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Internet. To słowo zadomowiło się w języku na dobre. Sieć stała się częścią na
szego życia, naszej codzienności. Coraz częściej jako użytkownicy nie potra
fimy sobie wyobrazić funkcjonowania bez dostępu do niej, a w chwili obecnej 
jesteśmy świadkami rewolucji przemysłowej, którą określa się mianem ada
ptacji cyfrowej. 
Dzięki internetowi powstało wiele pomysłów biznesowych i nowych zawodów, 
a niejedno przedsiębiorstwo tylko dzięki niemu będzie w stanie przetrwać 
i dalej się rozwijać. Dla wielu osób zaskoczeniem będzie fakt, że dzięki temu 
medium XXI wieku gospodarka cyfrowa ma obecnie większy udział w PKB niż 
rolnictwo czy górnictwo. Adaptacja cyfrowa jest obecnie zjawiskiem natural
nym, którego nie można zatrzymać. Należy ją więc zrozumieć i wykorzystać 
szansę, jaką daje. Pamiętajmy bowiem, że dane są jak ropa naftowa przyszło
ści, a internet to rurociąg, do którego wszyscy mamy nieograniczony dostęp.

To już kolejny raport będący owocem długoletniej współpracy pomiędzy IAB 
i PwC. Tym razem wspólnie zastanawialiśmy się nad perspektywami rozwo
ju różnych segmentów gospodarki internetowej oraz nad rolą, jaką internet 
pełni w naszym życiu ekonomicznym.  
Dzięki internetowi maleją koszty transakcyjne, rośnie poziom konkurencyj
ności rynków, w niewiarygodny sposób wrasta nie tylko dostęp do informa
cji, ale również możliwości jej wytworzenia i przechowywania. Jednak nie 
uwzględniając nawet tych aspektów, doskonale widać rosnącą rolę sieci w na
szej gospodarce. Przeciętny Polak, wliczając w to osoby starsze i dzieci, wyda
je już – używając tylko myszki i klawiatury – ponad 1000 złotych rocznie. Od
setek firm, których „nie ma w sieci” nie przekracza 5 proc. Już same te dane 
czynią branżę internetową jednym z większych sektorów gospodarki w Polsce. 
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Drogi czytelniku, serdecznie zapraszam do lektury raportu, który jest efek
tem wieloletniej współpracy IAB Polska oraz PwC. Organizacje te na łamach 
niniejszego opracowania złożyły swe kluczowe kompetencje – PwC ogrom
ną wiedzę na temat gospodarki, zaś IAB Polska w obszarze branży interneto
wej. Wkład ten znalazł odzwierciedlenie w strukturze raportu, który składa 
się z dwóch kluczowych części.

Pierwsza z nich obejmuje przede wszystkim metaanalizy na podstawie dwóch 
badań ilościowych przygotowanych przez PwC oraz zrealizowanych przez 
IIBR (Grupa IQS) ze wsparciem firm członkowskich IAB Polska. Badania te 
posłużyły do analiz rynku biznesowego (projekt został zrealizowany z pomo
cą Panoramy Firm) oraz konsumenckiego (tu partnerami byli: Ad!vice, Grupa 
Gazeta.pl, GG Network, Goldbach Audience, Grupa WP, Interia, Onet). Udział 
partnerów zapewnił uzyskanie rzetelnych wyników, które zostały osiągnięte 
m.in. poprzez reprezentatywną próbę 5000 polskich internautów oraz 300 
przedsiębiorstw, losowaną z operatu sięgającego prawie 1 mln firm, odzwier
ciedlającą strukturę PKD raportowaną przez GUS. Ta część badania kwanty
fikuje m.in. wartość konsumenckiego ehandlu czy skalę wykorzystania inter
netu w polskim biznesie. Dzięki metaanalizom dowiemy się m.in., że:  
•   udział wydatków konsumpcyjnych realizowanych przez internet w całkowi

tej konsumpcji prywatnej wynosi ponad 4 proc., a ich wartość w 2013 roku 
wyniosła około 42 mld złotych, 

•   ogromny potencjał gospodarczy tkwi w przedsiębiorstwach z małych i śred
nich miast, a zatem zwiększanie zasięgu cyfryzacji może przynieść gospo
darce efekty proporcjonalne do stopnia jej wzrostu. 

Drugą część raportu stanowi jakościowa analiza przygotowana przez eksper
tów Grup Roboczych w ramach działań prowadzonych przez Związek Praco
dawców Branży Internetowej, wzbogacona przede wszystkim o dane badania 
AdEx – realizowanego przez IAB Polska we współpracy z PwC od 2007 roku – 
które stało się standardem rynkowym i podstawą dalszych pogłębionych ana
liz wartości i potencjału rynku cyfrowego. W tej części raportu autorzy sku
pili się na kluczowych formach komunikacji i marketingu online – zarówno 
tradycyjnych (jak reklama graficzna, marketing w wyszukiwarkach, katalogi 
czy email), jak również tych, które w chwili obecnej są na etapie dynamiczne
go rozwoju (np. wideo online, mobile, programmatic, czy content marketing). 
Artykuły w tej części skupiają się na czterech perspektywach: mechanice ryn
ku, trendach, barierach oraz potencjale. 

Życzę Państwu pasjonującej lektury niniejszego raportu dotyczącego me
dium XXI wieku, które zadomowiło się w naszej egzystencji o wiele szybciej 
niż wszystkie wcześniejsze nośniki informacji i rozrywki. Żadne z nich nie 
miało tak ogromnego przełożenia na biznes, jak ma to miejsce w przypad
ku internetu. 

Wstęp

PaWeł kolenda, 
Dyrektor ds. badań, IAB Polska 
Redaktor naukowy raportu



1. Więcej: “E-konsumenci – Consumer Jo-
urney Online”, IAB Polska 2013.
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35 proc. użytkowników 
internetu robi zakupy 
w sieci co najmniej 
kilka razy w miesiącu
Internet wciąż nie jest miejscem, 
w którym – nawet używający sie
ci – Polacy dokonują codziennych 
zakupów. Tylko 10 proc. czyni to 
co najmniej kilka razy w tygodniu. 
Z drugiej strony jedynie 30 proc. in
ternautów nie robi ich w ogóle lub 
czyni to bardzo rzadko. Najczęściej 
korzystamy z tej możliwości kil
ka lub kilkanaście razy w roku. Re
latywnie rzadko internet używany 
jest również w innych celach zwią
zanych z dokonywaniem zakupów. 
Prawie 42 proc. użytkowników nie 
poszukuje tam informacji handlo
wych częściej niż kilka razy w roku. 
Znacznie częściej natomiast zagląda
my do sieci w celu obsługi konta ban
kowego – aż 37 proc. badanych czyni 
to co najmniej kilka razy w tygodniu, 
co można oznaczać, że kontakt on
line jest jedyną drogą komunika
cji użytkownika ze swoim bankiem. 
Dla bardzo wielu internet jest ka
nałem, dzięki któremu utrzymuje 

korzystając z internetu 
najczęściej używamy 
komputerów i laptopów
Choć nie ma specjalnych różnic mię
dzy wykonywanymi w internecie 
czynnościami, urządzenia mobil
ne są zdecydowanie mniej popular
ne w porównaniu ze stacjonarnymi 
w momencie dokonywania inter
netowych zakupów lub korzysta
nia z usług bankowych. W obu 
przypadkach, więcej niż 90 proc. 
odpowiadających korzysta najczę
ściej z komputerów stacjonarnych 
lub laptopów. Nawet do poszukiwa
nia informacji handlowych relatyw
nie rzadko używamy urządzeń mo
bilnych. Ze smartfonów i tabletów 
znacznie częściej z kolei korzystamy 
w celach komunikacyjnych, np. bę
dąc na portalach społecznościowych.

W sieci najczęściej 
kupujemy odzież i obuwie
Około 42 proc. ankietowanych in
ternautów zadeklarowało zakup 
odzieży i obuwia w internecie w cią
gu ostatnich 12 miesięcy. Bardzo 
podobny odsetek użytkowników  
(41 proc.) deklaruje opłacanie tam 
rachunków. Zdecydowanie naj
rzadziej kupujemy w sieci alkoho
le i inne używki, rzadko – żywność, 
chemię gospodarczą oraz usługi edu
kacyjne. Jest to zgodne z wcześniej
szą obserwacją, iż internet nie jest 
miejscem naszych codziennych za
kupów. W sieci kupujemy raczej do
bra o wyższej jednostkowej cenie 
i dłuższej trwałości. Relatywnie czę
sto szukamy tam ciekawej oferty kul
turalnej i turystycznej.

przeniesienie 
wydatków do sieci
Decydując się na kupowanie okre
ślonych towarów w sieci, zostawia
my tam istotną część wydatków. Po 
wejściu do sklepu internetowego  

się kontrolę nad finansami, a tak
że realizuje przelewy związane np. 
z realizacją regularnych opłat. Wciąż  
jednak najczęściej wchodzimy do 
sieci w celu sprawdzania poczty  
email – aż 53 proc. badanych robi to 
codziennie, 46 proc. każdego dnia 
czyta informacje na portalach, a 45 
proc. korzysta z portali społeczno
ściowych. Można oczywiście przy
jąć, iż znaczny odsetek tych czynno
ści prowadzi w końcu do dokonania 
zakupów w sieci, przede wszystkim 
dzięki powszechnie obecnym akcjom 
reklamowym.1 Niezwykle rzadko na
tomiast, pomimo szeroko zakrojo
nej akcji promocyjnej oraz nowych 
narzędzi, korzystamy z internetu 
w celu załatwienia spraw urzędo
wych. Aż 40 proc. internautów nie 
robi tego w ogóle. Wyniki te potwier
dzają odpowiedzi użytkowników sie
ci na inne pytanie, w którym tylko 
10 proc. deklaruje, iż znaczącą część 
spraw urzędowych załatwia przez in
ternet. 56 proc. badanych stwierdza 
natomiast, że z założenia nie korzy
sta z tej drogi komunikacji z admini
stracją publiczną.

Udział płatności realizowanych przez internet  
w całkowitej konsumpcji prywatnej wynosi ponad  
4 proc. oznacza to, że w 2013 roku wartość  
ta wyniosła około 42 mld złotych. 
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Metaanalizy
Rynek konsumencki
MAteUSZ WAleWSkI – Senior Economist, PwC
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Celem analizy było okre-
ślenie znaczenia transakcji 
dokonywanych w internecie 
dla ogólnego poziomu kon-
sumpcji w Polsce. W związku 
z tym przebadano skłonność 
Polaków do dokonywania 
zakupów w internecie, ko-
rzystania za jego pośrednic-
twem z usług bankowych, 
w szczególności do wyko-
nywania opłat (np. woda, 
światło, gaz itp.), które 
stanowią istotną (ponad 
10 proc.) część wydatków 
konsumpcyjnych polskich 
gospodarstw domowych. 
Analiza jest oparta o wy-
niki badania ankietowego 
przeprowadzonego na 
ogólnopolskiej i reprezenta-
tywnej grupie 5000 polskich 
internautów. Badanie zreali-
zował IIBR (Grupa IQS) drogą 
internetową w sierpniu 2014 
roku na przestrzeni part-
nerów badania: Ad!Vice, 
GG Network, Goldbach 
Audience, Grupa Gazeta.pl, 
Interia, Onet, GWP. W celu 
wyliczenia wielkości handlu 
internetowego w Polsce 
oraz dla określenia jego roli 
w gospodarce, dane uzy-
skane w badaniu zestawiono 
z dostępnymi w europejskiej 
bazie danych EUROSTAT 
informacjami dotyczącymi 
wielkości całkowitej kon-
sumpcji towarów i usług 
w Polsce w 2012 roku. Otrzy-
mane szacunki dotyczące 
udziału internetu w całko-
witej konsumpcji uwzględ-
niają wyłącznie odpowiedzi 
użytkowników internetu. 
Dla określenia całkowitego 
odsetka internautów wśród 
ogółu Polaków użyto danych 
pochodzących z badania 
Diagnoza Społeczna 2013. 
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WpłyW internetu na gospodarkę W poLsCe

Rozmiar handlu 
internetowego w polsce
Biorąc pod uwagę odsetek internau
tów kupujących w sieci, udział zaku
pów internetowych w ogóle wydat
ków na poszczególne produkty oraz 
dane dotyczące rozpowszechnienia 
użytkowania internetu (Diagnoza 
Społeczna 2013) można dokonać 
uproszczonego szacunku udziału 
transakcji internetowych w całkowi
tej konsumpcji poszczególnych dóbr 
i usług w Polsce. Okazuje się, iż około 
20 proc. całkowitej kwoty, jaką Polacy  
wydają na opłacanie codziennych ra
chunków jest transferowana z uży
ciem kanałów internetowych. Choć 
trudno uznać tego rodzaju wydatki 
za „zakupy” dokonywane w inter
necie, nie można nie zauważyć tego 
faktu i nie docenić stopnia, w jakim 

oferującego dany asortyment, za
spokajamy tam od 30 do 50 proc. 
potrzeb. Oznacza to, iż po przekro
czeniu pewnej bariery wejścia do
ceniamy wygodę zakupów interne
towych. Jeszcze bardziej widać to 
wtedy, gdy internet nie jest sensu 
stricte miejscem dokonywania za
kupów, a sposobem realizacji trans
akcji. Osoby, które decydują się na 
dokonywanie za pośrednictwem in
ternetu płatności związanych z ra
chunkami (woda, światło gaz itp.) re
alizują w ten sposób ponad 70 proc. 
transakcji. Najmniej intensywnie 
(około 30 proc. wydatków) kupuje
my w sieci kosmetyki i środki higie
ny osobistej, meble oraz produkty  
farmaceutyczne. Oznacza to, że nie 
przywiązujemy wagi do miejsca re
alizacji tych zakupów. 

Częstotliwość korzystania z internetu w określonych celach

  codziennie
  kilka razy w tygodniu
  kilka razy w miesiącu

  kilka razy w roku
  rzadziej niż kilka razy w roku
  nigdy

Źródło: IAB Polska/PwC/IIBR, sierpień 2014
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Szacowany udział zakupów w sieci w całości wydatków na daną  
grupę towarów i usług wśród kupujących

MAteUSZ 
WAleWSkI
Senior 
Economist, 
PwC

transakcje internetowe upraszcza
ją proces opłacania rachunków oraz 
kosztów z tym związanych – opłat 
transakcyjnych oraz czasu poświę
conego na tradycyjne dokonywanie 
płatności. Podobna uwaga dotyczy 
kupowanych drogą internetową pro
duktów finansowych, które są często 
bezpośrednio powiązane z kontami 
bankowymi. Zakupami dokonywa
nymi w internecie można już nato
miast nazwać nabywane w ten sposób 
książki, płyty muzyczne i wideo, gry 
oraz odzież i obuwie. Szacunki wska
zują, iż około 9 proc. przeznaczanych 
na te cele kwot wydajemy w sklepach 
internetowych. Relatywnie dużo (57 
proc.) wydajemy tą drogą również na 
telefony, komputery, bilety na im
prezy kulturalne oraz artykuły mo
toryzacyjne.

Przez internet realizujemy ponad 
4 proc. całkowitych wydatków kon
sumpcyjnych, czyli około 42 mld zł. 
Po odjęciu od tego kwot związanych 
z opłacaniem rachunków oraz zaku
pem produktów finansowych otrzy
mujemy około 22 mld zł – kwotę bli
ską innym szacunkom rozmiarów 
handlu internetowego w Polsce. ●

Źródło: IAB Polska/PwC/IIBR, sierpień 2014

 codzienne rachunki  
(prąd, woda, gaz itp.)

art. gospodarstwa domowego  
(pralki itp.)

usługi finansowe – ubezpieczenia, usługi 
bankowe itp.

usługi edukacyjne 

alkohole i inne używki

żywność i napoje bezalkoholowe

komputery i sprzęt audio-video

odzież, buty i dodatki

usługi turystyczne, hotele

produkty higieny osobistej, kosmetyki, 
perfumy itp.

produkty dla zwierząt

chemia gospodarcza, art. czystościowe

telefony i usługi telekomunikacyjne

produkty farmaceutyczne

bilety do kina, teatru, inne imprezy

książki, płyty muzyczne i wideo, gry

meble, art. dekoracyjne itp.

artykuły motoryzacyjne
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Źródło: Megapanel PBI/Gemius, dane za czerwiec dla internautów w wieku 7+  
(Real Users) 

liczba internautów w polsce w latach (mln)

06.2011 06.201306.2010 06.2012 06.2014

W polsce wciąż rośnie 
liczba internautów. 
Według Megapanel PBI/ 
Gemius w ciągu ostatnich 
5 lat przybyło ich o ponad 
1,2 miliona. Patrząc z per-
spektywy całej populacji 
– w roku 2010 penetracja 
internetu wśród Polaków 
w wieku 15 i więcej lat prze-
kroczyła w Polsce połowę 
(52,4 proc. wg Millward-
Brown NetTrack), zaś na 
koniec pierwszego półro-
cza 2014 roku osiągnęła 
już prawie dwie trzecie.
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około 39 proc. badanych 
przedsiębiorców prowadzi 
sprzedaż produktów 
i usług w internecie
Mimo rosnącej dostępności i po
wszechności wykorzystania usług 
dostępu do internetu, ciągle nie 
jest on traktowany jako niezbędne 
narzędzie sprzedaży – ponad poło
wa (58 proc.) uczestników badania 
jednoznacznie wskazała, że nie pro
wadzi sprzedaży w internecie. Inte
resującym z tego punktu widzenia 
faktem jest relatywnie niewielkie 
zróżnicowanie odpowiedzi na pyta
nie dotyczące wykorzystania sprze
daży internetowej ze względu na 
wielkość i miejsce prowadzonej dzia
łalności. 

Najwięcej firm (ponad 60 proc.) ko
rzystających ze sprzedaży interneto
wej prowadzi działalność w branżach 
motoryzacyjnej, turystycznej, logi
stycznej, telekomunikacyjnej oraz 
obrotu nieruchomościami. Na prze
ciwległym biegunie znajdują się fi
nanse i ubezpieczenia, budownictwo, 
a także edukacja, kultura i sztuka, 

weźmiemy pod uwagę fakt, że dwie 
trzecie uczestników badania repre
zentuje firmy zatrudniające mniej 
niż 10 osób. W ich przypadku możli
wość uruchomienia od podstaw bądź 
rozwinięcia dotychczasowych form 
sprzedaży bez ponoszenia nakła
dów związanych z budową własne
go sklepu, a następnie ograniczenia 
kosztów jego bieżącego funkcjono
wania, istotnie redukuje barierę wej
ścia i ogranicza ryzyko prowadzenia 
działalności. Warto również zwrócić 
uwagę na obecność wśród udzielo
nych odpowiedzi (w kategorii inne) 
zarówno wskazań na koresponden
cję email, jak i wykorzystanie za
awansowanych narzędzi społecz
nościowych, co wskazuje na dużą 
rozpiętość pod względem dojrzało
ści stosowanych rozwiązań handlu 
elektronicznego.

Jeśli chodzi o znaczenie handlu in
ternetowego dla firmy, większość 
odpowiedzi wskazuje na jego uzu
pełniający wobec innych form cha
rakter. Widoczny jest jednak rela
tywnie duży udział (23 proc. wśród 
deklarujących sprzedaży interne
tową) firm, dla których taka for
ma sprzedaży stanowi podstawową 
działalność (80 proc. i więcej całko
witej sprzedaży realizowanej przez 
internet).

około 46 proc. 
badanych spodziewa 
się wzrostu udziału 
kanałów internetowych 
w ich sprzedaży
Jedynie nieznaczna grupa uczest
ników badania przewiduje w naj
bliższym czasie spadek znaczenia 
elektronicznych form sprzedaży, 
podczas gdy 46 proc. spośród nich 
spodziewa się wzrostu jej udziału 
w sprzedaży ogółem. Wygodne i bez
pieczne mechanizmy płatności wska
zywane były jako element niezbędny 
do rozwoju handlu elektronicznego. 
Na drodze do ich upowszechnienia 
w Polsce przez wiele lat stało kilka 

 

w przypadku których mniej niż 30 
proc. uczestników badania prowadzi 
sprzedaż przez internet.

