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Internet czy internet?
Komunikat Rady Języka Polskie-
go przy prezydium PAN nr 1(8) 
z 2001 r. próbuje rozstrzygnąć 
tę wątpliwość wprowadzając 
rozróżnienie na Internet jako 
nazwę własną konkretnej sieci 
informatycznej oraz internet 
– nazwę medium, pisaną małą 
literą analogicznie jak telewizja 
czy radio.

Ze stanowiskiem tym polemizuje, prof. Janusz S. Bień 
z Uniwersytetu Warszawskiego argumentując, że wykorzy-
stywanie Internetu jako środka masowego przekazu jest 
efektem ubocznym.

Nie wdając się w tak zajmujące dysputy, przedstawiamy 
Raport strategiczny IAB Polska „Internet i Mobile 2003”. 

Dla jednych z Was może będzie on opracowaniem 
przedstawiającym „efekt uboczny” funkcjonowania Inter-
netu, natomiast dla pozostałych niewątpliwie stanowić 
będzie materiał do oceny funkcjonowania medium.

Niewątpliwie rok 2003 był jednym z najciekawszych 
w ostatnich latach. Przyniósł znaczący, bo 45% wzrost 
wydatków na reklamę internetową w Polsce. Wyniki 
pierwszego kwartału 2004 roku także potwierdzają 
tę tendencję wzrostową. Amerykański rynek internetowy 
już od dwóch lat notuje stały wzrost wydatków na nowo-
czesne narzędzia reklamowe. Tendencja ta jest także 
bardzo widoczna w Europie, w 2003 r. w Wielkiej Brytanii 
rynek reklamy online wzrósł o przeszło 80%.

Wraz ze wzrostem nakładów na nowoczesne media, 
w tym także na marketing mobilny, postępuje edukacja 
w zakresie ich wykorzystywania. Wraz z edukacją klien-
tów następują zmiany na rynku reklamowym. Internet 
i technologie mobilne zyskują na znaczeniu i coraz silniej 
integrują się ze sobą. 

Internet i technologie mobilne to niewątpliwie media 
przyszłości, umożliwiają nie tylko promocję produktów 
i usług, ale także kupowanie reklamowanych dóbr. Sieć 
stanowi doskonały kanał obsługi klienta, jest także świet-
nym narzędziem PR.

Zapraszam do lektury Raportu,

Dominik Kaznowski
Wiceprezes Zarządu IAB Polska

Departament Marketingu

Od redaktora naczelnego
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WYDARZENIA 2003
WZROST WARTOŚCI RYNKU REKLAMY INTERNETOWEJ
Rok 2003 był wyjątkowo korzystny dla branży interneto-
wej. Na wzroście wydatków reklamowych w sieci skorzy-
stali wszyscy uczestnicy rynku. I choć nie można w tym 
kontekście mówić o kolejnym boomie internetowym, 
to rok 2003 zapamiętamy jako dobry dla branży. Oznacza 
to, że można wreszcie zacząć myśleć o stabilizacji rynku 
usług internetowych i perspektywach rozwoju internetu 
w naszym kraju. 

IAB Polska szacuje, że w 2003 roku wydatki na reklamę 
online wzrosły o 40-45% w stosunku do roku poprzedniego. 
Wydatki gotówkowe (po rabatach, bez barterów) w minionym 
roku szacowane są na 48-50 mln zł. Wartość rynku z uwzględ-
nieniem rabatów i transakcji barterowych wyniosła ok. 75 mln 
zł. Udział wydatków na reklamę internetową stanowił około 
1% całości wydatków reklamowych w Polsce.

Rynek reklamy internetowej był w minionym roku bez 
wątpienia najszybciej rozwijającym się segmentem branży 
reklamowej w Polsce. Żadne inne medium nie zanoto-
wało tak wysokiego wzrostu nakładów netto. Szacujemy, 
że tendencja wzrostowa w 2004 roku utrzyma się, choć 
być może na niższym już poziomie i wyniesie około 25% 
w stosunku do roku 2003. Większa, porównywalna ze wzro-
stem w 2003 roku, dynamika przyrostu wydatków na rekla-
mę internetową może jednak pojawić się już w 2005 roku. 
Do tych optymistycznych szacunków skłania lektura rapor-
tów z wyników rynków amerykańskiego i europejskiego. 

Z wydatkami na reklamę rzędu 16 mln euro w 2003 
roku Polska w dalszym ciągu znacznie ustępuje rynkom 
europejskim. Wartość rynku (rate card) w Wielkiej Brytanii 
to 560 mln euro, Francji – 460 mln, Niemczech – 416 mln, 
Włoszech – 103 mln, Holandii – 40 mln. Polski rynek rekl-
my online osiągnał taką wartość jak np. rynkek belgijski 
– 18 mln euro, a przekracza wydatki Słowenii (2,7 mln), 
Grecji (7 mln), Irlandii (4 mln). Są to oczywiście dużo mniej-
sze kraje, jednak pod względem procentowego udziału 
reklamy online w budżetach reklamowych Polska również 
znajduje się w środku stawki.

Polski rynek reklamy internetowej jest stosunkowo 
młody, więc w ciągu najbliższych 10 lat należy spodzie-
wać się w tym sektorze stałych wzrostów, przynajm-

niej do momentu osiągnięcia przez Polskę średniego, 
europejskiego poziomu penetracji internetu. Obecnie 
współczynnik ten należy w naszym kraju do najniższych 
w Europie.

Podczas spotkań członków IAB Europe w rachach IAB 
Strategy Council, podkreśla się wagę wejścia Polski do Unii 
Europejskiej. Według ekspertów z krajów członkowskich, 
fakt ten bardzo istotnie wpłynie na rozwój dostępu do 
internetu w naszym kraju (m. in. poprzez obniżenie kosz-
tów dostępu) oraz na sytuację na rynku m.in. nieuniknione 
pojawienie się w Polsce podmiotów z rynków światowych. 
Ich których przedstawiciele, skupieni w IAB w grupie robo-
czej pod nazwą AdMonsters - m.in. Yahoo!, MSN, Google, 
Lycos, AOL.

Internet z wielu powodów uznać można za najszybciej 
rozwijający się kanał marketingowy. Z jednej strony wpły-
wają na to wyniki, jakie osiągają kampanie realizowane 
z udziałem tego właśnie medium oraz coraz doskonalsze 
techniki mierzalności ich skuteczności, z drugiej zaś szeroki 
wachlarz możliwości wykorzystania internetu w działa-
niach marketingowych (różne formy reklamy, możliwo-
ści targetowania, etc.). Niezależnie od tego czy celem 
kampanii jest budowa świadomości marki czy wywołanie 
reakcji bezpośredniej, coraz więcej polskich managerów 
dostrzega zalety internetu i wykorzystuje go do budowy 
właściwego, skutecznego media mixu. Już na poziomie 
przygotowania brief’u mediowego, domom mediowym 
zleca się przygotowanie oferty, która będzie wykorzysty-
wała internet, jako jeden z kanałów komunikacji z grupą 
docelową. 

Można zadać pytanie – czy wraca – tak wyraź-
na kilka lat temu – moda na internet? Nie. Coraz 
więcej podmiotów planujących kampanie zdaje sobie 
po prostu sprawę, iż kompleksowe zaangażowanie 
różnorodnych mediów od początku planowanej 
kampanii reklamowej daje znacznie lepsze rezul-
taty, niż te, które można by osiągnąć, gdyby każdy 
z kanałów komunikacji był wykorzystywany osobno. 
Niemniej nadal pojawiają się kampanie realizowane 
w internecie w zupełnym oddzieleniu od działań rekla-
mowych prowadzonych off-line.
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Należy zwrócić uwagę na fakt, iż stale wzrasta liczba 
internautów w Polsce. W grudniu 2003 ich liczbę szacowa-
no na 6,4 mln. Jest to istotne o tyle, iż w niektórych grupach 
docelowych zmieniają się proporcje konsumpcji mediów 
i internet stopniowo staje się najlepszym narzędziem dotar-
cia do określonych grup użytkowników. Potwierdzeniem 
tego faktu mogą być badania firmy Gemius, analizujące 
czas korzystania z internetu, które pokazują, że tzw. prime 
time przypada na godziny 09:00-17:00, a czas korzystania 
z zasobów sieci w ciągu dnia sukcesywnie się wydłuża. 

Przekonanie o skuteczności działań w internecie 
umożliwia klientom wykorzystanie jego nowoczesnych 
możliwości, takich jak: prowadzenie badań marketingo-
wych, określających preferencje, poziom satysfakcji czy 
pozwalających na definiowanie potrzeb klientów. W roku 
2003 rynek dostarczył także narzędzi do mierzenia bran-
dingowych efektów kampanii. Klient otrzymuje zarówno 
raporty zawierające profile internautów, do których dotar-
ła kampania, jak również raporty skuteczności działań, 
mających na celu budowę świadomości marki.

Analizując rynek reklamy internetowej w 2003 roku, należy 
wymienić branże, które najchętniej reklamują się za pośrednic-
twem Sieci. Silną pozycję utrzymuje telekomunikacja. Wydatki 
na reklamę usług telekomunikacyjnych stanowią prawie 30% 
wszystkich nakładów. Kolejne to: szeroko rozumiana branża 
finansowa – banki tradycyjne, elektroniczne, rynek usług 
finansowych i ubezpieczyciele. Warto podkreślić, że prawie 
5% w wydatkach stanowiły nakłady na reklamę branży FMCG 
oraz pojawienie się produktów z kategorii OTC.

Wydaje się, że 2004 rok będzie dla polskiego rynku 
internetowego rokiem stabilizacji i planowania działań 
w szerszej perspektywie czasowej. Należy się też spodzie-
wać pewnej segmentacji na rynku wydawców i sieci 
reklamowych. Istotną zmianą z punktu widzenia rekla-
modawców, jak również samych użytkowników internetu, 
może się okazać polityka podnoszenia jakości posiadanych 
baz użytkowników. Zmiany jakościowe czekają także rynek 
agencji interaktywnych. 

PUBLIKACJA PIERWSZYCH WYNIKÓW BADANIA 
PRAWDZIWY PROFIL
17 października 2002 internetowe sieci reklamowe oraz firmy 
I-Metria i Global eMarketing (obecnie Gemius S.A.) rozpoczę-
ły wspólne badanie profili użytkowników witryn zrzeszonych 
w sieciach reklamowych. Celem przedsięwzięcia, opracowa-

nego w oparciu o badania typu user-centric oraz site-centric 
jest zbieranie i aktualizacja danych o profilu demograficz-
nym i społecznym użytkowników oraz danych dotyczących 
liczebności internautów na serwisach objętych badaniem. 
W ramach badania Prawdziwy Profil gromadzone są dane 
o widowni ponad trzystu serwisów internetowych zrzeszo-
nych w sieciach reklamowych Ad.net, ARBOmedia, IDMnet 
i QNet. Realizacja badania pozwoliła na ujednolicenie formy 
prezentacji danych dla wszystkich badanych witryn.  

Badanie Prawdziwy Profil to połączenie badania ankie-
towego (losowana jest grupa respondentów, którym 
wyświetlane jest zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu) 
z monitoringiem ruchu na witrynach zrzeszonych w sieciach 
reklamowych. Dostęp do danych jest możliwy za pomocą 
specjalnie przygotowanego interfejsu. Badanie gemiusTraf-
fic (odpowiedzialne za pomiar site-centric) zostało urucho-
mione na wszystkich witrynach zgłoszonych do badania. 
Dzięki niemu mamy nie tylko informacje o ilości odsłon czy 
wizyt, ale także m.in. dane toczące sposobu poruszania się 
po witrynie i lojalności użytkowników. Dzięki temu każdy 
dom mediowy czy klient ma możliwość dotarcia do najbar-
dziej interesujących go grup celowych.

Wyniki badania PP zaprezentowano podczas między-
narodowej konferencji w Los Angeles, którą w dniach 15-
20 czerwca 2003 roku przeprowadziły stowarzyszenia 
badawcze European Society for Opinion and Marketing 
Research (ESOMAR) i Advertising Research Foundation 
(ARF). Po raz pierwszy na corocznej konferencji „Week 
of audience measurement”, w której uczestniczyło około 
pięciuset specjalistów do spraw badania mediów trady-
cyjnych i internetu z całego świata, przedstawiony został 
polski projekt badania sieci. W tym roku organizatorzy 
zjazdu poświęcili nowym mediom, w tym metodologii 
badań internetu, szczególnie wiele uwagi. Prezentacja 
Prawdziwego Profilu była jednym z elementów tej części 
pięciodniowej konferencji. Jak się okazało w kuluarach 
metodyka badania oraz sposób realizacji wzbudził zain-
teresowanie badaczy z całego świata.

Badanie Prawdziwy Profil, także w Polsce z miesiąca 
na miesiąc cieszyło się coraz większym zainteresowaniem 
ze strony firm uwzględniających internet w kampaniach rekla-
mowych, oraz ze strony klientów indywidualnych. Ci ostatni, 
przyzwyczajeni do badań audytorium w innych mediach ocze-
kiwali tego samego od internetu. Dziś mają już do dyspozycji 
dane zebrane w ciągu 12 miesięcy 2003 roku.
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EFFIE DLA KAMPANII INTERNETOWEJ 
EFFIE to jeden z najważniejszych na świecie konkursów 
reklamowych. Po raz pierwszy został zorganizowany 
w 1968 r. w Nowym Jorku przez Amerykańskie Stowarzy-
szenie Marketingu. Jest to jedyny festiwal, który nagradza 
nie tylko wybitne pomysły kreatywne, ale głównie efekt 
rynkowy kampanii reklamowej. Na uwagę zasługuje fakt, 
że jedną z głównych nagród w tegorocznym konkursie 
przyznano kampanii Blend-a-med Whitestrips, produktu 
Procter & Gamble Polska, w której internet był głównym 
medium reklamowym.

Wyzwanie marketingowe, jakie stało przed agencją, 
która przygotowywała tę kampanię, polegało na zako-
munikowaniu skomplikowanej wiadomości (innowacyj-
ny, nowy – ustanawiający odrębną kategorię na polskim 
rynku produkt, skomplikowany w działaniu/używaniu 
i relatywnie drogi) w krótkim czasie. Należało ustano-
wić platformę komunikacji z zainteresowanymi konsu-
mentami jeszcze w grudniu, w miesiącu, w którym 
grupa docelowa zwraca szczególną uwagę na wygląd 
(okres karnawału). Było wiadomo, że zainteresowani 
produktem są „gorszymi” konsumentami mediów 
klasycznych, a sam produkt będzie później dostępny 
w ograniczonych kanałach dystrybucji (apteki i gabinety 
dentystyczne).

Pierwszym etapem kampanii wprowadzającej ten 
produkt na rynek była kampania rekrutacyjna, która 
miała doprowadzić do zbudowania dobrej (pod wzglę-
dem jakości i wielkości) bazy danych, mogącej posłużyć 
jako efektywna platforma komunikacji z konsumentem. 
Jako zachęty użyto informacji o konkursie na propozycję 
polskiej nazwy dla tej marki, w którym nagrodami były 
produkty Whitestrips. Realizację tego etapu kampanii 
powierzono portalowi Onet.pl (bazy on-line) oraz firmie 
Wapster (bazy oparte na SMS).

Celem kampanii było zbudowanie jak największej bazy 
danych konsumentów potencjalnie zainteresowanych  
takim produktem. Spodziewano się pozyskania około 
50 000 rekordów.

Odbiorcy zostali zidentyfikowani jako osoby dbające 
o higienę jamy ustnej, zainteresowane korzyścią związaną 
z produktem, tj. wybielaniem zębów, zwracające uwagę 
na swój wygląd. Demograficznie grupa docelowa została 
określona jako kobiety w wieku 15-35 lat, żyjące w dużych 

miastach, posiadające dochody powyżej przeciętnych, 
z wykształceniem średnim i wyższym, nastolatki i student-
ki, osoby pracujące umysłowo lub prowadzące własną 
działalność gospodarczą.

Celem mediowym była maksymalizacja zasięgu netto, 
w każdym z używanych kanałów przy jednoczesnej opty-
malizacji kosztów, w szczególności dla nośników on-line 
(kosztu za nowy rekord bazy danych).

W oparciu o badania, grupa mediowa była ustalana dla 
każdego z kanałów komunikacyjnych oddzielnie, w zależ-
ności od dostępnych zmiennych i wielkości zdefiniowanej 
próby. Zawsze były to młode kobiety oraz kombinacja 
jednego/kilku elementów dodatkowych: wielkości miejsca 
zamieszkania, wykształcenia, dochodu na gospodarstwo 
domowe itd.

Głównym kanałem komunikacji był kanał interaktyw-
ny – internetowy i mobile. Kampania on-line zaczęła 
się w drugiej połowie grudnia 2002 i była prowadzona 
w portalu Onet.pl (który obok świadczeń reklamowych 
przygotował obsługę płatności i wyprodukował sklep 
na potrzeby projektu) oraz serwisach mtv.pl, mtvclassic.pl, 
zdrowyusmiech.onet.pl (strona Blend-a-Med) w formie 
pop-upów, bannerów, toplayerów, buttonów, linku teksto-
wo-graficznego na stronie głównej Onet.pl oraz mailingu 
HTML do użytkowników kont Onet.pl.

800 000 internautek w wieku 18-34 lat, mieszkających 
w miastach powyżej 100 tys., otrzymało zaproszenie do  
udziału w konkursie za pośrednictwem internetu (Onet.pl), 
10 000 użytkowniczek telefonów komórkowych spełnia-
jących te same założenia profilu – drogą SMS (Wapster). 
Komunikacja w ogólnopolskiej TV rozpoczęła się, 9. grud-
nia, 5” tagiem dołączonym do spotu Blend-a-Med. i trwała 
10 dni. W drugiej połowie grudnia, wyłącznie w MTV, poza 
standardowymi przerwami reklamowymi, przy wybra-
nych programach, emitowany był 39” spot. W niektórych 
programach MTV użyte były elementy product placement. 
Obydwie kampanie spotowe wygenerowały ca. 220 GRP 
w swoich grupach docelowych. Kampania prasowa składa-
ła się z trzech całostronicowych, pojedynczych emisji w Gali, 
Newsweeku i Vivie, które ukazały się w połowie grudnia. 
Kampania radiowa była prowadzona w Radiu Zet, Radiosta-
cji, PR3 i Wawie od 9 do 20 grudnia przy użyciu 30” spotu 
i została zaplanowana na poziomie 480 GRP.
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Rezultaty kampanii przekroczyły oczekiwania - liczba 
zebranych ważnych rekordów to ponad 225 000 (84% 
z nich pochodziło ze zgłoszeń internetowych, a 16% z SMS-
ów). Rezultat kampanii ponad czterokrotnie przekroczył 
jej założenia. Źródłem tak wysokiej efektywności była 
właściwa identyfikacja kanałów komunikacji ze względu 
na grupy docelowe, a wielokanałowa komunikacja pomo-
gła dotrzeć do konsumentów precyzyjnie i z wielu stron. 
Ponadto media planowane były oddzielnie i tak, aby każde 
dodawało wymiernej wartości w budowaniu bazy danych. 
Kampania została przeprowadzona przy relatywnie niskich 
nakładach oraz wykorzystywała siłę marki Blend-a-Med 
w budowaniu świadomości zupełnie nowego produktu. 
Za planowanie i zakup mediów odpowiedzialny był 
MediaCom Warszawa.

POCZĄTEK PRAC NAD „MEGA PANELEM”
Firma badawcza Gemius S.A. (we współpracy ze spółką 
Polskie Badania Internetu, powołaną przez największych 
wydawców internetowych w Polsce – Onet.pl S.A., Wirtu-
alna Polska S.A., Interia.pl S.A. oraz Agora S.A. i Presspu-
blica Sp. z o.o. – której statutowym celem jest stworzenie 
standardu badań internetu) w czerwcu 2003 roku rozpo-
częła największe dotychczas ciągłe badanie użytkowników 
sieci w Polsce – badanie panelowe Mega Panel. Ze wzglę-
du na skalę prowadzonej akcji rekrutacyjnej oraz zamierzo-
ną, docelową wielkość panelu, projekt ten pozostaje bez 
precedensu nie tylko na polskim rynku.

Celem badania jest dostarczenie wiarygodnych danych 
o ruchu na polskich i zagranicznych witrynach inter-
netowych, odwiedzanych przez polskich internautów, 
określenie wielkości ich widowni, jej profilu społecz-
no-demograficznego oraz intensywności korzystania 
z sieci (m.in. określenie czasu, liczby wykonywanych 
odsłon, wizyt), a także stworzenie rankingu najbardziej 
popularnych stron WWW. Badacze postawili przed sobą 
nie lada wyzwanie organizacyjne i metodologiczne. 
W czasie ponad 6-cio miesięcznej realizacji badania 
Prawdziwy Profil zebrano bardzo cenne doświadczenia, 
które pomogły rozwiązać podstawowe problemy towa-
rzyszące budowie kilkudziesięciotysięcznego panelu 
w internecie.

Trzymiesięczna faza rekrutacji do badania realizowana 
była na witrynach firm zrzeszonych w PBI (www.pbi.org.pl). 
Ankiety rekrutacyjne wyświetlały się na witrynach Gaze-
ta.pl, Interia.pl, Onet.pl, Rzeczpospolita OnLine i Wirtualna 

Polska, których łączny miesięczny zasięg przekracza 90% 
ogółu polskich użytkowników internetu. Kilka tygodni 
po uruchomieniu rekrutacji na witrynach członków PBI 
ankiety rekrutacyjne zaczęto wyświetlać również na stro-
nach sieci reklamowych. Dzięki temu każdy polski inter-
nauta miał szansę na uczestnictwo w badaniu.

Celem akcji rekrutacyjnej było zachęcenie użytkowni-
ków do uczestnictwa w panelu. Po wypełnieniu ankiety 
internauta pobiera z serwera firmy badawczej i instaluje 
na swoim komputerze specjalny program (NetPanel), który 
umożliwia udział w badaniu. Badanie właściwe, będące 
wynikiem prowadzonej akcji rekrutacyjnej, ma charakter 
ciągły. Osoby biorące udział w tym badaniu, tworzą Panel 
internetowy, czyli grupę osób reprezentującą poszczególne 
grupy internautów. 

Ze względu na planowaną bardzo dużą liczbę uczest-
ników badanie jest prowadzone przy wykorzystaniu 
unikalnych technologii i metod badawczych. Dzięki temu 
możliwe jest zaprezentowanie wiarygodnych wyników 
zarówno na witrynach o dużej jak i małej oglądalności.

 
Program NetPanel zapamiętuje adresy stron inter-

netowych, które przegląda użytkownik. Nie zbiera 
żadnych innych danych, ze szczególnym uwzględnieniem 
ochrony treści wysyłanych e-maili, danych wpisywanych 
na czatach czy wpisywanych haseł. Program służy jedy-
nie do rejestrowania odwiedzanych stron i do pomiaru 
czasu korzystania z internetu. Jego działanie jest dla 
internauty niezauważalne. Panel internetowy, czyli duża 
grupa osób, które zgodziły się uczestniczyć w badaniu 
i zainstalowały program, stanowi miniaturę polskiego 
społeczeństwa internetowego. Stąd dane otrzymane 
z tej grupy odzwierciedlają zachowanie całej społecz-
ności internautów w Polsce. Firma Gemius SA, zgodnie 
z kodeksem etycznym ESOMAR, nie udostępnia danych 
o korzystaniu z internetu przez poszczególnych bada-
nych, dane prezentowane są jedynie w formie bezosobo-
wych, statystycznych zestawień. 

INTEGRACJA RYNKU INTERAKTYWNEGO W POLSCE. 
ZMIANY W IAB POLSKA
29 października 2003 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Członków polskiego stowarzyszenia Interactive Adverti-
sing Bureau, jedynej na świecie organizacji zrzeszającej 
podmioty branży interaktywnej, wybrało nowy Zarząd. 
Prezesem został Olgierd Cygan (digital One). Zmiana 



12 www.brief.pl

INTERNET&MOBILE2003
raport strategiczny IAB Polska

13www.iab.pl

Zarządu była związana z rozszerzeniem zakresu działania 
organizacji. Nowy statut określa dużo szersze spektrum 
aktywności Stowarzyszenia. W związku z intensyfikacją 
działań IAB Polska konieczne stało się dostosowanie liczeb-
ności Zarządu do ilości samodzielnych Departamentów. 
I tak na stanowiska Wiceprezesów Zarządu, dedykowanych 
odpowiednim Departamentom, zostali powołani: Dominik 
Kaznowski (PZU Życie) – Marketing, Artur Zawadzki (Gemius 
S.A.) - Badania, Bartłomiej Zarębski (Onet.pl) – eCommerce, 
Maciej Żyto (Telekomunikacja Polska) – Technologia, Michał 
Kulka (PTC, operator sieci Era) – Mobile.

Zmiany w Zarządzie IAB Polska są konsekwencją 
dyskusji, jaka wywiązała się wewnątrz środowiska inte-
raktywnego w Polsce. We wrześniu został zarejestrowany 
nowy statut stowarzyszenia, który ukonstytuował dużo 
szerszy zakres jego działalności. Równie ważna jak nowy 
statut jest zmiana nazwy IAB z „Internet” na „Interac-
tive”, co w pełni odpowiada strategii reprezentowanej 
przez skład nowego Zarządu. Pojawienie się w Zarządzie 
nowych osób pozwoliło na osiągnięcie równowagi pomię-
dzy przedstawicielami branży i klientów, co jest nowością 
w IAB. Należy zwrócić uwagę, że wszystkie osoby repre-
zentujące klientów tego rynku mają bogate doświadczenia 
branżowe i wywodzą się z szeroko rozumianego środowi-
ska interaktywnego. Powodem takich zmian była potrzeba 
wzmocnienia całej branży, co może się dokonać tylko przy 
współudziale osób pracujących po obu stronach rynku 
mediów interaktywnych. Ponadto odnowione IAB Polska 
zamierza działać w zakresie znacznie szerszym niż reklama 
interaktywna. Powodem takiej decyzji jest więc także chęć 
zintegrowania wszystkich ruchów działających na rzecz 
internetu i technologii mobilnych w Polsce. 

W grudniu 2003 i styczniu 2004 r. do IAB Polska dołą-
czyły nowe podmioty rynku interaktywnego. Rozszerzenie 
IAB jest wynikiem zmian zachodzących w stowarzyszeniu. 
Od 1 stycznia 2004 nowymi członkami wspierającymi IAB 
Polska zostali: dostawca technologii RSI Sp. z o.o., agencje 
interaktywne OS3 s.c., Webservice Sp. z o.o. (Grupa SOLI-
DEX) oraz Agencja Interaktywna Internet Designers Sp. 
z o.o. z Wrocławia. Ponadto w poczet członków zwyczaj-
nych przyjęto 11 osób, na co dzień związanych z rynkiem 
internetowym, m.in. z agencji interaktywnych i portali. 

Nowością w działalności IAB jest też utworzenie w ramach 
Departamentu Marketingu stanowiska Dyrektora ds. Kontak-
tów Zagranicznych oraz Dyrektora Biura Prawnego. Dyrek-

torem ds. kontaktów Zagranicznych został Marek Rusiecki 
(Ad.net). Będzie on odpowiedzialny za kontakty i współpracę 
z IAB Europe, IAB US oraz pozostałymi oddziałami stowa-
rzyszenia i organizacjami rynku reklamowego na świecie. 
Na stanowisko Dyrektora Biura Prawnego IAB Polska została 
powołana Ewa Mielczarek (PSE Info). Nowe stanowiska 
w strukturze IAB Polska przyczynią się do ułatwienia pracy 
operacyjnej stowarzyszenia i będą wspierać jego członków.

Ponadto Zarząd powołał nową grupę roboczą pod 
nazwą Biuro Reklamy IAB, w skład której weszli przed-
stawiciele portali i sieci reklamowych. Biuro Reklamy IAB 
zajmuje się opiniowaniem standardów reklamowych, 
publikowanych przez IAB na świecie oraz regulacjami 
niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania polskiego 
rynku reklamy interaktywnej. 

ROZWÓJ USŁUG TYPU DIAL-UP
Dial-up to usługa dostępu do internetu za pośrednictwem 
modemu analogowego bądź ISDN (cyfrowego), poprzez 
tzw. numer dostępowy. Umożliwia on połączenie z siecią 
w każdym miejscu, gdzie dostępna jest sieć telefonicz-
na. Metoda ta, podobnie jak dostęp szerokopasmowy, 
gwarantuje internaucie możliwość połączenia z całym 
internetem: stronami WWW, serwerami pocztowymi 
i innymi usługami.

