udział wzięło małżeństwo Boskich wraz z synami. 

Przewodnik opowiedział historię miasta i miejsca. Użycie przewodnika było doskonałym 

pomysłem, ponieważ dzięki temu bardzo naturalnie i wyczerpująco przekazano informacje  

o mieście. 

W odcinku pokazano widzom dużo atrakcji dla rodzin, walory turystyczne gwarantujące 

atrakcje w trakcie dłuższego pobytu i weekendowego wypadu. W serialu zostały podkreślone 

największe atuty miasta: czysta woda, czyste powietrze oraz słońce (www.burmistrz 

waszkiewicz.pl). Dzięki ulokowaniu tej miejscowości zwrócono uwagę telewidzów na 

charakterystyczne i warte obejrzenia punkty (m.in. zabytki) oraz ciekawe formy spędzania 

wolnego czasu. 

Oprócz wymienionych powyżej przykładów lokowana miast, miejsc czy regionów, można 

wskazać inne liczne przykłady wykorzystywania tej formy promocji w serialu Rodzinka.pl.  

W emitowanym w TVP 2 serialu rodzina Boskich często udawała się na wycieczki w różne 

miejsca Polski, m.in. do województwa lubuskiego, na wakacje do Gdyni, spędzała urlop  

w Bukowinie Tatrzańskiej i organizowała wyjazd do Kołobrzegu. 

Znudzenie i zmęczenie standardowymi reklamami sprawia, że rośnie zainteresowanie inną 

formą promocji – product placement, a na przykładzie city placement – czyli promocja miast  

i regionów można wskazać nowe możliwości przekazu. City placement w serialu jest 

ukazywany w bardzo umiejętny sposób, wpleciony w akcję serialu. 

7. Podsumowanie 

Lokowanie produktów w serialu komediowym „Rodzinka.pl” opiera się przede wszystkim 

na zasadach komunikacji perswazyjnej. Najważniejszą rolę odgrywa tu bohater serialowy (czyli 

aktor grający postać w serialu) i jego słowna rekomendacja (informacje o produkcie lub usłudze 

lokowanym w serialu), którego zadaniem jest skuteczne i efektywne przekonanie telewidzów 

do swoich własnych zwyczajów. Postacie z serialu nakłaniają odbiorców do myślenia  

w konkretny sposób, utożsamiania się z nimi i ich zwyczajami, wartościami, które odbiorca 

poznaje oglądając serial. Człowiek oglądający serial nieświadomie zaczyna naśladować 

zwyczaje konsumenckie bohaterów, pragnąc żyć tak jak oni, a w rezultacie – nabywa takie 

same produkty lub usługi, jakich używa aktor w serialu. 

Product placement kształtuje pozytywne postawy konsumentów względem lokowanych 

produktów i dodatkowo w sposób zazwyczaj subtelny nakłania do ich kupna przez włączanie 

do serialu znanych aktorów, grających główne postacie. Aktorzy nie tylko przekazują wzorce 
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do naśladowania, ale głównie zmieniają i kształtują postawy konsumentów względem 

konkretnych produktów. 

Największym atutem lokowania produktów w serialu „Rodzinka.pl” jest grająca w nim 

obsada aktorska. Główni bohaterowie w realnym świecie są bardzo popularni i lubiani. Grają 

tu aktorzy, którzy są bardzo rozpoznawalni (Małgorzata Kożuchowska, Tomasz Karolak) oraz 

młode gwiazdy, uwielbiane przez młodsze pokolenia (serialowi synowie). Zatem prezentacja 

pewnych wzorców, stylu życia może wywierać ogromny wpływ na oglądających serial.  

Ulokowanie konkretnego produktu pozwala zapoznać się z jego atutami. Cechy oferty 

telewidzowie poznają w warunkach naturalnych – w domu serialowej rodzinki Boskich. Poza 

tym, tworzy się silna więź emocjonalna pomiędzy określonym produktem/marką, a osobą 

oglądającą serial. Taki przekaz sprzyja lepszemu zapamiętaniu przedstawianego produktu.  

Nie można jednak przedstawiać określonego produktu, usługi lub marki w sposób 

nieprzemyślany i zbyt nachalny, taki product placement nie jest ani efektywny, ani nie buduje 

pozytywnych relacji odbiorcy do marki. 

W serialu „Rodzinka.pl” znaleziono pozytywny przekaz dotyczący miejsc, wciąż jednak 

pozostawia wiele do życzenia konwencja promowania innych, zbyt nachalnie lokowanych 

produktów. Umieszczony w serialu produkt powinien występować na ekranie telewizora nie 

dłużej niż 3 sekundy (także zbliżenia) i być jak najlepiej i najmocniej wpleciony w fabułę 

odcinka. Poza długością ujęcia, w którym ukazana jest marka/produkt, istotną kwestią 

pozostaje częstotliwość powtarzania ujęcia w danym odcinku. Ulokowanie jednego lub dwóch 

różnych produktów w jednym odcinku nie wywołuje niechęci odbiorcy, lecz większa liczba 

promowanych produktów może spowodować negatywną reakcję widza.  
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