23 proc. z prowadzących 
sprzedaż w internecie 
ma własny e-sklep
Poza kwestią sprzedaży w interne
cie interesującym zagadnieniem był 
wybór narzędzi wykorzystywanych 
w tym celu przez firmy oraz znacze
nie tego kanału sprzedaży dla ich 
działalności – mierzone udziałem 
sprzedaży internetowej w sprzeda
ży ogółem. Własny sklep interneto
wy jest dopiero trzecim pod wzglę
dem popularności rozwiązaniem 
wskazywanym przez uczestników 
badania prowadzących jakąkolwiek 
formę sprzedaży w internecie. Zde
cydowanie najczęściej wykorzysty
wane są zewnętrzne platformy oraz 
proste formularze zamówień pozba
wione funkcjonalności związanych 
z ich dalszą automatyczną obsługą. 
Obie opcje wskazane zostały przez 
47 proc. uczestników. Popularność 
wykorzystania dostępnych platform 
ecommerce jest dość naturalna, jeśli 

dla biznesu internet wciąż jest przede wszystkim 
kanałem komunikacji, choć rola sprzedaży i zakupów 
w sieci rośnie, a przedsiębiorcy spodziewają się 
wzrostu znaczenia tego kanału w handlu. 

Rynek biznesowy
AdAM głąb – Manager, PwC
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czynników, m.in. relatywnie niski 
(w porównaniu do krajów wiodących 
w rozwoju handlu elektronicznego) 
odsetek posiadaczy kart kredyto
wych czy brak jednolitych standar
dów technicznych i organizacyjnych 
utrudniających współpracę z insty
tucjami finansowymi uczestniczą
cymi w przetwarzaniu transakcji. 
Odpowiedzi udzielone przez uczest
ników badania wskazują na to, że 
przynajmniej w dużej części pro
blem ten można uznać za rozwią
zany. W przypadku rozliczeń B2C 
najważniejszym mechanizmem wy
korzystywanym przez około 39 proc. 
uczestników badania prowadzących 
sprzedaż w internecie są płatności 
online bądź szybkie przelewy inter
netowe. Drugim, co do popularno
ści, rozwiązaniem jest akceptacja 
płatności realizowanych za pomo
cą karty kredytowej – takie rozwią
zanie udostępnia 23 proc. uczestni
ków badania. W przypadku rozliczeń 
z dostawcami, partnerami bizneso
wymi oraz administracją 59 proc. ba
danych przedsiębiorców wskazuje na 
wykorzystanie bankowości elektro
nicznej. Jednocześnie około 20 proc. 
prowadzących sprzedaż interneto
wą nie udostępnia żadnych tego typu 
mechanizmów płatności, polegając 
na tradycyjnych rozwiązaniach płat
ności przy odbiorze bądź przelewem.

W ramach ankiety uczestnikom ba
dania zadano również pytania doty
czące wykorzystywanych przez nich 
elektronicznych kanałów komunika
cji z klientami. Zdecydowanie wio
dącą rolę odgrywa w tym przypadku 
poczta elektroniczna – wykorzysty
wana przez 92 proc. uczestniczących 
w badaniu firm. Na drugim miejscu 
znajdują się zamieszczone na stro
nach www formularze pozwalają
ce na zadanie pytań bądź skierowa
nie prośby o kontakt. W końcu na 
trzecim i czwartym miejscu, z bar
dzo zbliżonym wynikiem (odpowied
nio 36 i 35 proc.), znajdują się profi
le w bazach i wyszukiwarkach firm 

odsetek firm prowadzących sprzedaż w internecie według branży 

Udział sprzedaży internetowej w sprzedaży ogółem

Źródło: IAB Polska/PwC/IIBR, sierpień 2014, możliwość wyboru wielu odpowiedzi

Źródło: IAB Polska/PwC/IIBR, sierpień 2014
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Celem badania było określe-
nie znaczenia internetu dla 
działalności polskich przed-
siębiorców. W tym celu prze-
badano zakres wykorzystania 
jego możliwości oraz wagę 
w najważniejszych obszarach 
działalności – kontaktach  
z klientami, współpracy  
z dostawcami i partnerami  
biznesowymi oraz w rela-
cjach z administracją  
i urzędami. Podstawą analizy 
są wyniki badania ankieto-
wego przeprowadzonego 
drogą internetową na 
ogólnopolskiej grupie firm. 
W badaniu wzięli udział 
przedstawiciele 300 przedsię-
biorstw. Próba odzwierciedla 
strukturę firm ze względu na 
klasyfikację PKD (wg GUS), 
jednak nie jest reprezenta-
tywna ze względu na liczbę 
zatrudnionych. Nie można 
więc uogólniać wyników na 
całą populację przedsiębior-
ców. Badanie zrealizował 
IIBR (Grupa IQS) w sierpniu 
2014 roku z wykorzystaniem 
baz adresowych Panoramy 
Firm. Operat wyniósł około 
1 mln przedsiębiorców. Pod 
względem wielkości prowa-
dzonej działalności wyraźna 
była przewaga osób prowa-
dzących samodzielną dzia-
łalność gospodarczą i firm 
zatrudniających mniej niż 10 
osób. W badaniui najliczniej 
reprezentowane były firmy 
z dużych miast (ponad jedna 
trzecia wskazań), udział 
pozostałych miejscowości 
był relatywnie wyrównany. 
Wśród uczestników badania 
największą grupę stano-
wili przedstawiciele usług 
i handlu – połowa wskazań 
dotyczących przedmiotu 
prowadzonej działalności.
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oraz profile w serwisach społeczno
ściowych. Ciągle niewielkie znacze
nie mają aplikacje mobilne wyko
rzystywane przez mniej niż 10 proc. 
firm uczestniczących w badaniu.

dla ponad 20 proc. 
uczestników badania 
internet jest istotnym 
kanałem komunikacji 
z administracją
Kolejne aspekty funkcjonowania 
firmy w internecie, które były bra
ne pod uwagę w badaniu, dotyczyły 
wykorzystywania internetu w rela
cjach z partnerami biznesowymi, do
stawcami oraz administracją. Ponad 
połowa badanych (59 proc.) wskaza
ła, że nie używa tego kanału w ogóle 
bądź tylko w nieznacznym stopniu 
(udział w wartości realizowanych za
kupów nieprzekraczający 10 proc.). 
Z drugiej strony odsetek firm de
klarujących przynajmniej minimal
ny udział transakcji internetowych 
w zakupach realizowanych na po
trzeby prowadzonej działalności jest 
w badanej grupie blisko dwukrotnie 
wyższy niż odsetek przedsiębiorców 
sprzedających w internecie.

Paradoksalnie w największym – 
w porównaniu do relacji z klientami 
i partnerami – stopniu, uczestni
cy badania skłonni byli polegać na 
kanałach internetowych w swoich 
relacjach z administracją publicz
ną. W tym przypadku tylko 22 proc. 
z nich wskazało, że nie korzysta z ka
nałów elektronicznych, choć dla 30 
proc. mają one w tym kontekście 
bardzo niewielkie bądź niewielkie 
znaczenie.

Na końcu warto zwrócić uwagę na re
latywnie dużą popularność handlu 
internetowego wśród firm działają
cych na terenach wiejskich – zajmu
ją one trzecie miejsce pod względem 
aktywności w tym obszarze (41 proc. 
firm prowadzi sprzedaż swoich pro
duktów i usług w ten sposób). Ko
rzystają one z formularzy na swojej 
stronie oraz zewnętrznych narzędzi, 
np. serwisów aukcyjnych i platfor
my ecommerce. Takie podejście po
zwalana na relatywnie łatwe i niewy
magające istotnego zaangażowania 
kapitałowego rozszerzenie zasięgu 
prowadzonej działalności poza ogra
niczony lokalny rynek. ●

AdAM głąb
Manager, PwC

Udział kanałów elektronicznych w zakupach na potrzeby firmy 

Źródło: IAB Polska/PwC/IIBR, sierpień 2014
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biznes
W 2013 roku 95 proc. polskich 
przedsiębiorstw zatrudniających 
ponad 10 osób korzystało z kom
puterów do wykonywania obowiąz
ków służbowych, a 90 proc. posiada
ło dostęp do internetu.4 Choć przede 
wszystkim łączą się z siecią przy po
mocy łącz szerokopasmowych, pra
wie połowa korzysta również z po
łączeń mobilnych. Wiele firm opiera 
swoją działalność na funkcjonowa
niu w sieci, począwszy od finansów 
oraz sprzedaży, poprzez edukację, 
a skończywszy na korespondencji.

Biznes na każdym kroku wykorzy
stuje internet w codziennej pracy. 
Dwie trzecie przedsiębiorstw posia
da własną stronę internetową, a 19 
proc. korzysta z mediów społeczno
ściowych. Częściej są to firmy zwią
zane z nowymi technologiami i ko
munikacją, rzadziej działające poza 
siecią, np. budowlane. Przedsię
biorstwa wykorzystują swoje strony 
przede wszystkim w celu budowania  

wizerunku wśród odbiorców oraz za
prezentowania swoich wyrobów, ka
talogów czy cenników.

Na przestrzeni dwóch lat wzrósł 
udział urządzeń mobilnych, z któ
rych internauci łączą się z siecią. 
Zważywszy, że już ponad 44 proc. 
Polaków5 posiada smartfony, nie dzi
wi informacja, że od czerwca 2012 
roku zarejestrowano ponad 1,2 mld 
więcej odsłon mobilnych.5 Otwiera 
to tym samym nowe możliwości do
tarcia do potencjalnych klientów. Po
przez wykorzystanie kanałów mobil
nych można skrócić dystans między 
produktem a jego użytkownikiem, 
zarówno jeśli chodzi o samą promo
cję czy dystrybucję, jak i cały proces 

„customer journey”.

produkty i usługi
Wraz z upowszechnianiem się inter
netu powstały nowe obszary usług 
i produktów, jednak należy także 
zwrócić uwagę na przeniesienie ist
niejących już usług i produktów do 

sieci. Przykładem może być ciągle 
rozwijający się ehandel. Obecnie 
na rynku funkcjonuje około 14 tys. 
sklepów internetowych, a ich licz
ba każdego roku rośnie. Choć we
dług danych Megapanel PBI/Gemius 
najbardziej popularnymi wśród in
ternautów witrynami nadal są te 
związane z kulturą i rozrywką, to 
na kolejnych miejscach plasują się 
strony związane z procesem zaku
powym – wyszukiwarki i katalogi, 
a także strony firmowe, które mogą 
wspierać ecommerce w sprzeda
ży i promocji. Witryny z kategorii  
ecommerce przyciągają miesięcznie 
ponad 80 proc. internautów. 

Wpływ internetu i zmiany przez nie
go wywołane widać wyraźnie m.in. 
w branży rozrywkowej. Od kilku lat 
pojawiają się informacje o zmierz
chu tradycyjnego rynku fonogra
ficznego. Wydawcy płyt pokazują 
coroczne spadki wpływów ze sprze
daży. Internauci bowiem, preferując 
darmowy dostęp do treści, wybiera
ją serwisy bezpłatne. Wśród użyt
kowników sieci popularne są radia 
internetowe oraz serwisy muzyczne. 
W siłę rosną takie strony, jak deezer 
czy spotify. Jak podaje Związek Pro
ducentów AudioVideo wpływy z re
klam z tego typu serwisów wzrosły 
o 22 proc. i wyniosły 8,5 mln zł. Pol
scy internauci wydali na zakup abo
namentów w takich serwisach nie
mal 7 mln zł. 

Współzależność
Kiedy pod koniec 2008 roku Polska 
musiała zmierzyć się ze skutkami 
światowego kryzysu gospodarczego, 
również w internecie można było 

2. 63,9% Polaków w wieku powyżej 15 lat; 
źródło danych: NetTrack VIII 2013–VII 2014.

3. Megapanel PBI/Gemius,  
I 2005–VI 2014.

4. Raport GUS, Społeczeństwo informa-
cyjne, 2013.

5. Źródło danych: TNS Mobile Life 2013.

6. Źródło danych: Megapanel PBI/Ge-
mius, VI 2013–VI 2014.
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jeszcze 10 lat temu liczba użytkowników internetu  
nie przekraczała 9 milionów. dziś korzysta z niego  
już niemal 2/3 polaków2, co oznacza 2,5-krotny wzrost 
popularności tego medium.3 nie dziwi więc silna 
zależność, która zachodzi między tym, co dzieje się  
w internecie a gospodarką. 

Konwergencja 
gospodarki  
i internetu
joAnnA CIeMnIeWSkA – Specjalista ds. badań,  
Polskie Badania Internetu (PBI)
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zaobserwować wynikające z tego 
faktu zmiany. Stosunkowo duże 
skutki spowolnienia gospodarcze
go odczuli właściciele stron firmo
wych, szczególnie tych zajmujących 
się transportem (odnotowali spa
dek o 550 tys. użytkowników). In
ternauci rzadziej odwiedzali również 
strony banków (spadek o 96 tys.)7. 
Dekoniunktura okazała się być nato
miast sprzyjająca sklepom z katego
rii FMCG. W ciągu roku zyskały one 
ponad 1,2 mln nowych użytkowni
ków, z czego 450 tys. tylko strona 
tchibo.pl. 

Drugą ważną kategorią, która stra
ciła na kryzysie jest ecommerce. 
Najwięcej użytkowników odeszło 
od aukcji oraz sklepów interneto
wych. Polscy internauci w tym cza
sie w mniejszym stopniu interesowa
li się multimediami w sieci (spadek 
o 263 tys. użytkowników) i usługa
mi fotograficznymi (spadek o 173 
tys.). Częściej natomiast zaglądali na 
strony aptek (wzrost o 381 tys.) czy 
sklepów motoryzacyjnych (wzrost 
o 510 tys.). Serwis Allegro.pl, mimo 
spadków w kategorii „aukcje”, zy
skał ponad 0,5 mln nowych od
biorców. Szczególny przyrost liczby 
użytkowników zanotowano wśród 
osób w wieku produkcyjnym (mię
dzy 25 a 44 rokiem życia) oraz lepiej 
wykształconych (z tytułem licencja
ta lub magistra). 

Internauci żywiołowo reagują w sie
ci na zmieniającą się sytuację wo
kół nich oraz pojawiające się zjawi
ska. Sztandarowym już przykładem 
jest wzrost popularności witryn 
sportowych w trakcie trwania Euro 
2012 czy spadek oglądalności ser
wisów turystycznych zaraz po se
rii głośnych bankructw przewoźni
ków turystycznych. W czerwcu 2012 
roku odsetek internautów oglądają
cych witryny sportowe wzrósł o 19 

Miesięczny zasięg poszczególnych typów stron w polsce

liczba użytkowników poszczególnych serwisów w polsce w latach (mln)

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, dane za czerwiec wśród internautów w wieku 7+

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, dane dla internautów w wieku 7+ (Real Users)
7. Porównanie: styczeń 2009 do stycznia 
2008, Megapanel PBI/Gemius. 
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Internet to najważniejszy  
z wynalazków ludzkości, który 
w ostatnich latach miał  
istotny wpływ na zmiany  
w gospodarce globalnej. 
Szczególnie ciekawym obsza-
rem jest handel elektroniczny. 
BCG szacuje, że w 2014 roku 
e-commerce będzie stano-
wił 4 proc., a w 2020 roku już 
10 proc. całkowitego han-
dlu detalicznego w Polsce. 
Wpływ na rozwój handlu 

Jakub 
biczkoWSki
Product Manager, 
Dział Serwisów 
Ekonomicznych, 
Grupa Wirtualna 
Polska

komentarz eksperta

w sieci mają coraz skuteczniej-
sze narzędzia wsparcia sprze-
daży, szczególnie narzędzia 
performance marketingu. 
Dzięki temu, że internet jest 
najlepiej mierzalnym medium, 
każdą kampanię wspierającą 
sprzedaż należy optymalizo-
wać pod kątem ROI w sposób 
ciągły. Nawet w czasie rze-
czywistym. Zauważają to m.in. 
banki, które alokują istotną 
część środków na performance 
marketing w swoich budżetach 
reklamowych. W najbliższych 
miesiącach kluczowe będzie 
jeszcze skuteczniejsze wspie-
ranie sprzedaży partnerów 
Grupy Wirtualna Polska, m.in. 
z za stosowaniem big data.

p.p., by po mistrzostwach wrócić do  
stałego zasięgu, na poziomie oko
ło 50 proc. Branża turystyczna na
tomiast przeżywała poważne zawi
rowania latem 2013 roku – w tym 
czasie zasięg stron należących do tej 
kategorii spadł o 10 p.p., jednak rów
nież w szybkim czasie wrócił do nor
my sprzed kryzysu. 

perspektywy
Nie ma najmniejszej wątpliwości, że 
dostęp do sieci staje się coraz bar
dziej powszechny, a częstotliwość 
korzystania z niej z roku na rok ro
śnie. Przedsiębiorstwa, chcąc nadą
żyć za posiadającymi coraz większą 
wiedzę konsumentami, muszą in
westować w swoją obecność w cy
berprzestrzeni. Obserwując panują
ce trendy, można mieć więc pewność, 
że rozwój gospodarczy najbliższych 
lat będzie wypadkową połączonych 
działań offline i online. ●

Eadministracja powinna wzorować  
się na rozwiązaniach stosowanych  
w ecommerce. Klienci nauczeni  
ebankowości, epłatności i ezaku
pów chcą w podobny sposób zała
twiać sprawy urzędowe. Obywate
lom trudno jest bowiem zrozumieć, 
że z jednej strony mogą założyć kon
to bankowe nie wychodząc z domu, 
z drugiej natomiast, chcąc zdobyć  
jakieś zaświadczenie muszą osobi
ście jeździć do określonych urzędów 
i stać w kolejkach. 
Mamy w Polsce udane wdrożenia 
pojedynczych eusług – jak choćby  
system edeklaracji, eCEiDG,  
eKRS w tym rejestracja spółek online,  
eZUS czy eKsięgi wieczyste – które  
odniosły sukces, ponieważ są pro
ste, funkcjonalne i odpowiadają na 
realne potrzeby obywateli. Jednak 
eadministracja w polskim wydaniu  
kojarzy się bardziej z platformą  

ePUAP, która kosztowała już blisko  
100 mln złotych i wciąż nie oferu
je firmom czy obywatelom żadnych 
spektakularnych narzędzi. Według 
mnie eadministracja będzie rozwi
jać się zdecydowanie szybciej, jeśli 
państwo skupi się na stworzeniu ram 
prawnych i struktur, a nie budowa
niu samodzielnie całych rozwiązań 
informatycznych z aplikacjami desk 
top włącznie. Biznes i społeczność 
z pewnością zrobi to lepiej, szybciej 
i efektywniej. Warto dać im szansę!

Jacek  
WaWroWSki, 
Prezes Zarządu 
e-file

e-gospodarka a e-administracja w polsce
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Mechanizmy  
funkcjonowania
Współczesny rynek ecommerce 
charakteryzuje się bardzo dużą dy
namiką. Szybkim zmianom ulega
ją nie tylko uwarunkowania prawne 
dotyczące jego funkcjonowania, ale 
i zasady postępowania w kwestiach 
klienckich oraz dotyczących nowych 
technologii. Wraz z rozwojem tech
nologii oraz łatwiejszym dostępem 
społeczeństwa do informacji, zmia
nie uległy również potrzeby klien
tów, które z kolei wymusiły mody
fikację strategii przedsiębiorstw. 
Wejście w erę esprzedaży zdążyło 
też narzucić pewien sposób interak
tywnego myślenia, opartego na ko
rzystaniu z nowoczesnych techno
logii, nowatorskich serwisów oraz 
personalizacji usług czy produk
tów. Dobrym na to przykładem są 
urządzenia mobilne, które w bran
ży ecommerce odgrywają coraz 
istotniejszą rolę. Dane Ecommer
ce Europe pokazują, że w 2013 roku 
odsetek osób kupujących w Polsce za 
pośrednictwem urządzeń mobilnych 

poprzez takie portale. Rynek ehan
dlu wykorzystuje także nowe tech
nologie i formy reklamowe, które 
pozwalają na skuteczne pozyskiwa
nie nowych klientów przy jednocze
snym zwiększaniu koszyka zakupo
wego klientów już obecnych. Coraz 
częściej „postępowi” sprzedawcy 
koncentrują się na analizie aktyw
ności swoich klientów w oparciu 
o tzw. Big Data. Automatyzacja dzia
łań oraz retargetowanie klientów zy
skują na popularności.