Korzystanie z tej metody łączenia się z siecią nie wyma-
ga zawierania umów z operatorem czy uiszczania opłat 
aktywacyjnych, a jego koszt jest doliczany do zwykłego 
rachunku telefonicznego. W modelu VISP (Virtual Inter-
net Service Provider) usługę dial-up żyrują swoją marką 
podmioty nie mające zaplecza telekomunikacyjnego, 
w wyniku trójstronnych porozumień: dostawca marki 
VISP – dostawca infrastruktury dla VISP – właściciel tzw. 
ostatniej mili (zazwyczaj TP S.A.). Energis Polska był pierw-
szym dostawcą infrastruktury telekomunikacyjnej dla VISP 
w tym modelu, a pierwszym uruchomionym numerem 
był 020 95 80 (czyli OnetKonekt Dial-up oferowany przez 
Onet.pl).

W roku 2003 nastąpił prawdziwy „wysyp” usług typu 
dial-up. Energis Polska, poza OnetKonekt Dial-up, obsłu-
guje jeszcze ok. dziesięciu numerów dla innych marek 
VISP. Takie numery oferuje również Intergate oraz tzw. 
alternatywni operatorzy: Netia, Dialog i NOM. Szacuje 
się, że na koniec 2003 roku 92% udział w ogólnym czasie 
połączeń dial-up (z uwzględnieniem pakietów) przypadł 
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TP S.A., 6% numerom dostępowym Energis Polska (z czego 
większość ruchu generował OnetKonekt Dial-up), a po 1% 
udziału miały Netia i Dialog.

PODWYŻKA VAT NA USŁUGI DOSTĘPOWE
We wrześniu br. Ministerstwo Finansów zapowiedziało 
podwyżkę podatku VAT na połączenia internetowe z 7 
do 22% od daty wejścia Polski do UE (1 maja 2004). Sejm 
obniżył tę stawkę do poziomu 7% w sierpniu 2001.

Rząd w uzasadnieniu decyzji poinformował, iż wynikła 
ona z konieczności dostosowania stawek podatkowych 
do wymogów UE – wyrównanie wysokości podatków 
do poziomu stawki podstawowej (w Polsce to właśnie 
22%). Jednak polska stawka podatkowa jest znacznie 
wyższa od średniej europejskiej (Niemcy: 15%, Czechy 
18%). Wyższa, 25-cio procentowa stawka podatkowa 
obowiązuje tylko w dwóch krajach europejskich. Poza 
Europą stawki te są jeszcze niższe, np. na Tajwanie 
i w Japonii określone zostały na 5%. W USA podatek 
od usług dostępowych został całkowicie zniesiony. 

Negatywne skutki decyzji rządu to między innymi realny 
wzrost cen dostępu do sieci o 15 punktów procentowych, 
ograniczenie dostępności internetu i zahamowanie proce-
su informatyzacji społeczeństwa (zainicjowanego Uchwałą 
Sejmu w sprawie budowania społ. Informatycyjnego 
w Polsce), a także cofnięcie popytu na internet, ogranicze-
nie dostępu do sieci osób gorzej uposażonych, które szyb-
ciej zrezygnują z dostępu do sieci niż do innych mediów. 
Wzrost VAT-u nie oznacza, wbrew oczekiwaniom rządu, 
automatycznego wzrostu wpływów do budżetu. Decyzja 
ta może pociągnąć za sobą niekorzystne skutki dla całe-
go środowiska internetowego: internautów, podmiotów 
dostarczających dostęp do sieci, portali, serwisów oferu-
jących usługi internetowe i utrzymujących się z reklam, 
co w znaczący sposób zredukuje również dochody Skarbu 
Państwa.

Rządowa interpretacja dyrektyw europejskich doty-
czących stawek VAT nie jest precyzyjna. Ich zapisy 
stanowią, że każdy kraj członkowski ma prawo regulacji 
wysokości stawki podstawowej podatku VAT. Dyrekty-
wa UE określa tylko jej minimalny pułap na poziomie 
15%. Polska ustaliła stawkę podstawową na wysokim 
poziomie 22% i taką stawkę chce stosować również 
w odniesieniu do usług internetowych. Istnieje jednak 
opcja ustalenia z UE specjalnych stawek podatku 

na usługi internetowe w poszczególnych krajach 
na mocy osobnych zapisów takich jak np. wprowadze-
nie okresu przejściowego.

Wydaje się, iż pole do negocjacji jest otwarte, zważyw-
szy, że UE przywiązuje ogromną wagę do rozszerzenia 
powszechnego dostępu do Sieci jako podstawy budowa-
nia społeczeństwa informatycznego, mogącego swobod-
nie funkcjonować w gospodarce opartej na technologii 
informatycznej (e-generacja, pokolenie sieciowe).

26 marca br Prezydent RP podpisał przyjętą przez Sejm 
Ustawę o podatku VAT, znoszącą VAT na dostęp do inter-
netu dla klientów indywidualnych. Zniesienie VAT na te 
usługi może jednak – paradoksalnie – doprowadzić do 
wzrostu cen, gdyż może pociągnąć za sobą wzrost kosz-
tów operatorów usług. Najlepszym rozwiązaniem byłoby 
wprowadzenie zerowej stawki podatkowej, gdyż tylko 
wtedy firmy świadczące usługi dostępowe miałyby możli-
wość odliczania sobie VAT-u.

WEJŚCIE W ŻYCIE USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG 
DROGA ELEKTRONICZNĄ
10 marca 2003 roku po półrocznym vacatio legis weszła 
w życie ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
(Dz.U.02.144.1204). Wdraża ona dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2000/31 z 8 
czerwca 2000 r. (tzw. Dyrektywę o handlu elektronicznym). 
Przyjęty przez polskiego ustawodawcę sposób implemen-
tacji zasadniczo odbiega od ustaw tego rodzaju w krajach 
Unii, nie wszystkie bowiem zagadnienia zawarte w dyrek-
tywie uwzględniono w ustawie. Polska ustawa określa: 
obowiązki usługodawcy związane ze świadczeniem usług 
drogą elektroniczną, zasady wyłączania odpowiedzialności 
usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektronicz-
ną, treść i dopuszczalny sposób rozpowszechniania infor-
macji handlowych, zasady ochrony danych osobowych 
osób fizycznych korzystających z usług świadczonych 
drogą elektroniczną.

Ustawa określa ramy postępowania w relacjach usłu-
godawca - usługobiorca, związanych ze świadczeniem 
usług drogą elektroniczną. Nie jest jednak katalogiem 
ani nie próbuje opisać możliwych rodzajów usług 
– ze względu na dynamiczny rozwój technologiczny 
definiuje przedmiot swej regulacji w sposób możliwie 
otwarty, tak, by przyszłe, nieznane dziś rodzaje usług 
mogły być nią objęte.
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Ustawa nie dotyczy natomiast obszaru cywilnoprawnego 
w relacjach umownych między dostawcami a odbiorcami e-
usług ani też całego spektrum zagadnień cywilnoprawnych 
związanych z obrotem on-line (zagadnienie zawierania 
umów drogą elektroniczną było przedmiotem nowelizacji 
Kodeksu Cywilnego z 14 lutego 2003 r. (Dz. U. nr 49, poz. 
408). Tym bardziej nie dotyczy całej sfery obrotu poza siecią 
(off-line), np. dostawy towarów.

Także przekazy telewizyjne i radiowe, usługi teleko-
munikacyjne, rozliczenia i rozrachunki międzybankowe, 
wydawanie kart płatniczych i pieniądza elektronicznego, 
a także samo umożliwianie dostępu ze względu na specy-
fikę i odrębne regulacje nie są objęte przepisami ustawy.

Obszarem zastosowania ustawy są publiczne sieci 
teleinformatyczne, w przeciwieństwie do sieci prywatnych 
lub o charakterze zamkniętym, obejmujących ograniczony 
krąg odbiorców czy wykorzystanie internetu w ramach 
określonej struktury organizacyjnej podmiotu gospodar-
czego, stowarzyszenia, związku, korporacji (intranet). Poza 
zasięgiem działania ustawy pozostaje również poczta elek-
troniczna, używana w celach wyłącznie osobistych.

Ustawa nakłada na podmioty świadczące usługi drogą 
elektroniczną konkretne obowiązki, muszą one m.in. podać 
klientowi pełną informację o sobie, opracować regulamin 
świadczenia usług i udostępnić go każdemu odbiorcy, 
zapewnić prywatność i poufność korzystania z tych usług, 
które tego wymagają. Ma to duże znaczenie przy zabez-
pieczaniu takich usług, w przypadku których ujawnienie, 
np. numeru karty czy hasła dostępu, mogłoby narazić 
klienta na straty (np. w transakcjach elektronicznych).

Ustawa wprowadza pojęcie „Informacji handlowej” 
i określa restrykcyjne zasady jej rozsyłania. „Informacja 
handlowa” zawiera oznaczenie podmiotu, na którego 
życzenie jest rozpowszechniana oraz jego adresy elektro-
niczne, a także wyraźny opis form działalności promocyjnej, 
w szczególności obniżek cen, nieodpłatnych świadczeń 
pieniężnych lub rzeczowych i innych korzyści związanych 
z promowanym towarem, usługą, wizerunkiem, a także 
jednoznaczne określenie warunków niezbędnych do skorzy-
stania z tych korzyści, o ile są one składnikiem oferty. 

Przesyłanie pocztą elektroniczną czy też za pomocą 
SMS informacji handlowej wymaga uprzedniej zgody 
konsumenta, zgoda ta nie może być jedynie dorozumia-

na. Świadczący usługi odpowiadać będzie za jej treść 
i udostępnianie na ogólnych zasadach. 

Ustawa wyłącza jednak odpowiedzialność (cywilną i karną), 
gdy działalność świadczącego usługi ogranicza się do prostego 
przekazu danych oraz automatycznego, czasowego ich prze-
chowywania, bez związku z transmitowaną informacją (czyli, 
kiedy dane te nie znajdują się pod jego kontrolą – nie jest on 
inicjatorem transmisji, nie wybiera odbiorcy danych, a także 
nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji). 
Zbiory danych osobowych osób korzystających z usług elektro-
nicznych, sposób ich przetwarzania będzie mógł kontrolować 
generalny inspektor ochrony danych osobowych. 

Content provider (świadczący usługi) może przetwarzać 
te dane osobowe, które są niezbędne np. do zawarcia 
elektronicznej umowy sprzedaży. Będzie to m.in.: nazwisko 
i imię, numer PESEL, adres zameldowania na pobyt stały, 
dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego, adres 
e-mailowy. Po zakończeniu usługi nie może już ich przetwa-
rzać (z pewnymi wyjątkami określonymi w ustawie). 

Przetwarzanie danych osobowych zebranych na cele 
marketingowe jest dopuszczalne pod warunkiem uzyska-
nia zgody usługobiorcy. Szczególny rodzaj przetwarzania 
to korzystanie z zestawień danych o korzystaniu przez 
usługobiorcę z różnych usług świadczonych drogą elek-
troniczną (tzw. profile behawioralne). W ustawie dopusz-
czono takie działania pod warunkiem uzyskania zgody 
usługobiorcy lub anonimizacji danych.

Przesyłanie niezamówionej informacji handlowej 
do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komuni-
kacji elektronicznej stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. 
Za naruszenie obowiązków przez świadczących usługi 
elektroniczne grozi grzywna. Ściganie wykroczenia nastę-
puje na wniosek pokrzywdzonego, a orzekanie w wymie-
nionych powyżej sprawach następuje w trybie przepisów 
o postępowaniu w sprawach wykroczeń.

Ustawa, mimo że tak długo oczekiwana zawiera kilka 
usterek. Zgodnie z ustawą, wykonanie usługi polega 
na wysyłaniu i odbieraniu danych. Pominięcie w definicji 
elementu przechowywania danych należy uznać za uster-
kę legislacyjną, gdyż zakresem tej regulacji objęte są także 
usługi polegające właśnie na przechowywaniu danych. 
Przykładem usługi tego rodzaju jest hosting, do którego 
odnosi się wprost art. 14 ustawy. 
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Ustawowy wymóg korzystania z publicznych sieci teleko-
munikacyjnych powoduje, że przepisów ustawy nie stosuje 
się do przetwarzania danych w ramach wewnętrznych sieci 
telekomunikacyjnych, eksploatowanych przez podmiot 
wyłącznie dla własnych potrzeb (np. sieć intranet). 

Wyłączenie przez operatora świadczenia usług telekomuni-
kacyjnych polegających na przekazywaniu danych lub sygna-
łów między zakończeniami sieci telekomunikacyjnej, zawarte 
w art. 3 pkt 3 zostało spowodowane równoległymi pracami 
nad nowelizacją prawa telekomunikacyjnego, które, zdaniem 
ustawodawcy, powinno regulować te sprawy. Jednakże 
rozwiązanie takie stoi w sprzeczności z dyrektywą nr 2002/58, 
która bezspornie ma regulować w pierwszym rzędzie właśnie 
działalność operatorów telekomunikacyjnych. Wzorowane 
na niej przepisy dotyczące ochrony danych osobowych 
w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną powin-
ny więc znaleźć zastosowanie także do tych usług telekomuni-
kacyjnych, które zostały wyłączone w art. 3 pkt 3. 

Usługa świadczona drogą elektroniczną (odpowiadająca 
usłudze społeczeństwa informacyjnego z dyrektywy o handlu) 

nie jest tożsama z usługą komunikacji elektronicznej, o jakiej 
mowa w dyrektywie nr 2002/58, której postanowienia zosta-
ły przejęte do ustawy. Nie każda bowiem usługa społeczeń-
stwa informacyjnego jest usługą komunikacji elektronicznej. 
W zakres tych ostatnich nie wchodzą np. usługi świadczone 
przez dostawców zawartości (content providers). 

Polski ustawodawca niestety przeoczył tę różnicę. 
Również w części implementującej dyrektywę nr 2002/58 
ustawa posługuje się szerszym terminem usługi świad-
czonej drogą elektroniczną (usługi społeczeństwa infor-
macyjnego). Ma to istotne konsekwencje dla podmiotów 
prowadzących działalność on-line. W ustawie, mającej 
charakter lex specialis, w stosunku do ustawy o ochronie 
danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r., wprowadzono 
bowiem wiele przepisów zaostrzających zasady przetwarza-
nia danych osobowych. Znajdą one zastosowanie również 
do działalności tych podmiotów (m.in. właścicieli witryn 
internetowych, umożliwiających użytkownikom zapoznanie 
się i – ewentualnie – pobranie zawartych w nich treści), 
do których – zgodnie z treścią dyrektywy nr 2002/58 – nie 
powinny się odnosić. Jest to więc istotny błąd legislacyjny.

• najwięcej najświeższych informacji 
na temat marketingu i sprzedaży

• archiwum polskich kampanii 
reklamowych

• wszystkie wydarzenia branżowe 
w jednym miejscu
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IAB – Kim jesteśmy
IAB NA ŚWIECIE
Interactive Advertising Bureau to, założona w USA w 1996 
roku, organizacja zrzeszająca podmioty rynku interaktyw-
nego. Głównym zadaniem IAB jest wspieranie działalności 
uczestników rynku reklamy interaktywnej. W 2001 roku 
pierwotna nazwa Internet Advertising Bureau została 
zmieniona ze względu na zmiany zachodzące na rynku 
– internet rozwinął i zintegrował się z technikami mobil-
nymi i alternatywnymi kanałami przekazu. Nowa nazwa 
bardziej odpowiada więc charakterowi współczesnej 
reklamy online.

Interactive Advertising Bureau działa obecnie w kilku-
dziesięciu krajach na świecie. Wszystkie lokalne oddziały 
stowarzyszenia działają niezależnie i posiadają swobodę 
we wprowadzaniu regulacji na rynkach, które reprezentu-
ją. Mimo, że IAB Polska jest samodzielną, niezależną orga-
nizacją utrzymuje bliskie kontakty z członkami IAB w USA, 
w Europie i w innych częściach świata.

 
Poszczególne organizacje lokalne współpracują ze sobą 

bowiem w zakresie wymiany know-how oraz prowadzą 
wspólne projekty badawcze, wprowadzające standardy 
reklamy, regulujące i stymulujące rozwój rynku, obej-
mując swym zasięgiem rynek interaktywny na świecie. 
9 europejskich, lokalnych organizacji, w tym IAB Polska, 
działających pod szyldem IAB działa jako stowarzyszenie 
IAB Europe.

 
Wybrane strony internetowe IAB:
IAB Europe  www.iabeurope.ws
USA www.iab.net 
Kanada www.iabcanada.com 
Wielka Brytania  www.iabuk.net 
Francja www.iabfrance.com 
Grecja www.iab.gr 
Finlandia www.verme.net/iab.html 
Niemcy www.dmmv.de 
Irlandia www.iabireland.ie 
Włochy www.iab.it 
Holandia www.iab.nl 
Hiszpania  www.iab-spain.net 
Austria www.iab-austria.at 
Belgia www.iab-belgium.be

IAB W POLSCE
Interactive Advertising Bureau działa na polskim rynku 
interaktywnym, technologicznym i reklamowym od 2000 
roku. Wśród członków stowarzyszenia znajdują się portale 
internetowe, sieci reklamowe, agencje interaktywne, 
domy mediowe, firmy badawcze oraz osoby reprezentują-
ce pozostałe dziedziny tej branży.

Jednym z ważniejszych zadań stowarzyszenia jest 
szeroko pojęta edukacja rynku w zakresie metod wyko-
rzystania internetu. IAB ma za zadanie informować 
o jego potencjale reklamowym, pokazywać skuteczne 
rozwiązania, tworzyć i prezentować standardy jakościo-
we, uświadamiać klientom, czego powinni oczekiwać 
od tego medium i od rynku usług internetowych oraz 
jakie wymagania powinni stawiać agencjom, świadczą-
cym te usługi. Działania stowarzyszenia mają tworzyć 
forum prezentacji najnowszych światowych publikacji, 
dotyczących efektywnego wykorzystania internetu i tech-
nologii mobilnych.

Głównym zadaniem IAB jest wspieranie działalności 
uczestników rynku reklamy interaktywnej i uświadamianie 
korzyści, jakie wiążą się z rozwojem i powszechnym stoso-
waniem nowoczesnych mediów.

Cele IAB Polska to:
• popularyzacja i rozwój rynku internetowego i interak-

tywnego jako niezależnego medium oraz istotnego 
elementu w zestawie mediów wykorzystywanych 
w komunikacji marketingowej (elementu media-mix)

• tworzenie i prezentowanie standardów jakościowych
• budowanie wśród klientów świadomości zakresu ocze-

kiwań względem medium i rynku usług internetowych 
• prezentowanie najnowszych światowych publikacji, 

przedstawiających metody efektywnego wykorzystania 
internetu 

• prowadzenie badań i wypracowanie wysokich standar-
dów badawczych 

• poparte badaniami ujednolicanie przekazu na temat efek-
tywności nowych mediów i jej prezentacja na rynku 

• szeroko pojęta edukacja rynku w zakresie wykorzysta-
nia potencjału reklamowego internetu 

• dostarczanie wiedzy o kształtującym się ustawodaw-
stwie internetu 
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• poparte autorytetem reprezentowanie interesów firm 
z branży reklamy interaktywnej, sprzedaży elektro-
nicznej oraz marketingu online, a także stymulowanie 
dialogu między tymi segmentami rynku 

• organizowanie lokalnych spotkań i ogólnopolskich akcji 
edukacyjnych 

• wpływanie na kształt przepisów, regulujących funkcjo-
nowanie rynku mediów interaktywnych 

STRATEGIA IAB POLSKA
Marketing
Najważniejszy cel jaki stoi przed IAB w 2004 roku to budo-
wanie znaczenia stowarzyszenia jako organizacji opinio-
twórczej oraz instytucji wpływającej na kształt i rozwój 
rynku reklamy online. Dla realizacji tego celu niezbędna 
jest integracja środowiska interaktywnego w Polsce, 
a co za tym idzie pozyskanie nowych członków stowarzy-
szenia. Aby stało się to możliwe należy pracować na wize-
runkiem organizacji i ustanawiać nowe kanały komunikacji 
z otoczeniem.

W zakresie partnerstwa IAB Polska współpracuje 
z podmiotami polskiego rynku reklamowego i marketin-
gowego - Stowarzyszeniem Marketingu Bezpośredniego 
(SMB) i Stowarzyszeniem Agencji Reklamowych w Polsce 
(SAR) oraz nawiązuje ścisłą współpracę merytoryczną 
z IAB Europe oraz strategiczną z IAB US.

 
IAB powinno także pełnić rolę regulatora i audytora 

rynku oraz zająć miejsce organizacji, która zabiera głos 
w sprawach branży, reprezentuje ją na zewnątrz, a także 
kreuje nowe segmenty rynku. Departament Marketingu 
powinien odpowiadać za monitorowanie i wychwytywa-
nie trendów i w tym sensie kreować rynek. 

 
Ważnym elementem promocji internetu są szkolenia, 

seminaria i konferencje. IAB rozpocznie w 2004 roku, 
po 2 latach przerwy, organizację Forum IAB. Departa-
ment Marketingu planuje przeprowadzenie serii konfe-
rencji poświęconych internetowi – „IAB Road Show” 
– w największych ośrodkach w Polsce – śladem działania 
IAB w Wielkiej Brytanii i USA. Przedsięwzięcia tego typu 
są bardzo popularne i pozytywnie wpływają na postrze-
ganie marki stowarzyszenia. Pragniemy podkreślać, 
że internet w Polsce to nie tylko Warszawa – istnieją inne 
duże ośrodki internetowe takie jak Kraków, Wrocław, Łódź, 
Poznań, Gdańsk czy region katowicki. 

Badania
Rola badań w rozwoju rynku reklamy internetowej 
w Polsce odgrywa istotną rolę. Właściwa strategia 
w zakresie badań umożliwia potwierdzenie efektywności 
oraz budowanie zaufania do internetu jako medium rekla-
mowego. Naukowe potwierdzenie trendów rynkowych 
jest niezbędne dla wyznaczania standardów i elemen-
tów regulujących rynek reklamy online oraz umożliwia 
porównania z innymi mediami. Badania mają także duże 
znaczenie z punktu widzenia budowania bazy wiedzy 
na przyszłość.

Nie bez znaczenia w budowaniu roli badań jest świa-
domość barier, jakie stoją na przeszkodzie realizacji tej 
strategii. Jedną z głównych przeszkód jest niska świa-
domość internetu wśród osób potrzebujących wyników 
badań oraz ograniczona wiedza na temat technologii. 
Należy także rozwiązać problem wielu źródeł wyników 
badań oraz zbudować spójny program edukacyjny w tym 
zakresie w samej branży.

 
Misja Departamentu Badań
„Internet trzeba badać przez internet”

 Dave Toth, NetRatings

Departament badań to komórka, która wykorzystując 
wiedzę na temat internetu zgromadzona, przez instytuty 
badawcze oraz dzięki dodatkowym inicjatywom promuje, 
uwiarygodnia oraz wskazuje potencjał i przewagi interne-
tu jako nadrzędnego kanału komunikacji lub kanału będą-
cego doskonałym uzupełnieniem w marketingu mix.

Głównymi założeniami strategii badań jest szeroko rozu-
miany program edukacji, skierowany zarówno do klientów, 
środowisk opiniotwórczych, mediów, jak i przedstawicieli 
branży interaktywnej. Ten program można realizować 
poprzez ekspozycję mierzalności internetu, wdrażanie 
standardów badawczych, realizację i promocję wyników 
badań oraz ich publikację i prezentację szerokiemu gronu 
odbiorców.

Mobile
Technologie mobilne są bardzo młodym narzędziem bizne-
sowym w polskiej gospodarce. Dla większości podmiotów 
działających aktywnie na polskim rynku reklamy obszar 
mobile to terra incognita. W rozumieniu IAB obszar ten 
obejmuje przede wszystkim reklamę mobilną czyli docie-
rającą do odbiorcy za pośrednictwem personalnego urzą-
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dzenia mobilnego, którym na ogół jest telefon komórkowy. 
Dotyczy to zarówno internetu mobilnego (WAP, WAP 2.0, 
WWW for PDAs/SmartPhones) jak messagingu: SMS, 
MMS, Cell Broadcast, komunikatów głosowych, serwisów 
lokalizacyjnych.

Rynek jest młody i 2004 rok będzie okresem jego 
szybkiego wzrostu. Obecnie już ponad 15 mln urządzeń 
mobilnych w Polsce pozwala dotrzeć z przekazem rekla-
mowych do dokładnie sprecyzowanych grup celowych. 
Przekaz ten charakteryzuje się wysoką personalizacją. 
To niewątpliwie olbrzymi potencjał. Głównym celem IAB 
Polska w tym obszarze jest stymulowanie wzrostu rynku. 
Obszar działań IAB to m.in. aktywizacja i pozyskanie osób, 
firm i organizacji działających na rynku w poczet członków 
stowarzyszenia. 

 

Rok 2004 to także rok rozpoczęcia współpracy z organi-
zacjami międzynarodowymi, zajmującymi się tą tematyką 
(np. Mobile Marketing Association) oraz rozpoczęcie proce-
su regulacji na rynku reklamy mobilnej. Regulacje obej-
mują swoim zakresem zdefiniowanie typów i formatów 
reklamy mobilnej oraz rozważenie możliwości adaptacji 
istniejących standardów międzynarodowych oraz przed-
stawienie słownika pojęć stosowanych w branży. 

Departament Mobile rozpoczął także prace nad utwo-
rzeniem Kodeksu Dobrych Praktyk IAB dla marketingu 
mobilnego (w szczególności dla komunikacji typu „push”) 
oraz zdefiniowaniem i proponowaniem standardów 
badań. Zagadnienia istotne dla IAB Polska to także stymu-
lacja współpracy pomiędzy operatorami sieci mobilnych 
(komórkowych) w zakresie opracowania i wdrażania 
standardów produktów advertisingowych oraz metod 
zapobiegania działaniom „spammerów”.
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Konsumenci online
INTERNAUCI NA ŚWIECIE
Spektakularny wzrost dostępu do internetu w ostatnich 
latach na świecie był m. in. spowodowany przez zmiany 
legislacyjne i decyzje na szczeblu rządowym, ułatwiają-
ce rozwój rynku. Dobrym przykładem takich rozwiązań 
jest Singapur, gdzie w związku ze wsparciem lokalnych 
władz, pomiędzy 2001 a 2002 rokiem nastąpił wzrost 
dostępu o 18%. Istotnymi z punktu widzenia użytkow-
ników zachętami do przyłączania się do sieci są stale 
obniżające się koszty instalacji oraz opłat dostępowych, 
a co za tym idzie rozwój dostępu do internetu szerokopa-
smowego. Niewątpliwe do rozwoju rynku internetowego 
przyczynia się stały wzrost liczby komputerów, co wpły-
wa na zwiększenie się liczby potencjalnych użytkowni-
ków internetu. 

Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna (ITU), jedna 
z agend ONZ opublikowała obejmujący 178 państw 
raport dotyczący dostępności internetu w roku 2002. 
Światowymi liderami internetu wciąż są kraje skandynaw-
skie – Szwecja została zwycięzcą globalnego rankingu, 
a drugie miejsce przypadło Danii. Norwegia zajęła piątą 
lokatę. Inne państwa, które znalazły się w pierwszej dzie-
siątce to Islandia, Korea Południowa, Holandia, Hongkong, 
Finlandia i Tajwan, oraz Kanada i Stany Zjednoczone, które 
zajęły ex aequo 10 pozycję. Wielka Brytania zajęła 12 
miejsce, a Polska - 39. Taki sam wynik jak my uzyskały 
Słowacja i Chorwacja. Spośród innych krajów naszego 
regionu, nieznacznie wyprzedzili nas Czesi i Węgrzy, 
zdecydowanie – Słoweńcy i Estończycy. ITU zwraca 

uwagę, że dla szybkiego rozwoju internetu niezbędne jest 
wsparcie lokalnych władz. Inicjatywy rządowe przyczyniły 
się do spektakularnego wzrostu dostępności internetu 
m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Malezji, 
na Mauritiusie i Seszelach. 

Przyrost dostępu do internetu na świecie w latach 2001 
– 2002 wyniósł średnio 3%. W 2002 roku dostęp do inter-
netu na świecie miało średnio 34% osób, a rozpiętość 
infiltracji wahała się od 3% na Ukrainie do 63% w Danii. 

Rok 2003 był kolejnym ze sprzyjających rozwojowi 
internetu na świecie. Z prognoz Jupiter Reaserch wyni-
ka, że w 2008 roku średnio dostęp do internetu, będzie 
miała ponad połowa mieszkańców Europy Zachodniej. 
Najszybszy przyrost liczby internautów odnotują Francja, 
Hiszpania i Włochy, gdzie wzrost w 2008 roku wyniesie 
odpowiednio 90%, 88% i 50%.