W świecie szybkich decyzji i nowo
czesnych technologii każdy sprze
dawca internetowy powinien umoż
liwić klientom zakupy w dowolnym 
miejscu i czasie. Z tych powodów co
raz bardziej widoczna jest tenden
cja do sprzedaży wielokanałowej 
i łączenia jednym przekazem marke
tingowym różnych kanałów promo
cyjnych. Takie wielokanałowe podej
ście do promocji wymaga większych 
budżetów reklamowych, na które 
pozwolić sobie mogą duże ebizne
sy, podczas gdy mniejsze esklepy 
są w znacznie trudniejszej sytuacji. 
Choć zauważalne jest też zwiększo
ne zainteresowanie dużych graczy 
ecommerce polskim rynkiem skle
pów online, to jednak wciąż jeszcze 
jest on napędzany startupami.

Ecommerce, i na świecie, i w Pol
sce rozwija się bardzo intensywnie. 
Dotyczy to wszystkich usług i tech
nologii związanych ze sprzedażą. 
Pojawiają się miliony nowych inter
nautów a nasz rynek nie ogranicza 
się już tylko do polskich użytkow
ników. Choć w walce o klienta na
dal liczy się cena, o zwycięstwie de
cydują rozwiązania pozwalające na 
lepszą obsługę i przywiązanie do sie
bie klienta. Branża stawia na obsłu
gę oraz rozwój technologii pozwala
jących spełnić rosnące oczekiwania 
konsumentów. Najwięksi gracze za
granicą i w Polsce, np. Amazon czy 
Allegro inwestują w zaplecze tech
nologiczne. Firmy działające na tym 

wyniósł 3,9 proc., a obroty oscylo
wały wokół. 1 mld zł. Użytkownicy  
coraz częściej korzystają też z mo
bilnego internetu, poszukując i wy
bierając odpowiadające im produkty. 
Jednocześnie na znaczeniu tracą tra
dycyjne sklepy, stając się tzw. show
roomami – miejscami, gdzie tylko 
sprawdza się towar. Ostatecznego 
zakupu dokonuje się online – w sie
ci jest nie tylko taniej, ale również  
ma się zagwarantowaną bezpośred
nią dostawę.

trendy
Zachodnie trendy, m.in. coraz więk
sze zainteresowanie użytkowników 
portalami społecznościowymi, od
bijają się również na branży ecom
merce. Portale stają się miejscem 
nie tylko pozwalającym na kontakt 
ze znajomymi, ale także na obcowa
nie z markami i produktami. Coraz 
więcej firm wykorzystuje YouTube 
czy Facebooka do promocji swoich 
towarów czy usług. Tworzone są też 
specjalne aplikacje ecommerce po
zwalające na zwiększanie sprzedaży 

W polsce istnieje dziś ponad 12 tys. sklepów 
internetowych, które stanowią około 3 proc. handlu 
detalicznego. Według licznych analiz i prognoz, 
polski rynek e-commerce jest jednym z najszybciej 
rozwijających się w europie.

Analizy sektorowe
E-commerce
MACIej HoffMAnn – Business Development Manager, 
E-Commerce & New Acquisition Channels, MEC 

II.
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WpłyW internetu na gospodarkę W poLsCe

komentarz prawny

nowoczesna technologia i doskonała 
obsługa – to przyszłość ecommerce 
w Polsce i na całym świecie.

bariery 
Mimo szybkiego rozwoju ecommer
ce w Polsce, wciąż znaczna część firm 
nie decyduje się na udział w sprze
daży internetowej. Spowodowane 
jest to barierami konsumenckimi, 
przede wszystkim obawami przed 
bezpieczeństwem transakcji, przy
zwyczajeniami (najczęściej osób 
starszych) do kontaktu osobistego 
ze sprzedawcą i produktem w trakcie 
zakupów w sklepach stacjonarnych, 

rynku dostosowują swoje eskle
py do wymagań mobilnych, stosu
ją personalizację i behawioralne tar
getowanie w celu maksymalizacji 
przychodów. Wprowadzają też za
awansowane analityczne rozwią
zania, podnosząc standardy obsłu
gi, a tym samym pobudzając rozwój 
innych branż, takich jak logistyka 
czy call center. Esklepy rozumieją, 
że kluczem do sukcesu jest podąża
nie za klientem. Firmy, które osiąga
ją największe sukcesy w ecommerce 
nie tylko spełniają wymagania klien
tów, ale są liderami w wyprzedza
niu ich oczekiwań. Szybka reakcja,  

liczba użytkowników serwisów e-commerce w polsce w latach (mln)

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, dane za czerwiec wśród internautów w wieku 7+  
(Real Users)  

liczba użytkowników poszczególnych serwisów e-commerce  
w polsce w roku 2014 (mln)

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, dane za czerwiec wśród internautów w wieku 7+  
(Real Users) 

25 grudnia 2014 roku wejdzie 
w życie nowa ustawa o pra-
wach konsumenta. Wydłuży 
ona okres na odstąpienie od 
umowy zawieranej na odle-
głość (np. za pośrednictwem 
internetu) z 10 do 14 dni. 
Ponadto, jeżeli konsument 
wybrał sposób dostarczenia 
rzeczy inny niż najtańszy zwy-
kły sposób oferowany przez 
przedsiębiorcę, ten nie jest 
zobowiązany do zwrotu (przy 
odstąpieniu od umowy przez 
konsumenta) konsumentowi 
poniesionych przez niego 
dodatkowych kosztów. 
W ustawie wprowadzono też 
szereg nowych obowiązków 
informacyjnych, np. jeżeli 
do złożenia zamówienia 
używa się przycisku lub po-
dobnej funkcji, muszą być 
one oznaczone w czytelny 
sposób słowami „zamówie-
nie z obowiązkiem zapłaty” 
lub innym jednoznacznym 
sformułowaniem. Ustawa 
ma uregulować sprzedaż 
za pośrednictwem internetu 
tych treści cyfrowych, które 
nie są utrwalone na nośniku 
trwałym. Pod pojęciem treści 
cyfrowych należy rozumieć 
dane wytwarzane i dostar-
czane w postaci cyfrowej. 
W przypadku ich sprzeda-
wania (tj. udostępniania 
w trybie pobierania, jak i stru-
mieniowo) będzie należało 
poinformować konsumen-
tów m.in. o utracie prawa 
do odstąpienia od umowy, 
funkcjonalnościach i intero-
peracyjnościach ze sprzę-
tem i oprogramowaniem.

XaWery konarSki, adwokat,  
PaWeł GruSzecki, radca prawny,  
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. j.
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np. Wielką Brytanią, gdzie udział 
ecommerce przekroczył 10 proc.9, 
mamy jeszcze wiele do zrobienia. 
Przyczyn spowolnienia rozwoju 
tego rynku w Polsce należy upa
trywać m.in. w stagnacji gospo
darczej, z którą mieliśmy do czy
nienia w 2009 roku. Potrzebujemy 
więc czasu, by uwierzyć, że kupo
wanie przez internet jest opłacalne 
i bezpieczne. Problemem nie jest 
już dostarczanie przesyłek – więk
szość esklepów oferuje klientom 
zabezpieczenia i gwarancje zaku
powe, a płatności wspierane są 
przez banki. Z drugiej strony nie
które obszary, choćby internet mo
bilny, wciąż nie wykorzystują swo
jego potencjału sprzedażowego. 
Mimo wzrostu obrotów, zakupy 
przez ten kanał wciąż dokonywa
ne są rzadziej. ●

18

Z badań IAB Polska wy-
nika, że na dzień dzisiejszy 
ponad 13 mln internautów 
dokonuje dość regularnych 
zakupów w sieci. Konsu-
menci nabywają towary 
szybciej i taniej, mając jed-
nocześnie większy wybór. 
Aby całościowo ocenić 
wpływ e-commerce  
na gospodarkę należy  
jednak zwrócić uwagę  
także na drugą stronę  
transakcji, czyli e-sklepy,  
w tym na powstawanie 
nowych miejsc pracy dla 
wykwalifikowanych specjali-
stów, np. z dziedziny IT.  
Utrzymanie i rozbudowa  
największych platform  
wymaga wciąż rosnącego 
wsparcia. Należy również 
pamiętać, że e-commerce 
nie stoi w miejscu, tylko 
stale się rozwija, wzbo-
gacając o nowe rozwią-
zania i technologie. 
Tworzenie specjalistycznej 
kadry oraz poszukiwanie  
innowacyjności wpływa  
na ogólną konkurencyj-
ność polskiej gospodarki. 
Sektor e-commerce  
to bowiem nie tylko wielkie 
sieci sprzedażowe, ale rów-
nież platformy umożliwiające  
zaistnienie w internecie 
małym przedsiębiorcom.  
Gotowe rozwiązania są  
powszechnie dostępne,  
a ich obsługa nie wymaga 
specjalistycznej wiedzy. 

Jakub h. 
GruSzczyńSki
Kierownik 
działu Market 
Intelligence, GG 
Network S.A.

komentarz eksperta

MACIej  
HoffMAnn
Business  
Development  
Manager,  
E-Commerce  
& New Acquisition 
Channels, MEC

a także potencjalnymi trudnościami 
związanymi z ewentualnym zwro
tem czy reklamacją produktu. Innym, 
często wykorzystywanym wytłuma
czeniem jest to, że nie wszystkie to
wary nadają się do ehandlu. W tym 
przypadku przeszkodą może być nie 
sam produkt, a kwestia wysokości 
opłat za dostawę. Jednak i takie pro
dukty, przy odpowiedniej prezenta
cji marketingowej i strategii sprzeda
ży, mają duże szanse na zwiększanie 
przychodów firmy w internecie. Bio
rąc jednak pod uwagę, że już około 
50 proc. Polaków przynajmniej raz 
w miesiącu8 kupuje coś przez inter
net, a liczba ta z roku na rok rośnie, 
możemy być pewni, że z czasem rów
nież te firmy, które mają wątpliwości 
do takiej formy sprzedaży, zdecydują 
się na handel przez internet.

potencjał 
Mimo szybkiego rozwoju ecommer
ce w Polsce, sektor ten nadal wyka
zuje się dużym potencjałem. W po
równaniu z rozwiniętymi rynkami,  

planowane przez e-sklepy w drugiej połowie 2014 roku wsparcie  
biznesu

Źródło: E-handel w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach, IAB Polska/Minister-
stwo Gospodarki, październik 2014; N=115.

8. http://natemat.pl Zakupy przez inter-
net – dlaczego stają się tak popularne?

9. Agata Kłapeć, E-commerce staje się 
siłą napędową polskiej gospodarki.
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Mechanizmy 
funkcjonowania
Reklama display przeszła długą dro
gę – od prostego bannera, przez for
my layerowe (które rozrastały się do 
rozmiarów całego ekranu w posta
ci xhtml) czy multimedialne wersje 
z użyciem wideo, po interaktywne 
formaty rich media. Rozwój narzę
dzi display dla nonPC, w celu reali
zowania kampanii w telefonach, po
zwoli w niedalekiej przyszłości także 
na emisję w pozostałych urządze
niach posiadających dostęp do in
ternetu (tzw. „internet rzeczy”).

Pomimo iż ten stosunkowo mło
dy sposób prowadzenia komunika
cji marketingowej szybko adaptu
je się do zmieniających warunków, 
to wciąż wielu specjalistów wiesz
czy rychły upadek reklamy display. 
Od lat jednak on nie następuje, co 
więcej – wydatki na display nadal są  

w czołówce udziału w torcie rekla
mowym online i będą nadal rosnąć. 

trendy
W 2014 roku globalny rynek online 
wzrośnie o 1617 proc.10. Perspekty
wa ta prawdopodobnie utrzyma się 
przez kolejne dwa lata. W 2018 roku 
online ma być w USA medium rekla
mowym numer 1 (a wg Magna Glo
bal stać się to może nawet rok wcze
śniej). We Francji do końca 2015 
roku internet będzie najważniej
szym medium reklamowym.

Jak pokazują prognozy na najbliż
sze lata, w krajach Europy Zachod
niej wzrost display we wszystkich 
formatach wyniesie niemal 13 proc. 
Dla porównania, w Azji przewidy
wany jest wzrost wydatków na di
splay o 20 proc. Na rynku polskim 
reklama online w całkowitym torcie 
wydatków reklamowych generuje  

najwyższy wzrost, o niemal 6 proc. 
(Starlink). Według IAB/PwC AdEx 
dynamika wydatków na reklamę 
online w pierwszym kwartale 2014 
roku wyniosła 7,1 proc., przy czym – 
co warte podkreślenia – display za
notował największe wzrosty w ra
mach kategorii (+11 proc.).

Podstawową miarą sukcesu kam
panii reklamowej do dziś pozostaje 
często CTR (klikalność), choć trudno 
uznać to za miarę sukcesu kampanii, 
skoro 85 proc. kliknięć w reklamę ge
neruje tylko 8 proc. internautów.11  
Należy pamiętać, że display jest na
dal najlepszym sposobem na precy
zyjne dotarcie do wybranej grupy 
celowej poprzez targetowanie czy 
różne modele emisji reklam. Rekla
modawcy coraz chętniej sięgają po 
angażujące formaty. Już 46 proc. 
kampanii w Polsce wykorzystuje 
rich media.

bariery i ich znoszenie
Reklama display przeżywa swój dru
gi rozkwit, jednak mogłaby rozwijać 
się szybciej, gdyby nie kilka barier 
o charakterze globalnym i lokalnym.  
Podstawową przeszkodą jest mit, 
według którego internet to medium 
sprawdzające się przede wszystkim 
w obszarze działań direct response, 
a mniej wizerunkowych. Wiąże się 
z tym schemat utożsamiania sku
teczności reklamy online ze wskaź
nikami klikalności. Ma to znaczenie, 
kiedy głównym lub jedynym celem 
kampanii jest uzyskanie jak naj
większego ruchu na witrynie www 
(np. przy sprzedaży produktów on
line), jednak nie jest istotne w przy
padku kampanii o charakterze wize
runkowym. Dla uzyskania efektów 
po stronie wizerunku marki istotna 
jest strona kreatywna, umiejętność 
angażowania odbiorców w nieuciąż
liwy dla nich sposób oraz kierowanie 

Reklama display, mimo stabilnej pozycji w komunikacji 
marketingowej, potrzebuje dalszego rozwoju 
technologii oraz nowego spojrzenia na parametry 
sukcesu kampanii reklamowej w internecie. Rozwój 
technologii, który dokonał się w ostatnich latach, 
poskutkował z jednej strony wzrostem atrakcyjności 
samego medium, z drugiej zaś ogromną zmianą form 
komunikacji reklamowej.

Display  
(reklama graficzna)
AdAM AUgUStynIAk – Digital Product Director,  
Media Impact Polska Sp. z o.o.

pIotR koWAlCZyk – Kierownik działu produktu reklamowego Display,  
Media Impact Polska Sp. z o.o., Prezes Zarządu IAB Polska w latach 2009-2012

10. ZOG, Magna Global.

11. comScore „Natural born clickers”.
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kampanii do właściwej grupy odbior
ców. Na szczęście rynek wypracowu
je coraz bardziej innowacyjne forma
ty reklamowe dające pole do popisu 
po stronie kreacji oraz coraz lepsze 
narzędzia do targetowania.

Reklama display ze względu na swoją 
złożoność i kompleksowość (wielość 
formatów reklamowych, modeli emi
sji i wyceny, rodzajów targetowania 
itd.), charakteryzuje się stosunkowo 
dużą czaso i pracochłonnością pro
cesu zakupusprzedaży. Odpowie
dzią na to są systemy programmatic 
buying automatyzujące ten proces, 
ale do ich upowszechnienia i możli
wości kompleksowego zastosowania 
w polskich warunkach jeszcze daleka 
droga. Na chwilę obecną główną ba
rierą jest stosunkowo wysoki koszt 
tych technologii oraz brak klarow
nych strategii ich wykorzystania za
równo po stronie reklamodawców, 
jak i właścicieli powierzchni rekla
mowych. Rozwiązanie tych proble
mów pozwoli na bardziej efektywną 
obsługę procesu sprzedaży i zaku
pu powierzchni reklamowej online 
z uwzględnieniem wszystkich graczy, 
a także zwiększy transparentność 
rynku. Kolejną barierą w rozwoju 
display jest z pewnością zbyt wolny 
postęp technologiczny w zakresie  

Wydatki na display w polsce w półroczach (mln zł)

Źródło: IAB/PwC AdEx

Wyznaczniki dalszego suk-
cesu reklamy display:

1. Reklama display daje 
narzędzia swobodnego 
i efektywnego wykorzystania 
na każdym etapie procesu 
sprzedażowego marki.  
Towarzyszy konsumentom  
w procesie zakupowym,  
od komunikacji, 
po transakcję.

2. Rozwój technologiczny 
daje możliwość coraz bar-
dziej precyzyjnego dotarcia 
do specyficznych grup  
celowych. Warto obserwo-
wać modele oparte  
na Big Data, Audience  
Targeting czy automaty- 
zacji zakupu.

3. Wideo i mobile są  
głównymi obszarami,  
w których nowa formuła 
przeliczania efektów kam-
panii display ma szansę 
rozwinąć się. Obok miar 
wizerunku pojawią się także 
miary zaangażowania – 
„interakcja z marką”.

możliwości tworzenia i wyświetla
nia reklam oraz brak standaryzacji 
w tym zakresie, szczególnie w odnie
sieniu do urządzeń mobilnych. To 
właśnie m.in. z tego powodu rynek 
reklamowy mobile wciąż raczkuje, 
choć konsumpcja internetu poprzez 
urządzenia mobilne stanowi już po
nad 10 proc. całej konsumpcji inter
netu w Polsce. 

Dodatkową przeszkodą na polskim 
rynku jest bardzo niski koszt reklam 
w telewizji (w odniesieniu do innych 
rynków i po uwzględnieniu różnic 
w sile nabywczej waluty), w połącze
niu z jej zasięgiem oraz wciąż utrzy
mującym się ogromnym popytem 
(ustawowy limit czasu antenowego 
przeznaczonego na reklamy w tele
wizji jest wypełniany w 100 proc. lub 
przekraczany). Sytuacja ta powodu
je, że ceny reklam w internecie mu
szą być jeszcze niższe. Ma to istotne 
konsekwencje, o których rzadko się 
mówi – wydawcy internetowi, chcąc 
utrzymać biznes, muszą wyświetlać 
stosunkowo wiele reklam, co prze
kłada się na duży clutter reklamowy 
(przesycenie), a także skłonność re
klamodawców do korzystania z naj
tańszych, mało zaawansowanych 
formatów i narzędzi reklamowych 
oraz niskich nakładów na kreację. 

AdAM  
AUgUStynIAk 
Digital Product 
Director, Media 
Impact Polska 
Sp. z o.o. 
pIotR  
koWAlCZyk 
Kierownik działu 
produktu  
reklamowego 
Display, Media 
Impact Polska 
Sp. z o.o. 
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styczność z treścią i reklamą w róż
nych miejscach i okolicznościach. 
Dobór odpowiednich narzędzi, opty
malizacja zainwestowanych środków 
reklamowych i mierzenie konwersji 
stanowić będą coraz większe wyzwa
nia w świecie wielu ekranów. ●

W konsekwencji reklama display 
może być mniej skuteczna i efek
towna niż gdyby ceny za jej emisję 
były odpowiednio wyższe. Wpływa 
to również niekorzystnie na stosu
nek użytkowników, którzy  uważają, 
że reklam jest za dużo i w większości 
nie są one interesujące. 

potencjał
Ważnym bodźcem do wzrostu ryn
ku display w Polsce będzie urucho
mienie badań w zakresie monito
ringu kampanii display. Obecne są 
one w innych mediach, dostarczając 
marketerom informacji na temat ak
tywności reklamowej konkretnych 
firm, w szczególności ich konkuren
cji, co jest istotne z punktu widzenia 
tworzenia strategii oraz planowa
nia wydatków reklamowych. Warta 
podkreślenia jest tutaj rola IAB Pol
ska, pod skrzydłami której prowa
dzony jest projekt mający wypraco
wać model takiego badania oraz jego 
wprowadzenie na rynek. W projekcie 
biorą udział najwięksi wydawcy in
ternetowi, domy mediowe, a także 
zaproszone firmy badawcze.

Jednym z największych wyzwań dla 
rynku display – tak dla marketerów, 
jak i dla mediów – jest zjawisko mul
tiscreeningu. Konsumpcja internetu  

na różnych urządzeniach wymaga 
dostosowania reklamy display (re
sponsive advertising), jak również 
sprawnego monitorowania zacho
wań konsumentów. Marketerzy 
oczekiwać więc będą przejrzyste
go profilu użytkownika, który ma 

REKLAMA

Jednym z kluczowych trendów 
w internecie jest wzrost zna-
czenia treści wideo. Powstaje 
coraz więcej serwisów VoD  
a stacje telewizyjne udostęp-
niają swoje programy i filmy 
w wersji online, okraszając je 
w zamian reklamami żywcem 
przeniesionymi z telewizyjnego 
świata. W środowisku online 
tradycyjna formuła przekazu 
TV się nie sprawdza, ponieważ 
treści wideo wymagają  
znacznego zaangażowania,  

michał kot
New Business 
Director, Grupa IQS

komentarz eksperta

dzielenia się materiałami,  
komentowania i dostosowania 
się do oczekiwań odbiorców. 
W konsekwencji pojawia się 
wiele różnych działań pole- 
gających na przetwarzaniu 
programów, budowaniu no-
wych znaczeń i kontekstów. 
Potwierdzają to kanały najlep-
szych vlogerów na YouTube 
i ich ogromne rzesze subskry-
bentów, a także agencje, które 
specjalizują się w budowaniu 
komunikacji na YT. W gospo-
darce usługowej odnotować 
można nowe podmioty, two-
rzące nowoczesne strategie 
komunikacji i przygotowujące 
interaktywne formaty wideo do-
stosowane do kanałów odbioru 
współczesnego konsumenta. 
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jest przez coraz to nowe podmioty. 
W pierwszym kwartale 2014 roku 
wydatki na reklamę wideo w inter
necie wzrosły o 18 proc. Powoli ro
śnie także udział modeli płatnych 
w strukturze wpływów serwisów wi
deo12, szczególne w przypadku spor
towych transmisji na żywo lub oferty 
związanej z możliwością obejrzenia 
danych treści jeszcze przed ich pre
mierą telewizyjną. Zarówno w tre
ści, jak i w serwisy wideo inwestują 
wydawcy internetowi, a także pod
mioty związane z kinematografią 
i branżą mediową. Aplikacje i serwi
sy wideo stały się naturalnym uzu
pełnieniem oferty audiowizualnej 
poszczególnych wydawców. 

bariery
Atrakcyjność tego sektora dostrzega
ją  również nieuczciwi przedsiębiorcy. 
W Polsce szczególnie istotnym pro
blemem jest funkcjonowanie biz
nesów budujących swoją wartość 
na kradzieży własności intelektual
nej. Serwisów wideo uznanych przez 
Krajową Radę Radiofonii i Telewizji 
jest około 40, natomiast tych, któ
re nielegalnie oferują treści audiowi
zualne polskim odbiorcom – według 
analiz specjalistycznej firmy Anty
Piracy Protection – są setki. Ich po
tencjał reklamowy sięga wartości le
galnego sektora wideo, drugie tyle 
pochodzi bezpośrednio z kiesze
ni widzów, a brak skutecznych me
chanizmów blokowania nielegalnej 
dystrybucji negatywnie wpływa na 
możliwość monetyzacji treści wi
deo w internecie i atrakcyjność in
westycyjną tego sektora. Zjawisko 
piractwa medialnego, ze względu na 
swoją skalę oraz rozproszoną specy
fikę działalności, wpływa nie tylko 
na sektor wideo, ale i na całą gospo
darkę. Według danych PwC z rapor
tu „Analiza wpływu piractwa me
dialnego na polską gospodarkę”  

Mechanizmy  
funkcjonowania
Sektor wideo online jest jednym 
z najdynamiczniej rozwijających się 
segmentów w internecie. Na rynek 
audiowideo online składają się:

•   serwisy internetowe udostępnia
jące treści audiowizualne produko
wane na potrzeby dystrybucji te
lewizyjnej,

•   kina internetowe oferujące filmy 
pełnometrażowe,

•   serwisy wideo powstające przy 
portalach i serwisach interneto
wych, wzbogacające treści teksto
we materiałami multimedialnymi,

•   strony oferujące dostęp do tele
wizji linearnej oraz wydarzeń na 
żywo, np. sportowych,

•   serwisy z treściami wideo produ
kowanymi przez internautów,

•   cały obszar reklamy wideo.

trendy
Popularność treści wideo widoczna 
jest m.in. w rosnącym na nie popy
cie. Według IAB Polska/Deloitte Vi
deoExpert, wśród serwisów VoD 
objętych badaniem, w pierwszym 
półroczy 2013 roku skumulowana 
średniomiesięczna liczba unikalnych 
użytkowników streamujących takie 
materiały wzrosła o 23 proc. rok do 
roku, a liczba obejrzanych materia
łów o 21 proc. Rynek stara się od
powiadać podażą, w wyniku czego 
liczba materiałów udostępnianych 
w katalogach wzrosła o 24 proc.

Trendy wzrostowe widoczne są tak
że w wydatkach na reklamę. Według 
danych IAB/PwC AdEx prezentują
cych przychody reklamowe online 
w Polsce, treści wideo niezmiennie od 
kilku lat odnotowują wysokie wzro
sty, a ich atrakcyjność dostrzegana  

Rada europejska w marcu 2014 roku jednoznacznie 
stwierdziła, że własność intelektualna jest 
podstawowym czynnikiem stymulującym wzrost 
gospodarczy oraz innowacje. jednocześnie 
podkreśliła konieczność ochrony praw własności 
intelektualnej i walki z ich naruszeniami. Sektory 
intensywnie z nich korzystające generują około 
39 proc. europejskiego pkb i przyczyniają się do 
powstawania nawet 35 proc. miejsc pracy. 

Wideo
teReSA WIeRZboWSkA – Doradca Zarządu ds. Public Affairs,  
Cyfrowy Polsat

12. Wg IAB Polska/Deloitte VideoExpert, 
patrz: Perspektywy rozwojowe wideo onli-
ne w Polsce, grudzień 2013.  
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komentarz prawny

W czerwcu 2014 roku z ini-
cjatywy IAB Polska przyjęty 
został Kodeks Dobrych Praktyk 
w sprawie szczegółowych 
zasad ochrony małoletnich 
w audiowizualnych usługach 
medialnych na żądanie, który 
następnie został zaprezento-
wany Krajowej Radzie Radio-
fonii i Telewizji. Kodeks określa 
szczegółowe warunki, jakim 
odpowiadać powinny zabez-
pieczenia techniczne lub inne 
odpowiednie środki, mające 
na celu ochronę małoletnich 
przed odbiorem audycji lub 
innych przekazów, o których 

mowa w art. 18 ust. 4 Ustawy 
o Radiofonii i Telewizji, tj. au-
dycji lub innych przekazów 
zagrażających fizycznemu, 
psychicznemu lub moral-
nemu rozwojowi małoletnich, 
w szczególności zawierają-
cych treści pornograficzne 
lub w sposób nieuzasadniony 
eksponujących przemoc. Ko-
deks stanowi obecnie jedyny 
efektywnie funkcjonujący me-
chanizm samoregulacji bran-
żowej w zakresie powyższych 
zabezpieczeń. W ciągu dwóch 
miesięcy od dnia wejścia jego 
w życie, zostanie powołany 
Sąd Koleżeński, który rozpatry-
wać będzie przypadki naru-
szenia postanowień kodeksu.

XaWery konarSki, adwokat,  
PaWeł GruSzecki, radca prawny,  
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. j.

REKLAMA

lokowania budżetów mogą mieć klu
czową rolę w rozwoju legalnego sek
tora wideo, który nadal finansowany 
jest przede wszystkim poprzez mo
del reklamowy. 

Kolejną inicjatywą IAB Polska na 
rzecz promocji legalnego obiegu treści  

opublikowanego w kwietniu 2014 
roku w chwili obecnej Skarb Pań
stwa z tytułu kradzieży online sa
mych tylko treści wideo traci ćwierć 
miliarda złotych. Brak zdecydowa
nych reakcji ze strony rynku oraz od
powiednich programów rządowych 
skutkować może stratami dla pol
skiej gospodarki przekraczającymi 
nawet 6 mld zł w 2018 roku, co sta
nowi wartość całego obecnego bu
dżetu Ministerstwa Kultury i Dzie
dzictwa Narodowego. 

potencjał
Wspomniany problem dostrzeżo
ny został nie tylko przez rynek, ale 
również przez administrację publicz
ną oraz europejskiego legislatora. 
Głównym celem programów rynko
wych oraz nowych regulacji ma być 
ograniczenie możliwości czerpania 
korzyści finansowych z tytułu dys
trybucji kradzionych treści. Zwią
zek Pracodawców Branży Interneto
wej IAB Polska wyszedł w 2014 roku 
z Inicjatywą na Rzecz Uczciwej Re
klamy, która ma na celu uświadomie
nie branży reklamowej, gdzie loko
wane są budżety reklamowe. Dzięki 
niej firmy, którym zależy na wiary
godności i zaufaniu klientów, dowie
dzą się, czy ich reklamy nie są emi
towane na serwisach nielegalnie  

oferujących treści audiowizualne. Do 
inicjatywy przystąpić mają reklamo
dawcy, wydawcy i pośrednicy rekla
mowi. Ich rola w finansowaniu ser
wisów internetowych – zarówno 
tych legalnych, jak i działających bez 
poszanowania praw autorskich – jest 
ogromna. To ich decyzje dotyczące 
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regulacje będą skierowane przeciw
ko działalności komercyjnej bazu
jącej na kradzieży własności inte
lektualnej. Wzmożona aktywność 
organów państwowych w tym za
kresie jest pozytywnym sygnałem 
dla ogromnego obszaru gospodar
ki opartej na własności intelektual
nej. Jeżeli projektowane programy 
zakończą się sukcesem, to w krót
koterminowej perspektywie istniej
sze dużo większe prawdopodobień
stwo zwrotu z inwestycji w sektorze 
wideo online. Oczekiwania i wyobra
żenia związane z rozwojem mediów 
wideo online są tak duże właśnie 
z powodu funkcjonujących barier. 
Sektor VoD w Polsce nadal bowiem 
nie przynosi istotnych dochodów, 
stanowiąc jedynie uzupełnienie po
zostałych usług mediowych. ●

wideo jest akcja oglądajlegalne.
pl, która jeszcze w tym roku, poza 
znakowaniem legalnych serwisów, 
ma zaoferować wyszukiwarkę tre
ści wideo. Za jej pomocą internauci 
będą mogli sprawdzić, gdzie w legal
ny sposób mogą obejrzeć dany film 
czy serial. Akcja ta jest reakcją na 
problem związany z trudnością od
różnienia serwisów legalnych od 
nieuczciwie działających oraz po
wszechnym, niemającym uzasadnie
nia w rzeczywistości przekonaniem, 
że legalny obieg treści jest ubogi 
w ciekawe propozycje. Działania na 
rzecz lepszej ochrony własności inte
lektualnej realizuje także polski rząd. 
MKiDN przedstawiło strategię na 
rzecz walki z naruszeniami praw au
torskich na najbliższe lata, a Komisja 
Europejska jasno wskazała, że nowe  

Niewątpliwie najsilniejszy 
trend wzrostowy ostatnich lat 
w internecie to wideo  
online. Od strony produkto-
wej istotne jest przenikanie 
się kompetencji telewizyj-
nych i internetowych, gdzie 
stacje tv, oprócz prezentacji 
programów w internecie, 
wchodzą w produkcje czysto 
internetowe, a tajniki produk-
cji telewizyjnej stały się chle-
bem codziennym dla branży 
internetowej. Onet od 
kilku lat dysponuje studiem 
i zespołem realizującym 
materiały reporterskie, roz-
budowuje też ofertę cyklicz-
nych programów. Internet 
zbudował nowe kanały i wy-
specjalizował się w przekazie 
angażującym dużo bardziej 
niż pozostałe formy treści.
Od strony marketingowej 
coraz częściej budowanie 
strategii komunikacji pro-
duktu w całości oparte jest 
na realizacji wideo. Powo-
dów jest kilka: szybkość prze-
kazu, zaangażowanie wi-
dzów w przekaz reklamowy 
czy wreszcie efektywne 
wejście w przestrzeń social.
Wydatki reklamowe w seg-
mencie wideo będą w naj-
bliższych latach rosnąć, 
jednak wpływ usług sub-
skrypcyjnych oraz silny trend 
wzrostowy wideo na urzą-
dzeniach mobilnych mogą 
w ciągu kilku lat nieznacznie 
wyhamować tę dynamikę.

Sabina liPSka
Dyrektor Video 
i VoD w Grupie 
Onet.pl

komentarz eksperta
liczba użytkowników serwisów wideo w polsce w latach (mln)

Wydatki na reklamę wideo w polsce w półroczach (mln zł)

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, dane za czerwiec wśród internautów w wieku 7+  
(Real Users) 

Źródło: IAB/PwC AdEx (od roku 2012 w badaniu raportowane są przychody dodatko-
wych podmiotów, m.in. YouTube)
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Mechanizmy 
funkcjonowania
Media społecznościowe powstały 
dzięki rozpowszechnieniu idei inter
netu 2.0, zgodnie z którą użytkowni
cy sieci współtworzą dostępne tam 
treści. Składają się na nie takie śro
dowiska, jak np. fora, blogi, serwi
sy randkowe czy bijące od pewnego 
czasu rekordy popularności serwisy 
społecznościowe. Wśród cech cha
rakterystycznych tych ostatnich wy
mienić należy14: 
•   umożliwienie użytkownikom two

rzenia i modyfikowania publiczne
go profilu (bądź częściowo publicz
nego),

•   dzielenie się treściami pomiędzy 
użytkownikami wybranego serwi
su internetowego,

•   oglądanie profili osób z list znajo
mych oraz innych członków spo
łeczności.

Według danych Megapanel PBI/Ge
mius, Facebook – jako największa 
platforma społecznościowa w Pol
sce – w czerwcu 2014 roku skupił już 
prawie 17 mln internautów. Kroku 
dotrzymuje mu YouTube, który do
cierając do ponad 15 mln użytkow
ników nie jest już kategoryzowany 
przez branżę jako platforma wyłącz
nie do dystrybucji wideo, ale potęż
na społeczność. Dane zasięgowe po
kazują, że serwisy społecznościowe 
stały się mediami masowymi. Trend 
wzrostowy wykazują też społeczno
ści spoza podium, których rosnące 
zasięgi w Polsce przekładają się na 
decyzje marketerów i aktywność no
wych podmiotów w tym segmencie.

trendy
Wśród kluczowych trendów mają
cych wpływ na kierunki rozwoju so
cial media należy wskazać rosnącą 

w Polsce penetrację urządzeń mo
bilnych. Według raportu WeAreSo
cial obecnie 7,2 mln użytkowników 
internetu na naszym rynku korzy
sta z serwisów społecznościowych 
za pośrednictwem urządzeń mobil
nych, co stanowi 19 proc. populacji. 
32 proc. z nich wykorzystuje w tym 
celu aplikacje mobilne. Również po
nad połowa użytkowników Face
booka w Polsce korzysta z serwisu 
z poziomu urządzeń przenośnych. 
Dynamiczny rozwój segmentu mo
bile rzutuje na wzrost popularno
ści nowych społeczności w Polsce 
dostępnych z poziomu aplikacji, np. 
Spotify, Instagram czy Snapchat. 
Zmiany te kształtują również źró
dła przychodów podmiotów dzia
łających w obszarze social media.  
To właśnie urządzenia mobilne za
pewniły Facebookowi w drugim 
kwartale 2014 roku około 62 proc. 
całego globalnego przychodu z re
klam. Należy spodziewać się, że rów
nież w Polsce budżety przeznaczane 
na kampanie w social media w tym 
kanale będą wzrastać. 

Nowe, rozwijające się społeczności 
obejmują nie tylko aplikacje mobil
ne. Jak podaje Megapanel, zasięg 
w Polsce zyskują również mniejsze 
serwisy społecznościowe. Przykła
dowo, przez ostatnie trzy lata licz
ba polskich użytkowników Twittera 
wzrosła ponad dwukrotnie – z 949,2 
tys. w maju 2011 roku do 2,44 mln 
w maju 2014 r. Serwis ten, w odpo
wiedzi na rosnącą popularność plat
formy, zdecydował się na wybór ofi
cjalnego partnera w Polsce.

Wskazując na trendy nie sposób nie 
wspomnieć także o dynamice rozwo
ju YouTube, który zyskuje na znacze
niu również jako społeczność. Znaj
duje to odzwierciedlenie nie tylko 

Według ostatnich badań IAb polska13 ponad  
60 proc. polskich internautów korzysta z mediów 
społecznościowych przynajmniej kilka razy w ciągu 
tygodnia. Według IAb/pwC Adex wartość reklamy 
w tym segmencie w 2013 roku wyniosła ponad  
120 mln zł, z dynamiką na poziomie 44 proc.  
rok do roku. Rynek ten przyciąga jednak znacznie 
większe budżety – m.in. przychody z tworzenia 
i prowadzenia profili czy aplikacji.

Media 
społecznościowe
AgnIeSZkA CHACIńSkA – Social Media Strategist & Business  
Development, Liquid/MEC 

 

13. Projekt badawczy zrealizowany na 
potrzeby niniejszego raportu, lipiec 2014. 

14. Porównaj: definicja social media 
według Journal of Computer-Mediated 
Communication.        
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w zasięgu serwisu, ale też w wyni
kach osiąganych przez najpopular
niejszych youtuberów i vlogerów.15 
Przykładem może być kanał SA War
dega, który przekroczył liczbę 1,5 
mln subskrypcji.

bariery
Duża dynamika zmian na rynku 
związana z powstawaniem nowych 
formatów reklamowych, platform, 
regulacji i funkcjonalności serwisów 
wymusza potrzebę ciągłej edukacji 
marketerów i rynku. Wyzwaniem 
staje się tworzenie elastycznych stra
tegii uwzględniających potrzebę im
plementacji nowych rozwiązań oraz 
ciągłego dostosowywania budżetów 
do przetasowań i ewolucji rynku so
cial media. Przykładem mogą tu być 
znaczące modyfikacje wprowadzo
ne w algorytmie Facebooka, które 
pociągnęły za sobą spadek zasięgów 
organicznych treści publikowanych 
przez marki i wymusiły zmiany w do
tychczasowym podejściu do plano
wania kampanii. Jednocześnie zapo
czątkowały obawy reklamodawców 
związane z kosztami obecności na 
platformie i potrzebę wypracowania 
efektywnych form ewaluacji kampa
nii w social media, dzięki którym  

liczba użytkowników mediów społecznościowych w polsce w latach (mln)

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, dane za czerwiec wśród internautów w wieku 7+ (Real Users) 

AgnIeSZkA 
CHACIńSkA 
Social Media 
Strategist 
& Business 
Development, 
Liquid/MEC

15. Więcej w: Perspektywy rozwojowe  
wideo online w Polsce, IAB Polska 2013.

W pierwszej kolejności należy 
podkreślić, że – co do zasady 
– nie istnieją specjalnie dedy-
kowane regulacje prawne, 
które bezpośrednio odnosiłyby 
się do działalności portali spo-
łecznościowych. Korzystanie 
z mediów społecznościowych 
odbywa się zatem w myśl 
ogólnych przepisów obowią-
zującego prawa oraz na pod-
stawie umowy zawieranej przez 
użytkownika, która reguluje 
kwestie m.in. udostępniania 
danych osobowych i innych 
treści, w tym objętych prawem 
autorskim. Niemniej jednak 
wskazać należy na funkcjo-
nującą w obrocie prawnym 
kategorie tzw. soft law, które 
to mimo braku zagrożenia 
sankcją za jego nieprzestrze-
ganie, stanowić może pomoc 
dla sądów przy wykładni 
obowiązujących przepisów. 
Szczególne znaczenie mają 
rekomendacje Komitetu Mini-
strów Rady Europy z dnia  

4 kwietnia 2012 r. dla państw 
członkowskich w sprawie 
ochrony praw człowieka 
w odniesieniu do usług portali 
społecznościowych oraz reko-
mendacje w sprawie ochrony 
praw człowieka w odniesieniu 
do wyszukiwarek. Przykła-
dowo, w nawiązaniu do portali 
społecznościowych, w re-
komendacjach sugeruje się 
zaznaczanie domyślnych usta-
wień prywatności przyjaznych 
użytkownikom oraz prawo użyt-
kowników do wykorzystywania 
pseudonimów.  
Dodatkowo wspomnieć 
należy, że obecnie toczy 
się przed sądem w Kalifornii 
postępowanie z powództwa 
Matthew Campbell i Michael 
Hurley przeciwko Facebook 
Inc. dotyczące analizowania 
prywatnej korespondencji 
użytkowników i sprzedawa-
nia zdobytych w taki sposób 
informacji reklamodawcom, 
a jego rozstrzygnięcie może 
okazać się precedensowe 
w kontekście działalności 
portali internetowych.