Ze wszystkich europejskich nacji, najłatwiej będzie 
w sieci spotkać Francuzów. W 2008 r. aż 31 mln z nich 
będzie korzystać z internetu. Paradoksalnie, internetowa 
rewolucja we Francji rozpoczęła się stosunkowo późno, 
bo już od lat 80-tych istniał tam doskonale rozwinięty 
system informacyjny Minitel. Niewiele mniejsza licz-
ba internautów pochodzić będzie z Niemiec i Wielkiej 
Brytanii. Warto zauważyć, że Francja, Włochy i Hiszpania 
są na szczycie trendu wzrostowego, podczas gdy Niemcy 
i Wielka Brytania mają go już za sobą.

INTERNAUCI W POLSCE
Liczba polskich internautów 
wzrosła z 5,8 mln w 2002 roku 
do 6,4 mln w grudniu 2003. 
Profil konsumentów online 
w dalszym ciągu charakteryzuje 
się wysoką jakością zarówno 
demograficzną jak i finansową, 
co niewątpliwie wyróżnia inter-
net spośród innych mediów. 62% 
wszystkich polskich dyrektorów, 
właścicieli firm i przedstawicieli 
wolnych zawodów o dochodach 
powyżej 2.500 zł to internauci. 
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Z Sieci korzysta też ponad 66% mieszkańców dużych miast 
(powyżej 100 tys. mieszkańców) o dochodach osobistych 
przekraczających 2.500 zł. Internet to również medium 
młodych konsumentów, bowiem aż 74% wszystkich 
studentów i uczniów z dużych miast korzysta z internetu.

Niestety na drodze szybkiego rozwoju internetu w Polsce 
stoi jeden z najniższych w Europie poziom komputeryzacji 
społeczeństwa – niewiele ponad 12 komputerów na 100 
mieszkańców, przy średniej UE 36. Barierą rozwoju inter-
netu w Polsce jest cena połączenia z siecią: 20,5% śred-
niego wynagrodzenia za 20 godzin dostępu w miesiącu 
w Polsce, 5,5% w Czechach, 15% na Słowacji. Polska 
posiada także jeden za najniższych wskaźników nasycenia 
telefonami – 55 na 100 mieszkańców (wraz z sieciami 
komórkowymi), podczas gdy średnia europejska wynosi 
90 (wg ITU).

Jeden z najwyższych na świecie koszt usług dostępowych, 
plasuje Polskę na 69 miejscu pod względem szerokopasmo-
wego dostępu do internetu. Według Międzynarodowej Unii 
Telekomunikacji (ITU) uzyskanie dostępu do sieci przez nieco 
ponad 17 mln Polaków, przy obecnych uwarunkowaniach 
będzie możliwe około 2009 roku.

Jednak pomimo niekorzystnych uwarunkowań legislacyj-
nych i wysokich kosztów dostępu, internet to bez wątpienia 
medium o najszybciej zwiększającym się zasięgu. Dostęp 
Polaków do Sieci w okresie 2001-2003 wzrósł prawie trzy-
krotnie. Prognoza na rok 2004 opracowana przez SMG/KRC 
w 2 kwartale ubiegłego roku zakłada wzrost liczby użytkow-
ników analogiczny do zeszłorocznego. 

Internet w Polsce to medium mieszkańców dużych 
i średnich miast. Ponad 1/5 użytkowników Sieci (1,7 mln) 
mieszka w pięciu największych miastach. Dzieje się tak 

ze względu na koncentrację 
w dużych miastach ośrodków 
biznesowych, rządowych, 
administracyjnych i akade-
mickich, co ma bezpośredni 
związek z rozwojem infrastruk-
tury teleinformatycznej. Duże 
miasta zapewniają też szerszy 
dostęp osobom niekorzysta-
jącym z Sieci w domach czy 
miejscach pracy – w bibliote-
kach, kafejkach internetowych 
czy właśnie na uczelniach. 
Szacunki ITU wskazują wysoki, 
równomierny wzrost odsetka 
Polaków mających dostęp 
do internetu. Do 2010 roku 
50% osób w Polsce powinno 
uzyskać dostęp do Sieci, a więc 
w stosunku do roku 2003 odse-
tek ten wzrośnie ponad 
dwukrotnie.

PROFIL 
SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNY
Polscy internauci to osoby 
o wyższym niż przeciętny statu-
sie społecznym i majątkowym 
oraz najczęściej – osoby dobrze 
wykształcone. Co trzeci użyt-
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kownik internetu zalicza się do grupy prywatnych przed-
siębiorców, przedstawicieli wyższej kadry kierowniczej 
i reprezentantów wolnych profesji czy pracowników 
biurowych.

Z internetu korzysta 40% 
przedstawicieli grupy, którą 
można szeroko określić jako 
pracowników umysłowych. 
Na biegunie znajdują się osoby 
starsze, emeryci i renciści. Z sieci 
korzysta zaledwie, co 30-ty z nich. 
Po środku stawki plasują się 
robotnicy – 11% z nich korzysta 
z internetu. Profil polskiego inter-
nauty w minionym roku prezen-
tuje jeszcze jedną interesująca 
zmienną. Internet jest w Polsce 
medium ludzi wykształconych. 

Prawie 65% (2/3) polskich 
internatów to osoby ze średnim 
(44,2%) bądź wyższym (20,4%) 
wykształceniem. Polscy inter-
nauci rekrutują się spośród osób 
osiągających ponadprzeciętne 
dochody. 

Warto również zwrócić uwagę 
na zmieniającą się w ostatnich 
latach proporcję korzystania 
z sieci przez kobiety i mężczyzn. 
Zmienna ta, obserwowana 
od połowy 1999 roku, pokazuje 
systematyczny wzrost odsetka 
kobiet. W połowie 1999 roku 
wśród internatów było 2 razy 
więcej mężczyzn niż kobiet 
(65,4% mężczyzn i 34,6% 
kobiet). W połowie 2003 roku 
stosunek ten wynosił 53,8 
do 46,2%, a więc proporcje te 
w krótkim czasie zostały wyrów-
nane. 

Dysproporcję między płciami 
można zauważyć wśród osób 
korzystających z serwisów 
o tematyce rozrywkowej, tury-

stycznej, i co naturalne, na serwisach kobiecych. Identyczny 
udział czasu zauważamy jedynie w zakresie korzystania 
w list dyskusyjnych (społeczności), porównywalny w serwi-
sach informacyjnych. Mężczyźni spędzają trzykrotnie więcej 
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czasu przeglądając strony motoryzacyjne czy sportowe. 
Panowie dwukrotnie częściej robią zakupy za pośrednic-
twem internetu oraz przeglądają serwisy technologiczne. 
Wyraźna jest też ich przewaga na stronach biznesowych. 

Największą grupą wśród 
polskich internautów są osoby 
w wieku 15-29 lat (prawie 
62,5%). Wśród osób w tym wieku 
z internetu korzysta w Polsce 
prawie 40%. Niespełna 20% osób 
w wieku 30-49. Dostęp do sieci 
ma zaledwie co 20-ta osoba 
po 50-tym roku życia. Polscy 
internauci najczęściej korzystają 
z sieci w domach – 52% wskazań. 
Kolejne wymieniane miejsca to: 
szkoła lub uczenia (31%), miejsce 
pracy (25%), kafejki internetowe 
(19%). Aby skorzystać z internetu 
znajomych odwiedza 14,5% użyt-
kowników sieci w Polsce.

Największe nasilenie ruchu 
w sieci w dni powszednie obser-
wuje się w godzinach 15-18, 
a w czasie weekendów między 
godz. 19 a 23. Aktywność 
internautów w trakcie tygodnia 
szybko i systematycznie rośnie 
od godziny 7 rano, aby osią-
gnąć maksimum ok. godz. 15. 
Istotne różnice w czasie korzy-
stania z sieci pomiędzy dniami 
powszednimi i weekendem 
zauważyć można po godz.17. 
Wtedy od poniedziałku do piątku 
ilość użytkowników stopniowo 
maleje, podczas gdy w soboty 
i niedziele szczyt odwiedzalno-
ści przypada na godziny 17-23. 
Porównywany czas odwiedzin 
w ciągu całego tygodnia można 
zauważyć w nocy, wówczas 
niezależnie od dnia najwięcej 
osób korzysta z sieci około 1.30 
po północy. 

 Według Gemius S.A. liczba 
odsłon w polskim internecie to ponad 5 mld miesięcznie. 
Ruch ten generuje ponad 6 mln użytkowników, z których 
każdy spędza w sieci przeciętnie 9 godzin i 48 minut. Polski 
internauta przegląda miesięcznie około 845 podstron. 
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Wśród zastosowań internetu najwięcej – 92% wska-
zań przypada na przeglądanie stron internetowych, 
63,9% na obsługę poczty elektronicznej, a 44% na ścią-
ganie lub wysyłanie plików (ftp). Rzadziej wymieniane, 
choć również istotne sposoby spędzania czasu w sieci 
to czynności, w których nacisk położony jest na inte-
raktywny charakter tego medium. Są to: komunikatory 
i czaty (28,7%), gry (24%) oraz listy dyskusyjne (21,2%). 
12,2% osób uzyskuje za pośrednictwem sieci dostęp 
do mediów tradycyjnych (oglądanie telewizji, słuchanie 
radia), a 9,2% korzysta z usług WAP. Być może ze wzglę-
du na fakt, że usługi e-commerce i bankowość online 
dostępne są w Polsce od niezbyt długiego czasu i klienci 
wciąż podchodzą do nich z rezerwą, na takie zastosowa-
nia sieci wskazuje po 8,3% respondentów. Najrzadziej 
wymieniana czynność w sieci to wykonywanie połączeń 
telefonicznych (7,3% badanych). 

POSTRZEGANIE REKLAMY 
ONLINE
Z badania TNS OBOP (4Q 2002) 
wynika, że zdecydowana więk-
szość (91%) internautów uważa 
obecność reklamy w mediach 
za rzecz normalną. Odsetek ten, 
wśród osób niekorzystajacych 
z sieci jest nieco niższy (78%). 
Te same badania wskazują 
na to, że internauci chętniej niż 
nieinternauci dokonują zakupów 
pod wpływem reklamy (40% 
do 30%). 

Można przypuszczać, że dzieje się tak dlatego, iż inter-
nauci sami szukają informacji o produktach, mają również 
większy, niż odbiorcy innych mediów, wpływ na odbiór 
prezentowanych w sieci reklam. Potwierdzeniem tej tezy, 
mogą być amerykańskie badania reklamy w sieci (Roper 
ASW 2002), które wskazują, że reklama prezentowa-
na w internecie jest mniej irytująca niż eksponowana 
w innych mediach. 

Interesujące są również wyniki badań postrzegania firm, 
używających internetu do prezentacji swojej oferty. Wska-
zują one, że podmioty gospodarcze, reklamujące się w sieci 
są oceniane jako: nowoczesne, innowacyjne, dynamiczne, 
zaawansowane technologicznie, zasobne finansowo. Zale-
dwie 5,5% respondentów ocenia je jako źle inwestujące 
w reklamę, a jedynie 9,4% skłania się do takiej opinii. 

 Firmy, które nie inwestują w promocję swoich produk-
tów online są postrzegane jako 
źle inwestujące w reklamę przez 
7,6% badanych, a raczej zgadza 
się z taką opinią 17,3% z nich. 
Zdecydowanie mniejsze jest 
zaufanie respondentów wobec 
ich wiarygodności, dynamizmu, 
nowoczesności, zasobności 
finansowej, zaawansowania 
technologicznego oraz innowa-
cyjności. Fakt wyboru mediów, 
w których prezentowane 
są reklamy nie wpływa natomiast 
jedynie na postrzeganie wiary-
godności przedsiębiorstwa.
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ZAKUPY ONLINE
Nie jest tajemnicą, że polski e-handel znajduje się jeszcze 
w fazie wczesnego rozwoju, jednakże podmioty, które 
zdążyły dostrzec potencjał tkwią-
cy w tej formie sprzedaży, czer-
pią już z e-marketingu niemałe 
zyski – 87% spośród kilkuset 
istniejących w Polsce sklepów 
internetowych jest rentowne. 
Optymizmem powinny ponadto 
napawać inwestorów wyniki 
badań przeprowadzanych wśród 
polskich klientów. Wskazują one 
na rosnące zainteresowanie Pola-
ków zakupami w sieci, co jest 
zresztą zgodne ze światowymi 
trendami. Prognozy wskazują, 
że w najbliższych latach e-handel 

będzie jedną z wiodących inicja-
tyw biznesowych w Europie. 

Według danych z listopada 
2003 roku, uzyskanych w bada-
niu ponad trzystu witryn inter-
netowych (badanie Prawdziwy 
Profil realizowane przez Gemius 
S.A.) 31% odwiedzających 
je kobiet zadeklarowało chęć 
dokonania w przyszłości zakupu 
online, wśród mężczyzn zamiar 
ten wyraziło aż 54 % badanych. 
Największymi zwolennikami 
transakcji online są osoby między 
25 a 34 rokiem życia – aż 49% 
badanych w tej grupie planuje 
w przyszłości tradycyjny koszyk 
zastąpić wirtualnym. Również 
w pozostałych grupach wieko-
wych zaobserwowano znaczne 
zainteresowanie tą formą handlu 
i tak: 33% młodzieży do 15 roku 
życia, prawie 40% Polaków 
między 15-24 rokiem życia oraz 
47,5% badanych internautów 
starszych niż 35 lat potwierdziło 
chęć odwiedzin i zakupu w e-
sklepach.

Transakcje online to głównie domena osób z wyższym 
wykształceniem. Jak pokazują listopadowe dane 
– w ciągu ostatnich miesięcy prawie 40% badanych z tej 
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grupy dokonało zakupu w internecie, a 47,7 % respon-
dentów zamierza w przyszłości kupować tym właśnie 
kanałem. Osoby z wyższym wykształceniem to grupa 

internautów uzyskująca najczęściej ponadprzeciętne 
dochody. Największy odsetek (49,8% oraz 57,4%) entu-
zjastów e-handlu, którzy chcą w przyszłości nabywać 

produkty i usługi online, zano-
towano wśród Polaków osią-
gających dochody odpowiednio 
2 000-3 000 zł netto oraz ponad 
3 000 zł netto miesięcznie. 

Wzrost liczby potencjal-
nych e-konsumentów zależy 
w głównej mierze od rozwoju 
infrastruktury technologicznej 
w Polsce, w tym od zwiększenia, 
kształtującego się na zdecydo-
wanie niskim poziomie, dostępu 
do internetu. Uwolniony poten-
cjał tkwiący w rozwoju e-handlu 
obserwowany na terenach 
wiejskich może w kolejnych 
latach stać się ważnym źródłem 
przychodu. W listopadzie 2003 
roku 41% mieszkańców wsi 
objętych badaniem wyraziło 
chęć aktywności w e - sklepach. 
Podobna sytuacja dotyczy miast 
wielkości do 100 tys. mieszkań-
ców, gdzie aż 43,5% badanych 
zamierza załatwiać sprawunki 
online. Zdobycie tego rynku 
to wyzwanie nie tylko dla 
budujących ofertę produktową 
e-sklepów, ale przede wszystkim 
dla szeroko rozumianej grupy 
providerów internetowych. 
Spodziewany wzrost informaty-
zacji kraju w sposób naturalny 
powinien spowodować skok 
inwestycji w organizację sprze-
daży online i zwiększyć tym 
samym zyski przedsiębiorców 
sektora e-commerce. 

Ostatnie trzy miesiące 2003 
roku w świecie internetowych 
zakupów należały w znacznej 
mierze do mężczyzn – 36,5% 
spośród objętych badaniem 
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dokonało w tym czasie 
co najmniej jednego zakupu 
online. Kobiety, jak pokazała 
analiza, w większym stopniu 
wierne są nadal bardziej trady-
cyjnym sposobom nabywania 
dóbr. Odwaga i zainteresowanie 
kobiet zakupami online były 
zdecydowanie mniejsze niż 
mężczyzn – tylko 20,6% 
z nich wydało pieniądze w sieci 
we wspomnianym trzymiesięcz-
nym okresie.

 Jeżeli chodzi o wiek konsu-
mentów, największy odsetek kupujących (34,7%), zano-
towano przez ostatnie 12 tygodni w grupie w wieku 
25-34 lat. W omawianym okresie najwięcej wizyt, które 
zakończono zakupem w  e-sklepach, wykonały osoby 
o dochodach przekraczających miesięcznie 3 000 zł netto 
– 43% spośród badanych w tej grupie kupiło produkt lub 
usługę online.

Na podstawie prowadzonych badań można stwierdzić, 
że istnieje dodatnia korelacja między wzrostem liczby 
internautów i ich dochodów a zainteresowaniem e-zaku-
pami. Biorąc pod uwagę duże szanse, jakie otwiera przed 
polskimi przedsiębiorcami e-handel w najbliższych latach, 
możemy spodziewać się silnego wzrostu na rodzimym 
e-rynku.
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Numery dostępowe
STRUKTURA DOSTĘPÓW DO INTERNETU
Do niedawna dial-up był dominującym sposobem korzy-
stania z internetu. Jak wynika z badania gemiusTraffic, 
obecnie ok. 35% polskich użytkowników internetu korzy-
sta z tego sposobu łączenia się z Siecią. Wynika to głównie 
z niskich kosztów tej usługi jak również z małej dostępno-
ści alternatywnych, szybszych form.

W 2003 roku dała się zaobserwować zmiana w zakresie 
dostępności szerokopasmowych form dostępu do interne-
tu dla klientów indywidualnych. Po początkowych proble-
mach z Neostradą, TP S.A. rozpoczęła bardzo intensywną 
kampanię promocyjną produktu, której dwa elementy: 
wprowadzenie zestawów do samodzielnej instalacji oraz 
możliwość testowania usługi za 1 zł przez miesiąc przyczy-
niły się do lawinowego wzrostu sprzedaży. Dzięki temu TP 
S.A. na koniec listopada 2003 miała 178 tys. abonentów 
Neostrady (na koniec roku 2002 było ich tylko 12 tys.).

Drugim filarem rozwoju rynku szerokopasmowego 
w Polsce są sieci telewizji kablowych. Choć większość sieci 
nie jest uzwrotnionych (przesyłanie sygnału możliwe jest 
tylko w kierunku do abonenta, a co za tym idzie nie można 
dostarczać w nich internetu) najwięksi operatorzy w szyb-
kim tempie unowocześniają je, głównie z myślą o rychłym 
dostarczaniu w nich telewizji cyfrowej. Efektem tego jest 
rosnąca liczba lokalizacji, w których abonenci „kablówek” 
mogą zamówić internet. Najwięksi gracze na tym rynku 
posiadają już po kilkadziesiąt tysięcy abonentów inter-
netu: UPC, Aster City (35 000), Multimedia (35 000), ICP 

(kilkanaście tysięcy), Toya, Vectra, Dami, Autocom (każdy 
po kilka tysięcy). IAB szacuje, że łącznie sektor TV kablo-
wych posiada ok. 150-160 tys. abonentów.

W minionym roku rynek dostępu do internetu przez dial-
up wyniósł łącznie ok. 8,046 mld minut i wzrósł w porów-
naniu do roku 2002 o ok. 8%. Po raz pierwszy, najlepsze 
z punktu widzenia wysokości przychodów okazały się dwa 
pierwsze kwartały 2003, tym samym czwarty kwartał stracił 
pozycję najlepszego w roku. Na rynku zauważalna jest 
migracja internautów w kierunku pakietów internetowych 
TP S.A. Liczbę aktywnych użytkowników pakietów pod 
koniec minionego roku szacowano na 250 tysięcy. Pakiety 
internetowe stanowią prawdopodobnie do 20% rynku dial-
up (licząc według natężenia ruchu).

Większość internautów korzysta jednak z dial-up wg zasady 
„płacisz za tyle, ile wydzwonisz” (ang. pay-as-you-go). TP S.A. 
pozwoliła na dostęp konkurencji do tego rynku w końcu 2002 
roku. Rozpoczął ją portal Onet.pl ze swym produktem dostę-
powym OnetKonekt – pierwszym dostępem ofiarowanym 
użytkownikom wraz z usługami dodanymi, (często tworzo-
nym specjalnie na potrzeby korzystających z niego internau-
tów). W zeszłym roku do OnetKonekt dołączyły: Gadu-Gadu, 
Tlen, Interia, Hoga oraz kilkunastu mniejszych graczy. Szacuje 
się, że konkurenci TP S.A. zdobyli ok. 7% rynku dial-up (z 
czego Energis Polska około 6%). Ta część rynku będzie jednak 
maleć, w związku z migracją na bardziej opłacalne pakiety 
internetowe oraz rosnący szybko ADSL, na które nacisk 

położyła obecnie TP S.A. Sugeruje 
to hipotezę, że TP S.A. demono-
polizuje w pierwszej kolejności te 
segmenty rynku, które już są, lub 
wkrótce staną się „schyłkowe”.

 
Pozostałą część omówionego 

rynku stanowi dostęp radiowy 
– swój produkt oferuje tu np. 
Tele2. W 2003 roku na rynku 
pojawiła się również pierwsza 
w Polsce oferta szerokopasmo-
wego dostępu do internetu przez 
satelitę – OnetKonekt Satelita. 
Onet.pl we współpracy z SES 



28 www.brief.pl

INTERNET&MOBILE2003
raport strategiczny IAB Polska

29www.iab.pl

Astra. Doświadczenia krajów zachodnich w długiej perspek-
tywie wróżą tym produktom umiarkowany rozwój – będzie 
to raczej uzupełnienie oferty rynkowej dla tych użytkow-
ników, dla których naziemne łącze szerokopasmowe jest 
niedostępne z przyczyn technologicznych. Jednak z powodu 
cywilizacyjnego zapóźnienia Polski w budowie infrastruktury 
telefonicznej, jeszcze przez kilka lat stanowić może alternaty-
wę dla innych rodzajów dostępu szerokopasmowego.

MODEL VISP 
(VIRTUAL INTERNET SERVICE PROVIDER)
Tuż przed pęknięciem „internetowej bańki” w latach 1999-
2000, optymistycznie zakładano, że wpływy z reklamy (wtedy 
głównie utożsamianej z bannerami) całkowicie wystarczą 
do utrzymania wydawców internetowych. Inne źródła przy-
chodów, które rozważano raczej teoretycznie, takie jak usługi 
telekomunikacyjne (ISP i VISP) czy prowizje za pośrednictwo 
w transakcjach, miały w założeniu służyć tylko powiększaniu 
zysku. Trudno się dziwić takim założeniom, wszak istnieje 
wiele mediów, które utrzymują się wyłącznie z reklamy – tak 
jest np. w przypadku ogólnodostępnych stacji telewizyjnych 
i radiowych czy segmentu tzw. prasy bezpłatnej.

Rzeczywistość brutalnie zweryfikowała te prognozy. 
Większość wydawców internetowych, szczególnie poza 
USA, nie przekroczyła w momencie masowego odwrotu 
inwestorów od przedsięwzięć internetowych takiej skali 
działalności (audytorium), która gwarantowałaby zrówno-
ważenie przychodów i wydatków w krótkiej perspektywie 
i wyłącznie dzięki wpływom z reklamy. Wśród tych wydaw-
ców internetowych, za którymi od początku nie stały firmy 
telekomunikacyjne, rozpoczęło się poszukiwanie aliansów 
telekomunikacyjnych. W Polsce przybrało to formę prze-
jęcia w 2001 roku przez spółkę z grupy kapitałowej TP 
S.A. większościowych udziałów w Wirtualnej Polsce oraz 
(w tym samym roku) nieudaną próbę stworzenia przez 
Arenę.pl aliansu z Tel-Energo w modelu ISP Portal, która 
zakończyła się spektakularnym bankructwem portalu, 
plasującego się wówczas na trzecim miejscu w Polsce.

Specyfiką polskiego rynku internetowego jest fakt, 
że trzech z czterech największych wydawców interneto-
wych znajduje się w grupach medialnych: Onet.pl (Grupa 
ITI), Interia.pl (będąca częściową własnością RMF FM) oraz 
Gazeta.pl (Agora SA). Z drugiej strony TP S.A., będąca 
do 2002 roku faktycznym monopolistą na rynku dial-up 
i kontrolująca drugi portal w kraju, równocześnie do dziś nie 
ustanowiła podziału zysku z połączeń z internetem, które 

generują użytkownicy WP. Z tej perspektywy wprowadzenie 
usług w modelu VISP (Virtual Internet Service Provider) było-
by możliwe tylko w wyniku pojawienia się kolejnego gracza 
telekomunikacyjnego, który albo posiadałby wystarczającą 
bazę własnych abonentów, albo wynegocjowałby korzystną 
umowę międzyoperatorską z TP S.A.

Przełom nastąpił w październiku 2002 roku dzięki Onet.pl 
i Energis Polska. Usługa OnetKonekt (obecnie pod nazwą Onet-
Konekt Dial-up), wsparta największą kampanią reklamową 
w historii portalu, stała się pierwszym przypadkiem w Polsce, 
kiedy wydawca internetowy zaczął odzyskiwać część zainwe-
stowanych w treść środków, dzięki partycypacji w zyskach 
z połączenia. Czas trwania sesji w internecie jest przecież zależ-
ny od atrakcyjności treści, szczególnie w przypadku wolnych 
(i co za tym idzie) drogich połączeń typu dial-up.

Energis Polska pozostaje do dziś największym dostawcą 
infrastruktury telekomunikacyjnej w tym modelu. Poza 
OnetKonekt Energis obsługuje jeszcze ok. 10 wprowa-
dzanych w 2003 roku, numerów dostępowych, m.in. dla 
komunikatorów internetowych (Gadu-Gadu, Tlen), portali 
(Interia.pl) i większych wortali (np. BiznesNet). Mniejsze 
portale (Hoga, Gery.pl) korzystają z usług InterGate, który 
wyrasta na drugiego pod względem wielkości providera 
usług telekomunikacyjnych w modelu VISP.

W zakresie rozwiązań marketingowych, większość 
elementów produktu, zaoferowanych przez Onet.pl 
(treściowe i komunikacyjne usługi dodatkowe, program 
lojalnościowy, specjalna aplikacja optymalizująca połącze-
nia i chroniąca przed dialerami i wirusami) została wyko-
rzystana w momencie wprowadzania takich usług przez 
kolejnych dostawców, przez co usługi te stały się mało 
zróżnicowane. Ponieważ usługa jest wyszczególniana 
na billingu TP S.A. (lub innego operatora, z którym partner 
telekomunikacyjny VISP ma podpisaną umowę o rozlicze-
niach międzyoperatorskich), z racji uregulowań prawnych 
jej koszt musi być równy stawce za połączenia z numerem 
TP S.A. (020 21 22). Jakakolwiek walka cenowa w segmen-
cie VISP jest do dzisiaj niemożliwa również z tego powodu, 
że do końca roku 2003 żaden z operatorów – partnerów 
VISP – nie wprowadził pakietów internetowych.

Można powiedzieć, że scenariusz z lat 1999-2000 
zrealizował się w Polsce w roku 2003. Usługi dostępowe 
w ciągu jednego roku stały się drugim po reklamie źródłem 
przychodów dla wydawców internetowych, a rynek tych 
usług dojrzał w błyskawicznym tempie.
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NUMERY DOSTĘPOWE W POLSCE

Telekomunikacja Polska S.A. 
Najstarszy w Polsce numer dostępowy, uruchomiony 
w 1996 roku
Numer telefonu: 0 20 21 22 
Wersja dla modemów ISDN: 0 20 21 24
Login: ppp
Hasło: ppp

Onet Konekt
Pierwszy w Polsce niezależny numer dostępowy, 
uruchomiony na początku października 2002 roku 
we współpracy z Energis Polska. 
Numer telefonu: 0 20 95 80
Login: ppp
Hasło: ppp 
Możliwość logowania indywidualnego

InteriaNet
Interia.pl S.A. we współpracy z Energis Polska.
Numer telefonu: 0 20 95 55
Login: ppp
Hasło: ppp
Możliwość logowania indywidualnego

TlenDostęp
O2.pl we współpracy z Energis Polska
Numer telefonu: 0 20 95 87
Login: indywidualne
Hasło: indywidualnie

Interstrada
We współpracy z Energis Polska.
Numer: 0 20 95 95
Login: ppp
Hasło: ppp
Możliwość logowania indywidualnego

NumerNet
We współpracy z Energis Polska.
Numer telefonu: 0 20 92 80
Login: net
Hasło: net
Możliwość logowania indywidualnego

EnterNet
We współpracy z Energis Polska.
Numer telefonu: 0 20 92 12
Login: ppp
Hasło: ppp

Dial@Home
Numery telefonu: 0 20 92 15 lub 0 20 94 15
Login: ppp
Hasło: ppp

Dialog
Numer telefonu: 0 20 95 59
Login: ppp lub dialog
Hasło: ppp lub dialog

NOM (Niezależny Operator Międzystrefowy)
Numer telefonu: 01044225716604 
Numer dla Warszawy: 01044322578640
Login: nom
Hasło: nom

Inter Netia
Numer telefonu: 0 800 + dalsza część numeru 
w zależności od strefy numeracyjnej.
Login: indywidualne
Hasło: indywidualne

Hogata
Hoga.pl we współpracy z Intergate.
Numer telefonu: 0 20 95 90

Gadu_Gadu Net
We współpracy z Energis Polska.
Numer telefonu: 0 20 95 81

euroKonekt
We współpracy z Energis Polska.
Numer telefonu: 0 20 95 20

mzg.kont@kt
We współpracy z Energis Polska.
Numer telefonu: 0 20 95 25
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Formy reklamowe
RODZAJE FORM REKLAMOWYCH
Podstawowy podział internetowych form reklamowych 
jest związany ze stopniem narzucania internaucie kontak-
tu z przekazem reklamowym. Pierwotnie reklamy inter-
netowe przypominały reklamę prasową – to użytkownik 
decydował, czy ma ochotę skupić swoją uwagę na emito-
wanym przekazie, a reklama nie ograniczała kontaktu 
z medium. Przykładami takiej reklamy są wszelkie formy 
banerowe – nie zasłaniają one treści redakcyjnych 
na serwisie, a internauta decyduje czy ma ochotę na inte-
rakcję z serwowanym przekazem reklamowym. 