XaWery konarSki, adwokat,  
PaWeł GruSzecki, radca prawny,  
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. j.

komentarz prawny
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dom mediowy MEC17 wykazała, że 
zaledwie 2 proc. reklam telewizyj
nych zaprasza widzów bezpośred
nio do mediów społecznościowych. ●

15+ to tzw. multiscreeners, którzy 
korzystają jednocześnie z kilku ekra
nów – telewizji i internetu. Tymcza
sem analiza przeprowadzona przez  

realizowane będą cele biznesowe. 
Kluczowe dla rozwoju segmentu bę
dzie przełożenie typowych dla niego 
wskaźników – liczby fanów, zaanga
żowania oraz zasięgu na wymierne 
efekty wizerunkowe i sprzedażowe.
Barierą dla rozwoju rynku są rów
nież problemy z dostępem do po
głębionych danych dotyczących de
mografii i zasięgu rozwijających się 
platform social media, np. aplika
cji mobilnych czy blogosfery. Brak 
dostatecznej liczby informacji stu
dzi gotowość marketerów do inwe
stowania w nowe media społeczno
ściowe. Jednocześnie szeroki zakres 
danych dostępnych na platformach 
największych graczy na rynku daje 
nadzieję na to, że wschodzące plat
formy będą musiały wziąć przykład 
od liderów. 

potencjał
Analizując zmiany na rynku, nie 
sposób pominąć wciąż niewyko
rzystywanego potencjału, jaki tkwi 
w synergii działań w social me
dia i telewizji. Jak podaje raport IAB 
Polska z maja 2014 roku16, już 83 
proc. polskich internautów w wieku 

Wydatki na reklamę w mediach społecznościowych w polsce w półroczach (mln zł)

Źródło: IAB/PwC AdEx

16. TV+WWW=Razem lepiej
 
17.  http://www.mecglobal.pl/news/
tylko-jedna-na-50-reklam-tv-odsy-a-do-
mediow-spo-eczno-ciowych-dlaczego/

W czasach rosnącej popular-
ności serwisów, które wyrosły 
na idei Web 2.0, kluczową 
wartością stała się treść oraz 
możliwość jej współtworzenia. 
Istotna stała się interakcja 
i dialog z internautami, w szcze-
gólności z perspektywy rekla-
modawców. Marka powinna 
sprostać potrzebom klientów, 
musi angażować, budzić po-
zytywne emocje. Uwidacznia 
się to we wzroście wydatków 
reklamowych na promocję 
w social media. Szczególnie 
interesująca jest blogosfera – 
tworzona przez pasjonatów, 
której profesjonalizację obser-

marta 
Grodner, 
Senior Marketing 
Manager, Ad!Vice

komentarz eksperta

wujemy od dłuższego czasu. 
Refleksjom na temat perspek-
tyw rozwoju blogosfery towa-
rzyszy jednocześnie poczucie, 
jakoby znajdowała się ona na 
rozdrożu. Z jednej strony widać 
prężnie rozwijający się kanał 
komunikacji z klientem, z dru-
giej niepokój związany z prak-
tyczną możliwością utrzymania 
wiarygodności przy jednocze-
snym wzroście popularności. 
To, co cieszy, to otwartość 
blogerów na niekonwencjo-
nalne rozwiązania reklamowe, 
ich elastyczność oraz świetnie 
odegrana rola ambasadorów 
marki. Doceniam też ich stara-
nia w zakresie przestrzegania 
etyki w biznesie oraz prowadze-
nia działań mających na celu 
rozwój blogosfery w ujęciu ca-
łościowym. Czynniki te wpłyną 
na dalszy rozwój tego kanału 
w reklamie internetowej. 
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Mechanizmy 
funkcjonowania
Największą rolę w rozwoju ryn
ku mobile pełnią obecnie tablety 
i smartfony pracujące pod kontrolą 
dedykowanych systemów operacyj
nych, przede wszystkim Androida 
(Google), iOS (Apple) oraz Win
dows Mobile (Microsoft). Ich wspól
nym mianownikiem jest to, iż każdy 
z producentów udostępnia środowi
sko do tworzenia aplikacji oraz na
rzędzia do ich dystrybucji. Aplikacje, 
w odróżnieniu od mobilnego dostę
pu za pośrednictwem przeglądarki 
internetowej, to oprogramowanie 
pozwalające na realizowanie okre
ślonego działania. Zasady ich two
rzenia i publikacji są ściśle określone 
przez producentów oprogramowa
nia dla urządzeń mobilnych i nie 
podlegają indywidualnemu trakto
waniu, co niekiedy bywa problemem 

zjawisko multiscreeningu. Polega 
ono na korzystaniu z kilku urządzeń 
w ciągu dnia, a nawet jednocześnie, 
co możliwe jest dzięki stałemu ich 
podłączeniu do internetu oraz temu, 
iż większość aplikacji i usług mobil
nych funkcjonuje w tzw. chmurze 
(cloud), która pozwala na synchro
nizację danych i aktywności w try
bie rzeczywistym. Kolejnym istot
nym trendem jest migracja usług 
do aplikacji i stopniowe zastępowa
nie klasycznych metod dystrybu
cji dostępem za pomocą smartfona 
czy tabletu (np. bankowość elektro
niczna, zakup prasy, książek, mu
zyki, mapy, bilety komunikacji itp.). 
Zjawisko multiscreeningu, migracja 
usług i dostępność do popularnych 
treści praktycznie w dowolnym cza
sie i miejscu za pomocą smartfona 
czy tabletu pozwala ugruntować tezę, 
iż w najbliższych latach czas podłą
czenia przeciętnego użytkownika 
do sieci za pomocą urządzeń mobil
nych będzie dłuższy niż za pomocą 
urządzeń stacjonarnych. Warto też 
zauważyć iż pobocznym efektem 
multiscreeningu jest możliwość pod
łączania kolejnych urządzeń do in
ternetu i sterowania nimi za pomocą 
urządzeń mobilnych. Na popularno
ści zyskuje pojęcie „inteligentnego 
domu”, który umożliwia zarządza
nie oraz monitorowanie nierucho
mości dzięki specjalnym czujnikom 
i sterownikom. 

bariery
Rosnąca liczba urządzeń przeno
śnych podłączonych do sieci istotnie 
wpływa na jakość usług świadczo
nych przez operatorów telekomu
nikacyjnych i teleinformatycznych. 
Pogorszenie jakości dostępu do in
ternetu mobilnego jest odczuwal
ne, jednak operatorzy obserwując 
zwiększające się zainteresowanie 
i wykorzystanie, sukcesywnie roz
budowują infrastrukturę. Ważnym 
aspektem regulującym tempo wzro
stu rynku jest polityka cenowa ope
ratorów dotycząca usług transmisji 

dla mniej doświadczonych podmio
tów chcących uczestniczyć w rynku. 

Istotnym podmiotem funkcjonują
cym w tym sektorze są również ope
ratorzy sieci i dostawcy internetu 
bezprzewodowego. Choć ich rola do 
tej pory ograniczała się do dostarcza
nia usługi transmisji danych, jednak 
z uwagi na omówione poniżej tren
dy model działania operatorów ule
ga zmianie. Dwie ostatnie i zarazem 
największe grupy zainteresowa
ne rynkiem to dostawcy i odbiorcy 
usług lub treści dostarczanych na 
urządzenia mobilne. 

trendy
Bezpośrednim następstwem dyna
micznego wzrostu sprzedaży smar
ftonów i tabletów w stosunku do 
komputerów przenośnych i zwy
kłych telefonów komórkowych jest 

dynamiczny rozwój sektora mobile to efekt rosnącej 
popularności tabletów i smartfonów posiadających 
bezprzewodowy dostęp do internetu. pobocznymi 
beneficjentami tego wzrostu są telefony komórkowe 
z przeglądarkami internetowymi oraz netbooki 
z modemem 3g i dostępem do komórkowej transmisji 
danych. Zupełnie nową, zyskującą na znaczeniu 
kategorią są „wearables” – urządzenia podłączone  
do internetu, które użytkownik zakłada na siebie. 

Mobile
toMASZ WoźnIAk – współwłaściciel Future Mind
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REKLAMA

Już prawie 10 mln internautów 
w Polsce korzysta z sieci za po-
średnictwem smartfonów (IAB 
Polska, TV+WWW=Razem lepiej, 
VII.2014), a udział ruchu mobil-
nego przekroczył 10 proc. (Me-
gapanel PBI/Gemius, VII.2014). 
Surfowanie w sieci stało się 
nawykiem. Smarftonów z ręki 
nie wypuszczają ludzie młodzi 
– spełniają ich potrzebę na-
tychmiastowego dostępu do 
informacji i rozrywki. Komuni-

eWa Wróbel
Dyrektor działu 
badań i analiz, 
Interia

komentarz eksperta

kacja ze znajomymi przez sieć 
jest dla nich równie cenna, jak 
spotkania twarzą w twarz. Po-
trafią ją kontynuować niemal 
w każdej sytuacji, jednocześnie 
korzystając z innych mediów. 
Zjawisko ciągłej obecności 
w sieci wpływa na kierunki 
rozwoju wielu gałęzi internetu. 
Przykładem jest e-commerce, 
rozwijający się smart-shopping, 
czy mobilne płatności. Jak 
dalej będzie rozwijał się ten 
trend? Przesył danych przez 
urządzenia mobilne rośnie 
lawinowo, a na horyzoncie 
pojawił się „internet rzeczy” 
– integrujący kolejne sprzęty 
i wciągający nas coraz głębiej 
i mocniej w globalną sieć.

w roamingu. W opinii użytkowni
ków są one nadal drogie, jednak re
gulacje Unii Europejskiej i rosnące 
zapotrzebowanie na te usługi powin
ny doprowadzić do szybkiej stabiliza
cji cen i obniżenia ich do akceptowal
nego poziomu. 

W stosunku do lat poprzednich, na
dal pierwszą i najbardziej istotną 
barierą rynkową jest brak standar
du realizowania płatności za pomo
cą telefonów komórkowych. Bez
pośrednią przyczyną takiej sytuacji 
jest istnienie wielu grup zaintere
sowanych uregulowaniem tych ba
rier: producentów oprogramowa
nia, operatorów, dostawców treści, 
pośredników w płatnościach elek
tronicznych, banków, globalnych 
operatorów płatności i wydawców 
kart płatniczych, a także producen
tów technologii i sprzętu. Tak duża 
liczba grup zainteresowania i brak  
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potencjał
Zdecydowanie najistotniejszymi ob
szarami, które wpłyną na rynek mo
bile jest poprawa świadomości kon
sumentów, szczególnie w grupie 40+ 
oraz sukcesywne zwiększanie dostę
pu do wysokiej jakości internetu mo
bilnego, szczególnie poza aglomera
cjami miejskimi. Istotnym kryterium 
przyspieszającym funkcjonowanie 
tego biznesu jest także stabilizacja 
cen transmisji danych i dostępu do 
internetu w Unii Europejskiej. In
nym ważnym elementem rozwoju 
rynku jest skrócenie czasu umów 
operatorów z klientami, co determi
nuje liczbę posiadanych przez tych 
drugich nowoczesnych aparatów te
lefonicznych, w tym smartfonów  

proces budowania świadomości, co 
powoduje, że pojawia się dyspropor
cja pomiędzy potrzebami użytkow
ników a możliwościami oferowany
mi przez dostawców. 

Ostatnim hamulcem rozwoju sekto
ra mobile w Polsce jest rosnące za
interesowanie polskich firm rynka
mi zagranicznymi, co bezpośrednio 
przekłada się na tempo i liczbę kra
jowych wdrożeń mobilnych oraz 
dopuszcza do rynku sporo niepro
fesjonalnych podmiotów. Rosną
ce zapotrzebowanie na jakość, któ
rą gwarantują polskie firmy sprawia, 
że coraz więcej z nich decyduje się na 
pracę wyłącznie dla podmiotów za
granicznych. 

porozumienia między nimi istotnie 
wpływa na tempo wdrożenia stan
dardu rynkowego obsługi płatności 
mobilnej. Mimo iż wszystkie pod
mioty deklarują gotowość do wspól
nej pracy nad zunifikowanym roz
wiązaniem, w dalszym ciągu nie 
pojawiło się ono na rynku. 

Kolejną problemem jest niska świa
domość konsumenta dotycząca moż
liwości korzystania ze smartfona czy 
tabletu. Szczególnie widoczne jest to 
w grupie wiekowej 40+, gdzie proces 
adaptacji wymaga więcej czasu, co 
bezpośrednio wpływa na skalę wy
korzystania, przede wszystkim  apli
kacji narzędziowych. Także dostaw
cy usług przechodzą długotrwały  

toMASZ 
WoźnIAk 
współwłaściciel 
Future Mind

penetracja użytkowników smartfonów wśród polskich internautów w latach (%)

Wydatki na reklamę w urządzeniach mobilnych w polsce w półroczach (mln zł)

Źródło: Szacunki na podstawie badań IAB Polska Mobile, dane na koniec pierwszego półrocza wśród internautów w wieku 15+ 

Źródło: IAB/PwC AdEx (dane nie obejmują przychodów Google oraz Facebook)
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Neutralność sieci to pod-
stawowa wydawałoby się 
zasada funkcjonowania in-
ternetu, w tym również rynku 
mobile, która w ostatnich 
latach bywa kwestionowana 
przez niektórych dostawców 
usług dostępu do internetu, 
np. poprzez ograniczanie 
użytkownikom urządzeń mo-
bilnych dostępu do internetu. 
Obecnie trwają prace legisla-
cyjne nad Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego 
i Rady ustanawiającym środki 
dotyczące europejskiego 
jednolitego rynku łączności 
elektronicznej i mającym na 
celu zapewnienie łączności na 
całym kontynencie, zgodnie 

z którym zakazane byłoby do-
konywanie przez operatorów 
zmian tych treści, jakie są prze-
syłane w ramach świadczenia 
usługi dostępu do internetu. 
Rozporządzenie w obecnym 
kształcie urzeczywistnia zasadę 
neutralności, stanowiąc, że 
co do zasady zabronione jest 
blokowanie, spowalnianie oraz 
ograniczanie jakości, a także 
dyskryminacja konkretnych 
treści, aplikacji lub usług oraz 
ich klas. Ponadto uznano, 
że dynamiczny rozwój rynku 
mobile może być zagwaranto-
wany poprzez wprowadzenie 
postanowień zakazujących 
operatorom m.in. modyfikacji 
rozdzielczości obrazów graficz-
nych czy dodawania własnych 
treści do tych pochodzących 
z serwera dostawcy treści.

XaWery konarSki, adwokat,  
PaWeł GruSzecki, radca prawny,  
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. j.

komentarz prawny

Zagregowana liczba odsłon mobilnych generowana za pośrednictwem top-10 wydawców w polsce  
w latach (mln)

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, dane za czerwiec wśród internautów w wieku 7+ (Real Users), ranking wg. liczby odsłon

i tabletów. Odrębnym od polityki 
operatorów obszarem jest kwestia 
płatności mobilnych i standardów, 
według których będą one w przy
szłości realizowane. 

Największy niewykorzystany do
tychczas potencjał tkwi w obsza
rze płatności mobilne, szkolnictwa, 
programów lojalnościowych i mi
gracji kart plastikowych do smart
fonów, administracji publicznej, ko
munikacji publicznej oraz informacji 
publicznej. W wyniku dalszej eks
pansji usług mobilnych online nie
które usługi mogą zniknąć z rynku 
bądź stracić na znaczeniu (np. tele
fonia stacjonarna oparta o łącza ka
blowe, usługi sms i mms). Jednocze
śnie obserwowana będzie ekspansja 
innych produktów i usług, takich jak 
bezprzewodowa transmisja danych 
i dostęp do internetu, prasa elek
troniczna, programy lojalnościowe, 
płatności mobilne oraz urządzenia 
sterowane za pomocą smartfonów 
i tabletów.

Analiza rynku prowadzi do wnio
sku, że najistotniejszym elementem 
wpływającym na przyszły jego obraz 
jest uregulowanie kwestii płatności 
mobilnych oraz zapewnienie właści
wej jakości bezprzewodowych sieci 
teleinformatycznych. ●
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Zmiany zachodzące na rynku mo-
bile zostały w szczegółowy spo-
sób omówione w odrębnej, pogłę-
bionej publikacji – Perspektywy 
rozwojowe mobile online w Polsce, IAB  
Polska 2014. 

Raport ten przedstawia precyzyjnie 
mechanikę rynku mobilnego online,  
pokazuje znaczące trendy i zmiany,  
jakie przyniósł 2013 rok, a także  
kreśli perspektywy rozwojowe tego  
sektora.
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Mechanizmy 
funkcjonowania
Promocja w wyszukiwarkach inter
netowych to segment rynku usług 
emarketingowych, który charakte
ryzuje się stabilną sytuacją i sposo
bem funkcjonowania. Działania kon
centrują się wokół trzech narzędzi 
promocji:
•   pozycjonowania, czyli maksymali

zacji obecności w naturalnych wy
nikach wyszukiwania, będących 
przedmiotem funkcjonowania al
gorytmu wyszukiwarki,

•   kampanii linków sponsorowanych, 
czyli płatnej reklamy w obrębie 
stron wyników wyszukiwania,

•   kampanii kontekstowych i remar
ketingowych, czyli działań rekla
mowych opartych o rozpoznane 
zachowania użytkownika i kon
tekst, w jakim emitowany jest 
przekaz reklamowy.

Możliwość automatycznego zakupu 
usług reklamowych, zwłaszcza w za
kresie kampanii linków sponsoro
wanych i kampanii kontekstowych  

daje reklamodawcom możliwość 
zamawiania usług bezpośrednio 
u podmiotów udostępniających 
przestrzeń reklamową lub w modelu 
pośrednim, tj. przez funkcjonujące 
na rynku agencje. Na dzień dzisiej
szy brakuje jednoznacznej informa
cji, który z modeli cieszy się większą 
popularnością. Wśród podmiotów 
udostępniających przestrzeń rekla
mową widoczna jest silna domina
cja jednego gracza – firmy Google, 
w której alokowana jest zdecydo
wana większość budżetów reklamo
wych w tym segmencie. Poza nią na 
rynku funkcjonują też lokalne pod
mioty, zwłaszcza w segmencie sieci 
kontekstowych, które nie odgrywa
ją jednak tak znaczącej roli.

trendy
Segment usług promocji w wyszu
kiwarkach rozwija się w Polsce od 
przeszło 10 lat, dlatego dziś trakto
wany jest już jako rynek dojrzały, na 
którym – pomimo specyfiki dyna
miki wzrostu branży internetowej  

– zachodzą stosunkowo niewielkie 
zmiany. Dostawcy technologii oraz 
przestrzeni reklamowych mają usta
bilizowaną pozycję.

Zmiany na rynku dotyczą przede 
wszystkim innowacji w zakresie spo
sobu identyfikowania i personalizo
wania komunikatów reklamowych 
do użytkowników (np. remarke
ting). Wielkość rynku, determino
wana zachowaniami internautów 
(korzystanie z wyszukiwarki inter
netowej) zależy w chwili obecnej 
głównie od stopnia penetracji in
ternetu w polskim społeczeństwie 
i zmieniających się postaw użytkow
ników sieci częściej korzystających 
z niej na urządzeniach mobilnych 
niż stacjonarnych. Biorąc pod uwa
gę aspekt finansowy, należy odno
tować pierwsze historyczne spowol
nienie tempa wzrostu wydatków na 
promocję w wyszukiwarkach w uję
ciu rocznym, przy czym segment ten 
cały czas zajmuje niezagrożone dru
gie miejsce wśród wszystkich obsza
rów aktywności emarketingowych.

Ustabilizowana sytuacja na rynku 
pozwala wnioskować, że funkcjonu
ją na nim wyłącznie sprawdzone me
chanizmy promocji, które nie będą 
podlegały wycofaniu. Rozwój opie
rać się będzie na udostępnianiu no
wych możliwości dotarcia do użyt
kowników w obrębie stron wyników 
wyszukiwania oraz mechanizmów 
kontekstowego i behawioralnego 
dopasowania komunikatu. Postęp 
technologii w tym kierunku powi
nien stworzyć nowe szanse dla ope
rujących podmiotów, niezależnie od 
tempa pokonywania wymienionych 
w dalszej części barier.

bariery
To, co może stanowić przeszkodę 
w rozwoju promocji w wyszukiwar
kach związane jest głównie z dwoma 
zjawiskami. Pierwsze dotyczy rze
czywistej koncentracji usług i kon
troli podaży przez jeden podmiot –  

W najbliższej przyszłości segment wyszukiwarek 
zależeć będzie od możliwości gromadzenia,  
przetwarzania i wykorzystywania danych 
o zachowaniach użytkowników sieci. Aspekty te 
zależne są w dużym stopniu od legislacji, która nie 
rozwija się w takim tempie, jak środowisko cyfrowe.

Marketing 
w wyszukiwarkach
MACIej gAłeCkI – CEO, Bluerank 
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pozyskiwania informacji o poten
cjalnych klientach pod kątem ich 
wykorzystania do doprecyzowa
nia i personalizowania komunikacji. 
W szczególności dotyczy to danych 
pozwalających na identyfikację użyt
kowników i ich zachowań.

potencjał
Zidentyfikowany potencjał rozwoju 
rynku związany jest ze wzrostem pe
netracji internetu w społeczeństwie, 
poprawą jakości i szybkości połączeń 
internetowych oraz zwiększeniem 
liczby funkcjonujących urządzeń do
stępu, zwłaszcza mobilnych. Więk
sza spójność i ustabilizowanie sytu
acji prawnej w zakresie możliwości 
gromadzenia, przetwarzania i wyko
rzystywania danych o zachowaniach 
użytkowników sieci pozwoli z kolei 
na rozwój nowych usług w zakresie 
wspomnianej wcześniej personaliza
cji komunikacji. ●

Google. Problem dominacji pogłę
bia dodatkowo brak transparent
nych informacji na temat sposo
bu obliczania kosztu prowadzenia 
płatnych działań reklamowych oraz 
brak potwierdzonej wiedzy na te
mat sposobu działania algorytmu 
wyszukiwarki. Generuje to szereg 
niebezpiecznych sytuacji bizneso
wych dla firm inwestujących w pro
mocję swojej obecności w wyszuki
warkach. Rownież reklamodawcy nie 
mają realnej alternatywy dla doboru 
kanałów promocji, w związku z czym 
muszą zaakceptować warunki tech
niczne, cenowe i dotyczące zakresu 
przekazywanych informacji o użyt
kownikach narzucane przez jedne
go dostawcę.

Drugim zjawiskiem utrudniającym 
rozwój rynku jest niejasna i zmie
niająca się sytuacja legislacyjna do
tycząca możliwości oraz warunków  

liczba użytkowników wyszukiwarek stron w polsce w latach (mln)

Wydatki na kampanie typu SeM (Search engine Marketing) w polsce 
w półroczach (mln zł)

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, dane za czerwiec wśród internautów w wieku 7+ (Real 
Users)  

Źródło: szacunki na podstawie danych IAB/PwC AdEx

Trybunał Sprawiedliwości 
w jednym z wyroków, uznał, 
że operator wyszukiwarki 
internetowej jest odpowie-
dzialny za przetwarzanie 
danych osobowych, które 
pojawiają się na stronach 
internetowych publikowa-
nych przez osoby trzecie. 
Jego zdaniem, jeżeli po roz-
patrzeniu wniosku złożonego 
przez osobę, której dotyczą 
dane zostanie stwierdzone, 
iż zawarcie na liście wyników 
tych linków jest, w aktualnym 
stanie rzeczy, niezgodne  
z prawem, to należy usu- 
nąć z niej te informacje  
i prowadzące do nich linki. 
TS zauważył, że nawet po-
czątkowo zgodne z prawem 
przetwarzanie danych może 
z czasem stać się niezgodne 
z dyrektywą, jeśli, ze względu 
na całokształt okoliczności, 
dane te należy uznać za nie-
właściwe, (już) niestosowne 
czy też nadmierne w sto-
sunku do celów, dla których 
są one przetwarzane lub też 
ze względu na upływ czasu. 
Istotną kwestią prawną  
dotyczącą wyszukiwarek 
internetowych jest tzw. pro-
filowanie i jego dozwolony 
zakres. Zgodnie z projektem 
decyzje oparte na profilowa-
niu mają być poddane  
regulacji prawnej, a oso-
bie, która takim decyzjom 
podlega, ma przysługiwać 
m.in. prawo do „ludzkiej 
interwencji” (rozumiane 
jako wszelkie środki zabez-
pieczające słuszne inte-
resy podmiotu danych).

XaWery konarSki, adwokat,  
PaWeł GruSzecki, radca prawny,  
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. j.

komentarz prawny
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związane z popularnością urządzeń 
mobilnych. Współcześni internauci 
praktycznie nie rozstają się ze smart
fonami. Według TNS już ponad 44 
proc. Polaków w wieku 15+ korzy
sta z tych urządzeń. Rośnie tak
że popularność tabletów – 14 proc. 
konsumentów przyznaje się do ich 
posiadania. Dla użytkownika smart
fona czy tabletu wyszukiwanie lo
kalne umożliwia uzyskanie potrzeb
nych informacji dokładnie w miejscu, 
w którym się znajduje lub do którego 
właśnie zmierza.

W wirtualnym świecie wszystko jest 
dużo szybsze i prostsze. Cały pro
ces poszukiwania informacji można 
przeprowadzić w dowolnym miejscu 
i czasie, zarówno w pracy, w domu 
lub będąc w drodze. Siłą wyszuki
wania lokalnego jest to, że korzy
stają z niego osoby zdecydowane 
na zakup, co oznacza, że konwersja 
od wyszukiwania do transakcji jest 
wielokrotnie wyższa niż w przypad
ku innych mediów reklamowych. 52 
proc. użytkowników deklaruje, że 
kontaktuje się ze znalezioną w ten 
sposób firmą, a 44 proc. z nich twier
dzi, że dokonuje zakupu. Reklamo
dawcy chętnie korzystają z pozycjo
nowania i prezentacji swoich firm 
w serwisach wyszukiwania lokalne
go ze względu na szybki zwrot z in
westycji reklamowej, który w zależ
ności od branży trwa od kilku dni do 
kilkunastu tygodni. Koszt całorocz
nego pakietu reklamowego jest sto
sunkowo niewielki w porównaniu 
do dotarcia do zainteresowanej za
kupem grupy potencjalnych klien
tów przez cały rok.

bariery
Sercem produktu jest baza danych 
i powiązane z nią treści. Niestety, 
z roku na rok rosną bariery dotyczące 
pozyskiwania danych firm. Ograni
czenia wynikające z ustawy o ochro
nie danych osobowych nakładają na 
administratorów baz danych obo
wiązek informacyjny w odniesieniu  

W ciągu ponad 20 lat internet całkowicie zmienił 
oblicze funkcjonowania polskiej gospodarki  
i społeczeństwa. Statystycznie polacy spędzają w sieci 
29 godzin miesięcznie. Ich uwaga skupia się na wielu 
obszarach – nie tylko tych związanych z rozrywką 
czy wiadomościami, ale również na wyszukiwaniu 
niezbędnych produktów czy usług oraz dokonywaniu 
zakupów. dynamiczny rozwój technologii ma nie  
tylko wpływ na gospodarkę, ale również wiąże się  
ze zmianami potrzeb konsumentów.

Wyszukiwarki 
lokalne
MAgdAlenA WypyCHoWICZ – Dyrektor 
Działu Produktów i Usług, Eniro Polska 

Mechanizmy 
funkcjonowania 
Obecnie wiele branż gospodarki jest 
nierozerwalnie związanych z inter
netem. Dotyczy to przede wszyst
kim wyszukiwania wiadomości, mu
zyki, rozrywki, sportu, produktów 
lub usług oraz komunikacji między
ludzkiej. Z drugiej strony niektóre 
sektory są jeszcze w procesie trans
formacji (bankowość, handel, ubez
pieczenia, linie lotnicze czy usługi 
reklamowe). Trudno podać przykła
dy takich dziedzin gospodarki, które 
funkcjonowałyby całkowicie poza in
ternetem. Firma, której produktów 
czy usług nie da się wyszukać w sie
ci, praktycznie nie istnieje w świecie 
dzisiejszych konsumentów.

Wyszukiwanie informacji lokalnych – 
szczególnie danych teleadresowych, 

lokalizacji firm, trasy dojazdu, ofert 
produktów i usług, godzin otwar
cia, a także cen i innych informacji – 
już dawno przeniosło się do interne
tu. Pierwsza lokalna wyszukiwarka 
firm w Polsce zaczęła funkcjonować 
w 1999 roku. Od tamtej pory nie
mal wszystkie aktywnie działające 
na polskim rynku przedsiębiorstwa 
można znaleźć w sieci.

trendy
Rokrocznie przybywa informacji ba
zodanowych i nowych funkcjonal
ności, a jednocześnie poszerza się do
stępność poprzez różne urządzenia 
(smartfony, tablety, smartTV), gdyż 
współczesny internauta płynnie 
przełącza się między różnymi plat
formami komunikacji (multiscre
ening). Warto podkreślić, że wyszu
kiwanie lokalne jest nierozerwalnie  
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firm, z czego mniej więcej połowa 
nie posiada jeszcze stron interneto
wych, więc ich dane dostępne są tyl
ko w lokalnych wyszukiwarkach i ofi
cjalnych rejestrach. 

Użytkownicy internetu są dynamicz
ni i bardzo wymagający, chcą szyb
ko dotrzeć do potrzebnej informacji. 
Często rozpoczynają poszukiwania 
od wpisania zapytania w wyszuki
warce internetowej, a stamtąd tra
fiają do wydawców, którzy mają na 
swoich stronach poszukiwane infor
macje. Niestety, coraz częściej widzi
my, że wyszukiwarki internetowe 
wyświetlają w swoich wynikach bo
gatsze treści, które zaspokajają po
trzebę uzyskania informacji przez 

do osób prywatnych prowadzących 
działalność gospodarczą (a to stano
wi około 90 proc. firm na rynku we
dług GUS). Takie zmiany legislacyjne 
znacznie zwiększają koszty admini
stracyjne po stronie właścicieli baz 
danych. Dodatkowo, oficjalne reje
stry danych udostępniają niepełne 
dane, przez co wymuszają kosztow
ny i długotrwały proces ich aktualiza
cji. Dobrej jakości baza danych to wy
nik wieloletniej pracy, która nigdy się 
nie kończy, ponieważ firmy powstają 
i zamykają działalność każdego dnia. 
Jednocześnie jest to bariera trudna 
do pokonania dla globalnych graczy, 
ponieważ wymaga silnego lokalne
go zaangażowania. Obecnie na ryn
ku jest około 2,4 miliona aktywnych  

liczba użytkowników wyszukiwarek i katalogów w polsce w latach (mln)

Wydatki na ogłoszenia online (anonse, yellow-pages i lokalizatory) 
w polsce w półroczach (mln zł)

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, dane za czerwiec wśród internautów w wieku 7+ (Real Users) 

Źródło: IAB/PwC AdEx

Obecne wyszukiwarki lo-
kalne to zaawansowane 
technologicznie rozwiązania:

• dane firm są w 100 
proc. „geokodowane” 
(przypisane do określonej 
lokalizacji na mapie),

• mapa jest istotnym 
elementem wyszukiwa-
rek, a przy tym wyraźnie 
podkreśla lokalny cha-
rakter wyszukiwania,

• serwisy są w pełni respon-
sywne, a więc dostoso-
wane do wyświetlania na 
wszystkich typach urządzeń 
- od smarffonów przez ta-
blety do komputerów,

• wyszukiwarki są zintegro-
wane z serwisami społecz-
nościowymi, nawigacją, 
systemami rezerwacyjnymi, 
aplikacjami tematycznymi 
itp. Integracja z dodatko-
wymi usługami poprawia 
komfort i skuteczność wy-
szukiwainia lokalnego. 
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użytkownika i nie wymagają prze
chodzenia dalej, np. do wyszukiwa
rek lokalnych. To poważne zagro
żenie dla tych drugich, aczkolwiek  



liczba użytkowników poszczególnych typów wyszukiwarek w polsce 
w czerwcu 2014 roku (mln)

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, dane za czerwiec wśród internautów w wieku 7+  
(Real Users)

Wyszukiwarki stron 20,9

Wyszukiwarki teleadresowe 6,7

Katalogi stron 0,7
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istotną przewagę stanowią ich uni
kalne, pogłębione treści, przedsta
wione w atrakcyjnej formie. Glo
balny gracz nie jest w stanie ich 
odtworzyć bez dobrze zorganizowa
nych lokalnych struktur terenowych,  
obejmujących swoim zasięgiem cały 
kraj. Lokalna wyszukiwarka opie
ra się na treściach zebranych przez 
kilkusetosobowy zespół konsultan
tów reklamowych, kontaktujący się 
każdego roku z tysiącami firm w Pol
sce. Takie podejście pozwala zebrać 
i ustrukturyzować dane na niespoty
kaną skalę, dużo dokładniej niż auto
matyczne rozwiązania. 

potencjał
Rozwojowi lokalnej wyszukiwar
ki zdecydowanie sprzyja współpra
ca z partnerami, którzy dostarczają 
rozwiązań technologicznych lub po
głębionych treści. Innym wartościo
wym źródłem informacji są użyt
kownicy internetu, którzy w dobie 
mediów społecznościowych chętnie 
dzielą się wiedzą, rekomendacjami, 
a także komentują i dodają zdjęcia 
lub filmy. Recenzje są często pod
stawą podejmowania decyzji zaku
powych i dla wielu branż, takich jak 
hotele, restauracje czy usługi wykoń
czeniowe wnętrz mają kluczowe zna
czenie. Ogromny potencjał wzrostu 
ma także rozwój narzędzi umożli
wiających bezpośrednią komuni
kację poprzez internet między fir
mą a potencjalnym klientem, a co za 
tym idzie zakup lub rezerwację, czyli 
finalizację transakcji bez bezpośred
niego kontaktu. Wówczas funkcjo
nowanie firmy przenosi się częścio
wo do internetu i staje się to tak 
naturalne, jak rozmowa przez tele
fon bez konieczności bezpośrednie
go spotkania.

Niewykorzystany jest nadal poten
cjał personalizacji wyników wyszu
kiwania w oparciu o profil użytkow
nika np. w odniesieniu do ostatnio 
wyszukiwanych treści, pory dnia 
lub zainteresowań. Takie podejście 

Dynamiczny rozwój nowych 
technologii ma bardzo duży 
wpływ na transformację biz-
nesu, która polega m.in. na 
dostosowywaniu się firm do 
wyzwań gospodarki interneto-
wej. W Eniro szybko reagujemy 
na zmieniające się otoczenie 
biznesowe i dostosowujemy 
swoje produkty, aby były 
one atrakcyjne dla klientów 
– zarówno polskich przedsię-
biorców, jak i coraz bardziej 
wymagających internautów. 
Pierwszym etapem zmian w na-
szym segmencie była transfor-
macja do mediów cyfrowych. 
Na obecnym etapie rozwi-
jamy nasze produkty i usługi, 
aby były łatwo dostępne na 

bożena 
chmielarczyk
Dyrektor 
Generalny Eniro 
Polska Sp. z o.o.

komentarz eksperta

wszelkich urządzeniach (smart-
fony, tablety, komputery).
Reklama w internecie daje 
ogromne możliwości. Po pierw-
sze – usługi można zaoferować 
szerokiej i atrakcyjnej grupie 
klientów i użytkowników posia-
dających dostęp do internetu. 
Po drugie – można mierzyć 
efekty wszelkich działań rekla-
mowych. Klienci, zwłaszcza 
z sektora MŚP, zauważają te 
zalety i coraz chętniej sięgają 
po oferowaną przez Panoramę 
Firm kompleksową usługę.  
W dodatku do wizytówki  
w wyszukiwarce internetowej 
czy mobilnej można zamówić 
profesjonalnie przygotowaną 
stronę internetową, prezenta-
cję wideo czy profil na serwisie 
społecznościowym. Wybrany 
przez nas kierunek rozwoju 
przynosi oczekiwane efekty 
– już ponad 90 proc. przycho-
dów Grupy Eniro pochodzi 
właśnie z mediów cyfrowych.

znacznie podniosłoby dopasowanie 
do oczekiwań i w rezultacie satys
fakcję odbiorców. Wyszukiwanie lo
kalne ma szerokie znaczenie i oprócz 
firm, produktów i usług, może też 
dotyczyć publicznego transportu,  

lokalnych wydarzeń kulturalnych, 
sportowych oraz pogody.  Użytkow
nicy internetu poszukują tych infor
macji każdego dnia a serwis, który 
będzie w stanie najlepiej na nie od
powiedzieć odniesie sukces. ●

MAgdAlenA 
WypyCHoWICZ 
Dyrektor Działu 
Produktów i Usług, 
Eniro Polska
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budują relacje onetoone. Potwier
dza to również utrzymujący się na 
dobrym poziomie średni wskaźnik 
CTR21 – w 2013 roku wyniósł on 
6,64 proc. 

trendy
Rynek email marketingu jest bardzo 
dynamiczny i wymaga dostosowa
nia środków do bieżących trendów. 
Pierwszym z nich jest nacisk na wy
syłki personalizowane, a więc jak 
najlepiej dopasowane do profilu od
biorcy. Email marketing rozwija się 
w kierunku coraz lepszej i dokład
niejszej segmentacji odbiorców oraz 
tworzenia wysoce spersonalizowa
nych treści. Dostawcy baz zewnętrz
nych również nie pozostają w tyle – 
rozbudowują swoją ofertę, opierając 
się na danych demograficznych oraz 
behawioralnych. Współczesny kon
sument mediów jest coraz bardziej 
selektywny, dlatego tak ważne są 
kampanie reklamowe niosące war
tościowe dla odbiorcy treści.

Drugim wyraźnie obserwowanym 
trendem jest rosnąca liczba maili 
marketingowych sprawdzanych na 
urządzeniach mobilnych – według 
badań FreshMail w grudniu 2013 
roku ponad 11 proc. wszystkich ma
ili marketingowych zostało otwo
rzonych na smartfonach i tabletach. 
Oznacza to, że kampanie reklamo
we docierają do odbiorcy za pomocą 
bardzo osobistego kanału, co obligu
je marketerów do wysyłania jeszcze 
atrakcyjniejszych treści. Tym bar
dziej, że użytkownicy urządzeń mo
bilnych są grupą, dla której ważne 

tego raportu, z poczty elektronicz
nej korzysta 95 proc. polskich inter
nautów w wieku 15 i więcej lat. Co 
więcej, email jako forma komunika
cji cały czas rozwija się i nic w najbliż
szym czasie nie powinno tego tren
du zmienić20.

W roku 2013 średni wskaźnik open 
rate (liczba otwartych maili w sto
sunku do wysłanych) dla wysyłek do 
baz własnych wyniósł 21,79 proc., 
co jest wynikiem niemal o 2 punk
ty procentowe lepszym niż w 2012 
roku. Warto również zwrócić uwagę, 
że wskaźnik ten jest niedoszacowa
ny – z racji ograniczeń technicznych 
programów pocztowych. Rosnące 
statystyki otwarć wskazują, iż Pola
cy doceniają wartość maila i zabiegi 
marketerów, którzy coraz skuteczniej  

email marketing wciąż ewoluuje w zakresie coraz 
lepszej i dokładniejszej segmentacji odbiorców 
oraz tworzenia wysoce spersonalizowanych treści. 
potwierdzenie, że obrany kierunek rozwoju branży 
jest właściwy, daje nam sam rynek – statystyki 
otwarć maili rosną, wzrasta również udział email 
marketingu w całości wydatków na działania 
reklamowe. Marketerzy oceniają ten kanał jako 
skuteczną formę wsparcia sprzedaży, ustępującą 
jedynie pozycjonowaniu i CpC, ze wskaźnikiem RoI 
wynoszącym 2850 proc18.

Email
pAUlInA pACek – Strategy Manager, FreshMail 
pAWeł SAlA – Managing Director and co-founder, FreshMail

18. raport DMA Direct Marketing Asso-
ciation, za: eMarketer"Email Marketing 
Benchmarks: KeyData, Trendsand Metrics" 
2013. 
 