Formy typu „pull” były konsekwencją rozwoju technolo-
gicznego, a tym samym wzrostu kreatywnych możliwości 
twórców reklamy (większa objętość, nowe technologie 
– np. Macromedia Flash). Formy „pull”, przypominające 
w założeniach reklamę radiową czy telewizyjną, prze-
rywają kontakt z medium – internauta jest zmuszany 
do chwilowej (mniej lub bardziej ograniczonej) przerwy 
w korzystaniu z zawartości serwisu. 

Taka klasyfikacja jest jednak mocno ograniczona, biorąc 
pod uwagę stały, innowacyjny rozwój nowych form rekla-
my. Mamy na przykład do czynienia z odmianami banne-
rów, które zaliczyć należy raczej do form „pull”, np. reklamy 
rozszerzające się (expand banner), reklamy przewijające się 
wraz z przewijaniem strony np. formy „pływające”.

Większe możliwości daje podział form reklamowych 
według kryterium technologii, czy też może „filozofii” 
wykonania. Poniżej przedstawiamy uznane standardy 
formatów i rozmiarów. Trzeba jednak podkreślić, że wiele 
serwisów wprowadza autorskie rozwiązania lub modyfi-
kuje modele standaryzowane, dopasowując je do struktu-
ry własnej strony:

Formy bannerowe
rozumiane jako reklama umieszczona w określonym 
miejscu w strukturze strony. Wyróżniamy tu następujące 
rodzaje kreacji:

• button – niewielki, zazwyczaj prostokątny element 
graficzny. Dopuszcza się dość duże zróżnicowanie 
rozmiarów tej formy reklamy – brak dominującego 
standardu.

• banner – prostokątna forma, umieszczana zazwyczaj 
na górze strony. Niegdyś najpopularniejsza forma 
reklamy internetowej, obecnie jej wykorzystanie 
maleje (kosztem form większych – billboard lub dają-
cych większe możliwości kreacyjne). Rozmiar 468x60 
pikseli (niekiedy, co typowe dla polskiego internetu, 
dostępny jeszcze w rozmiarze 400x50 pikseli). 

• billboard – następca tradycyjnego bannera, rozmiar 
750x100 pikseli (728x98 wg standardów światowych 
– IAB). Umieszczany również na górze strony. Jego 
popularność rozpoczęła się wraz z upowszechnianiem 
się większej rozdzielczości monitorów – dotychczaso-
wy banner gwarantował poprawną ekspozycję przy 
rozdzielczości ekranu 800x600 pikseli, ale „niknął” 
przy większych rozdzielczościach (i w połączeniu 
z dodatkowymi elementami graficznymi) – co bezpo-
średnio przekładało się na osiąganą efektywność.

• skyscrapper – reklama pionowa, (ang. wieżowiec). 
Większa powierzchnia i nietypowy układ gwarantują 
podwyższoną ekspozycję treści. Zazwyczaj w rozmiarach 
120x600 pikseli lub 160x600 (tzw. Wide Skyscrapper)

• rectangle – reklama śródtekstowa, otoczona treścią 
serwisu. Występuje w kilku rozmiarach, np. - 180x150, 
300x250, 336x280 pikseli. Często postrzegany nie 
jako reklama, ale treść witryny.

Reklama pop 
umieszczana w osobnym oknie, otwierającym się niezależ-
nie do aktywnego okna przeglądarki:

• pop-up – okno otwierające się nad serwisem, który 
aktualnie odwiedzamy, zazwyczaj kwadratowe, 
o rozmiarze 250x250 pikseli. Postrzegany jako najbar-
dziej irytująca forma reklamowa, sprawdza się jednak 
przy niektórych typach kampanii. Niezbędne jest 
limitowanie ilości kontaktów jednego użytkownika 
z reklamą (capping).

• pop-under – okno otwierające się pod aktywnym 
oknem przeglądarki. Dużo większa powierzchnia (do 
800x600 pikseli) umożliwia zawarcie bardziej skom-
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plikowanych przekazów reklamowych. Ze względu 
na sposób wyświetlania – nie przerywa kontaktu 
z treścią serwisu – nie jest postrzegany jako forma 
irytująca.

• interstitial – kilkusekundowa, pełnoekranowa anima-
cja uruchamiająca się po całkowitym załadowaniu 
(pre-load). Przypomina reklamę telewizyjną (spot).

Reklama na warstwie
realizowana „na witrynie”, bez otwierania osobnych 
okien. Postrzegana jako inwazyjna – w tym przypad-
ku również niezbędne jest ograniczanie częstotliwości 
kontaktu odbiorcy z reklamą. Typy:

• brandmark (lub inaczej shaped pop-up) – okienko 
otwierające się nad aktywnym oknem przeglądarki, 
ale w odróżnieniu od reklamy pop-up nie osobne 
okno, lecz element nałożony na warstwę. Może mieć 
dowolny kształt. Jego w pełni interaktywny charakter 
pozwala na pełną prezentację produktu.

• top layer – animacja realizowana na przezroczy-
stej warstwie, nałożonej na serwis. Sprawdza się 
w kampaniach brandingowych. Daje nieograniczone 
możliwości kreacyjne.

• expand – reklama rozszerzająca się – to pojęcie najczę-
ściej dotyczy form bannerowych, które po najechaniu 
kursorem rozwijają się, zwiększając powierzchnię 
(lub prezentują się w formie rozwiniętej, aby po kilku 
sekundach ekspozycji przejść do formy zmniejszonej). 
Pozwala na łatwiejszą prezentację bardziej skompliko-
wanych produktów i usług.

• scroll – reklama podążająca za użytkownikiem podczas 
przewijania strony w górę-dół w przeglądarce. Towa-
rzyszy internaucie podczas zapoznawania się z całą 
treścią serwisu. Stosowana, gdy istotny jest dłuższy 
kontakt z reklamą.

Reklamy „wysyłane” użytkownikom: 
• e-mailing – elektroniczna wersja tradycyjnego mailin-

gu. Listy reklamowe wysyłane do użytkowników kont 
pocztowych. Pomimo zalewu niechcianych wiadomo-
ści typu SPAM nadal jest to świetna metoda dotarcia 
do internautów. Adresy pochodzą z udostępnianych 
danych z darmowych kont (np. portale) bądź rejestracji 
na serwisach tematycznych.

• newslettery – wysyłane w treści e-maili do zarejestro-
wanych subskrybentów danego newslttera. Odbiorcy 
zainteresowani tematyką newslettera łatwiej przyswa-
jają treść reklamy (jeśli oczywiście jest tematycznie 
zbieżna z treścią serwisu- kontekstowa).

Inne 
wymykające się łatwej kwalifikacji formaty – bądź 
to ze względu na łączenie kilku typów reklam w jednym 
produkcie (np. sponsoring) bądź też pojedyncze, niepa-
sujące do żadnej z powyższych kategorii. Do takich form 
zaliczyć można między innymi:

• pozycjonowanie w wyszukiwarce – reklama tekstowa, 
opis i link do reklamowanego serwisu na priorytetowym 
miejscu listy wyników, po wybraniu określonych słów 
kluczowych w wyszukiwarce internetowej. Klasyka 
reklamy „pull” – dociera tylko do internautów zaintere-
sowanych określoną tematyką. W Polsce wykorzystywa-
ne na wielokrotnie mniejszą skalę niż na świecie.

• Reklama kontekstowa w wyszukiwarce – do niedawna 
dostępna tylko na zachodzie, od sierpnia 2003 także 
w Onet.pl, w postaci Boksów Reklamowych. System stwo-
rzony pod kątem promowania sprzedaży konkretnych 
produktów. Jej główną zaletą jest to, że trafia do klientów 
szukających konkretnego produktu, a więc tych, którzy 
w danej chwili najprawdopodobniej są zainteresowani 
jego zakupem. Jest to forma reklamowa, którą samodziel-
nie tworzy i zarządza klient, co znacznie obniża jej koszty.

• akcje sponsoringowe – pojęcie bardzo szerokie, 
obejmujące wszelkie nietypowe działania promo-
cyjne w sieci. Mogą być to np. artykuły sponsoro-
wane, zmiany kolorystyki serwisu, prezentacja logo 
sponsora, znaki wodne (watermark), łączenie wielu 
form reklamowych, organizacja konkursów – lista 
możliwości tak naprawdę nie ma końca. Najbardziej 
dynamicznie rozwijająca się kategoria. 

Jeśli spojrzymy na porównanie wydatków na poszcze-
gólne formy reklamowe zauważymy wyraźny spadek 
roli klasycznych form bannerowych i form typu pop-up. 
Znaczący wzrost notują natomiast te formy, w których 
stawia się na pomysł kreacyjny i nietypowe podejście 
do przekazu. Jest to również związane z coraz większą 
ilością kampanii, które doceniają rolę internetu jako 
medium wspomagającego budowę świadomości marki. 
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Co nas czeka w przyszłości? Największy wpływ 
na rozwój reklamy online może wywrzeć poprawa jakości, 
szybkości dostępu do internetu w Polsce. W kolejce czeka 
wiele bardzo ciekawych rozwiązań technologicznych, 
które jednak w przypadku dostępu wąskopasmowego 
(modemowego, dial-up) nie spełnią swojej roli. Już dziś 
obserwujemy jednak pierwsze próby wprowadzenia 
reklam typu streaming (animacja doładowuje się na bieżą-
co) czy pre-load. Spoty znane z telewizji powoli zaczy-
nają być wykorzystywane w kreacjach internetowych. 
Wprawdzie prezentowane są na razie w słabszej jakości 
i cechują się dużą „objętością”, ale wytyczają kierunek 
działań reklamowych na przyszłość. Cały czas w kolejce 
do masowej popularności czekają linki w wyszukiwarkach, 
ogłoszenia drobne (tzw. classifieds) – formy reklamowe, 
które na świecie mają istotny udział w wydatkach na rekla-
mę online. 

ZAKUP POWIERZCHNI REKLAMOWEJ
Proces planowania kampanii reklamowej w internecie 
oznacza również konieczność określenia modelu cenowe-
go, w którym kupowana będzie powierzchnia oraz modelu 
emisji reklamy.

Model cenowy to w skrócie sposób rozliczania wydat-
ków na kampanię. Reklamę internetową można kupować 
na kilka sposobów. Każdy model rozliczeń odpowiedni jest 
dla określonego typu kampanii, w zależności od celów, 
które zamierzamy dzięki niej osiągnąć.

• CPM (Cost Per Mille) – opłata za 1000 emisji danej 
formy reklamy. Jest to model najbardziej rozpo-
wszechniony, pozwala z góry ustalić za co dokładnie 
płaci reklamodawca. Jedna emisja reklamy (odsłona) 

oznacza jednokrotne zaprezen-
towanie reklamy internaucie. 
Czas trwania odsłony uzależnio-
ny jest od czasu przebywania 
na konkretnej stronie, bez jej 
odświeżania (bądź - przy niektó-
rych formach reklamy - od długo-
ści animacji). Udział tego modelu 
szacowany jest obecnie na około 
84% realizowanych zakupów. 
• FF (Flat Fee) – opłata za czas 
emisji reklamy (dzień, tydzień, 
miesiąc). Nie wiadomo ile emisji 
kupujemy, jaki zasięg osiągnie-
my, szacunki te wykonuje się 

na podstawie danych historycznych. Większość ofert spon-
soringowych sprzedawana jest w oparciu o ten model 
zakupu. Stosowany jest w około 12% przypadków.

• CPC (Cost Per Click) – opłata za kliknięcie w reklamę. 
Cena zazwyczaj uzależniona jest od formy reklamy 
i rozwiązań kreacyjnych (atrakcyjniejsze rozwiązanie 
graficzne bardziej zachęca do kliknięć). Rozliczenie 
może następować przed (kupujemy określoną liczbę 
kliknięć) lub po kampanii (ustalona opłata za wszyst-
kie kliknięcia w danym okresie). Jest to model coraz 
rzadziej stosowany – same kliknięcia przestają być 
dla reklamodawców wartością samą w sobie. Udział 
modelu CPC nie przekracza 1%.

• CPA (Cost Per Action/Aquisition) – dość pojemna 
kategoria. Obejmuje opłatę za konkretne działanie, 
podjęte przez internautę (zazwyczaj na stronie 
docelowej, chociaż nie jest to regułą). Działania te, 
to na przykład zapoznanie się z danym tekstem, 
wypełnienie ankiety, zostawienie danych osobowych, 
założenie konta bankowego, zakup samochodu 
itp. Modele CPA są najbardziej ryzykowne z punktu 
widzenia reklamobiorców. Dlatego też często stosuje 
się kampanie testowe (realizowane w modelu CPA), 
a później negocjuje warunki CPM. Osobną kwestią 
jest metoda zliczania działań – w przypadku bardziej 
skomplikowanych usług dokonanie działania przez 
internautę nie musi następować od razu po zareago-
waniu (kliknięciu) na reklamę. Dodatkowo zdarzają 
się działania wywołane przez samą emisję reklamy, 
lecz niewymagające klikania w nią (tzw. aktywność 
post-impression, nie tylko post-click). Przykładem 
może być wpisanie przez użytkownika adresu rekla-
mowanej strony bezpośrednio w oknie adresowym 
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wyszukiwarki. Takie przypadki warto uwzględnić 
w analizie skuteczności kampanii rozliczanej w opar-
ciu o model CPA.

• Revenue share – podział dochodu uzyskanego z dzia-
łań podjętych przez internautę na rzecz reklamodawcy, 
a pozyskanego przez reklamobiorcę. Przykład – rekla-
mując księgarnię internetową uzyskam określony 
procent od zakupów dokonanych przez poleconego 
przeze mnie klienta. Jest to wariant modelu CPA, 
z tym, że wynagrodzenie jest ustalane nie kwotowo, 
a procentowo. Tak jak w przypadku modeli CPA istot-
nym elementem systemu jest technologia mierząca 
efektywność. Wpływa ona bowiem na sposób zalicza-
nia internauty pozyskanego przez konkretną witrynę. 
Ma to kluczowe znaczenie z punktu widzenia docho-
dów i opłacalności przedsięwzięcia dla reklamobiorcy. 
Udział modeli Revenue Share i CPA wynosi około 3% 
wszystkich rozliczeń.

Model emisji to szczegółowy dobór powierzchni 
reklamowej, czyli określenie tego gdzie i jak reklama 
będzie wyświetlana. Modele tworzone są przez samych 
wydawców lub przez podmioty ich reprezentujące (sieci 
reklamowe).

Sekcja – emisja reklamy w określonej sekcji danej witry-
ny, portalu (np. dział Podatki). Sekcją może być również 
strona główna serwisu, oznaczana zazwyczaj skrótem SG. 
Model stosowany w kampaniach, w których istotne jest 
dodatkowe zawężenie tematyczne emitowanej reklamy. 
Działania sponsoringowe w większości przypadków 
są skoncentrowane na stronie głównej danego serwisu. 

ROS – Run on Site – emisja 
reklamy w obrębie konkretnej 
witryny – reklama może się 
pojawić w każdym jej miejscu. 
W przypadku dużego portalu 
ogólnotematycznego zakup ROS 
oznacza kampanię, w której 
tematyka serwisu jest mniej 
istotna – największe znaczenie 
ma maksymalizacja zasięgu.

RON – Run on Network – emisja 
reklamy w obrębie wszystkich 
witryn, reprezentowanych przez 
daną sieć reklamową. W przypad-

ku sieci reklamowej zakup RON oznacza kampanię, w której 
tematyka serwisu jest mniej istotna – największe znaczenie 
ma maksymalizacja zasięgu.

ROC – Run on Category – reklama w kategorii tema-
tycznej. Produkt ten umożliwia dotarcie do szerokiej 
grupy użytkowników zainteresowanych konkretną tema-
tyką. Klient nie ma jednak wpływu, na których serwisach 
w obrębie kategorii zostanie wyemitowana reklama.

Pakiet – tworzony z dowolnych, wybranych przez 
klienta witryn internetowych, reprezentowanych przez 
konkretną sieć reklamową (lub, w przypadku portalu, 
wybranych działów). Rozkład emisji jest automatyczny 
i zależy od zasięgu i obłożenia konkretnej witryny. Pakiet 
pozwala na ustalenie określonej/maksymalnej częstotliwo-
ści kontaktu z reklamą w obrębie całego pakietu (nie tylko 
na pojedynczej witrynie, sekcji). 

Model emisji dobierany jest w zależności od celu 
kampanii i określonej grupy docelowej i ustalany w zależ-
ności od tego czy zamierzamy dotrzeć z ogólnym przekazem 
do jak największej ilości odbiorców czy też istotne jest 
dopasowanie tematyczne, demograficzne miejsca emisji 
i przekazu reklamowego. Im mniej szczegółowo dobieramy 
powierzchnię (modele ROC, RON), tym – kosztem dopaso-
wania - uzyskujemy niższą cenę pojedynczej emisji.

REKLAMODAWCY
Największy udział w wydatkach na reklamę online mają trzy 
branże – telekomunikacja (29%), finanse (28%), oraz trans-
port i motoryzacja (ok. 14%). Pierwsze pięć miejsc na liście 
klientów zajmują telekomy – TP S.A., trzech operatorów 
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telefonii komórkowej oraz Nokia (kolejność – Centertel, 
PTC Era, TP SA, Polkomtel /Plus/, Nokia). Branża telekomu-
nikacyjna jest mało rozdrobniona, stąd tak silna koncen-
tracja wydatków i wysokie miejsca na liście podmiotów 
tego sektora. Jedynym podmiotem telekomunikacyjnym, 
pojawiającym się poza pierwszą piątką w zestawieniu 20 
największych reklamodawców jest Netia.

Pozostałe miejsca (5-20) na liście zajmują firmy motory-
zacyjne i finansowe. Są to (w kolejności alfabetycznej):

• motoryzacja – Fiat, Peugeot, Renault, Toyota, Volvo;
• finanse – BZK WBK, GE Bank Mieszkaniowy, Inteligo, 

Lukas Bank, mBank, Multibank, PZU, Raiffeisen Bank, 
Volkswagen Bank.

W przypadku wydatków reklamodawców z sekto-ra finanso-
wego uwzględnione są zarówno wydatki na klasyczne kampa-

nie reklamowe, jak i programy afiliacyjne, wynagradzające 
za pozyskanie klientów dla sektora usług finansowych (przede 
wszystkim mBank, Multibank, GE Bank Mieszkaniowy).

Wydatki na reklamę online stanowiły w 2003 r. 1% 
nakładów na reklamę w Polsce. Obroty branży są niższe 
niż w mediach uznawanych za klasyczne. Stąd, aby 
zauważalnie zaistnieć w sieci, wystarczający jest rela-
tywnie mniejszy budżet. Wydatek 1 mln zł w skali roku 
gwarantuje jeszcze obecność na liście największych 
reklamodawców. Patrząc na dynamikę rozwoju internetu 
jako medium reklamowego, niebawem może okazać się 
to kwotą zbyt skromną. Zwłaszcza, jeśli reklamodawca 
będzie chciał wykorzystać pełen potencjał medium (aktu-
alnie ponad 6,5 miliona konsumentów online) kosztem 
innych środków masowego przekazu. 
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Portale i wydawcy treści
UDZIAŁY W RYNKU REKLAMOWYM

Rynek reklamy internetowej był w minionym roku 
niewątpliwie najszybciej rozwijającym się segmentem 
branży reklamowej w Polsce. Żadne inne medium nie 
zanotowało tak wysokiego wzrostu nakładów. Szacuje się, 
że tendencja wzrostowa w 2004 roku utrzyma się, może 
jednak nie osiągnąć już tak wysokiego poziomu i wyniesie 
około 25% w stosunku do roku 2003. Większa dynamika 
przyrostu wydatków na reklamę internetową (porówny-
walna ze wzrostem w 2003 roku) może jednak nastąpić 
już w 2005 roku. Do tych pozytywnych szacunków skłania 
lektura raportów z rynków amerykańskiego i europejskie-
go. Rynek reklamy internetowej jest młody, więc w ciągu 
najbliższych 10 lat należy spodziewać się w tym sektorze 
stałych wzrostów, przynajmniej do momentu osiągnięcia 
przez Polskę średniego europejskiego poziomu infiltracji 
internetem. Obecnie współczynnik ten należy do najniż-
szych w Europie. 

W 2003 roku niewiele zmieniło się w udziałach rynko-
wych poszczególnych wydawców i sieci reklamowych. 
W dalszym ciągu pozycję lidera wśród portali utrzymuje 
Onet.pl a wśród sieci reklamowych Ad.net. W Polsce utrzy-
muje się stosunkowo wysoki udział sieci reklamowych 
w rynku reklamy. W 2003 roku wyniósł on około 16%. 
Taki układ rynkowy wynika z faktu, że stosunkowo młody 
rynek reklamy internetowej, nie pozwala na samodzielną, 
a jednocześnie opłacalną sprzedaż powierzchni rekla-
mowej przez pojedyncze serwisy i małych wydawców. 
Przeszkodami w rozwoju rynku są niewątpliwie: brak 

standardów w prezentacji wyników analiz dotyczących 
wartości działów w rynku oraz brak audytu nakładów 
na reklamę online.

PORTALE – TRENDY W 2003 ROKU
Polscy internauci coraz aktywniej korzystają z internetu. 
Wzrasta częstotliwość odwiedzin i czas spędzany w sieci. 
Na rynku pojawia się coraz więcej witryn, a użytkownicy 
nie ograniczają się do wizyt na kilku lub kilkunastu ulubio-
nych serwisach. 

W czerwcu 2002 roku 1000 największych witryn 
na świecie generowało 53,3% wszystkich odsłon, w stycz-
niu 2001 roku było to 48,3% wszystkich światowych 
odsłon. Na polskim rynku sytuacja wygląda nieco inaczej. 
Wzrost ilości witryn, odwiedzanych przez internautów 
oraz wzrost częstości korzystania z internetu wiąże się 
równocześnie ze wzrostem odwiedzalności największych 
polskich portali. O ile w roku 2001 około 21,0% polskich 
internautów nie korzystało z żadnego większego portalu, 
o tyle w 2002 odsetek ten spadł do 13,3%, by na koniec 
grudnia 2003 roku osiągnąć 9,2% (dane Net Track 2001-
2003). Oznacza to, że rynek polski rozwija się obecnie 
nieco odmiennie do rynku światowego.

Istotnym elementem wpływającym na zwiększenie przy-
chodów, a tym samym na poszerzenie zasięgu portali jest 
wzrost popytu na rynku płatnych treści. Zdobywane w ten 
sposób środki finansowe pozwalają na poszerzenie gamy 

oferowanych usług, takich jak: 
rozbudowane serwisy treściowe 
i informacyjne, serwisy rozryw-
kowe (randki, gry, rozrywka), 
wzbogacanie oferty e-commer-
ce (zakupy, aukcje, przetargi). 
Dodatkowo środki finansowe 
pozwalają na tworzenie nowych 
źródeł przychodów takich jak 
wprowadzenie usług dostę-
powych, które staje się coraz 
bardziej atrakcyjne dla portali. 

Na rynku reklamowym 
widoczne jest ożywienie, daje 
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się zauważyć powolny proces przenoszenia budżetów 
z innych mediów do internetu. Trendy te wydają się być 
stałym zjawiskiem w polskiej sieci. Przyrost budżetów 
dających dużą swobodę w planowaniu usług masowych, 
jest przesłanką do twierdzenia, że znów opłaca się ekspe-
rymentować, budować nowatorskie serwisy czy poszerzać 
treści dostępne na portalach.

Widoczna jest też tendencja łączenia ofert reklamowych 
w internecie z ofertami innych mediów. Trzy spośród 
wiodących polskich portali stanowią część grup medial-
nych (Onet.pl – ITI, Interia – RMF, Gazeta.pl – Agora) 
wykorzystują potencjały swoich partnerów, oferują 
multimedialne pakiety reklamowe, zawierające połączone 
internetu, telewizji, radia i prasy.

Pozycja poszczególnych portali i wydawców inter-
netowych nie uległa w roku 2003 większym zmianom. 
Największe portale utrzymują 
swoje pozycje na rynku. 

Wśród wydarzeń minionego 
roku warto zwrócić również uwagę 
na pierwszą, obiecującą próbę 
kompleksowego badania witryn 
odwiedzanych przez polskich 
internautów – badanie Mega 
Panel, a także opracowanie, wpro-
wadzenie i popularyzację nowych 
form reklamy internetowej.

Wszystkie te czynniki złożyły 
się na fakt, iż mimo niekorzystnej 

sytuacji ekonomicznej w kraju, 
znaczna część portali przez cały 
rok uzyskiwała rentowność 
na poziomie dodatniej EBIDTA lub 
zbliżyła się do progu zyskowności.

PREZENTACJA PORTALI
Onet.pl
Onet.pl powstał w 1996 roku. 
W 2001 roku stał się częścią 
grupy medialnej ITI Holdings, 
skupiającej między innymi TVN, 
TVN 24, TVN 7, TVN Meteo, TVN 
TURBO, Multikino i wydawnic-
two Pascal. Onet.pl jest pionie-

rem dywersyfikacji przychodów wśród polskich portali. 
W 2001 wprowadził pierwszy płatny serwis treściowy 
o dużym zasięgu, w 2002 uruchomił pierwszy niezależny 
numer dostępowy do internetu. Nieprzerwanie od 2000 
roku Onet.pl, z udziałem w przychodach około 40%, jest 
liderem rynku reklamy w polskim internecie.

Onet.pl w każdym miesiącu dociera do niemal 80% 
polskich internautów (ok. 5 mln użytkowników – dane 
Net Track), z czego połowa wskazuje Onet.pl jako witrynę 
z której korzysta najczęściej (Net Track). Przy tak wysokim 
zasięgu Onet.pl zapewnia dotarcie do każdej grupy celo-
wej reprezentowanej w polskim internecie.

Onet, jako jedyny polski portal przekroczył w 2003 roku 
barierę miliarda odsłon w miesiącu. Na koniec 2003 roku 
co 4-ta odsłona w polskim internecie była wykonywana 
w tym portalu.
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W 2003 roku Onet.pl został uhonorowany kolejnymi 
nagrodami, m.in. po raz trzeci z rzędu nagrodą Trusted 
Brand w plebiscycie czytelników Reader’s Digest i nagro-
dą Ministra Kultury za rok 2002 za mecenat portalu 
nad Zachętą. Portal został także zwycięzcą rankingu 
„Biura reklamy 2003” w kategorii internet oraz nagrodą 
w kategorii Portal Roku i usługa Roku za OnetKonekt 
od opiniotwórczego magazynu komputerowego PC World 
Komputer. Nagrodę tę, jednogłośnie przyznali portalowi 
eksperci i czytelnicy. 

Onet.pl objął w 2003 roku swoim patronatem 52 filmy, 
25 wydarzeń muzycznych oraz ponad 60 tytułów książ-
kowych. Ponadto prowadził działania reklamowe w 50 
tytułach prasowych, 7 stacjach radiowych i 6 stacjach 
telewizyjnych.

Najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia portalu w 2003 
roku to (w kolejności chronologicznej):

• wsparcie WOŚP dochodem z OnetKonekt
• start serwisu sympatia.onet.pl – wprowadzenie 

w zasoby portalu najpopularniejszego krajowego 
serwisu randkowego

• egzamin.onet.pl – wprowadzenie serwisu przygoto-
wującego do egzaminów do gimnazjów i liceów

• serwis gala.onet.pl – jeden z największych w sieci 
serwisów dla kobiet

• start serwisu otoloto.onet.pl, codziennie możliwość 
wygrania przez internautów 100 000 zł

• internetowy sklep Whitestrips – pierwszy w historii 
portalu serwis obsługujący kompleksowo usługę 
e-commerce, łącznie z dystrybucją produktu

• prowadzenie relacji wideo z wojny w Iraku – współ-
praca z Reuterem

• udział w plebiscycie doty-
czącym wyboru brzmienia pyta-
nia na referendum unijne
• emisja przemówienia 
prezydenta Busha w Krakowie 
w czasie rzeczywistym
• uruchomienie ogólnopol-
skiej bazy usług medycznych
• dodanie multimediów stacji 
TVN 24 do treści informacyjnych 
portalu (kilkanaście filmów 
dziennie)
• start serwisu National 
Geographic w Onet.pl
• start internetowej wersji 

Muzeum Humoru (pod koniec roku uznanego w presti-
żowym konkursie na Florydzie za najciekawsze wyda-
rzenie marketingowe na świecie, „The Globes” 
Marketing Agencies Association Worldwide)

• start kolejnej edycji największego w kraju badania 
zarobków internautów

• Boksy.onet.pl – kolejna nowość reklamowa portalu, 
mechanizm do samodzielnego zarządzania reklamą 
już od 1 zł dziennie

• start satelitarnego dostępu do sieci – szerokopasmo-
wy internet via ASTRA

• wprowadzenie nowego mechanizmu forum – 40 000 
opinii internautów dziennie

• nowy serwis praca.onet.pl, raporty o wysokości pensji
• przeprowadzenie internetowej wersji Narodowego 

Testu Inteligencji, ponad 340 000 internautów pobrało 
pytania Testu IQ

• wprowadzenie samouczącego się systemu antyspa-
mowego

Portal Onet.pl umożliwia korzystanie z wszystkich form 
reklamowych dostępnych obecnie w sieci. Korzystając 
z potencjału medialnego Grupy ITI, zapewnia dodat-
kowo możliwość realizacji multimedialnych projektów 
reklamowych, opartych na połączonym potencjale kilku 
mediów (internet, kino, telewizja). Jako jedyny portal 
w Polsce wprowadził – cieszące się dużą popularnością 
na zachodzie – Boksy Reklamowe, targetowane w opar-
ciu o słowa kluczowe wyszukiwarki. Boksy są elastycz-
nym narzędziem, przeznaczonym do promowania w sieci 
produktów e-commerce oraz małych przedsięwzięć 
internetowych.
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Wirtualna Polska
Wirtualna Polska utrzymuje – od początku funkcjonowania 
internetu w Polsce – jedną z wiodących pozycji na rynku. 
Będąc pierwszym polskim portalem (działa nieprzerwanie 
od 1995 roku) plasuje się w czołówce najczęściej odwiedza-
nych i najbardziej znanych miejsc w rodzimym internecie. 

WP S.A. jest liderem we wprowadzaniu najnowocze-
śniejszych technologii, takich jak system personalizacji, 
rekomendacji, czy WAP. Udostępniając ulepszony, wysoko-
wydajny serwer WPJabber, wsparła ruch Jabber.org, które-
go celem jest umożliwienie komunikacji różnorodnych 
messengerów całego świata, deklarując tym samym chęć 
rozwijania i upowszechniania otwartego systemu komuni-
kacji IM. Strategia rozwoju portalu na kolejne lata zakłada 
dalsze poszerzanie bazy użytkowników oraz wprowadza-
nie kolejnych, innowacyjnych rozwiązań.

Najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia portalu w 2003 
roku to:

• specyfikacja xhtml w WP – nowoczesne i szybkie 
rozwiązania technologiczne zapewniające całkiem 
nowe możliwości reklamowe, w tym pełną kontrolę 
nad formatowaniem i wyglądem stron

• uruchomienie serwisu nowoczesnafirma.wp.pl 
– kompleksowego serwisu skierowanego do manage-
rów i biznesmenów

• aplikacja WP Kontakt otwarta na świat – WP udostęp-
nia ulepszony, wysokowydajny serwer WPJabber, 
wspierając tym samym ruch Jabber.org, którego celem 
jest umożliwienie komunikacji różnorodnych messen-
gerów całego świata 

• stworzenie optymalnego systemu wyszukiwawczego dzięki 
zastosowaniu efektywnych mechanizmów firm: NetSprint, 
Inktomi. Przeprowadzone modyfikacje zapewniły użytkow-
nikom WP dostęp do największego w kraju indeksu rodzi-
mych stron WWW oraz wpłynęły znacząco na poprawę 
jakości i szybkości funkcjonowania serwisu „szukaj”

• dynamiczny rozwój serwisów biznesowych i finanso-
wych, nowi partnerzy, tematyczne rubryki sezonowe

• rozwój płatnej oferty portalu, obejmujący m.in. 
uruchomienie hostingu stron www, płatnych opcji 
w serwisach rozrywkowych oraz realizację najwięk-
szych w polskim internecie konkursów i zabaw

• nowoczesna koncepcja serwisów informacyjnych, 
wiadomości współtworzone przez użytkowników 
projekty - „Loża Komentatorów”, „Ostre Pióra WP”, 
„Wirtualni Moderatorzy” dbający o jakość komentarzy

INTERIA.pl
Interia.pl to jeden z czterech polskich portali udostępnia-
jący użytkownikom internetu szeroki wachlarz bezpłatnych 
i płatnych serwisów oraz usług. Ofertę portalu można 
podzielić na następujące główne podgrupy: 

• informacyjne serwisy tematyczne (jak np. Fakty, 
Biznes, Sport, Rozrywka, Komputery i Internet, Moto-
ryzacja, itd.)

• usługi komunikacyjne (poczta elektroniczna, system 
pogawędek internetowych CZATeria, forum dysku-
syjne HydePark, system „match-makingowy” Randki, 
rozwiązania komunikacyjne powstające na styku inter-
netu i technologii mobilnych)

• usługi wyszukiwawcze (katalogi i wyszukiwarki stron 
internetowych, adresów, firm, bazy wiedzy - słowniki, 
leksykony, encyklopedie)

• usługi handlowe / e-commerce (jak np. Pasaż handlo-
wy, Salon muzyczny, Foto, Urlop (Hotele/ Kwatery / 
Wycieczki / Samoloty, itp.)

• usługa wdzwanianego dostępu do internetu – Inte-
riaNet, ogólnopolski numer dostępowy dla połączeń 
wdzwanianych

Interia.pl świadczy sługi promocyjno-reklamowe dla 
firm. Zakres usług obejmuje zarówno typowe, cenniko-
we produkty reklamowe (jak np. bannery, skyscrappery, 
InterMovie, TopLayery, watermarki, brandmarki, mailing, 
itd.) jak i rozwiązania niestandardowe, tworzone ad hoc 
pod konkretne potrzeby klienta (czat sponsorowany, Scroll 
Footer, Corner Pump-Up, scroll banner, scroll button, box 
rozwijany). Świadczy także, na bazie posiadanej infrastruk-
tury technicznej, zasobów ludzkich i informacyjnych, inne 
usługi kierowane przede wszystkim do firm. Usługi te obej-
mują tworzenie stron i witryn internetowych (web-design), 
usługi hostingu i kolokacji, zasilanie treścią zewnętrznych 
witryn i systemów informacyjnych. Intensywnie rozwija-
na jest też Strefa.pl – internetowa platforma dla małych 
i średnich przedsiębiorstw, grupująca wokół pakietu pocz-
towo-hostingowego usługi pozwalające na inne niż tylko 
reklamowe wykorzystanie sieci internet.

Najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia portalu w 2003 
roku to:

• uruchomienie InteriaNet – ogólnopolskiego numeru 
dostępowego dla połączeń wdzwanianych do interne-
tu, usługa realizowana wraz z firmą Energis Polska

• zmiana wyglądu strony głównej portalu w wyniku 
znacznego powiększenia jego zasobów
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• nowe produkty reklamowe: 
- Expand Billboard – interaktywny megabanner, który 

po najechaniu przez użytkownika kursorem rozwija 
się do większych rozmiarów

-  Sponsoring – ekskluzywna forma promocji, w ramach 
której zleceniodawca otrzymuje miano „Sponsora” wybra-
nego serwisu tematycznego. W ramach sponsoringu 
udostępniane jest specjalne miejsce na logo Sponsora,

-  belka typu scroll footer – większa od standardowej belki, 
pojawia się w dolnej części serwisu i „podąża” za użyt-
kownikiem na kolejne, odwiedzane przez niego strony

-  Corner pump-up – reklama graficzna wyświetlana 
w oknie trwającego właśnie Czata. Reklama wyłania się 
z boku pokoju i przesuwa do centralnej części strony

- Brandmark – reklama graficzna w formie okna pop-
up, która może mieć dowolny kształt, wyświetlana 
„na wierzchu” okna przeglądarki. Użytkownik może 
ją przesuwać w obrębie tego okna

• zawarcie pakietu umów z Telewizją Polsat S.A., doty-
czących szeroko zakrojonej współpracy pomiędzy 
obiema firmami w dziedzinie przedsięwzięć multime-
dialnych z udziałem internetu

• uruchomienie kolejnych serwisów, „Relacje na żywo” 
– w serwisie sportowym, „Waluty Online” w serwisie 
Biznes i Ekonomia

• uruchomienie serwisu Telekarta, który oferuje użyt-
kownikom internetu kompleksowe usługi telefoniczne

• opracowanie i wyprodukowanie serwisów zewnętrz-
nych dla Hoop S.A., NOMI S.A. oraz Ferax – producen-
ta rajstop Gatta

• w związku ze zbliżającym się wejściem Polski do Unii 
Europejskiej, uruchomienie serwisu InterEuropa, którego 
celem jest przybliżenie użytkownikom internetu krajów 
Unii Europejskiej i zagadnień integracji z jej strukturami

• zorganizowanie wraz z Fiatem Auto Poland oraz 
we współpracy z domem mediowym Starcom interne-
towych dni otwartych Fiata. Po raz pierwszy w Polsce 
w taki sposób promowany jest w internecie najnowszy 
produkt koncernu – Fiat Stilo Multi Wagon

• mBank i INTERIA.PL S.A. – wprowadzenie do oferty 
partnerskiej karty płatniczej

• Bank BPH i INTERIA.PL – wprowadzenie do oferty 
partnerskiej karty kredytowej.

Gazeta.pl
Portal Gazeta.pl został uruchomiony w lutym 2001 roku. 
Należy do grupy medialnej Agora S.A., dzięki czemu 
oferuje zdywersyfikowane zasoby Content, kierowane 

przede wszystkim do górnego segmentu użytkowników 
internetu. Portal odwiedzają przede wszystkim osoby 
dobrze wykształcone – 63,7% legitymuje się wykształce-
niem wyższym (na podstawie TGI i NetTrack SMG/KRC, 
lipiec – grudzień 2003), pracujące (54% ma stałą pracę), 
o wysokim statusie materialnym (47% dochody w gospo-
darstwie powyżej 2 500 netto), najczęściej w wieku od 25 
do 55 lat (61%), mieszkające w dużych miastach (64% 
mieszka w miastach 100 tys. lub większych.

Użytkownicy portalu Gazeta.pl to konsumenci produk-
tów up-marketowych, szeroko wykorzystujący nowe 
technologie – 78% posiada telefony komórkowe, 81% 
komputer osobisty, 31% posiada czytnik DVD, a 22% 
odtwarzacz DVD. Większość z nich to aktywni konsumenci 
informacji: 80% korzysta z internetu w poszukiwaniu infor-
macji, 56% deklaruje wysokie zainteresowanie krajowymi, 
51% międzynarodowymi wydarzeniami, 42% informacja-
mi gospodarczymi.

Podstawą zawartości portalu Gazeta.pl są serwisy 
informacyjne. W zasobach portalu znajdują się m.in. teksty 
z Gazety Wyborczej, 14 czasopism należących do grupy 
Agora oraz z dziennika Metro, radia Tok FM i inne. Dzien-
nie w portalu jest zamieszczanych ponad 800 bieżących 
informacji (nie licząc zewnętrznych źródeł, takich jak PAP, 
IAR, KAI). 

Portal Gazeta.pl oferuje usługi internetowe, wśród których 
naczelne miejsce zajmuje wysokiej jakości forum dyskusyjne, 
system całkowicie bezpłatnych kont pocztowych, gry inte-
raktywne (w tym nominowane w plebiscycie „Złoty Kompu-
ter” Piłkrzyki), oraz serwis towarzyski Cafe Gazeta.

W ciągu niecałych trzech lat funkcjonowania portal 
osiągnął oglądalność na poziomie 1 mln unikalnych użyt-
kowników (SMG/KRC, Net Trach, listopad 2003), jednocze-
śnie wypracował sobie wizerunek miejsca wiarygodnego, 
źródła rzetelnych informacji (na podstawie badań jakościo-
wych IQS&Quant Group). Gazeta.pl, z 12 proc. udziałem, 
zajmuje trzecią pozycję wśród portali horyzontalnych 
w rynku reklamy.

Najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia portalu w 2003 
roku to:

• Uruchomienie nowego wortalu ogłoszeniowego 
Aaaby.pl, uhonorowanego nominacją w konkursie 
„Teraz Internet”
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• Uruchomienie serwisu towarzyskiego Cafe Gazeta 
• Wzmocnienie wortalu motoryzacyjnego o Wysokie 

Obroty i Auto+
• Rozszerzenie wortalu kobiecego o Poradnik Domowy
• Uruchomienie wortalu dla rodziców eDziecko
• Budowa i uruchomienie serwisu informacyjnego 

dziennika Metro
• Rozwój sprzedaży treści, w tym utworzenie płatnego 

dostępu do zasobów archiwalnych Portalu.

O2.pl
W pierwszym okresie działalności (1999-2002) portal 
o2.pl koncentrował się na darmowych usługach, takich 
jak: konta e-mail, komunikator internetowy czy serwis 
randkowy, które stały się fundamentem jego działalności.

Użytkownicy Portalu o2.pl to w przeważającej mierze 
mieszkańcy miast pow. 100 tys., młodzi (15-35 lat), 
zamożni i wykształceni. Od początku 2003 roku trwa 
konsekwentne poszerzanie oferty portalu o serwisy 
treściowe: magazyn dla kobiet Kafeteria (www.kafete-
ria.pl), serwis kulinarny (www.kuchnia.o2.pl), magazyn 
kulturalno-lifestyle’owy Doza Kultury (http://dk.tlen.pl) i in. 
Główne produkty reklamowe o udowodnionej skuteczno-
ści to: mailing reklamowy, formy reklamowe emitowane 
w Komunikatorze Tlen.pl, reklama wielkoformatowa 
(toplayer, brandmark, pop-up, pop-under) oraz różnorakie 
formy brandingu serwisów. 

Najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia portalu w 2003 
roku to:

• Modernizacja podstawowych usług: konta e-mail, 
komunikator internetowy, randki internetowe 
i ich modyfikacje pod kątem reklamodawców (możli-
wości emisji reklam).

• Wzmocnienie oferty serwisów contentowych: rozbu-
dowa magazynu dla kobiet Kafeteria, start magazynu 
Doza Kultury, przebudowa serwisu Premiery kinowe 
(http://film.o2.pl). 

• Przygotowanie serwisów do emisji reklam nowych 
formatów: splash page, reklamy wideo, duże formaty. 

• Start masowej usługi TlenDostęp (dostęp do internetu 
przez modem).

IDG.pl
Wortal IDG.pl to 13 serwisów internetowych, poświęco-
nych rynkowi teleinformatycznemu Za pośrednictwem 
uniwersalnego interfejsu oraz spójnego systemu nawigacji 

i wyszukiwania udostępnia użytkownikom komplet infor-
macji publikowanych we wszystkich czasopismach IDG 
Poland, w ich serwisach internetowych oraz w serwisach 
tematycznych poświęconych nowym technologiom. Zebrane 
w jednym miejscu wiadomości ze świata IT wraz z rozbudo-
wanym archiwum tekstów pochodzących z poprzednich oraz 
bieżących wydań pism stanowią najobszerniejszy na rynku 
pakiet materiałów na temat branży. Użytkownicy IDG.pl 
mogą nie tylko przeczytać artykuły i aktualności, lecz także 
mają do dyspozycji obszerny zasób aplikacji dla systemów 
Windows, Mac OS oraz Linux oraz gier do pobrania. Inte-
rakcję z czytelnikami zapewniają mechanizmy komentarzy 
i ocen, sond oraz forum. IDG.pl jest także centrum dystrybu-
cji kilkudziesięciu newsletterów dla wszystkich witryn IDG. 

Centrum transakcyjne IDG.pl pośredniczy w sprzedaży 
tradycyjnych produktw (prenumerata, książki) oraz wirtual-
nych (dostępy online do zasobów archiwalnych i bieżących, 
ranking Computerworld Top 200 1994-2003, płatne biulety-
ny, Premium FTP, NetWorld – Przegląd Produktów Sieciowych). 
IDG.pl oferuje także księgarnię internetową umożliwiającą 
w jednym miejscu porównywanie cen tych samych książek 
dostępnych w różnych internetowych sklepach.

Najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia portalu w 2003 
roku to:

• Premium FTP – płatny dostęp do szybszego pobierania 
plików

• Computerworld Top 200 – interaktywna baza danych 
finansowych, teleadresowych, informacji o kadrze 
zarządzającej, zatrudnieniu w spółkach teleinforma-
tycznych w latach 1994-2003

• Digital edition - edycje cyfrowe są kompletną, elektro-
niczną reprodukcją edycji drukowanych wzbogaconą 
o elementy interaktywne

• Biuletyn IDG.pl – płatny, pozbawiony reklam newslet-
ter, oferujący dostęp do pełnej treści bieżących wiado-
mości z wszystkich mediów IDG, codziennie dwie 
edycje

• Księgarnia – możliwość porównywania cen tych 
samych książek dostępnych w różnych internetowych 
sklepach

• Panoramiczny skalowany liderboard - unikalna rekla-
ma, której wysokość wynosi 200 pikseli, a szerokość 
dostosowuje się do szerokości witryny, treści reklamo-
we eksponowane są na całej szerokości serwisu

• Sondy – interaktywny mechanizm do głosowań, ankiet 
oraz badań czytelników.
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Sieci reklamowe
MODELE SIECIOWE 
W internecie powstaje coraz więcej nowych serwi-
sów i witryn tematycznych. Jednym z poważniejszych 
utrudnień ich komercyjnej działalności jest sprzedaż 
powierzchni reklamowej. Małe witryny nie dysponują 
skutecznymi narzędziami przyciągania reklamodawców 
i większa część budżetów reklamowych kierowana 
jest głównie do dużych witryn i portali. W 2003 roku 
w polskim internecie istniało około 500 serwisów (nie 
licząc witryn prywatnych), które stanowiły potencjalną 
powierzchnię reklamową. Tak duża ilość serwisów 
oferujących zakup powierzchni reklamowej znacznie 
utrudniała jednoczesne dotarcie do nich reklamodaw-
com. Rozproszenie witryn utrudnia także mediaplanerom 
monitorowanie zachodzących w nich zmian. Sieci rekla-
mowe niwelują te niedogodności pośrednicząc między 
klientem (reklamodawcą) a witrynami w procesie zakupu 
powierzchni reklamowej.

Według IAB USA 95% budżetów reklamowych trafia 
do kilku największych witryn (stanowiących zaledwie 
1% rynku witryn oferujących powierzchnię reklamo-
wą). Znacząca część witryn nie sprzedaje więc swojej 
powierzchni reklamowej. Na przykład w 2003 roku udział 
portali w rynku reklamy internetowej szacuje się na około 
70-75% budżetów. Przyczynami takiego podziału nakła-
dów reklamowych jest znacznie większa oglądalność 
portali (liczona zasięgiem użytkowników) niż witryn tema-
tycznych. Ponadto portale dysponują wyspecjalizowanymi 
działami sprzedaży, zaawansowaną technologią wyświe-
tlania reklam (tzw. adserwer), a także - dzięki środkom 
przeznaczanym na ich promocję – znaną marką. Z drugiej 
jednak strony, witryny tematyczne, o ile nie oferują wyso-
kiego zasięgu kierują reklamę precyzyjnie do pożądanego 
odbiorcy. 

Powierzchnia reklamowa w ofercie sieci jest dostępna 
w kilku wariantach: jako miejsce w pojedynczej witrynie, 
w pakietach obejmujących emisję w witrynach tema-
tycznych oraz w pakiecie sieciowym. W USA tylko około 
20% przychodów ze sprzedaży witryny w sieci pochodzi 
ze sprzedaży jej odsłon (model CPM) jako pojedynczej 
witryny, zdecydowana większość to zyski ze sprzedaży 
pakietów.

 
SPRZEDAŻ I TECHNOLOGIA
Uzasadnieniem dla funkcjonowania sieci jest ogromna 
liczba konkurencyjnych stron, gdzie choćby jednoosobowy 
dział handlowy jest niezbędny do skutecznego gromadze-
nia i realizacji zleceń emisyjnych: przyjmowania dyspozycji 
na reklamę, rezerwacji, prowadzenia rozliczeń, a przede 
wszystkim efektywnej sprzedaży. W zależności od wiel-
kości serwisu liczba osób zajmująca się sprzedażą może 
być różna, w portalach liczba pracowników działu sprze-
daży to nawet kilkadziesiąt osób. Dla wielu małych wortali 
utrzymanie biura handlowego jest jednak zbyt kosztowne 
i nierzadko jego działalności nie udaje się sfinansować 
z przychodów reklamowych.

Ważnym ułatwieniem dla małych serwisów w ofero-
waniu powierzchni reklamowych potencjalnym reklamo-
dawcom, jest ad serwer. Wprawdzie statystykę odsłon 
swojego serwisu można mierzyć prostymi web analyzera-
mi (statystykami), a reklamę wyświetlać przez ad serwer 
zleceniodawcy lub własny prosty system do serwowania 
reklam, ale aby oferta witryny była konkurencyjna, powin-
na oferować coraz bardziej zaawansowane warianty 
obsługi technologicznej kampanii. Proste systemy tego 
typu nie zaspokajają wciąż rosnących wymagań reklamo-
dawców w zakresie targetowania (adresowania) reklamy 
według najróżniejszych kryteriów. Istotnym czynnikiem 
jest również fakt, iż dziś nie wszyscy zleceniodawcy mają 
własny ad serwer i tego typu usług oczekują właśnie 
od witryn. 

Sieć, stosując walory szerokiej skali działania, oferuje 
witrynom outsourcing obejmujący sprzedaż powierzchni 
i dostarczenie technologii adserwerowej. Zarówno utrzy-
manie działu handlowego jak i technologia adserwerowa 
są bardzo kosztowne i stanowią znaczące obciążenie 
budżetów witryn. Witryna, przystępując do sieci, może 
więc przeznaczyć środki zaoszczędzone w ten sposób 
na rozwój swojej zawartości. 

Przynależność do sieci reklamowej skuteczniej niż 
własne systemy witryn gwarantuje wiarygodność danych 
pochodzących z serwerów. Sieciowy ad serwer może być 
również kontrolowany przez firmę audytorską, na co poje-
dyncze witryny rzadko mogą sobie pozwolić. 
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Poza obsługą techniczną, sieci reklamowe oferują 
witrynom stowarzyszonym wiele form promocji, mającej 
na celu wzrost popularności oraz oglądalności witryn. 
Najczęstszą formą są cross-promocje w ramach sieci, czyli 
wymiana bannerowa znana z takich systemów jak np. 
Banermania. Powierzchnię, której nie udało się sprzedać, 
witryna przeznacza na reklamę promującą inną witrynę 
stowarzyszoną. Dzięki temu nawet ta przestrzeń, która nie 
została sprzedana, nie może być uznana za niewykorzysta-
ną. Cross-promocje pomagają zwiększyć ruch na witrynie, 
co oznacza zwiększenie możliwości sprzedażowych.

ROZWÓJ BADAŃ KAMPANII INTERNETOWYCH
Sieci dokładają starań, by ich produkty odpowiadały 
potrzebom klientów, a ci oczekują rzetelnych badań 
skuteczności swoich działań reklamowych. Jak wiadomo, 
są one kosztowne, w związku z czym pojedyncze witryny 
nie mogą sobie na nie pozwolić.

Każda z sieci reklamowych oferuje do wszystkich 
prowadzonych kampanii badania analizujące tzw. direct 
response (efekt bezpośredni) mówiący zasięgu kampanii, 
jej częstotliwości oraz wskaźnikach opisujących osoby, 
które kliknęły w reklamę. Cześć realizowanych kampanii 
badana jest ze względu na jej efektywność wizerunkową 
czy pro sprzedażową (branding response).

W dziedzinie badań audytorium witryn internetowych 
do 2003 roku standardem w Polsce były pomiary prowa-
dzone metodą wywiadów telefonicznych lub kwestio-
nariuszy. Na początku 2003 roku pojawiło się pierwsze, 
niezależne i powszechne badanie – Prawdziwy Profil 
– realizowane przez firmy Global Marketing (obecnie 
Gemius) oraz I-metria. Badania te dały początek ustana-
wiania standardów na rynku badań online i zostały uzna-
ne przez reklamodawców działających na naszym rynku.

SIECI REKLAMOWE A DEFRAGMENTACJA INTERNETU
Defragmentacja internetu zwiększa się z roku na rok. 
Przybywa nowych witryn oraz internautów, korzystanie 
z internetu staje się coraz bardziej intensywne. Internauci 
z jednej strony coraz częściej korzystają z mniejszych 
witryn, z drugiej coraz większa ich część korzysta z porta-
li. Zgodnie z danymi SMG/KRC, w 2001 roku z żadnego 
z czterech czołowych portali internetowych w Polsce 
nie korzystało 21,0% polskich internautów. W 2002 
roku odsetek ten spadł do 13,3%, w grudniu 2003 roku 
do 9,2%. 

Użytkownicy internetu nie ograniczają się do wizyt 
na kilku lub kilkunastu ulubionych serwisach. Podczas, 
gdy jeszcze w czerwcu 2000 roku 1000 największych 
witryn na świecie generowało 53,3% wszystkich odsłon, 
w styczniu 2001 roku było to już tylko 48,3% wszystkich 
światowych odsłon. Doświadczenia rynków światowych 
wskazują, że aby dotrzeć do wszystkich użytkowników 
w sieci z przekazem reklamowym, nie można skupiać 
się na kilku największych witrynach. W dotarciu do nich 
pomagają reklamodawcom właśnie sieci reklamowe, 
umożliwiając dostęp do kilkudziesięciu czy nawet kilkuset 
witryn tematycznych za pośrednictwem jednego przedsta-
wiciela handlowego. 

Realizacja wielowitrynowej kampanii za pośrednictwem 
jednego ad serwera oraz jednego podmiotu obsługujące-
go pozwala na pełną i ciągłą kontrolę realizacji kampanii: 
od zaimplementowania form reklamowych i rozpoczęcia 
ich emisji (ponieważ kody html umożliwiające serwowa-
nie reklam są umieszczone na stronach stowarzyszonych 
na stałe, nie ma problemu z opóźnieniami ich emisji), 
przez prawidłowy rozkład emisji w określonym czasie, aż 
po zakończenie emisji według zlecenia. Przy pełnej kontro-
li realizacji wszystkich kampanii oraz obłożeniu witryn 
sieć jest w stanie wyeliminować zjawisko overbookingu, 
czyli przyjmowania przez witryny zbyt dużej liczby zleceń 
na emisję w stosunku do ich oglądalności.

PRODUKTY SIECIOWE
Standardową ofertą sieci są unikatowe, specyficzne dla 
nich produkty. Po pierwsze są to reklamy na konkretnej 
witrynie, gdzie zleceniodawca dokonuje zakupu każdej 
witryny jako oddzielnego produktu, dobierając formy 
reklamy, za pomocą których zostanie zrealizowana 
kampania. 

Po drugie – reklamy na witrynach o danej tematyce 
(Run on Category), Tu klient otrzymuje pakiet kilku (kil-
kunastu) witryn tematycznych, bez wskazania, jaki udział 
ma mieć konkretna witryna w realizowanych odsłonach 
reklamowych. Reklama w pakiecie pozwala na dotarcie 
do większej liczby unikalnych internautów niż reklama 
na konkretnej witrynie. 

I wreszcie reklama na wszystkich witrynach do sieci 
(Run on Network). W tym przypadku klient wykupuje 
pakiet wszystkich witryn, bez wskazania jaki udział ma 
mieć konkretna witryna lub nawet kategoria witryn 
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w realizowanych odsłonach. Opcjonalnie reklama jest 
targetowana (opcja targetowania jest także dostępna dla 
dwóch pierwszych produktów).

Poszczególne produkty różnią się oczywiście ceną 
– od najdroższego (największa precyzja targetowania 
tematycznego) do najtańszego. Produkty te mogą ofero-
wać tylko sieci lub portale. Pakiety oferowane przez 
portale różnią się jednak nieco od pakietów sieciowych, 
nie dają bowiem dostępu do grup serwisów tematycznych 
(np. kobiecych czy filmowych).