19. Email marketing w liczbach, Fresh-
Mail 2014. 
 
20. Więcej: Email Statistics Report, 2013-
2017, Radicati. 
 
21. Click Through Rate – liczba maili, któ-
re miały choć jeden kliknięty link w stosun-
ku do liczby wszystkich wysłanych wiado-
mości.  

Mechanizmy 
funkcjonowania
Email marketing to forma marketin
gu internetowego bazująca na wy
korzystaniu poczty elektronicznej. 
Jego działania prowadzone są do baz 
własnych i zewnętrznych (należą
cych do portali czy innych serwisów 
internetowych), przy czym ta dru
ga forma dominuje na rynku, jeśli 
chodzi o udział w budżetowym tor
cie. Jej niewątpliwą zaletą jest moż
liwość zbudowania dużego zasięgu 
w krótkim czasie (suma aktywnych 
kont Interii, o2, Onetu i WP w Pol
sce to niemal 20 mln)19. 

Email marketing jest kanałem o wy
jątkowo szerokim zasięgu. Zgodnie 
z najnowszym badaniem IAB Pol
ska, zrealizowanym na potrzeby 
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maili w skrzynkach, więc też odbior
cy włączają coraz mocniejszy filtr se
lekcji. To m.in. dlatego wciąż rośnie 
procent użytkowników Gmail, któ
ry pozwala w łatwy sposób zarządzać 
kategoriami wiadomości w skrzyn
ce mailowej. Co więcej, inni dostaw
cy pocztowi zaczynają stosować ana
logiczne rozwiązania, co w dłuższej 
perspektywie zmusi marketerów do 
budowania prawdziwych relacji z od
biorcami, a nie tylko jednostronnej 
komunikacji.

potencjał
Email marketing jest kanałem, któ
ry pozwala na regularną komunika
cję z potencjalnymi klientami mar
ki, tzw. „zimnymi leadami”. Z badań 
HubSpot wynika, że tylko ok. 46 

Zmiany miały za zadanie w logicz
ny sposób uporządkować skrzynkę. 
Początkowo spędzały one sen z po
wiek marketerów, którzy martwi
li się o los wysyłanych kampanii re
klamowych, szybko jednak okazało 
się, że kategoryzacja ma więcej zalet 
niż wad. Osoba rozwijająca zakład
kę „Oferty” jest nastawiona na tryb 
zakupowy, a przynajmniej dysponu
je chwilą czasu i otwiera się na prze
glądanie tego typu ofert. 

Marketerzy zajmujący się ema
il marketingiem powinni być świa
domi wyzwania, jakie stoi przed 
nimi – potrzeby większych nakła
dów pracy i zaangażowania w związ
ku z rosnącymi wymaganiami od
biorców. Z roku na rok rośnie liczba 

jest efektywne wykorzystywanie 
czasu – z reguły odrzucają nieinte
resujące ich i niepotrzebne treści. 
Z uwagi na ekspansję urządzeń mo
bilnych marketerzy muszą również 
zadbać o odpowiednią kreację maila, 
tak aby poprawnie wyświetlał się na 
mniejszym ekranie.

bariery
Email marketing stawia czoła wy
zwaniom, które w pewien sposób 
zmieniają jego oblicze i wyznaczają 
nowe kierunki rozwoju. Takim świe
żym trendem jest tworzenie osob
nych folderów/kategorii w skrzyn
kach przez dostawców pocztowych. 
W 2013 roku Gmail wprowadził po
dział na 5 folderów: główne, społecz
ności, oferty, fora i powiadomienia. 

liczba użytkowników serwisów pocztowych w polsce w latach (mln)

Wydatki na reklamę email w polsce w półroczach (mln zł)

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, dane za czerwiec wśród internautów w wieku 7+ (Real Users) 

Źródło: IAB/PwC AdEx
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proc. osób z całej listy adresowej jest 
gotowych na zakup w chwili wej
ścia na stronę. Pozostała pula to lu
dzie, których przyzwyczajenia i opi
nie możemy kształtować, prowadząc 
tzw. działania lead nurteringowe. 

Skuteczna komunikacja email mar
ketingowa powinna opierać się na 
koncepcji tzw. permission marke
tingu, czyli marketingu za pozwole
niem. Wielu marketerów zapomina, 
że odbiorca sam i dobrowolnie po
winien zostawić swój adres mailowy 
i tylko z takim odbiorcą warto pro
wadzić komunikację. Wielki poten
cjał tkwi w skupieniu się na tychże 
odbiorcach (nawet jeśli oznacza to 
uszczuplenie bazy adresatów) i pro
wadzenie wysoce spersonalizowanej 
komunikacji onetoone, która budzi 
zaufanie, świadomość marki i zwięk
sza szanse na sprzedaż. 

Biorąc pod uwagę, że prawie wszyscy 
internauci korzystają z poczty elek
tronicznej, a zarazem jest to podsta
wowy kanał komunikacji biznesowej, 
email marketing będzie wciąż istot
nym elementem rozwoju gospodarki, 
zależnym w dużym stopniu od stop
nia cyfryzacji. ●

liczba użytkowników poszczególnych serwisów pocztowych (top-5) w polsce w czerwcu 2014 roku (mln)

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, dane za czerwiec wśród internautów w wieku 7+ (Real Users)

Istotna zmiana przepisów do-
tyczących dopuszczalności 
przesyłania niezamówionej 
informacji handlowej miała 
miejsce wiosną 2013 roku, 
kiedy to weszła w życie nowe-
lizacja ustawy o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną. 
Nowe przepisy zliberalizowały 
zagadnienie zakazu przesyła-
nia niezamówionej informacji 
handlowej przeznaczonej 
dla odbiorców niebędących 
osobami fizycznymi bez ich 
uprzedniej zgody, wskutek 
czego znacząco zwiększono 
swobodę w zakresie komunika-
cji business to business. Obec-
nie dopuszczalne jest wysyła-
nie niezamówionej informacji 
handlowej do osób prawnych 
– kapitałowych spółek prawa 
handlowego, stowarzyszeń, 
fundacji oraz jednostek orga-
nizacyjnych niebędących oso-
bami prawnymi, którym ustawa 
przyznaje zdolność prawną. 
Jednakże nawet informacja 
handlowa kierowana do tego 

typu podmiotów nie może być 
wysyłana bezpośrednio do 
oznaczonej osoby fizycznej, 
a jedynie na ogólne adresy 
poczty elektronicznej. Podkre-
ślenia wymaga jednak fakt, 
że przez informację handlową 
wciąż należy rozumieć każdą 
informację przeznaczoną 
bezpośrednio lub pośrednio 
do promowania towarów, 
usług lub wizerunku przedsię-
biorcy lub osoby wykonującej 
zawód, za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej.
Jednocześnie wskazać należy, 
że zmianie nie uległa treść 
przepisu art. 172 prawa tele- 
komunikacyjnego, zgodnie  
z którym wciąż zakazane jest 
używanie automatycznych 
systemów wywołujących dla 
celów marketingu bezpośred-
niego, chyba że abonent  
lub użytkownik końcowy 
wyraził na to zgodę. Ozna-
cza to, że zabronione jest 
wygenerowanie i wysłanie 
niezamówionej informacji 
handlowej przez systemy wy-
wołujące za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej. 

XaWery konarSki, adwokat,  
PaWeł GruSzecki, radca prawny,  
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. j.

komentarz prawny

22. Return on Investment from Inbound 
Marketing through Implementing HubSpot 
Software, 2013.
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Mechanizmy 
funkcjonowania
Tradycyjny łańcuch reklamowy skła
da się z ogniw – reklamodawca, dom 
mediowy, sieć reklamowa, wydaw
ca. W przypadku dużych wydaw
ców działania często są prowadzone 
bez pośrednictwa sieci reklamowej, 
a nawet i domu mediowego. W przy
padku sprzedaży reklamy w modelu 
programmatic, pojawiły się jeszcze 
dwa podmioty – platforma zaku
powa DSP (DemandSitePlatform) 
oraz sprzedażowa SSP (SupplySite

Platform), a miejsce sieci reklamo
wej zastąpiła platforma adexchange. 
W wielu przypadkach możliwe jest 
pominięcie adexchange i wysta
wienie przez wydawcę powierzch
ni z platformy SSP bezpośrednio do 
wielu platform DSP, z których korzy
stają domy mediowe, a coraz częściej 
i sami klienci. 

Platformy DSP i SSP to firmy techno
logiczne, które dają nowe możliwości 
optymalizacji realizowanych kam
panii reklamowych. Reklamodawca  

Dane zbierane są w postaci plików 
cookie nadawanych użytkownikom  
i zawierających informacje na te
mat ich zachowania w sieci. Na ich 
podstawie określa się demografię 
użytkowników, ich zainteresowa
nia i intencje zakupowe. Dane dają 
nieskończone możliwości tworzenia 
profili użytkowników, do których re
klamodawca chce dotrzeć. Co istot
ne, tego typu informacje nie zawie
rają danych osobowych i są zbierane 
z najwyższym poszanowaniem pry
watności użytkowników.

trendy
Z roku na rok obserwujemy zdecydo
wany wzrost wydatków w tym sek
torze, głównie za sprawą faktu, iż 
kampanie realizowane w zautoma
tyzowanych systemach z wykorzy
staniem odpowiednich danych i przy 
odpowiedniej optymalizacji przyno
szą dużo lepsze efekty. Ze względu 
na znaczną oszczędność czasu oraz 
łatwość w implementacji i optyma
lizacji kampanii, coraz większą rolę 
pełnią platformy DSP dla klientów, 
a adexchange i SSP dla wydawców. 
RTB czy całościowo programmatic 
jest w tej chwili bardzo szybko rosną
cym segmentem i prekursorem spo
sobu zmian zakupu oraz sprzedaży 
mediów internetowych na rynku. 

Według Adexon, w 2014 roku wy
datki na reklamę internetową kupo
waną w sposób automatyczny się
gną blisko 90 mln zł i będą stanowić 
10 proc. wydatków na reklamę typu 
display. Przewiduje się, że w kolej
nych latach wydatki na taki sposób 
kupowania reklamy będą bardzo dy
namicznie rosnąć, osiągając w 2015 
roku około 16 proc., a w 2017 roku 
nawet 25–30 proc. udziału wydat
ków na reklamę display. 

bariery
Programmatic (razem z RTB) jest 
stosunkowo młodym produktem 
w dynamicznym obszarze rekla
my internetowej, w związku z czym  

w jednym systemie może kupić emi
sję reklamy na tysiącach witryn 
w kraju i na całym świecie, dzięki 
czemu składa tylko jedno zamówie
nie i otrzymuje tylko jedną fakturę 
zbiorczą za działania w wielu miej
scach. Sam proces optymalizacji tak 
kupionej kampanii jest bardzo szyb
ki, nie wymaga kontaktowania się 
z wydawcami i dzięki temu można 
zdecydowanie efektywniej optyma
lizować działania reklamowe w sieci. 

Jednym z głównych założeń pro
grammatic, oprócz pełnej automa
tyzacji, jest również emisja kampa
nii do właściwej grupy docelowej, 
dzięki czemu możliwe jest wyelimi
nowanie odsłon emitowanych użyt
kownikom spoza targetu. Rozwój 
technologii RTB przyczynił się za
tem w dużym stopniu do rozwoju 
systemów do zbierania, analizowa
nia i przetwarzania danych. Są one 
coraz lepszej jakości i dokładniejsze. 
Dostarczyć je można do każdej plat
formy, a dostępne będą w danym 
systemie w ciągu maksymalnie doby. 

programmatic buying nie jest nowym typem  
mediów, formatów czy powierzchni reklamowej.  
to zautomatyzowany sposób kupowania  
i sprzedawania reklam w internecie. Reklamodawca 
może je samodzielnie nabyć w wielu miejscach. 

Programmatic
AdAM dybA – CEO, Adexon 
gRZegoRZ SłAWAtyńSkI – Sales Director CEE, nugg.ad
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technologicznych. Obecnie firmy  
zapewniające realizację sprzeda
ży oraz zakupu w ekosystemie pro
grammatic pobierają prowizje, które 
wraz z rozwojem rynku z pewnością 
będą maleć. Powodują one, że dla 
wydawcy zysk z jego wykorzystania 
sprowadza się do zapełnienia swo
jej powierzchni reklamowej w więk
szym procencie, a gdy jest ona war
tościowa umożliwiają pracę nad 
sukcesywnym zwiększaniem stawek 
za wyświetlanie (CPM). Kolejnym 
obszarem, który zwiększyłby poten
cjał programmatic jest edukacja re
klamodawców oraz wprowadzenie 
przez wydawców tzw. powierzchni 
premium z udostępnieniem nowych 
formatów reklamowych. 

Nadal niedoceniane są dane ze
wnętrzne, które dają coraz większe 
możliwości dotarcia do wąskich grup 
użytkowników. Wymaga to jednak 
właściwej wyceny danych udostęp
nianych przez wydawców poprzez 
systemy typu Data Management 
Platform. Kolejnym polem do zago
spodarowania na polskim rynku jest 
oferta samoobsługowego zakupu 
reklamy skierowana do sektora MŚP. 
Tutaj nadal tkwi duży potencjał, któ
ry umiejętnie sprzedany może za
owocować dużymi wzrostami. ●

rynek wciąż uczy się tego typu zaku
pu i sprzedaży mediów. Większość  
podmiotów na rynku widzi w tym 
produkcie duży potencjał i w chwi
li obecnej nie występują znaczą
ce czynniki spowalniające biznes. 
Jednocześnie bardzo dużym za
grożeniem w tym sektorze mogą 
w przyszłości być zmiany legislacyj
ne delegalizujące lub mocno ograni
czające zbieranie i wykorzystywanie 
plików cookies (danych), a prze
prowadzone w niewłaściwy sposób 
mogą zablokować rozwój nie tyl
ko tego typu produktów, ale całego 
rynku mediów cyfrowych. Co więcej, 
może to doprowadzić do sytuacji, 
w której reklamodawcy będą zmu
szeni do realizacji kampanii tylko 
i wyłącznie na witrynach czy pakie
tach kontekstowych, a emisja reklam 
uwzględniająca profile demograficz
ne użytkowników zostanie zawłasz
czona przez największych graczy 
posiadających własne bazy użyt
kowników i potężną ilość danych na 
ich temat (np. Facebook, Google). To 
z kolei zmniejszy konkurencyjność 
i zmonopolizuje rynek.

potencjał
Jednym z motorów rozwojowych, 
który poprawiłby funkcjonowa
nie biznesu jest obniżenie kosztów 

Szacunki dynamiki wzrostu wartości reklamy w modelu Rtb

Estymacja własna Adexon, na podstawie danych dotyczących wartości reklamy graficz-
nej raportowanej wg. IAB/PwC AdEx w latach 2011-2013. 

W świetle obowiązujących 
przepisów prawa dane 
osobowe to nie tylko adres 
email czy imię i nazwisko 
użytkownika, ale też informa-
cje, które, w połączeniu z in-
nymi, pozwalają na odróż-
nienie tej osoby od innych. 
W przypadku profilowania 
może więc dochodzić do 
przetwarzania danych oso-
bowych, w wyniku czego 
administrator będzie zobli-
gowany do przestrzegania 
odpowiednich zasad. Próbę 
uregulowania problematyki 
profilowania podjęto w pro-
jekcie unijnego ogólnego 
rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych. Propo-
zycja regulacji jest dość re-
strykcyjna i jej wprowadzenie 
może doprowadzić do ogra-
niczenia możliwości korzysta-
nia z tego rodzaju rozwiązań.
Dane pozwalające na 
profilowanie mogą pocho-
dzić m.in. z plików cookies. 
W wyniku nowelizacji ustawy 
zmianie uległa regulacja 
związana z korzystaniem 
z technologii cookies (art. 
173 ustawy). W szczególno-
ści wprowadzono wymóg 
uzyskania zgody od użyt-
kownika, przy czym uznać 
należy, że jest ono możliwe 
również w sytuacji braku 
aktywności z jego strony. 
Dotyczy to sytuacji, gdy użyt-
kownik podejmuje decyzję 
o pozostawieniu ustawień 
oprogramowania/usługi, 
które w sposób domyślny 
„zaznaczają” stosowne 
zgody w zakresie cookies.

XaWery konarSki, adwokat,  
PaWeł GruSzecki, radca prawny,  
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. j.

komentarz prawny
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Mechanizmy 
funkcjonowania rynku
Rozwój content marketingu na świe
cie i w Polsce jest silnie skorelowany 
nie tylko ze zmianą konsumpcji tre
ści online, ale i z samym użytkowni
kiem. Informacja stała się przezro
czysta, banery reklamowe są mniej 
zauważalne, a konsument bardziej 
wybredny. Z biernego obserwato
ra przekształcił się we współtwórcę. 
Jego rekomendacja, krytyka, zaan
gażowanie w świat marki to wskaź
niki, które powinna śledzić każda 
firma chcąca budować silną pozycję 
w sercach i portfelach klientów. 

W dobie dużej świadomości konsu
menckiej oraz przeładowania infor
macyjnego – analitycy szacują bo
wiem, że co dwa dni tworzymy tyle 

trendy 
Badania zachodnich firm oraz in
stytutów badawczych jednoznacz
nie wskazują na to, że content mar
keting przez najbliższe lata będzie 
wiodącą gałęzią komunikacji ma
rek i najważniejszym trendem w ob
szarze digital. Aż 71 proc. spośród 
przebadanych 20 tys. członków B2B 
Technology Marketing Communi
ty zadeklarowało, że zwiększyło na
kłady i zakres działań w obszarze 
content marketingu w porównaniu 
do roku ubiegłego. Z kolei według 
raportu „Digital Trends for 2013”, 
Econsultancy&Adobe, marketerzy 
z Europy oraz USA wskazali content 
marketing jako drugi najpopular
niejszy kanał pozyskiwania nowych 
klientów (tzw. leads) i uznali tę for
mę za największą szansę na wzrost 
sprzedaży. Z raportu Hubspota wy
nika zaś, że 62 proc. marketerów 
uważa content marketing za tańszy 
i skuteczniejszy niż tradycyjne dzia
łania reklamowe. 

Wysokiej jakości content, dopaso
wany do oczekiwań odbiorcy, jest 
dziś siłą napędową procesu zaku
powego. Jak wynika z marcowe
go raportu Nielsena, treść wpływa 
na znajomość, zainteresowanie i fi
nalnie na decyzję o zakupie produk
tu. Dla przykładu, content eksperc
ki zwiększał znajomość produktu 
o 88 proc. bardziej niż content wła
sny marki i o 50 proc. bardziej niż 
recenzje użytkowników. Jeśli cho
dzi o zainteresowanie – zwiększał je 
o 50 proc. bardziej niż content ma
rek i o 20 proc. bardziej niż recenzje 
użytkowników; wreszcie, zwiększał 
skłonność do zakupów o 38 proc. 
więcej niż content marek i o 83 proc. 
bardziej niż recenzje użytkowni
ków. Konsekwencją rosnącego zna
czenia content marketingu dla ma
rek jest zapotrzebowanie na nowej 
generacji specjalistów od tworzenia,  

danych, ile powstało od początku 
świata do 2003 roku – to nie lada 
wyzwanie dla marek. Content mar
keting to forma komunikacji, która 
ma pomóc sprostać temu wyzwaniu. 
Jego siłą jest bowiem odpowiedź na 
potrzeby, oczekiwania i zaintereso
wania użytkownika poprzez dostar
czenie mu, za jego przyzwoleniem, 
wysokiej jakości treści. Content 
marketing jest zgodny z filozofią 
inbound marketingu (marketingu 
przychodzącego). To strategia dzia
łania, wedle której celem treści jest 
dać się znaleźć potencjalnym klien
tom. Bezpośrednio powiązana jest 
ona z marketingiem za przyzwole
niem (permission marketing), kon
cepcją Setha Godina, która zakłada, 
że odbiorca chce otrzymywać dany 
przekaz marketingowy.

Content marketing23 jest obecnie jedną z najszybciej 
i najprężniej rozwijających się gałęzi marketingu, która 
wniosła nową jakość w komunikacji na linii marka-
klient. Współczesny konsument, doskonale znający 
swoje potrzeby, zmęczony jest typowo sprzedażowym 
przekazem reklamowym. Również samym markom 
do budowania zaufania i sympatii oraz realizowania 
celów biznesowych, logo oraz tradycyjna reklama już 
nie wystarczają. dziś dobra marka to taka, która jest 
otwarta na dialog z konsumentem – słucha, reaguje, 
edukuje, inspiruje a nawet bawi. 