OFERTA SIECI
Sieci, szukając przewag konkurencyjnych, starają się wpro-
wadzać zróżnicowane modele cenowe, optymalne dla rekla-
modawców. Założeniem sieci jest sprzedaż reklamy w dużej 
ilości wariantów, nie tylko w oparciu o liczbę odsłon. Wszyst-
kie modele cenowe można podzielić na sprzedaż reklam 
w oparciu o liczbę odsłon lub czas (CPM lub Flat Fee), sprze-

daż reklam w oparciu o działania 
użytkowników (Cost per Click, 
Cost per Lead, Cost per Sale, Cost 
per Action – trzy ostatnie można 
sklasyfikować jako Cost per Acqu-
sition, nie rozróżniając, jaki to typ 
działania) oraz hybrydę dwóch 
powyższy modeli, gdzie liczba 
odsłon jest oferowana w połącze-
niu ze sprzedażą działań.

Aby skuteczniej zwiększyć 
efektywność kampanii reklamo-
wych w internecie, ad serwery 
zostały wyposażone w opcje 
pozwalające na targetowanie 
reklamy według różnych kryte-
riów. Kryteria te można zgru-
pować w trzy typy kierowania 
oferowane przez sieci. Są to: 
• targetowanie technologiczne 
czyli wyświetlanie reklam osobom 
posiadającym wybrany rodzaj 
przeglądarki i systemu operacyj-
nego, domenę, numery IP,
• targetowanie demograficzne, 
wykorzystujące kwestionariusze 
wypełnione przez użytkowników, 
pozwalające na wyświetlanie 

reklam osobom ze względu na ich płeć, wiek, miejsce 
zamieszkania, zawód, zainteresowania,

• targetowanie behawioralne, wykorzystujące systemy 
śledzące zachowanie użytkowników w sieci i dostoso-
wujące reklamę do ich zainteresowań. 

Wraz z zastosowaniem przez światowe sieci dwóch 
ostatnich typów targetowania pojawiły się obawy związa-
ne z ochroną prywatności użytkowników – nigdzie jednak  
dane osobowe nie są łączone z danymi dotyczącymi 
zachowań internautów (w sieci nie są śledzone poczynania 
konkretnego użytkownika, lecz anonimowej przeglądarki). 
W ten sposób zostały również uwzględnione priorytetowe 
ustalenia IAB dotyczące ochrony danych osobowych.

SIECI REKLAMOWE 2003
W 2003 roku istniały w Polsce cztery sieci reklamowe: 
Ad.net S.A., ARBOMedia Sp. z o.o., IDMnet Sp. z o.o., 
Q-net Sp. z o.o.
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Działalność wszystkich sieci opiera się na bardzo zbli-
żonych zasadach. Reprezentują one serwisy internetowe 
w zakresie sprzedaży i obsługi ad serwerowej. Oferują 
sprzedaż zarówno na pojedynczych witrynach, jak 
i w pakietach, tworzonych w oparciu o istniejące portfolio 
(kategorie tematyczne i pakiety tworzone na podstawie 
informacji o grupach celowych). Do badania oglądalności 
i profilu użytkowników odwiedzających serwisy sieciowe 
używają tego samego badania: Prawdziwego Profilu firmy 
Gemius S.A. Różnice pomiędzy sieciami dotyczą głównie 
zasięgów, portfolio, używanej technologii oraz pozycjono-
wania na rynku. 

PREZENTACJA SIECI REKLAMOWYCH

Ad.net
Pierwsza polska internetowa sieć reklamowa (wcześniej 
na rynku jako firma brokerska istniał IDMnet), działają-
ca od listopada 2000 roku. Obecnie zdecydowany lider 
na rynku sieciowym, dorównujący swoim zasięgiem 
i udziałem w rynku największym polskim portalom. 
Firma ma swoje przedstawicielstwa na Litwie i Łotwie 
(Ad.net Baltica), gdzie również utrzymuje pozycję lidera. 
W roku 2004 planuje wejście na rynek estoński.

Rok powstania: 2000
Liczba pracowników etatowych: 9
www.adnet.pl
Liczba witryn w sieci: 134
Najbardziej znane witryny: Bankier.pl, Claudia.pl, 
komunikator Gadu-Gadu, Gala, Glamour.pl, Expander.pl, 
Infor.pl, Money.pl, MP3.com.pl, National Geographic, 
Nuta.pl, Panorama Firm, Dziennik PAP, Parkiet, RadioZet.pl, 
Sports.pl, Stopklatka.pl, Super Express, Ściąga.pl, VIVA TV, 
Wprost Online.
Technologia adserwera: DoubleClick Dart 5.0
Pozycja na rynku: największa interaktywna sieć reklamo-
wa (nie tylko reklama internetowa, również SMS, reklama 
w PDA, najbardziej znane witryny tematyczne, największy 
zasięg, produkty tematyczne (pakiety biznesowe, motory-
zacyjne) oraz zasięgowe (Gadu-Gadu, GRP Net, PRV).

IDMnet
Jedna z najstarszych polskich firm zajmujących się rekla-
mą internetową (od 1997 pod nazwą Internetowy Dom 
Mediowy, pod koniec roku 2000 przekształcona w IDMnet, 
początek działalności sieciowej – 2001 rok). Pod względem 
zasięgu i udziału druga sieć reklamowa na polskim rynku. 

Rok powstania: 1997 (IDMnet – 2001)
Liczba pracowników etatowych: 9
www.idmnet.pl
Liczba witryn w sieci: 125
Najbardziej znane witryny: Allegro.pl, Autosukces.pl, 
Bravo.pl, eProfit.pl, Fakt, Gry.pl, Komputer Świat, Media-
link, Murator, Newsweek.pl, Puls Biznesu, Sonda.pl, 
Trader.pl, Twój Styl, VIPnews
Adserwer: DoubleClick AdServer 4.1
Pozycja na rynku: wśród internetowych sieci reklamo-
wych nr 2 w Polsce, kilka witryn o uznanej marce (Puls 
Biznesu, witryny wydawnictwa Axel Springer), kilka 
produktów zasięgowych (Allegro.pl, Sonda.pl). Sieć 
oferuje także pakiety tematyczne.

ARBOmedia
Filia europejskiej sieci reklamowej (oddziały w siedmiu 
krajach), zajmującej się sprzedażą powierzchni reklamowej 
w internecie, reklamą typu indoor (reklama w toaletach, 
kawiarenkach internetowych) oraz akcjami specjalnymi 
i sponsoringiem. Internetowa sieć reklamowa (wcześniej pod 
nazwą AdMaster Network) rozpoczęła działalność w Polsce 
na przełomie 2000 i 2001 roku. Od tego czasu zmienił się 
nieco profil działalności firmy oraz jej pozycja na rynku.

Rok powstania: 2000 (AdMaster Network)
Liczba pracowników etatowych: 6 (tylko internet)
www.arbomedia.pl
Liczba witryn w sieci: 112
Najbardziej znane witryny: GazetaPrawna.pl, E-Praw-
nik.pl, Podatki.pl, PKT.pl FoxKids.pl, Gratka.pl Gry-Onli-
ne.pl, naszemiasto.pl, szkola.net, HIP-HOP.pl, Jobs.pl, 
Szorty.pl, Wczasy.pl, rozklad-pkp.pl
Adserwer: DoubleClick Dart 5.0; BBMedia
Pozycja na rynku: internetowa sieć skupiająca w swojej 
ofercie głównie serwisy niszowe, o wąskiej tematyce. 
Największym serwisem pod względem użytkowników jest 
witryna PKP (rozkład jazdy pociągów). 

Qnet
Najmłodsza sieć reklamowa na polskim rynku. Początek 
działalności Qnet to wrzesień 2002 roku. Pozycjonuje się 
jako sieć jakościowa „Quality Network”, skupiająca głów-
nie witryny tematyczne o ściśle określonym profilu i dobrej 
marce. Oprócz profilu internetowego sieć pozycjonuje 
się również jako sprzedawca pakietów multimedialnych, 
łączących strony internetowe obsługiwanych podmiotów 
z ich wydaniami offline (np.: TV).
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Rok powstania: 2002
Liczba pracowników etatowych: 4
www.q-net.com.pl
Liczba witryn w sieci: 73
Najbardziej znane witryny w sieci: Biznesnet, Biznespol-
ska, Biznesparter, Mediarun, MTV, Filmweb, Travelplanet.pl
Adserwer: DoubleClick AdServer 4.1
Pozycja na rynku: najmłodsza, skupiająca serwisy o atrak-
cyjnym profilu zwłaszcza w kategorii Biznes oraz Rozrywka.

BROKERZY I DOMY MEDIOWE

CR Media
Departament Internetu firmy CR Media Consulting powstał 
w 1998 roku i jest częścią największego na rynku brokera 
mediowego. Jest to podmiot specjalizujący się w tworzeniu stra-
tegii komunikacji e-marketingowej: planowaniu, optymalizacji 
i realizacji kampanii reklamowych w internecie. Dział Internetu 
CR Media był jednym z głównych inicjatorów i założycieli Forum 
Polskiego Internetu Komercyjnego, które zostało przekształcone 
w Interactive Advertising Bureau Polska. Dzięki wykorzystaniu 
autorskich narzędzi monitorujących, Departament Internetu CR 
Media jest także źródłem informacji na temat polskiego rynku 
reklamy online. Obecnie zatrudnia 10 pracowników.

Departament Internetu CR Media specjalizuje się 
w przygotowywaniu strategii reklamowych, wykorzystu-
jących internet jako medium komunikacji marketingowej, 
w planowaniu, optymalizowaniu i realizacji, jak również 
zakupie mediów interaktywnych.

Podstawowe obszary działalności CR Media to: 
przygotowywanie analiz dotyczących określonych grup 
celowych (analiza trendów w wykorzystaniu internetu, 
określenie mediowych grup celowych); analiza pod 
kątem kosztów, strategii komunikacji, ofert reklamowych 
dostarczonych przez dostawców powierzchni; rekomen-
dacje dotyczące programów afiliacyjnych, planowanie 
i zakup powierzchni reklamowej w internecie; rekomen-
dacja działań biorąca pod uwagę synergię z działaniami 
offline poszczególnych produktów czy usług; realizacja 
i bieżąca modyfikacja kampanii, mająca na celu optyma-
lizację skuteczności wszelkich działań interaktywnych, 
przygotowywanie bieżących raportów z realizacji (skutecz-
ności) działań reklamowych, jak również raportów post-ex 
zawierających sugestie dalszych działań reklamowych, 
a także prezentacja wyników różnego rodzaju badań 
marketingowych realizowanych w internecie.

CR Media zajmuje się także dostarczaniem wiedzy oraz 
przygotowaniem na zlecenie raportów prezentujących 
trendy w wykorzystaniu internetu w Polsce i na świecie. 

Departament Internetu wykorzystuje, między innymi 
następujące rozwiązania technologiczne:

• bazę danych o polskim internecie, zintegrowaną 
z systemem wspomagającym tworzenie media planów 
(CR eData)

• system umożliwiający szybkie analizy witryn interne-
towych w oparciu o dostępne badania (CR ePlanner)

• system adserwerowy, umożliwiający pełen monito-
ring skuteczności działań reklamowych, pozwalający 
na administrowanie kampanią na wszystkich witry-
nach jednocześnie. Wiarygodność danych Ad Serwera 
DART jest gwarantowana przez audyt PriceWaterho-
useCoopers (Ad Server DoubleClick DFA 5.0)

• autorskie narzędzie do analizy kampanii na podstawie 
danych surowych (logów adserwera) DoubleClick 5.0 
(CR eControling)

• monitoring wysyłki e-mailingu wszystkich dostawców 
umożliwiających wysyłkę e-maili reklamowych (Jet Mail)

• autorski system monitoringu aktywności reklamowej 
klientów (CR eMonitoring)

CR media w swojej pracy posługuje się badaniami: Net 
Track, TGI, Pro (SMG/KRC) i Prawdziwy Profil PP (Gemius S.A.).

W gronie klientów CR Media znajdują się między inny-
mi: BMW, BZ WBK, Discovery, Citibank, Chrysler, Fiat, 
Fortis Bank, HP, Renault, Idea, JVC, KLM, Kredyt Bank, Lee, 
Lufthansa, Mercedes, mBank, Multibank, Nestle, Netia, 
PZU Życie, Siemens, Telekomunikacja Polska, Volkswagen, 
Volkswagen Bank, Warka, Winiary, Wrangler.

mOne (do końca 2003 roku pod nazwą m digial) 
Specjalistyczny dział Domu Mediowego MindShare, 
zajmujący się komunikacją typu one-to-one. Jest to pierw-
sza i największa, światowa, działająca na 45 rynkach, 
struktura integrująca wiodące rozwiązania w zakresie 
mediów cyfrowych. mOne łączy z OgilvyOne doświad-
czenia w zakresie marketingu bezpośredniego. mOne 
w Polsce obecnie zatrudnia 3 osoby. Od maja 2000 
roku, działa na naszym rynku bez użycia pośredników. 
Podstawowa działalność mOne opiera się na dwóch 
płaszczyznach: działaniach reklamowych w internecie 
oraz opracowywaniu i realizacji strategii marketingu 
bezpośredniego.
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W zakresie internetu działania koncentrują się wokół 
planowania i realizacji kampanii reklamowych. W skład 
tych działań wchodzą: definiowanie i analiza grupy 
docelowej z użyciem dostępnych badań, targetowanie 
kampanii, planowanie i zakup powierzchni reklamowej 
w internecie w połączeniu z pozostałymi działaniami 
mediowymi, a także zarządzanie kampanią (w szczegól-
ności bieżący monitoring oraz dokonywanie optymalizacji 
w trakcie jej trwania) i sporządzenie raportów typu post-
buy oraz rekomendacje dotyczące dalszych działań.

W zakresie marketingu bezpośredniego mOne proponuje 
przygotowanie kompleksowych strategii komunikacji – wybór 
najefektywniejszego zestawu narzędzi one2one, integrację 
i zsynchronizowanie kampanii z pozostałymi aktywnościa-
mi marketingowymi i mediowymi klienta. Współpracuje 
z agencjami kreatywnymi (przygotowanie materiałów) oraz 
z call center (w zakresie akcji telemarketingowych). Na zakoń-
czenie projektu prezentuje pełny raport z przeprowadzonej 
kampanii, wraz z rekomendacją dalszych działań. 

Usługi dodatkowe, świadczone przez mOne to między 
innymi:

• działania w zakresie rozwoju i optymalizacji stron 
www – doradztwo, analiza mocnych i słabych stron 
serwisu, poprawa „przylepności” oraz zwiększenie 
lojalności internautów, zarządzanie i integracja strony 
z całościową strategią mediową. 

• planowanie i realizowanie sponsoringu lub innych 
działań niestandardowych, rekomendacje dotyczące 
barterów, potencjalnych partnerów itp.

• optymalizacja wyszukiwarek internetowych (SEO) jako 
elementu strategii online - koordynacja i zarządzanie 
ich optymalizacją. 

mOne wykorzystuje następujące narzędzia i technologie:
• badania SMG/KRC (Net Track, TGI, Pro) oraz Prawdziwy 

Profil (Gemius S.A.)
• monitoring kampanii – DFA 5.0. Double Click i kampa-

nii e-mailingowych – Jetmail
• analiza świadomości marki w internecie – gemiusEffect
• analiza wyników kampanii Digit Mind – autorska apli-

kacja MindShare pozwalająca na gromadzenie danych, 
raportowanie i analizowanie statystyk związanych 
z przeprowadzonymi kampaniami. W Digit Mind prze-
chowywane są informacje na temat: witryn (portali 
i sieci reklamowych), baza wykorzystywanych kreacji, 
media plany (na podstawie których dokonywana jest 

analiza kosztów kampanii), statystyki z dotychczas 
zrealizowanych kampanii. Dzięki zebraniu wszystkich 
informacji w jednej bazie danych, mOne, w zależności 
od potrzeb Klienta, generuje raporty w różnych prze-
krojach, zarówno dla poszczególnych kampanii, jak 
i dla wszystkich dotychczas prowadzonych działań.

Wybrani klienci mOne to: BP, Castrol, Crowley, Easynet 
(Empik.com, Aukcja.com, Smyk.com), Era GSM, Ford, 
Frugo, Gazeta.pl, Gillette, IBM, Inteligo, Kodak, Nike, 
Panasonic, Parker, Pfizer, PLL LOT, PWN, SAP, Scan Holiday, 
Star Alliance, Symantec, United International Pictures, 
Volkswagen Bank Polska, Volvo, Wprost.

ClickAd – Sp. z o.o. 
Spółka ClickAd powstała w lipcu 2000 roku dzięki specja-
listom, związanym od ponad 10 lat z polskim rynkiem 
mediów i reklamy oraz nakładom szwedzkiego funduszu 
inwestycyjnego Watermark Capital AB. Fundusz ten 
specjalizuje się w inwestycjach w przedsięwzięcia inter-
netowe i inne rodzaje aktywności w branży IT głównie 
w Skandynawii, Europie Zachodniej i USA. Zatrudnia 11 
pracowników.

 
Działalność firmy opiera się na planowaniu i zakupie 

kampanii reklamowych w internecie. 
W działaniu ClickAd główny nacisk położony jest 

na zrozumienie potrzeb klienta, dogłębną analizę zacho-
wań grupy docelowej, precyzyjne określenie celów kampa-
nii reklamowej online, zapewnienie wysokiej efektywności 
kosztowej. Clickad oferuje bieżącą optymalizację działań 
oraz wykorzystanie unikalnego systemu monitoringu oraz 
raportowania zarówno w trakcie jak i po kampanii.

W zależności od indywidualnych potrzeb klienta ClickAd 
realizuje wiele rodzajów kampanii reklamowych, m.in. 
kampanie oparte o zakup CPM, zakup akcji CPA, zakup 
unikalnych użytkowników CPU, kampanie geotargetowa-
ne i programy afiliacyjne. 

ClickAd specjalizuje się również w tworzeniu i wyko-
rzystaniu rozwiązań niestandardowych np. e-sponsoring, 
pakiety multimedialne etc.

Clickad wykorzystuje w swojej pracy następujące narzę-
dzia i technologie:

• adserwer: Double Click 4.1
• oprogramowanie optymalizacyjne 
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• badania internetu oraz stron WWW
• SARE – system skutecznego e-mailingu, umożliwiający 

znaczącą redukcję kosztów mailingu oraz podniesienie 
skuteczności tej formy reklamy. System oferuje także 
szerokie możliwości monitoringu i raportowania.

• Gemius – Prawdziwy Profil
• Gemius – Efekt Bezpośredni
• Gemius – Prawdziwy Efekt

Wybrani klienci to: Era GSM, Toyota, L’Oreal, Żywiec/
Heineken, Sony, Millennium Bank, BritishAirways, PZU 
S.A., PZU Życie, Dialog, HewlettPackard, BRE Bank, Casio, 
Citibank, Hestia, NOM, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, 
McDonald’s, Orlen, Bank Zachodni WBK.

MPG Media Contacts
MPG Media Contacts jest niezależną firmą, działającą 
w ramach grupy mediowej MPG (Media Planning Group), 
części holdingu komunikacyjnego HAVAS. Media Contacts 
działa w 15 krajach świata, a jej warszawski oddział istnie-
je od 2001 roku. Liczba pracowników: 7

Media Contacts specjalizuje się w strategicznym wyko-
rzystaniu nowych mediów w komunikacji marketingowej 
firmy oraz w planowaniu i zakupie mediów interaktyw-
nych. Zakres usług Media Contacts obejmuje również: 
opracowywanie strategii komunikacji marketingowej 
w internecie, optymalizację wyszukiwarek i katalogów, 
badania internetu, doradztwo marketingowe i biznesowe 
w zakresie komunikacji w internecie, rozwój programów 
partnerskich i afiliacyjnych oraz e-mail marketing.

MPG Media Contacts wykorzystuje następujące tech-
nologie:

• system do zarządzania kampaniami w internecie (Artemid)
• narzędzia do szacowania częstotliwości, długości 

i intensywności kampanii (MPG Pressure, MPG Phase)
• MPG Spectrum, MPG Wave, MPG Fission

Wybrani klienci to: Air France, Citroen, Carrefour, Credit 
Suisse, Danone, Ikea, Intel, Microsoft, Peugeot.

Beyond Interactive
Beyond Interactive to dział interaktywny domu medio-
wego MediaCom. MediaCom został utworzony w 1995 
r. w USA i obecnie posiada oddziały w 23 krajach. 
W Polsce wyspecjalizowana komórka dedykowana 
mediom interaktywnym rozpoczęła działalność w 2000 
roku i początkowo pracowała pod nazwą Media.Com 
Interactive. Po globalnej fuzji trzech firm należących 
do sieci MediaCom: MediaCom Digital, Media.com 
i Beyond Interactive, która nastąpiła w marcu 2001, 
dział funkcjonuje pod nazwą Beyond Interactive. Liczba 
pracowników: 3

Beyond Interactive oferuje szeroki zakres usług zwią-
zanych z komunikacją interaktywną. Wśród nich są m.in. 
przygotowanie strategii komunikacji online, planowanie 
i zakup mediów interaktywnych (internet, SMS), konsulting 
z zakresu komunikacji interaktywnej oraz optymalizacja 
kampanii w klasycznych mediach dla celów komunikacji 
interaktywnej (Economiser).

Beyond Interactive wykorzystuje następujące techno-
logie:

• obsługa kampanii w oparciu o adserwer DART 5.0 
Double Click.

• narzędzie pozwalające mierzyć wpływ mediów off 
i online na realne wyniki biznesowe (Economiser)

• OnlineMediaCompass, elektroniczna wersja Media-
Compass’u używanego przy planowaniu tradycyjnych 
mediów. Pomaga optymalizować zestaw kanałów/
narzędzi komunikacji stosowanych w kampanii w celu 
efektywnego dotarcia do grupy docelowej

Wybrani klienci: Axel Springer, Bank BPH, Danone, 
Lorenz Snack, Masterfoods, Nokia, Procter&Gamble.
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Badania
BADANIA INTERNETU
Żadne inne medium nie może się pochwalić tak szybko 
opracowanymi metodami badawczymi oraz takim stopniem 
mierzalności jak internet. Już po kilku latach od powstania 
dostępne są badania pozwalające określić jego potencjał 
reklamowy i komunikacyjny. W momencie publikacji pierw-
szej strony internetowej dostępne były twarde dane o liczbie 
wizyt użytkowników oraz o tym, kiedy i co odwiedzający 
oglądają na danej witrynie. Dane takie można było poznać 
w czasie rzeczywistym. Ze względu na możliwość szybkiego 
ich pozyskania wkrótce potem (mając na uwadze czas, jakiego 
potrzebowały na to inne media) pojawiły się pierwsze wyniki 
z badania profili społeczno-demograficznych internautów. 

Uzyskiwanie danych o jakości porównywalnej do wyni-
ków badań mediów internetowych w innych mediach 
jest nieefektywne kosztowo (badania telemetryczne 
czy badania dzienniczkowe słuchalności radia). Dane 
takie są osiągalne, tylko teoretycznie, ponieważ koszt 
ich posiadania (po kilkudziesięciu latach rozwoju mediów) 
jest nieproporcjonalnie duży w stosunku do ich wartości 
poznawczej. Internet to jedyne medium, w którym twarde 
dane ilościowe dostępne są prawie natychmiast.

RODZAJE BADAŃ
Ze względu na przedmiot badania, pomiary internetu 
możemy podzielić dwa podstawowe i jednocześnie 
komplementarne rodzaje:

Badania site-centric
Przedmiotem tego rodzaju badań jest strona interneto-
wa. Badanie odpowiada przede wszystkim na pytanie 
„ile?”. Zgromadzone dane mówią nam, ile wizyt wyko-
nano na danej witrynie, ile odwiedzono stron czy też ile 
czasu trwała każda z wizyt. Dane te oczywiście dostępne 
są w czasie rzeczywistym. 

Badania user-centric
Ten rodzaj badania odpowiada na pytanie „kto?”. Wyni-
kiem badania są dane na temat zmiennych społeczno-
demograficznych, jakimi charakteryzują się użytkownicy 
odwiedzający daną witrynę. Dzięki badaniom user-centric 
wiemy czy na serwisie jest więcej kobiet czy mężczyzn, 
w jakich miastach mieszkają pojawiający się na witrynie 
internauci, jaka jest wysokość ich dochodów itp.

Cechą wspólną obu rodzajów badań jest ich anoni-
mowość. O osobie, która przed chwilą weszła na stronę, 
wiemy na przykład, że jest kobietą o średnich dochodach, 
pochodzącą z dużego miasta, a na naszej stronie najbar-
dziej zainteresowała ją historia firmy.

Różnice pomiędzy badaniami site- i user- centric 
to przede wszystkim:

Badania site-centric Badania user-centric

Przedmiotem badania jest 
witryna (grupa witryn).

Podmiotem w badaniu 
jest internauta (grupa 
internautów).

Twarde dane na temat 
każdego zdarzenia 
(policzona jest każda 
odsłona strony i każde 
kliknięcie w reklamę).

Badanie realizowane 
na bardziej lub mniej 
reprezentatywnej 
próbie. Jakość danych 
jest zapewniona dzięki 
odpowiedniej metodzie 
ważenia do populacji.

Badanie odpowiada na 
pytanie „ile?”.

Badanie odpowiada na 
pytanie „kto?”.

Źródłem danych są 
systemy adserwerowe 
i trackingowe.

Źródłem danych są 
deklaracje internautów 
(profil społeczno-
demograficzny) oraz 
twarde dane (profil 
behawioralny).

TYPY BADAŃ ORAZ METODY BADAWCZE DOSTĘPNE 
W INTERNECIE
Metody badań realizowanych w internecie są prawie takie 
same jak w tradycyjnych mediach. Dwa podstawowe typy 
to badania ilościowe i jakościowe. W przypadku internetu 
proporcja w liczbie realizowanych badań ilościowych i jako-
ściowych jest jednak dużo bardziej korzystna na rzecz badań 
ilościowych niż w tradycyjnych mediach, gdzie współczynnik 
ten kształtuje się na poziomie 3-4:1, podczas gdy w inter-
necie wynosi on ok. 20:1! Dlaczego tak się dzieje? Badania 
ilościowe realizowane w internecie cechują się bardzo 
korzystną ceną (nie trzeba drukować ankiet ani dzwonić 
do respondentów) i bezwzględnie najbardziej korzystnym 
czasem realizacji od momentu powstania samego pomysłu 
na badanie do otrzymania jego pierwszych wyników. Wśród 
badań ilościowych wyróżnić można:
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Badania trackingowe użytkowników witryn interne-
towych 
Polegają na gromadzeniu twardych danych o liczbie użyt-
kowników, którzy odwiedzają daną witrynę. Elementar-
nymi jednostkami pomiaru są odsłona i sekunda, jednak 
dopiero odpowiednie zestawianie i korelacja tych wartości 
pokazuje jakościowy obraz sposobu korzystania z serwisu 
przez użytkowników. Odsłony łączą się w wizyty i mówią 
ile stron w czasie jednej wizyty na witrynie odwiedzają 
internauci, wizyty natomiast przypisane są do poszczegól-
nych użytkowników. To z kolei informuje o lojalności, jaka 
cechuje różne grupy odwiedzających. Są to chyba najważ-
niejsze zmienne, które opisują popularność danego serwi-
su, choć istnieje całe spektrum dodatkowych wskaźników, 
które są wykorzystywane, jeśli chcemy poznać odpowiedzi 
na bardziej szczegółowe pytania. Tego rodzaju dane 
tworzą profil behawioralny internauty.

Badania funkcjonalności witryn internetowych
Badanie funkcjonalności i ergonomii witryn jest jednym 
z trudniejszych badań, jakie realizowane jest w internecie. 
Przez wiele lat międzynarodowe koncerny, posiadające 
sieci hipermarketów pracowały nad właściwym układem 
artykułów na półkach, półek w regałach i regałów w skle-
pie, tak by zoptymalizować czas, jaki klient musi poświęcić 
na „spacer” w sklepie. Badanie funkcjonalności stron 
www nieco przypomina przytoczony powyżej przykład. 
Właścicielom witryn również zależy na tym, by użytkow-
nicy mieli szansę zapoznać się z jak największa częścią 
oferty i mogli przeczytać jak najwięcej informacji. W parze 
z tą optymalizacją musi iść wzrost zamówień lub zapytań 
ofertowych, jakie będą przychodziły za pośrednictwem 
strony internetowej.

Istnieje wiele narzędzi, które wykorzystywane są w tym 
celu: od „opinii eksperta” po badania eye-trackingowe. 
Ich wybór oraz wybór metod badawczych zależy przede 
wszystkim od celów, jakie chcemy osiągnąć. Funkcjonal-
ność i ergonomię witryny można badać zarówno w sposób 
jakościowy, jak i ilościowy:

Badanie jakościowe
Pozwalają zdiagnozować problem lub obszar, na którym 
problem ów występuje.

• Opinia eksperta – jest to najczęściej wypowiedź osoby 
posiadającej doświadczenie w tworzeniu serwisów 
internetowych.

• Focus online – badanie tożsame z badaniem focuso-

wym offline, różniącym je elementem jest środowisko, 
w jakim badanie jest przeprowadzane, oraz zasoby 
niezbędne do jego prawidłowej realizacji. Starannie 
dobrana grupa osób uczestniczy w dyskusji mode-
rowanej przez badacza, który tak kieruje rozmową, 
by uzyskać od respondentów jak najwięcej informacji. 
Dodatkową zaletą focusów online w porównaniu 
z tradycyjnymi badaniami jest niższy koszt realizacji 
oraz swoboda, z jaką uczestnicy focusu wyrażają 
swoje opinie – przebywając w domu nie czują się 
niczym skrępowani.

• Eye-tracking – badanie, w którym wykorzystywana 
jest specjalistyczna aparatura analizująca zachowa-
nia i ruchy gałki ocznej oraz sposób poruszania się 
kursora myszki. Zestawiając te dwie wartości w kore-
lacji z czasem i strukturą badanej witryny, uzyskuje-
my informację o elementach, które skupiają uwagę 
lub dekoncentrują internautów. Powielając tego 
rodzaju badanie, zdobywamy dane, które mówią 
o największych „błędach” popełnionych na etapie 
projektowaniu serwisu bądź o największych „zale-
tach” witryny.

Badanie ilościowe
Badania ilościowe pokazują wagę analizowanego proble-
mu.

• Analiza profilu behawioralnego internautów – bada-
nie dostarcza informacji o sposobach poruszania 
się użytkowników po witrynie (ścieżki, profile wizyt 
i przepływy), czasie, jaki spędzają oni na poszczegól-
nych stronach oraz ich lojalności wobec różnych części 
serwisu. Dzięki temu dowiadujemy się, które miejsca 
witryny należy poprawić, by konwersja na klienta albo 
na lojalnego internautę była największa.

• Analiza profilu społeczno-demograficznego – ten 
rodzaj danych pomaga dostosować treści do samode-
finiujących się grup celowych (określonych na podsta-
wie danych empirycznych).

• Dodatkowe badania ankietowe – dają wiele możli-
wości uzyskania informacji w jaki sposób poprawić 
funkcjonalność witryny oraz zadowolenie użytkow-
ników korzystających z serwisu. Badanie możemy 
zrealizować na dowolnej grupie internautów, zadając 
im pytania m.in. o to, jakich treści brakuje na serwisie, 
czy jest coś, czym badana witryna wyróżnia się na tle 
konkurencji, z jakich powodów korzystają z zasobów 
witryny i jakich informacji przede wszystkim tam 
poszukują.
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BADANIE EFEKTYWNOŚCI KAMPANII REKLAMOWYCH
Powszechnie znany jest już współczynnik CTR (Click Thro-
ugh Ratio) oraz pojęcie liczby odsłon reklamy. Obie warto-
ści zawsze znajdują się w raporcie z podsumowaniem 
wyników kampanii. Obecnie kampanie możemy jednak 
badać i analizować na wiele różnych sposobów, wszystko 
zależy od celu, jaki został przed kampanią postawiony.

Lata 2001-2002 były okresem, kiedy przy określaniu 
wielkości kampanii posługiwanie się miarą unikalny 
użytkownik (definiowany na podstawie cookies) zaczęło 
wypierać jednostkę w postaci liczby odsłon. W raportach 
coraz częściej mówiono o częstotliwości kampanii (liczba 
kontaktów z reklamą przypadająca na jednego unikalnego 
użytkownika) czy o czasie, jaki mija od wyświetlenia rekla-
my do kliknięcia na nią (czas ekspozycji reklamy i oddziały-
wania brandingowego).

Obecnie, określając efekt bezpośredni kampanii, może-
my wykorzystać kilkadziesiąt wskaźników. Każda kampa-
nia jest bardzo dokładnie badana, gromadzone są dane 
na temat każdego użytkownika, który miał z nią jakikol-
wiek kontakt. W 2003 roku zaczęto analizować informacje 
o użytkownikach, którzy widzieli reklamę, nie kliknęli 
w nią, a jednak po jakimś czasie pojawili się na reklamo-
wanej stronie. Jak się okazuje, tacy użytkownicy mogą 
stanowić nawet 60% wszystkich internautów odwiedzają-
cych reklamowaną stronę w czasie kampanii, dla których 
impuls w postaci reklamy jest katalizatorem do złożenia 
wizyty na witrynie. Badania wskazują, że ta grupa użyt-
kowników (nie klikają w reklamę, lecz pod jej wpływem 
odwiedzają serwis www) cechuje się znacznie więk-
szym odsetkiem lojalnych klientów czy widzów serwisu 
w późniejszym czasie. Raporty z obecnie realizowanych 
kampanii zawierają m.in. następujące wskaźniki:
zasięg (wyrażony liczbą użytkowników),

• CTR-U,
• CTR-V,
• CR,
• częstotliwość,
• akcje post click,
• akcje post view,
• analiza kliknięć ze względu na liczbę kontaktów 

z reklamą,
• oraz dodatkowo korelacja w/w współczynników.

Oprócz badań efektu bezpośredniego kampanii rekla-
mowych prowadzone są badania efektu brandingowego. 
Losowo dobranej grupie internautów wyświetlany jest 

kwestionariusz zawierający pytania, na które odpowiedź 
chcemy poznać, żeby móc ocenić efektywność kampanii. 
W badaniu biorą udział dwie grupy internautów: ci, którzy 
mieli kontakt z reklamą oraz ci, którzy tego kontaktu 
nie mieli (metodologia control/exposed). Obie grupy 
wypełniają taką samą ankietę. Zestawiając odpowiedzi 
pochodzące od obu grup respondentów, możemy zaob-
serwować zmiany wskaźników markowych (jeśli kampania 
była skuteczna). Analizie najczęściej poddawane są:

• świadomość spontaniczna i wspomagana marki,
• postrzeganie firmy/produktu/usługi (również w porów-

naniu z konkurencją),
• chęć skorzystania z oferty,
• intencje zakupu,
• ocena kreacji reklamowych,
• zapamiętanie kampanii w internecie i w innych 

mediach,
• zapamiętanie przekazu reklamowego,
• ocena jakości produktu,
• powody użytkowania produktu.

Badanie bardzo wyraźnie pokazuje wpływ reklamy 
i komunikatu na poszczególne grupy celowe, wzorowo 
zaplanowana kampania reklamowa i odpowiednio wyko-
nane kreacje oddziałują prawie wyłącznie na zdefiniowaną 
grupę celową. Wykorzystując do analizy danych deklara-
tywnych również twarde dane, mówiące o częstotliwości 
kontaktów z reklamą, dowiadujemy się o najbardziej efek-
tywnym (np. ze względu na wzrost chęci zakupu) współ-
czynniku frequency (średnia liczba kontaktów z reklamą 
na jednego użytkownika). W przypadku różnych dóbr 
(od inwestycyjnych po szybkozbywalne) efektywny 
współczynnik częstotliwości dla wskaźnika świadomości 
reklamy waha się od 3 do 9. Oczywiście nie bez znaczenia 
jest tu format wykorzystanej reklamy, jednak nie jest regu-
łą, że czym większy format, tym większa intensywność, 
w każdym przypadku współczynnik ten jest nieco inny.

Badania realizowane w oparciu o metodologię control/
exposed wykonuje w Polsce Gemius S.A., natomiast 
na świecie badanie takie można znaleźć w ofercie firm 
Dynamic Logic (badanie Ad Index) oraz Millward Brown 
(badanie BrandImpact). 

BADANIA KWESTIONARIUSZOWE
Badania świadomości marki
Badanie spontanicznej i wspomaganej świadomości marki 
(produktu, usługi) wśród internautów przeprowadzane 
są w porównaniu z markami konkurencyjnymi. Dzięki 
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temu wiemy, w jakim stopniu marka jest znana i jak 
plasuje się ona na tle konkurencji. W ten sposób może-
my również sprawdzić jaki wpływ na świadomość marki 
miała np. przeprowadzona kampania reklamowa. Można 
również realizować badania cykliczne, monitorujące tren-
dy związane ze świadomością marki. 

Badania wizerunkowe
Badanie image produktu, usługi, serwisu, firmy – czyli 
tego, jak internauci postrzegają badany podmiot. Odbiór, 
ocena, słabe i mocne strony, główne cechy wizerunku, 
także w porównaniu do konkurencji. Dzięki temu wiemy 
na przykład, czy wizerunek odpowiada temu, co założono 
w strategii marketingowej firmy/w celach kampanii rekla-
mowej, a także w jakim stopniu kampania reklamowa 
wpłynęła na zmianę wizerunku (wzmocniła go, osłabiła 
czy może zmieniła?). 

Badania planowanych zmian
Badanie opinii internautów na temat planowanych zmian 
(produktu, usługi, serwisu) oraz doradztwo w zakresie 
optymalnego dostosowania strony (produktu itd.) do grupy 
docelowej. Dzięki temu badaniu dowiemy się, czy plano-
wane przez nas zmiany są potrzebne, czy spotkają się 
z aprobatą użytkowników, czy też plany zmian powinny 
zostać zmodyfikowane. Optymalnym rozwiązaniem jest 
połączenie tego badania z późniejszym badaniem wpro-
wadzonych przez nas zmian. 

Badania wprowadzonych zmian
Badanie opinii internautów na temat dokonanych zmian 
strony internetowej (produktu, usługi, serwisu). Badanie 
pozwala uzyskać informację, czy zrealizowane zmiany 
na witrynie przyniosły oczekiwane rezultaty – jaka grupa 
docelowa jest najbardziej zadowolona ze zmian, które zmia-
ny nie zyskały akceptacji, są kontrowersyjne itd. Co należy 
zrobić, aby jeszcze udoskonalić to, co już poprawiliśmy. 

Badania satysfakcji
Ocena satysfakcji internautów z serwisu (produktu, usługi, 
firmy). Dzięki badaniu dowiadujemy się, czy użytkowni-
cy są zadowoleni z korzystania ze strony internetowej, 
poznajemy silne i słabe strony naszej oferty, jak również 
wpływ różnych czynników (np. kolorystyki strony, opako-
wania produktu) na satysfakcję użytkownika. Zyskujemy 
informację o tym, jakie grupy są najbardziej zadowolone 
i jakie działania należy podjąć, by nie zrezygnowały 
z naszej oferty. 

Badania lojalności
Ocena, czy internauci są lojalni wobec strony internetowej/
produktu/usługi/serwisu/firmy. Jakie czynniki mają wpływ 
na lojalność wobec prezentowanej oferty? W jaki sposób 
lojalność użytkowników kształtuje się na tle konkurencji?

Testy reklamy (Beta-testy)
Ocena kreacji reklamowych oraz ewentualnych zmian, 
jakim kreacje te należy poddać. Badanie dostarcza infor-
macji o tym, jakie kreacje reklamowe wybrać do plano-
wanej kampanii reklamowej w internecie, która z nich jest 
najbardziej zauważalna dla grupy docelowej, jak dostoso-
wać kreacje, aby były najbardziej skuteczne w stosunku 
do naszej grupy celowej. 

Badania użytkowania i postaw
Badania dotyczące strony internetowej, produktu czy 
też usług. Jeśli badanie dotyczy np. strony internetowej, 
można je połączyć z mierzeniem ruchu internetowego, 
aby poznać zarówno twarde dane na temat użytkowania 
strony, jak i dane deklaratywne na temat opinii i postaw 
internautów. Badanie daje informację o tym, w jaki 
sposób użytkownicy korzystają ze strony, produktu, usłu-
gi itd., co jest dla nich najważniejsze w naszej ofercie, 
czy różne grupy celowe korzystają z oferty w taki sam 
sposób i jak w związku z tym np. dostosowywać przekaz 
reklamowy, aby nasza grupa docelowa odebrała go jako 
skuteczny.

Badania cenowe
Określenie ceny produktu (usługi) tak, aby była optymalna 
dla internautów. Dzięki temu badaniu możemy dostoso-
wać cenę (przede wszystkim płatnych usług interneto-
wych) do możliwości naszej grupy docelowej.

Badania sondażowe
Szybkie badania w internecie, dotyczące aktualnych wyda-
rzeń np. przedwyborcze czy nawiązujące do nagłych zmian 
sytuacji politycznej bądź społecznej. Dzięki badaniu pozna-
jemy opinie internautów na bieżące tematy oraz ich ocenę 
tego, co się w danej chwili dzieje.

BADANIA DOSTĘPNOŚCI
Badanie dostępności przeznaczone jest dla firm oferują-
cych swoim klientom usługi za pośrednictwem serwisów 
internetowych. Istotnym czynnikiem jest wówczas szybkie 
i niezawodne funkcjonowanie łącz internetowych. Długo-
trwałe lub często powtarzające się problemy z dostaniem 
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się na serwis firmy mogą wpłynąć na brak zadowolenia 
klientów i w konsekwencji zniechęcić ich do korzystania 
z tych usług.

Badanie dostępności dostarcza następujących informacji: 
• jak szybko w porównaniu z konkurencją działa 

serwis, 
• czy klienci mogą liczyć na zadowalającą pracę serwisu 

non-stop, 
• czy o ewentualnych opóźnieniach w dostępie 

do serwisu decydują czynniki zależne czy niezależne 
od właściciela witryny, np. jakość łączy zewnętrznych. 

Wyniki mogą być analizowane pod kątem: 
• dostawcy internetu (ISP),
• województwa,
• pór dnia, 
• dni tygodnia.

PROFIL SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNY 
UŻYTKOWNIKÓW WITRYN
Badania użytkowników witryn wydawców treści w inter-
necie realizowane są przez kilka firm, m.in. przez Gemius 
S.A., SMG/KRC, ARC Rynek i Opinia, OBOP oraz GfK Polo-
nia. Część oferowanych przez te firmy badań jest przepro-
wadzana tradycyjnymi metodami (np.: face-to-face), inne 
zaś to badania typowe dla internetu.

Ten drugi rodzaj rozszerza dane dotyczące liczby 
użytkowników i ich aktywności na badanej witrynie 
o informacje takie jak: płeć, wiek, dochód czy wykształ-
cenie. Często określają też zmienne konsumenckie, np. 
u jakiego operatora użytkownik ma telefon komórkowy, 
jakim jeździ samochodem, czy dokonuje zakupów przez 
internet itp. Dane te tworzą profil społeczno-demogra-
ficzny i mówią o strukturze społecznej użytkowników 
badanej witryny lub jej części. Do tego rodzaju danych 
przyzwyczajeni są wydawcy treści w mediach offline. 
Choć podjęto wiele prób, dotąd nie udało się stworzyć 
standardu badań internetu. Część witryn i portali interne-
towych prowadzi własne badania profili demograficznych 
swoich użytkowników. Badania te w większości oparte 
są o systemy pomiarów zarejestrowanych użytkowników 
(poczty, konkursów, płatnych treści itp.), będąc podstawą 
do targetowania kampanii reklamowych na tych witry-
nach. Badania te, ze względu na różnice metodologiczne, 
nie pozwalają porównywać ze sobą profili demograficz-
nych poszczególnych witryn. Na początku 2003 roku 
sieci reklamowe oraz Gemius S.A. (wówczas Global 

eMarketing SA) doprowadziły do powstania pierwsze-
go, otwartego i realizowanego przez niezależna firmę 
badawczą, badania audytorium witryn internetowych 
– Prawdziwy Profil.

Badaniom ankietowym w internecie zarzuca się, 
że z powodu niespotykanej nigdzie indziej anonimowości 
respondentów są one niereprezentatywne, a dane wpisy-
wane w kwestionariuszu są często niezgodne z prawdą. 
Należy pamiętać, że podobne zjawiska zachodzą z różnym 
natężeniem we wszystkich typach badań rynkowych, 
gdzie uczestnictwo w badaniu zależy od woli respon-
denta, a podawane przez niego odpowiedzi na temat 
wieku, dochodów oraz poglądów są nieweryfikowalne dla 
ankietera. Szczególnie często zastrzeżenia takie zgłaszane 
są do badań telefonicznych, które w ostatnich latach coraz 
częściej są wybierane przez zleceniodawców ze względów 
ekonomicznych – koszt takich badań jest niższy niż koszt 
badań face-to-face. Istnieją również teorie mówiące o tym, 
iż stopień anonimowości badanej osoby wpływa na szcze-
rość odpowiedzi. Bardzo mało internautów jest konse-
kwentnych w podawaniu nieprawdy wpisując na przykład 
następujące informacje: kobieta; wiek 17 lat, studentka, 
dochody 5000+. Dzięki zastosowaniu pewnych auto-
matycznych reguł tego rodzaju, mało wiarygodne, dane 
poddawane są weryfikacji.

Nikt także nie ma wpływu na to, kto wypełnia ankiety 
i losowana próba skrzywiona jest o współczynnik „chęci 
jej wypełnienia”. Testy i badania dowiodły, że chęć 
wypełnienia ankiety zależy od witryny, na której zosta-
nie ona wyświetlona. Jeśli identyfikujemy się z treściami 
zawartymi w serwisie, znacznie chętniej przekażemy 
swoje uwagi, jeśli zaś treści nie pokrywają się z naszymi 
zainteresowaniami, wtedy chęć wypełnienia ankiety jest 
mniejsza. Jednak tego typu cechę badań ankietowych, 
poprzez zastosowanie przy opracowaniu danych różnych 
wag, można w prosty sposób ominąć.

Tak jak w telewizji czy radiu, tak i w internecie badania 
witryn, na których można kupić powierzchnię reklamową, 
stały się nierozerwalnym elementem planowania kampa-
nii. Nikt nie wyobraża sobie dziś planowania kampanii 
reklamowej wyłącznie w oparciu o kontekstowe targe-
towanie. Obecnie nadrzędną zmienną jest grupa celowa 
i jej reprezentacja na poszczególnych serwisach. Jednym 
z badań określających takie współczynniki jest Prawdziwy 
Profil.



58 www.brief.pl

INTERNET&MOBILE2003
raport strategiczny IAB Polska

59www.iab.pl

Prawdziwy Profil
Od grudnia 2002 roku w Polsce realizowane jest badanie 
Prawdziwy Profil, które stanowi połączenie badania ankie-
towego oraz audytu ruchu internetowego na serwisie. 
W badaniu uczestniczą witryny skupione wokół 4 sieci 
reklamowych: Ad.net, ARBOmedia, IDMnet oraz Qnet. 

Badanie prowadzone jest za pośrednictwem ankiet 
wyświetlanych losowo co n-temu internaucie. System 
automatycznie dobiera współczynniki częstotliwości 
wyświetlania ankiet tak, aby w określonym czasie zebrać 
pożądaną ich liczbę. 

W momencie, gdy użytkownik wchodzi na badaną 
witrynę, system przydziela mu cookie lub identyfikuje 
go po cookie, które zostało uprzednio przydzielone. 
Na stronie zostaje mu wyświetlona ankieta. Po jej wypeł-
nieniu dane są dopisywane do bazy danych demograficz-
nych. 

W badaniu został zaimplementowany unikalny algo-
rytm: użytkownik, który wypełni ankietę na witrynie A, 
wchodząc na witrynę B, nadbudowuje profil tej drugiej. 
Dzięki temu każdy internauta, który wypełni ankietę, 
uczestniczy w budowaniu profilu społeczno-demograficz-
nego witryn, na których się pojawia. Prawdziwy Profil 
posiada cechę typową dla badań panelowych – nie ma 
konieczności bezpośredniego badania użytkowników 
danej witryny.

Net Track
Badanie Net Track jest najstarszym i bardzo często wyko-
rzystywanym źródłem wiedzy na temat wolumenu oraz 
profilu społeczno-demograficznego internautów na stro-
nach największych polskich witryn. 

Badanie jest realizowane metodą face-to-face na repre-
zentatywnej próbie Polaków w wieku 15-75 lat, w sposób 
ciągły, przez wszystkie miesiące w roku. Blok pytań 
na temat internetu stanowi oddzielny moduł w badaniach 
sondażowych. Łącznie, w każdym miesiącu, realizowa-
ne jest 8 tysięcy wywiadów, co przy około 6% odsetku 
internautów w populacji, oznacza dotarcie do prawie 
500 użytkowników internetu miesięcznie. Badanie Net 
Track jest integralną częścią pakietu badań medialnych, 
prowadzonych przez SMG/KRC. Główne cele badania to: 
dostarczenie ciągłych danych na temat użytkowników 
internetu (struktura społeczna i demograficzna użytkow-
ników, rodzaj sprzętu komputerowego, typ połączenia 

z internetem, zachowania użytkowników w internecie: 
czas spędzany w sieci, cel, korzystanie z usług, miejsce 
korzystania z internetu). Net Track pozwala też na tworze-
nie rankingu najpopularniejszych stron internetowych.

„Mega Panel”
Polskie Badania Internetu (PBI) to spółka powołana przez 
największych wydawców internetowych w Polsce (między 
innymi portale Onet.pl SA, Wirtualna Polska S.A. i Interia.pl 
SA oraz Agora SA i Presspublica sp. z o.o.) do stworzenia 
standardu badań internetu. Wśród firm, które stworzyły PBI, 
znajdował się jeszcze portal Poland.com, który pamiętają 
najstarsi internauci, a który wpisał się w historię polskiego 
internetu szybkim rozwojem w okresie bumu „nowej gospo-
darki” i bankructwem w okresie liczenia kosztów.

Aktywizacja PBI nastąpiła w 2001 roku, kiedy to spółka 
I-Metria rozpoczęła pracę nad budową panelu inter-
nautów, dzięki któremu rynek mediów elektronicznych 
mógł poznać strukturę społeczno-demograficzną swoich 
użytkowników. Ponieważ było to pierwsze tego typu 
przedsięwzięcie, spotkało się z ogromnym entuzjazmem, 
ale niestety szybko okazało się, że inicjatywa napotyka 
na wiele problemów.

Obecnie inna spółka, Gemius S.A., we współpracy z PBI 
realizuje nowe badanie pokazujące profil statystycznego 
internauty. Polskie Badanie Internetu – polega na stworzeniu 
panelu na wzór panelu telemetrycznego stosowanego w TV.

Celem badania jest zebranie informacji na temat polskiej 
społeczności internetowej, określenie profilu użytkowników, 
intensywności korzystania z sieci globalnej, a także stworze-
nie rankingu najbardziej popularnych stron WWW. Badanie 
rozpoczyna się wypełnieniem ankiety na stronach interneto-
wych oraz pobraniem i zainstalowaniem programu netPanel 
zapamiętującego adresy odwiedzanych stron. 

Panel internetowy, czyli duża grupa osób, które zgodzi-
ły się uczestniczyć w badaniu i zainstalowały program, 
stanowi miniaturę polskiego społeczeństwa internetowe-
go. Dane uzyskane od tej grupy odzwierciedlają zachowa-
nie społeczności internautów w Polsce.

W czasie, kiedy powstawał niniejszy raport, zarówno 
przedstawiciele portali zasiadających w PBI, jak i przedsta-
wiciele Gemius S.A.) nie dysponowali jeszcze informacją 
kiedy rynek ujrzy pierwsze wyniki badań. 



60 www.brief.pl

INTERNET&MOBILE2003
raport strategiczny IAB Polska

61www.iab.pl

Badania realizowane przez portale internetowe
Istnieją dwa główne zastrzeżenia do tego typu pomiarów: nie 
są one wykonywane przez niezależną od badanej witryny firmę 
badawczą, niemożliwe jest też porównanie na ich podstawie 
otrzymanych wyników poszczególnych portali. 

Systemy badawcze portali, pomimo niewielkich różnic, 
opierają się na zasadach podobnych do badania Prawdzi-
wy Profil. W momencie, gdy użytkownik wchodzi na dany 
portal, system portalu przydziela cookie lub identyfikuje 
go po cookie, które zostało mu kiedyś przydzielone. 
Następnie system sprawdza czy dane cookie kiedykol-
wiek w swojej historii podało (przy rejestracji do poczty, 
konkursu, wypełnieniu ankiety online na portalu) swoje 
dane demograficzne. W oparciu o te dane określa się profil 
danego użytkownika.

Następnie w oparciu o standardowe systemy site-centric 
wykorzystywane przez portale, określa się konkretne 
serwisy, po których porusza się dany użytkownik i na tej 
podstawie buduje się profile demograficzne poszczegól-
nych serwisów. Zaletą tego systemu jest możliwość 
kierowania przekazu reklamowego do anonimowego 
użytkownika, którego dane społeczno-demograficzne 
są nam znane.

BADANIA I PROJEKTY BADAWCZE REALIZOWANE 
W INTERNECIE I DLA INTERNETU

gemiusTraffic
gemiusTraffic to badanie, które dostarcza informacji 
o zachowaniu użytkowników na witrynie internetowej. 
Dane w badaniu gemiusTraffic uzyskiwane są dzięki skryp-
tom zliczającym umieszczonym w kodzie stron podłączo-
nych do badania. gemiusTraffic rejestruje każdą odsłonę 
takiej strony. Odsłony z kolei stanowią podstawę dla obli-
czania wskaźników liczby wizyt i użytkowników. 

Badanie gemiusTraffic wykorzystuje technologię 
cookies, pozwalającą na identyfikowanie internautów 
wchodzących na monitorowane strony bez naruszania 
ich prywatności. Zapisany w cookie identyfikator jest 
odczytywany przy każdej odsłonie strony. Dzięki niemu 
kolejne odsłony mogą być grupowane w wizyty przypisy-
wane internautom. 

W oparciu o te podstawowe wskaźniki gemiusTraffic 
liczy szereg miar, które dokładniej opisują charakter ruchu 

na stronie. Badanie pozwala dokonać analizy poszczegól-
nych wizyt wykonywanych przez internautów na badanej 
witrynie, w tym na prezentację ścieżek, po których poru-
szał się użytkownik. 

Z badania gemiusTraffic korzystają wszystkie polskie 
portale internetowe, a także szereg serwisów tematycz-
nych, witryn firmowych oraz witryn osób indywidualnych. 
Obecne badanie obejmuje ok. 98% internautów oraz ok. 
80% (mierzonego liczbą odsłon) ruchu w polskim Inter-
necie. 

gemiusEffect
Badanie efektywności kampanii reklamowej, na które 
składają się trzy moduły: gemiusDirectEffect, gemius-
BrandingEffect i gemiusProfileEffect, stanowi pełny opis 
rezultatów, jakie osiągnęła kampania reklamowa. Dzięki 
badaniu można sprawdzić zarówno rzeczywiste zacho-
wania internautów w sieci, jak i ich subiektywną ocenę 
kampanii.

gemiusDirectEffect
Badanie bezpośredniego efektu kampanii. Oparte jest 
na badaniu gemiusTraffic i służy do gromadzenia twardych 
danych dotyczących użytkowania internetu. 

Na tym etapie poznajemy bezpośredni efekt kampanii, 
pokazujący do ilu osób z nią dotarliśmy i jakie wywołała 
zainteresowanie. Efekt bezpośredni może być mierzony 
następującymi wskaźnikami:

• zasięg,
• CTR (Click Through Ratio),
• CR (Conversion Rate),
• średnia liczba kontaktów internautów z reklamą,
• współoglądalność reklamy na poszczególnych witry-

nach,
• analiza zachowań użytkowników na reklamowanym 

serwisie, 
• geolokalizacja internautów,
• wpływ szybkości łącza na w/w wskaźniki,
• CPT (Cost-per-Click),
• CPA (Cost-per-Action),
• ROI (Return of Investment).

gemiusBrandingEffect
Badanie efektu brandingowego odbywa się za pomo-
cą ankiet wyświetlanych w sieci i wypełnianych przez 
użytkownika. Użytkowników, którzy wypełniali ankietę 
i ich kontakty z daną kampanią reklamową, identyfiku-
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je się na podstawie cookie. Badanie realizowane jest 
na dwóch grupach internautów: tych, którzy widzieli 
reklamę i tych, którzy nie mieli z nią kontaktu. Obu grupom 
w tym samym czasie w sposób losowy wyświetlana jest 
taka sama ankieta. 

Analiza danych polega na zbadaniu różnic w percepcji prze-
kazu marketingowego pomiędzy grupą control i exposed. 