Content 
marketing
WłAS CHoRoWIeC – założyciel LeadBullet 

23. Z ang. treść, zawartość.
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zarządzania i dystrybucji treści. 
Trend ten znajduje odbicie w widocz
nym od początku roku wzroście ofert 
pracy na stanowiska content mana
gera czy content dewelopera.

potencjał
Choć rynek polski, w porównaniu 
do niemieckiego czy amerykańskie
go, znajduje się w początkowej fazie 
rozwoju, to wykazuje się dużą dyna
miką. Jego dalszy kierunek ściśle bę
dzie się wiązać z analizą zachowań 
użytkowników, która dzięki takim 
narzędziom jak Nextclick.pl umoż
liwia sugerowanie użytkownikom 
treści redakcyjnych i sponsorowa
nych w oparciu o ich faktyczne zain
teresowania czy intencje zakupowe. 
Potwierdzają to prognozy Gartnera, 
z których wynika, że do 2017 roku 
dyrektorzy marketingu wydadzą 
więcej na IT niż dyrektorzy IT. 

Analiza ogromnych baz danych sta
je się coraz silniejszym filarem efek
tywnej komunikacji biznesu. Na 
amerykańskiej giełdzie to właśnie 
dzięki firmom oferującym usługi  

reklamowe w oparciu o analizę du
żych zbiorów danych, inwestorzy 
w zeszłym roku zarobili najwięcej. 
Nieocenionym wsparciem w upo
wszechnianiu content marketingu 
w Polsce jest edukacja i budowanie 
branżowej świadomości dotyczącej 
sposobów prowadzenia efektywnych 
działań w tym zakresie oraz korzyści, 
jakie dają one marce. ●

Tematyka CM została szerzej omó-
wiona w publikacji IAB Polska, która 
ukazała się w sierpniu b.r., „Content 
is king – przewodnik content marke-
tingu”. Opracowanie to dostarczy-
ło uczestnikom branży marketingu  
cyfrowego precyzyjnych ram do inter-
pretacji CM poprzez odniesienie się do 
definicji, kanałów dystrybucji, dostęp-
nych form oraz zasad transparent-
ności. Przewodnik stanowi podsta-
wę przyszłych inicjatyw IAB Polska 
w tym obszarze – bieżących aktuali-
zacji, prezentacji najlepszych przykła-
dów implementacji, realizacji dedyko-
wanych projektów badawczych oraz 
publikacji ich wyników i adekwatnych 
wniosków.

Wzrost wskaźników kondycji marek w procesie zakupowym pod wpływem różnego rodzaju treści

Źródło: Nielsen/inPowered, MediaLab – The role of content in the consumer decision making process, marzec 2014

  recenzje   
      użytkowników

  treści własne 
      marki

  treści eksperckie

chęć zakupu

zainteresowanie produktem

znajomość produktu

6%

10%

10%

8%

8%

8%

11%

12%

15%

0% 5% 10% 15%

przykładowe cele
Content Marketingu

• wzrost ruchu,
• budowa świadomości  
   marki,
• budowa pozycji eksperta,
• zaangażowanie 
   użytkowników,
• wzrost satysfakcji klientów,
• wzrost lojalności,
• pozyskiwanie wyznawców  
   marki.

przykładowe wskaźniki  
pomiaru

• odwiedziny (strony, 
bloga, fanpage’a),
• zaangażowanie (czas, ko-
mentarze, udostępnianie),
• konwersja (odwiedzin 
na leady, leadów na 
sprzedaż, pobrania).
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Mechanizmy 
funkcjonowania 
Dzięki umiejętności tworzenia atrak
cyjnych treści wydawcom wielome
diowym udało się zbudować porta
le i serwisy internetowe o znacznym 
zasięgu, które zajmują czołowe miej
sca w rankingach stron www Mega
panel PBI/Gemius w poszczególnych 
kategoriach tematycznych. Spora 
część przychodów tych reprezento
wanych w IAB Polska firm pochodzi 
z tradycyjnych rynków medialnych, 
choć jednocześnie odnotowują one 
w swych budżetach znaczące i stale 
rosnące zyski z biznesów cyfrowych, 
będących efektem nowych projek
tów (wzrost organiczny), jak rów
nież fuzji i przejęć.

trendy
Dominującym źródłem przychodów 
online w tym segmencie jest reklama, 
w chwili obecnej przede wszystkim 
graficzna (display). Wydawcy star
tują tu do podziału wartego około 
2,5 mld złotych tortu, dynamicznie  

pozycji na rynku. To również źró
dło całkiem nowych synergii, dzię
ki obecności na rynku telewizyjnym 
(kanały tematyczne) z jednoczesnym 
bardzo silnym wsparciem projektu 
wideo w sieci.

Drugi wyraźnym kierunkiem jest 
mobile. Zainteresowanie wydaw
ców wielomediowych aktywnością 
na tym polu uzasadnione jest przede 
wszystkim wzrostem wydatków na 
reklamę mobilną (106proc. w 2013 
roku). Ponadto budzi on uwagę od
biorców, których coraz więcej docie
ra na strony mobilne. W założeniach  
newsweek.pl, wyznaczone dla tego 
serwisu na cały 2014 rok cele ruchu 
z mobile zostały przekroczone już 
w jego połowie. 

bariery
Jeśli wydawcom zależy na zwiększe
niu zysków z prezentowanych treści – 
których wytworzenie jest znaczącym 
kosztem – w naturalny sposób po
jawia się pytanie o sposób ochrony 
ich biznesu. Układ, w którym wiele 
podmiotów (wyszukiwarki, serwisy 
społecznościowe, serwisy agregujące 
treści) przetwarza oryginalne treści, 
zaś cały koszt ich wytworzenia spo
czywa jedynie po stronie wydawców, 
nie jest perspektywiczny z punktu 
widzenia przyszłości rynku medial
nego. Tym bardziej, że wszystkie te 
podmioty, korzystając z wytworzo
nej treści, zazwyczaj same zarabiają 
na reklamach i konkurują o te same 
budżety reklamowe, co wydawcy. 
Normalizacja tego mechanizmu za
pewne będzie wyjątkowo trudna, 
ale niemożliwością jest jej uniknię
cie. Tym bardziej, że dyskusja na ten 
temat toczy się na całym świecie. 

Najbliższe miesiące to czas inten
sywnej pracy dla tych wydawców, 
którzy jeszcze nie uruchomili swych 
serwisów w wersjach przyjaznych 
użytkownikom smartfonów i ta
bletów. Hamulcem rozwoju bizne
su, który zostanie jednak wkrótce  

rozwijając serwisy i portale tam, 
gdzie odnotowywane są znaczące 
wzrosty wydatków reklamowych. 
Jednocześnie nie rywalizują mię
dzy sobą na rynku reklamy w wy
szukiwarkach (SEM), gdzie przy
tłaczającą większość stanowi jedna 
wyszukiwarka. Eksplorowane są na
tomiast wszystkie te obszary, gdzie 
umiejętność wytworzenia i dostar
czenia odbiorcom angażującej i wy
sokojakościowej treści pozostaje du
żym atutem. 

Takim kierunkiem są na pewno tre
ści wideo, w których tworzenie wy
dawcy stale inwestują. Według ba
dania IAB AdEx 2013 na reklamy 
towarzyszące emisji treści wideo wy
dawcy wydali niemal 33 proc. wię
cej rok do roku. Dla tych, których 
korzenie znajdują się na rynku pra
sy i radia to wyjątkowo atrakcyjne 
pole – nowe, dotąd nie pozyskiwa
ne przychody. Dla tych, którzy wy
wodzą się z telewizji, wideo w sie
ci jest formą obrony przed utratą  

Wydawcy wielomediowi to jedna z grup wśród firm 
działających na polskim rynku internetowym.  
Część z nich wywodzi się z „tradycyjnych” rynków 
medialnych – prasy, radia oraz telewizji. niezależnie 
jednak od korzeni, wszystkie podjęły wyzwanie,  
jakie niesie ze sobą cyfryzacja mediów.

Wydawcy 
wielomediowi
pIotR StASIAk – Szef online Newsweek Polska,  
Ringier Axel Springer Polska 
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komentarz eksperta

Uruchomienie przez „Gazetę Wy
borczą” w lutym 2014 roku płatne
go dostępu (paywall) jest właśnie 
przejawem poszukiwań nowych 
form monetyzacji treści. Tym tro
pem podąża znaczna część wydaw
ców, którzy od długiego czasu pra
cują nad podobnymi rozwiązaniami. 
Choć nie są one w stanie zrekompen
sować strat przychodów na tradycyj
nych rynkach (np. reklamy w prasie 
papierowej), doświadczenia zachod
nich firm medialnych pokazują, że 
zapewnienie użytkownikowi kom
pletnego oraz przyjaznego ekosyste
mu produktów cyfrowych – dostęp
nych na wszystkich urządzeniach, 
za które może zapłacić jednym klik
nięciem – buduje z czasem istotne 
źródło przychodów. W przypadku 

„Dziennika Gazety Prawnej” (wyd. 
Infor Biznes) udział prenumeraty 
cyfrowej w chwili obecnej sięga już 
20 proc. całej sprzedaży.

Nie tylko odpłatność za treści, ale 
już nawet sama prośba o rejestrację 
konta w serwisie, zmienia kontekst 
anonimowego dotąd użytkownika 

przezwyciężony, jest mnogość ekra
nów, rozdzielczości, systemów oraz 
przeglądarek, na których trzeba pra
widłowo wyświetlić reklamę mobile. 
Zapewnienie na wszystkich urządze
niach przyjaznego działania i skalo
walności bogatych graficznie, nie
sztampowych kreacji reklamowych, 
wymaga nierzadko ogromnego za
angażowania wydawcy i domu me
diowego oraz ścisłej ich współpracy. 
Odczuł to zapewne każdy, kto próbo
wał sam uruchomić taką kampanię.

potencjał
W niedługim czasie możemy spo
dziewać się kolejnego trendu – wy
cofywania przez wydawców części 
treści jakościowych z „otwarcie” do
stępnego internetu. Zamiast tego 
pojawi się szereg ofert płatnego do 
nich dostępu (abonamenty, cyfrowe 
produkty, elektroniczne wydania). 
To naturalny ruch, który przy ogra
niczonych przychodach z reklamy di
splay ma zapewnić środki na utrzy
manie redakcji – najwyższej klasy 
dziennikarzy, reporterów, redakto
rów i fotoreporterów. 

liczba użytkowników top-10 grup serwisów www wydawców  
wielomediowych w polsce (mln)

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, dane za czerwiec wśród internautów w wieku 7+  
(Real Users) 

internetu, który wybrane medium 
uznaje za „swoje”. W czasach, kiedy 
niezbędna jest bardzo dobra znajo
mość odbiorcy umożliwiająca bezpo
średnie do niego dotarcie, taki kon
takt jest bezcenny. ●

Żyjemy w społeczeństwie 
informacyjnym, dla którego 
internet to przede wszystkim 
źródło rozrywki, ale również 
narzędzie ułatwiające co-
dzienne życie. Dzięki temu 
możliwy był dynamiczny 
rozwój e-commerce w róż-
nych dziedzinach gospo-
darki, który pociągnął za 
sobą stworzenie łańcucha 
dostawców specjalistycz-
nych usług i narzędzi, a co 
za tym idzie zupełnie no-
wych miejsc pracy. Sposób 
konsumowania internetu 
przez społeczeństwo miał 
również istotny wpływ na 
rynek reklamy. To właśnie 
model reklamowy został 
uznany przez użytkowników 
za najbardziej akceptowalny 
„sposób zapłaty” za pobie-
ranie treści. Komunikatory, 
portale społecznościowe, 
wyszukiwarki czy portale 
specjalistyczne finansowane 
są właśnie z przychodów 
generowanych z reklamy 
internetowej. W stosunkowo 
krótkim czasie internet 
stał się jednym z ważniej-
szych obszarów, mających 
wpływ na gospodarkę. 

WoJciech 
kałużny,  
Dyrektor 
Zarządzający, 
Goldbach 
Audience

Grupa ONET – RASP 15,5

Grupa Wirtualna Polska 14,7

Grupa Gazeta.pl 12,9

Grupa Interia.pl 12,5

Grupa Polskapresse –  Media regionalne 8,8

Grupa Murator – Time 7,7

Grupa Cyfrowy Polsat 5,4

Grupa TVN 5,2

Grupa Edipresse.pl 5,0

Grupa Infor 3,7
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Mechanizmy  
funkcjonowania
Rynek dedykowanego oprogramo
wania można podzielić na dwie czę
ści. Pierwsza to wysoce konkurencyj
ni producenci w obszarze rozwiązań 
prostych, np. aplikacji interneto
wych i mobilnych. Drugi segment 
natomiast dąży do specjalizacji w za
kresie rozwiązań zaawansowanych 
dla konkretnych branż (np. dedyko
wane oprogramowanie dla sektora 
handlu, logistyki, bankowości itp.) 
lub konkretnego typu dostarczanego 
zamówienia (np. system CRM, ERP, 
Business Intelligence, CMS, platfor
ma ecommerce).

Ze względu na zakres działań jest to 
rynek silnie powiązany z ogólną ko
niunkturą gospodarki. Budowa no
wych narzędzi informatycznych jest 
z reguły działaniem inwestycyjnym, 
będącym często odpowiedzią na roz
wój i związane z nim problemy orga
nizacyjne lub wchodzenie na nowe 

(i tendencja ta nie ulegnie zmianie) 
usługi dostępne w chmurze oraz 
wszelkiego rodzaju usługi i oprogra
mowanie mobilne (aplikacje). 

Kolejnym kierunkiem – już widocz
nym na rynku – jest oprogramowa
nie dla samochodów przeznaczone 
zarówno dla kierowców, jak i pasa
żerów. Są to wszelkiego rodzaju apli
kacje dostępne z poziomu kompu
tera pokładowego umożliwiające 
pobieranie danych przez internet. 
Podobne tendencje dotyczą opro
gramowania nowej generacji sprzę
tu AGD współpracującego z siecią 
Internet. Coraz modniejsze i tym 
bardziej technologicznie osiągalne 
są tzw. „wearables”, czyli wszystkie 
urządzenia, które człowiek może no
sić na sobie, pozwalające na wykony
wanie różnych akcji i posiadające do
stęp do internetu. 

bariery
Do naturalnych barier rozwojowych 
tego segmentu rynku należy ciągła 
konieczność wchodzenia w nowe 
rozwiązania technologiczne, któ
re z jednej strony mogą być moto
rem zwiększającym konkurencyj
ność, a więc wpływać pozytywnie 
na dynamikę rynku, z drugiej na
tomiast, dynamika ta ściśle jest po
wiązana z dostępnością wykwalifiko
wanych pracowników. W tej sytuacji 
duże zachodnie firmy proponują 
stawki wynagrodzeń, które przekra
czają możliwości firm produkujących 
na rynek krajowy. W efekcie wysoka 
konkurencyjność i ogólna sytuacja 
rynku wywołuje silną presję na cenę 
realizacji, co często przekłada się na 
niską jakość wykonania projektów 
informatycznych, np. w przetargach 
publicznych. Hamulcem rozwojo
wym są również trudności na pozio
mie inwestycyjnym, które powodują 
komplikacje przy finansowaniu pro
jektów, zatory płatnicze czy wręcz 
zmuszają do znaczących oszczędno
ści, a nawet wstrzymywania projek
tów inwestycyjnych. 

rynki. Dodatkowo, w obliczu wy
stępujących kłopotów finansowych, 
procesowych, sprzedażowych czy też 
zarządczych, firmy coraz częściej sta
rają się naprawić sytuację poprzez in
westycję i wdrożenie rozwiązania in
formatycznego.

trendy 
Silnie zauważalna jest tendencja 
przenoszenia się użytkowników na 
urządzenia mobilne z coraz szer
szym zakresem prowadzonych dzia
łań. Wymusza to poważne zmiany 
w zakresie tworzenia interfejsów, 
jak również architektury rozwią
zań.Obserwując kierunki rozwoju 
w tym sektorze i związane z nimi 
szybko pojawiające się nowości oraz 
technologie, w niedługim czasie na
stąpi całkowite odejście od progra
mowania na starsze typy telefonów, 
a także ograniczenie popularności 
oprogramowania instalowanego na 
korzyść zasobów dostępnych zdal
nie. Najszybciej bowiem rozwijają się  

technologie informatyczne bardzo szybko ewoluują,  
a wraz z nimi rozwiązania It wykorzystywane w biznesie.  
Z prostych desktopowych aplikacji przeszliśmy do wersji 
mobilnych, webowych i chmur obliczeniowych. proces 
ten jest uzależniony od dobrej koniunktury w gospodarce 
i otwartości firm na wdrażanie najnowszych rozwiązań 
informatycznych w przedsiębiorstwach.
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potencjał 
Wśród obszarów, które mogłyby po
prawić funkcjonowanie rynku tech
nologii należy wymienić m.in. uwa
runkowania prawne i podatkowe, 
np. wymagania utrudniające kon
kurencyjność z firmami z innych re
gionów świata, czego przykładem 
może być konieczność informowa
nia o cookies. Motorem rozwojo
wym byłaby też zmiana podejścia 
do kwestii dotacji unijnych zwią
zanych z programem innowacyjnej 
gospodarki, np. ograniczenie jed
norazowo przyznawanych środków 
przy przyspieszeniu i uproszczeniu 
procedur oraz dostosowanie ich do  

faktycznych możliwości beneficjen
tów. W większym stopniu rozwojowe 
byłoby również powiązanie zawarto
ści programów z aktualnymi trenda
mi w rynku elektronicznym. 

Do obszarów niewykorzystujących 
w pełni swojego potencjału należy 
natomiast współpraca firm i uczel
ni wyższych. Te drugie mają poważ
ny problem z przystosowaniem się 
do współdziałania ze środowiskiem 
biznesu, zwłaszcza z małymi i śred
nimi przedsiębiorcami. Współpracę 
zainteresowanym stronom utrud
niają tak przepisy, jak i organizacja 
funkcjonowania. ●

odsetek użytkowników aplikacji w poszczególnych urządzeniach

Aplikacje najczęściej instalowane w smartfonach

Źródło: IAB Polska Mobile 2013’Q4 (IIBR, listopad 2013), świadomi użytkownicy  
smartfonów N=1788
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Źródło: IAB Polska Mobile 2013’Q4 (IIBR, listopad 2013); świadomi użytkownicy  
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Działanie wielu aplikacji 
mobilnych związane jest 
z przetwarzaniem danych 
osobowych, a dynamiczny 
rozwój tego rynku ujawnia 
szereg zagrożeń dla ich użyt-
kowników. W związku z tym, 
w dniu 27 lutego 2013 roku 
Grupa Robocza art. 29 ds. 
Ochrony Danych Osobo-
wych przyjęła opinię w spra-
wie aplikacji mobilnych wy-
jaśniającą podstawy prawne 
przetwarzania danych 
osobowych używanych do 
rozwoju/tworzenia, dystrybu-
cji i korzystania z aplikacji na 
inteligentnych urządzeniach 
mobilnych. Opinia podkreśla 
obowiązek każdorazowego 
wyrażenia zgody na ich 
przetwarzanie i bezwzględną 
konieczność zapewnienia 
odpowiednich środków bez-
pieczeństwa przekazywa-
nych danych przez podmiot 
udostępniający aplikację 
mobilną. Ponadto przetwa-
rzanie danych z wykorzysta-
niem aplikacji mobilnych 
będzie zawsze związane 
z obowiązkiem prawidło-
wego poinformowania użyt-
kowników końcowych o ich 
prawach oraz zakresie i celu 
przetwarzania danych. Obo-
wiązuje również zasada cza-
sowości (tj. przechowywanie 
danych nie dłużej niż to jest 
konieczne do osiągnięcia 
celu przetwarzania) i ade-
kwatności (tj. niewykraczanie 
rodzajem i treścią zbieranych 
danych poza potrzeby wy-
nikające z celu przetwarza-
nia) zbieranych danych.

XaWery konarSki, adwokat, PaWeł 
GruSzecki, radca prawny, Traple 
Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. j.

komentarz prawny

przeglądarka internetowa 76%

odtwarzacz muzyki 71%

gry 64%

nawigacja, mapy, korki drogowe 59%

społecznościowe 57%

pogoda 56%

radio 56%

obsługa poczty e-mail 56%

notatnik 52%

do robienia, obróbki zdjęć 44%
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