Badanie dostarcza informacji o tym, w jakim stopniu 
kampania wpłynęła na percepcję reklamowanej usługi, 
produktu lub marki. Badaniu podlegają wskaźniki marko-
we istotne z punktu widzenia celów kampanii i mogą 
to być:

• wpływ kampanii na świadomość marki (świadomość 
spontaniczna i wspomagana) w porównaniu z konku-
rencją,

• wpływ kampanii na wizerunek marki, produktu czy 
usługi (główne cechy wizerunku, mocne i słabe stro-
ny),

• wpływ kampanii na: użytkowanie produktu, intencję 
zakupu/skorzystania z oferty, lojalność wobec marki,

• ocena atrakcyjności i efektywności kreacji reklamowych,
• wpływ cech społeczno-demograficznych na postrzega-

nie kampanii.

gemiusProfileEffect
Badanie oparte na badaniu Prawdziwy Profil, informu-
je o profilu społeczno-demograficznym internautów, 
do których trafiła kampania reklamowa. Badanie polega 
na analizie danych na temat użytkowników, którzy wypeł-
nili ankietę z badania Prawdziwy Profil (co miesiąc jest ok. 
50.000 takich internautów) oraz mieli kontakt z badaną 
kampanią. Dobór wielkości próby jest wprost propor-
cjonalny do zasięgu kampanii. Tak zgromadzone dane 
przeważane są (behawioralnie) do populacji, która miała 
kontakt z reklamą.

Badanie dostarcza informacji nie tylko o tym, do ilu 
użytkowników dotarliśmy z kampanią, lecz także na temat 
tego, jacy to byli użytkownicy. Pozwala zatem ocenić:

• w jakim stopniu przekaz reklamowy został zrozumiały 
przez grupę docelową,

• w jakim stopniu przekaz dotarł do innych grup 
(jakich?),

• spójność profilu odbiorców reklamy z profilem konsu-
mentów. Dzięki wiedzy o strukturze społeczno-demo-
graficznej internautów, do których dotarła kampania 
reklamowa, możemy określić: jakimi treściami intere-

sują się użytkownicy zachęceni do wejścia na witrynę 
i co należy zrobić, by w przyszłości poprawić efektyw-
ność kampanii.

Internet Monitor
Badanie firmy ARC Rynek i Opinia realizowane jest 
na ogólnopolskiej próbie udziałowo-losowej, w której 
skład wchodzą osoby w wieku 15+. Podczas każdej edycji 
Internet Monitora osiągana liczebność próby wynosi ok. 
N=1000. 

Badanie Internet Monitor analizuje: 
• postrzeganie internetu i zwyczaje związane z korzysta-

niem z internetu,
• wykorzystywane urządzenia i sposoby łączenia się 

z siecią,
• koszty korzystania,
• korzystanie z usług płatnych dostawców internetu,
• znajomość i korzystanie z portali,
• reklamę w internecie,
• korzystanie z usług online,
• zakupy przez internet,
• wartość towarów i usług zakupionych przez internet,
• zwyczaje, postawy i opinie wobec bankowości elektro-

nicznej (Internet Banking),
• profil mediowy,
• szczegółowe dane społeczno-demograficzne.

Interbus
Tradycyjne badanie off-line, realizowane przez TNS OBOP, 
w sposób ciągły dwa razy w miesiącu. Próba wyselekcjo-
nowana jest z grupy Polaków w wieku powyżej 15 roku 
życia. Od początku istnienia badania dostępne są cykliczne 
raporty analizujące zaobserwowane zjawiska. Bardzo 
istotną zaletą badania jest możliwość dodania przez klien-
ta własnych pytań. 

Wyniki badania Interbus można otrzymać wraz 
ze specjalnym oprogramowaniem, które pozwoli 
na połączenie danych o użytkownikach internetu z dany-
mi wewnętrznymi (jak sprzedaż, obroty itd.) oraz innymi 
badaniami OBOP-u (np. dane o kampanii z pomiaru tele-
metrycznego, wyniki badań trackingowych).

e-panel
Zasadą działania e-panelu (realizowanego przez ARC 
Rynek i Opinia) jest zgromadzenie dużej grupy internau-
tów, którzy odpowiadają na pytania ankiet zamieszczonych 
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na stronach WWW. Przed rozpoczęciem badania spośród 
zarejestrowanych uczestników dobierani są respondenci, 
spełniający założenia próby (na podstawie informacji zbie-
ranych podczas rekrutacji).

Uczestnicy e-panel to osoby rekrutowane za pomocą 
reklamy internetowej, jak również metodą face-to-face. 
Potencjalni respondenci trafiają najpierw na stronę 
internetową www.epanel.pl, gdzie zapoznają się z zasa-
dami uczestnictwa, po czym rejestrują się, podając swoje 
podstawowe dane społeczno-demograficzne. Deklarowa-
ne dane sprawdzane są metodą bezpośrednią z zastoso-
waniem rozbudowanych procedur weryfikacyjnych.

Internet Business Monitor
Internet Business Monitor to badanie realizowane przez 
ARC Rynek i Opinia cyklicznie od czerwca 2000 roku, 
monitorujące korzystanie z internetu przez polskie firmy.

Podczas każdej kolejnej fali badania liczebność próby 
to około 700 firm z całego kraju. Jest to próba reprezenta-
tywna dla podmiotów gospodarczych w Polsce, warstwo-
wana ze względu na wielkość przedsiębiorstwa, region 
i wielkość miejscowości. Firmy biorące udział w badaniu 
to organizacje zatrudniające powyżej 5 osób. Z próby 
zostały wyłączone organizacje non-profit. Respondentami 
są szefowie działów IT tych firm oraz osoby podejmujące 
w nich decyzje dotyczące infrastruktury teleinformatycznej. 

WebCheck InDepth
Badanie firmy GfK Polonia realizowane jest w formie 
wywiadu indywidualnego z respondentem i odbywa się 
przy komputerze. Analizie podlega nawigacja w ramach 
witryny, towarzyszy temu pogłębiony wywiad z badanym 
podczas przeglądania przez niego serwisu (ew. projektu 
witryny w trybie online). W badaniu tym wykorzystuje się 
aparaturę, która nagrywa na kasetę wideo odwiedzane 
przez respondenta dokumenty wraz z ruchami myszy. Reje-
strowane są opinie („głośne myślenie”) badanego i odpo-
wiedzi na pytania zadawane przez moderatora. Analizie 
poddawane są również spontaniczne reakcje respondenta 
na kolejne strony oraz elementy przyciągające uwagę.

Oprócz zagadnień specyficznych dla danej strony, 
badany ocenia witrynę używając zestawu standardowych 
kryteriów, np. „świeżość”, przyjemność przeglądania, 
projekt graficzny, itp. (istnieje możliwość odniesienia tych 
wyników do średnich z innych badań). Inne standardowe 

parametry to intencja ponownego odwiedzenia strony 
oraz zgodność witryny z wizerunkiem firmy.

 
WebGroupClassic
Cele badania realizowanego przez GfK Polonia 
to uzewnętrznienie odczuć internautów w grupie, podczas 
wspólnego oglądania witryn, porównanie witryn i/lub 
ocena każdej z nich. Przykładowe wymiary oceny to: 

• atrakcyjność graficzna, 
• atrakcyjność „osobowościowa”,
• przyjazność dla użytkownika,
• zawartość informacyjna, 
• ocena innych atrybutów.

PREZENTACJA FIRM BADAWCZYCH
ARC Rynek i Opinia
Misją ARC Rynek i Opinia jest dostarczanie profesjonalnie 
uzyskiwanych danych rynkowych z obszaru mediów (od 
1992 roku badania czytelnictwa, od 2000 badania interne-
tu), telekomunikacji (dostarczanie danych dla operatorów 
telekomunikacyjnych), finansów (badania rynku ubezpie-
czeń na życie, od roku 1999 badania rynku funduszy emery-
talnych), rynku budowlanego (badania rynku materiałów 
budowlanych). ARC Rynek i Opinia zajmuje się koordynacją 
działań na rynku polskim i międzynarodowym.

Firma wykorzystuje metody ilościowe (wywiady bezpo-
średnie w domach i siedzibach firm, wywiady telefoniczne 
CATI, wywiady central location, testy audytoryjne, wywia-
dy internetowe, ankiety pocztowe, ankiety prasowe) 
oraz metody jakościowe i kreatywne (zogniskowane 
wywiady grupowe, indywidualne wywiady pogłębione, 
burze mózgów, wywiady rodzinne, techniki projekcyjne). 
Prowadzi też analizy danych zastanych (analiza zawartości 
czasopism, programów telewizyjnych i reklam, wtórna 
analiza danych statystycznych).

Dostęp do najnowszych, międzynarodowych stan-
dardów w badaniach rynku (badań internetu oraz 
usług Mystery Shopping) umożliwia ARC Rynek i Opinia 
współpraca z jednym z największych europejskich insty-
tutów badawczych - brytyjską firmą NOP Research Group. 
Instytut ARC Rynek i Opinia jest członkiem międzynaro-
dowej sieci firm badawczych IriS (International Research 
Institutes), co umożliwia mu dostęp do zaawansowanych 
rozwiązań metodoligcznych i konsultacji w zakresie złożo-
nych projektów.
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Gemius S.A.
Gemius S.A. jest niezależną firmą badawczą, od momen-
tu powstania, tj. od 1999 roku. specjalizującą się 
w badaniach internetu Liczba pracowników etatowych 
– 38 osób. Misją firmy jest dostarczanie rzetelnej wiedzy 
o rynku internetowym oraz świadczenie profesjonal-
nych usług badawczych, analitycznych i doradczych dla 
wszystkich podmiotów tego rynku, w zgodzie z wytycz-
nymi kodeksu Europejskiego Stowarzyszenia Badania 
Rynku i Opinii (ESOMAR).

Gemius oferuje badania dostarczające informacji 
o zachowaniach internautów (gemiusTraffic), o ich profilu 
społeczno-demograficznym (gemiusProfile) oraz o skutecz-
ności prowadzonych w internecie kampanii reklamowych 
(gemiusEffect), a także pozwalające na bieżące zwięk-
szanie ich efektywności. W ofercie Gemius S.A. znajdują 
się też badania jakości dostępu do serwisów interneto-
wych, dostępności do serwera (gemiusAccessibility) oraz 
badania ankietowe online (gemiusAdHoc), dzięki którym 
można uzyskać wiedzę na temat świadomości marki, 
postrzegania wizerunku danej strony, reakcji na wprowa-
dzone zmiany, satysfakcji internautów, ich lojalności itp. 
Badanie „Prawdziwy Profil”, realizowane we współpracy 
z największymi sieciami reklamowymi w Polsce, prowa-
dzone jest w celu uzyskania pełnego obrazu polskiego 
rynku internetowego.

W ramach bezpłatnej oferty Gemius S.A. oferuje możli-
wość badania dowolnych stron internetowych za pomocą 
narzędzia gemiusTraffic, a także szkolenia z wykorzystania 
wyników tego badania w budowaniu strategii marketin-
gowych.

Na zlecenie Polskich Badań Internetu (PBI) firma prowa-
dzi największe w Polsce badanie użytkowników sieci, 
którego wyniki zostaną wkrótce ogłoszone. 

Działalność Gemius S.A. opiera się w dużej mierze 
na autorskich pomysłach i rozwiązaniach technicznych.

GfK Polonia
Instytut GfK założony niemal 70 lat temu jako pierwszy 
niemiecki instytut badania opinii i rynku, obecnie skupia 
pod wspólnym szyldem 120 firm zależnych, w ponad 
50 państwach, na pięciu kontynentach. Pod względem 
obrotów to piąta na świecie i największa w Niemczech 
firma badawcza – jeden z liderów badań w branży badań 
marketingowych. Zatrudnia ponad 5000 pracowników.

Usługi świadczone przez Grupę GfK, polegają na dostar-
czaniu informacji i wykorzystywane są w różnych sektorach 
światowej gospodarki do planowania działań marketingo-
wych. GfK jest dostawcą danych biznesowych dla sektora 
przemysłowego, handlowego i przedsiębiorców, działają-
cych w ramach starej i nowej gospodarki.

Oferuje panelowe badania gospodarstw domowych 
w oparciu o rejestrację dokonywanych przez nie zakupów. 
Dostarcza informacji o rynku, pozycji marek, producentów 
i sieci detalicznych, np. leków, unitów dentystycznych 
i leków weterynaryjnych. 

Monitoruje i analizuje sprzedaż domowego i biurowego 
sprzętu elektronicznego, artykułów AGD, telefonii komór-
kowej, sprzętu fotograficznego, urządzeń dla majsterkowi-
czów oraz artykułów oświetleniowych.

Dostarcza informacji na temat intensywności i sposobu 
korzystania z mediów oraz stopnia ich akceptacji przez 
konsumentów. Badaniami obejmuje telewizję, radio, prasę 
i internet.

SMG/KRC
Instytut badania rynku i opinii publicznej SMG/KRC Poland 
powstał w 1990 roku. Prowadzi badania marketingowe 
na zlecenie polskich i zagranicznych Klientów.

Najbardziej znane projekty prowadzone przez SMG/KRC 
Poland to: Target Group Index (studium konsumpcji marek 
i mediów), PBC General i PBC Daily (drugi co do wielkości 
w Europie system pomiaru czytelnictwa prasy), Radio 
Track (drugi co do wielkości w Europie, projekt pomiaru 
słuchalności radia), General Omnibus Survey (program 
obejmujący 6.000 respondentów miesięcznie), Omnibus 
„Matki” oraz Omnibus „Dzieci”. 

Najważniejsze z metod badawczych stosowanych zgod-
nie z zawartą umową licencyjną to Advanced Tracking 
Programme, Link oraz Brand i Perceptual Focus Interview. 
SMG KRC wykonuje badania ilościowe, jakościowe, sonda-
że cykliczne i badania typu Desk Research na zamówienie 
polskich przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, 
agencji reklamowych, polskich i zagranicznych instytucji 
rządowych oraz międzynarodowych koncernów.

Obecnie SMG/KRC Poland jest członkiem globalnej sieci 
Millward Brown International oraz wyłącznym przedstawi-
cielem instytutu BMRB na polskim rynku.
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TNS OBOP
TNS to jedna z czołowych firm dostarczających informacje 
o rynku, prowadzące badania rynku, dostarczająca anali-
zy i oceny oraz świadczy usługi doradcze w ponad 110 
krajach świata. 

TNS OBOP należy do grupy wiodących firm badawczych 
na rynku polskim. Jego korzenie sięgają 1958 r., kiedy 
to powstał Ośrodek Badania Opinii Publicznej. W 1998 
r. OBOP włączony został w struktury międzynarodo-
wej grupy badawczej Taylor Nelson Sofres. Od 1997 r. 
prowadzi ogólnopolski elektroniczny pomiar widowni 
telewizyjnej (tzw. telemetria). Zgodnie ze strategią swego 
partnera, TNS OBOP rozwija sektory badawcze i wprowa-
dza na polski rynek licencjonowane produkty sieci TNS: 
AdEval, Conversion Model, NeedScope, CustomerScore 
oraz badania trackingowe (m.in. MarketWhys).

 
TNS OBOP oferuje szeroką gamę różnorodnych badań, 

w tym internetu, takich jak:
• Badanie użytkowników internetu Interbus (CATI, CAPI, 

CAWI – techniki badawcze)
• WebEval (wielowymiarowy system testowania i ocen 

stron WWW)
• WebProfiler – prowadzone online badanie struktury 

widowni witryn internetowych – prowadzone online)
• WebProfiler PRO (badanie satysfakcji użytkowników 

witryn internetowych – pomiar online)
• Systematyczny pomiar użytkowników internetu off-line

ZMIANY I TRENDY NA RYNKU BADAŃ INTERNETOWYCH
Jak wynika z obserwacji i analiz rynku, rok 2003 zaowo-
cował ożywieniem w dziedzinie badań internetu. Firmy, 
które wykorzystują internet w sposób przedmiotowy, jako 

nadrzędny lub komplementarny kanał komunikacji i sprze-
daży swoich usług czy produktów, rozpoczęły aktywny 
etap nauki i zdobywania wiedzy o tym medium. 

W 2002 roku wzmogła się aktywność firm, które według 
opinii każdego użytkownika sieci powinny działać w inter-
necie – były to instytucje finansowe, telekomy oraz firmy 
motoryzacyjne. Rok 2003 przyniósł także zainteresowanie 
internetem ze strony kolejnych branż. Jedną z najbardziej 
aktywnych była branża FMCG.

Ostatnie 12 miesięcy przyniosło pewne zmiany, jeśli 
chodzi o cele badań i informacje, jakie klienci chcieliby 
dzięki nim uzyskać. Coraz częściej pojawiają się usługi, 
których skuteczna sprzedaż w internecie poprzedzona jest 
akcją edukacyjną – jedną z takich usług jest sprzedaż ubez-
pieczeń na życie. Coraz częściej też tego typu działania 
są dokładnie badane. Jest to bardzo dobra wiadomość dla 
naszego małego (jeszcze) rynku internetowego. Niewąt-
pliwie dowodzi to traktowania internetu jako ważnego 
kanału komunikacji z potencjalnymi klientami, jest również 
potwierdzeniem chęci zdobywania wiedzy na jego temat. 

Podsumowując, internet jest medium mierzalnym 
w najwyższym stopniu, a apetyt klientów na wiedzę w tym 
zakresie będzie rósł w miarę konsumpcji, co w konsekwen-
cji powinno doprowadzić do samonapędzającej się machi-
ny marketingowej. Już niedługo wszyscy będą mogli się 
przekonać, że planując kampanię należy brać pod uwagę 
internet. I to nie tylko dlatego ze jest najbardziej mierzal-
ny czy najefektywniejszy kosztowo, ale również dlatego, 
że planując go w marketingu mix, w łatwy sposób można 
spotęgować efekty reklamowy, nie zmieniając przy tym 
skali nakładów finansowych.
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Produkcja
RYNEK INTERAKTYWNY NA ŚWIECIE
Rynek agencji interaktywnych jest bardzo specyficznym 
sektorem biznesu. Przez wiele lat był traktowany jako twór 
zawieszony pomiędzy rynkiem tradycyjnej reklamy a świa-
tem technologii – sektorem IT. Żył własnym życiem i często 
był niedoceniany i pomijany przez klientów planujących 
działania promocyjne.

Szybko okazało się jednak, że działania zintegrowane 
z sektorem interaktywnym oraz projekty wykorzystujące 
doświadczenia branży interaktywnej i tradycyjnego marke-
tingu jednocześnie przynoszą dużo lepsze rezultaty. 

Pierwszy sygnał przyszedł – tradycyjnie już – ze Stanów 
Zjednoczonych. Tuż po tzw. krachu internetowym okazało 
się, że samodzielne agencje interaktywne tracą rację bytu 
i coraz częściej przejmowane są przez światowe grupy 
reklamowe. W roku 2002, w rankingu agencji interak-
tywnych prowadzonym przez pismo branżowe AdWeek, 
w pierwszej dziesiątce nie było żadnej samodzielnej 
agencji interaktywnej, podczas gdy dwa lata wcześniej 
to właśnie one okupowały najwyższe pozycje. 

Następne miesiące zaowocowały jeszcze dalej idącymi 
zmianami. W poszukiwaniu optymalnych rezultatów, efek-
tywnego zagospodarowania środków, a także uzyskania 
jak największej skuteczności działań, w USA rozpoczął się 
okres fuzji i połączeń w sektorze interaktywnym, a także 
proces scalania kompetencji. Coraz częściej internet był 
włączany do struktur marketing services, consultingu oraz 
IT. Rozszerzał się - wąski dotąd - rynek i zwiększyło znacze-
nie przedstawicieli tego biznesu. Działania interaktywne 
stały się uzupełnieniem większych i bardziej zaawanso-
wanych projektów, dzięki czemu wzrosła również ich rola. 
Skoncentrowano się na wykorzystaniu tego, co w interne-
cie jest najważniejsze – zasięgu, możliwości ograniczenia 
kosztów, swobodzie komunikacji oraz możliwości dotarcia 
do użytkowników zarówno masowo, jak i indywidualnie. 

RYNEK INTERAKTYWNY W POLSCE 
Polski rynek usług interaktywnych także ulega przekształce-
niom. Lata 2002 i 2003 zrewidowały nieefektywne modele 
biznesowe. Przetrwały te podmioty, których działania i stra-
tegie były dostosowane do realiów polskiego rynku oraz 
pozwalały na rozwój przy rozsądnym zarządzaniu kosztami.

Czołówka polskich agencji interaktywnych (ok. 10 firm) 
to przede wszystkim podmioty o polskim rodowodzie. 
Nie wykształciły się w Polsce silne podmioty powiązane 
z globalnymi sieciami reklamowymi czy też z międzynaro-
dowymi firmami konsultingowymi lub firmami z sektora IT. 
W obrębie tej dziesiątki widać natomiast działania, mające 
na celu umocnienie swoich pozycji w przededniu wejścia 
Polski do Unii Europejskiej i nieuchronnego otwarcia 
rynku. Firmy inwestują w swoje zaplecze, personel, wyko-
rzystywane technologie, posiłkują się też różnego rodzaju 
działaniami partnerskimi. 

Jest to bardzo dobry sygnał przede wszystkim dla 
klientów. Rozwój podmiotów interaktywnych powoduje, 
że mogą oni polegać na nich w coraz szerszym zakresie. 
Agencja interaktywna to już nie tylko firma robiąca ładne 
projekty graficzne, ale przede wszystkim partner posia-
dający bardzo dobrą znajomość medium, umiejętności 
doradztwa strategicznego i operacyjnego, odpowiednie 
zaplecze oraz kompetencje technologiczne. Wyróżnia 
go także odpowiedni sposób funkcjonowania oraz 
prowadzenia projektów. Te wszystkie czynniki powodują, 
że profesjonalne agencje interaktywne z podwykonawców 
stają się prawdziwymi partnerami biznesowymi.

IAB Polska stawia sobie za cel aktywny współudział 
w rozwoju sektora usług interaktywnych, skupiający się 
na szeregu działań edukacyjnych, skierowanych zarówno 
do wewnątrz (kodeks etyki, standardy obsługi klienta, etc.) 
jak i na zewnątrz (edukacja, przybliżanie nowych możli-
wości, rozwiązań, etc.). Przede wszystkim jednak należy 
zadbać o otwarcie się branży i doprowadzić do integracji 
z tradycyjnymi metodami komunikacji. Internet – tak, ale 
jako element większej całości!

Poniżej kilka ciekawszych rozwiązań, popularnych 
w roku 2003. Są duże szanse, że ich popularność będzie 
rosła także w roku 2004.

NARZĘDZIA I TECHNOLOGIA
„Intruzyjne” formy reklamy
Czyli takie, które przyciągają uwagę internautów podczas 
wędrówek po sieci. Są to przede wszystkim toplayery, 
interstitiale, brandmarki, pływające bandery, rozwijane 
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billboardy, reklamy wyposażone w dźwięk lub obraz video. 
To reklamy, które przyciągają uwagę odbiorców, ale często, 
ze względu na silną ekspozycję czy konieczność interakcji 
(np. w celu wyłączenia reklamy) wywołują irytację. 

Viral marketing 
Czyli marketing wirusowy. Forma rozprzestrzeniania infor-
macji w internecie na podobieństwo rozprzestrzeniania 
się wirusów. Wykorzystywana jest tu naturalna chęć 
dzielenia się przez internautów znalezionymi ciekawost-
kami ze znajomymi. Coraz częściej wygaszacze ekranu, 
tapety czy gry online, są produkowane w taki sposób, aby 
zainteresować internautów i nakłonić ich do przesłania 
gadżetu kolejnym osobom. Niedroga, efektywna i znacz-
nie bardziej wiarygodna metoda rozprzestrzeniania infor-
macji i promocji marki, niż w przypadku masowej i płatnej 
reklamy internetowej.

Desktop marketing
Czy prezentacja reklamy w internecie musi być związana 
z przeglądarką i stałą obecnością w sieci? Niekoniecznie! 
Okazuje się, że można prowadzić działania marketingowe 
poza oknem przeglądarki, kiedy użytkownik odłącza się 
od sieci. Kto nie zna słynnej owieczki skaczącej po ekra-
nie? Wystarczy dodać odpowiednią i przemyślaną dawkę 
reklamy do tego typu produktów, aby otrzymać nową, 
skuteczną metodę działań marketingowych.

E-mail marketing
Jak utrzymać kontakt z internautami? Jak sprawić, by nie 
zapomnieli o naszych projektach internetowych? Trzeba 
być z nim w kontakcie. Nie ma nic bardziej skutecznego 
niż poczta elektroniczna. Zapomnijmy jednak o klasycz-
nych tekstowych, nudnych i mało atrakcyjnych e-mailach. 
Nastał czas komunikacji interaktywnej, atrakcyjnej graficz-
nie, wyposażonej w animacje, dźwięk, a nawet video. 

Systemy Zarządzania Treścią
CMS – czyli Content Management System to odkrycie roku 
2003. Systemy umożliwiające samodzielną aktualizację 
treści na serwisach WWW bez konieczności znajomości 
niuansów technologicznych. Klientowi wystarcza znajo-
mość funkcjonowania pakietu biurowego typu MS Office 
oraz krótkie przeszkolenie. Rozpiętość możliwości tego 
typu rozwiązań, a co za tym idzie ich cen, jest przeogrom-
na. Rynek oferuje proste rozwiązania zwane systemami 
zarządzania treścią, będące de facto prostymi formularza-
mi HTML, przez które wprowadza się dane do bazy, proste 

pakiety autorskie, produkowane przez rodzime agencje, 
systemy średniej klasy, oraz międzynarodowe rozwiązania 
z najwyższej półki. Dobór pakietu powinien być zależny 
od potrzeb i możliwości finansowych. 

Zarządzanie relacjami
Internet wspomaga projekty CRM. Dzięki możliwości 
podłączenia praktycznie każdego człowieka na świecie 
do systemu CRM poprzez internet, a dokładnie jego „inter-
face” w postaci rozwiązań klasy eCRM, można błyskawicz-
nie zbierać, przetwarzać i analizować dane z całego świata 
przy bardzo niskich kosztach. 

eLearning
Kształcenie pracowników jest kosztowne. Szczególnie, 
kiedy jest to kilka tysięcy osób, rozlokowanych na całym 
świecie. Co zrobić, aby przeszkolić każdego z nich, a przy 
tym zoptymalizować koszty? Zainwestować w rozwiązanie 
klasy eLearning, zwane także nauczaniem na odległość 
(distance learning). Dzięki zastosowaniu systemów wyko-
rzystujących globalną autostradę, możemy znacząco obni-
żyć koszty edukacji personelu.

Jak widać z powyższych przykładów, projekty realizo-
wane z wykorzystaniem internetu można podzielić na te 
zorientowane marketingowo oraz zorientowane technolo-
gicznie. Stąd też postępująca specjalizacja agencji interak-
tywnych, które powoli zaczynają skłaniać się ku jednemu 
lub drugiemu, budując swoje kompetencje na konkretnym 
polu. Stąd tylko krok do aliansów z grupami reklamowymi 
lub technologicznymi. Efekt synergii jest dla ich zbyt atrak-
cyjny, by móc go zignorować. 

Mówiąc o aspektach technologicznych warto także 
wspomnieć, o pojawiających się oznakach dojrzewania 
rynku. W poprzednich latach, większość projektów inter-
netowych była realizowana w oparciu o otwarte i darmo-
we technologie (tzw. opensource). W chwili obecnej coraz 
większa część przedsięwzięć wykorzystuje sprawdzone 
rozwiązania światowej klasy, oparte na uznanych stan-
dardach. W dużej mierze są to rozwiązania płatne, raczej 
kosztowne, ale oferujące fachowe wsparcie, obsługę 
i serwis. Oznacza to, że powoli przechodzimy od testo-
wych, pojedynczych projektów o wątpliwym znaczeniu dla 
organizacji, w stronę rozwiązań mających wpływ na dzia-
łania operacyjne firm i realizację ich planów strategicz-
nych, przy czym nie ma miejsca dla działań amatorskich, 
ryzykownych i nie popartych doświadczeniem.



68 www.brief.pl

INTERNET&MOBILE2003
raport strategiczny IAB Polska

69www.iab.pl

Można sądzić, że najbliższe 12 miesięcy zaowocuje jesz-
cze bardziej dynamicznym rozwojem rynku usług interak-
tywnych, z korzyścią dla wszystkich jego uczestników. 

AGENCJE INTERAKTYWNE ZRZESZONE W INTERACTIVE 
ADVERTISING BUREAU POLSKA

Adv.pl
Adv.pl jest twórcą interaktywnych rozwiązań marketingo-
wych. Działając w obszarach: e-marketingu, kreacji oraz tech-
nologii oferuje usługi dedykowane oraz produkty efektywnie 
wspierające zarządzanie informacją marketingową. Adv.pl 
należy do: Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy 
IAA w Polsce, Interactive Advertising Bureau Polska, Stowa-
rzyszenia Marketingu Bezpośredniego, Business Centre 
Club. Adv.pl posiada certyfikat ISO 9001:2000 w zakresie 
interaktywnych rozwiązań marketingowych. Agencja wspie-
ra procesy biznesowe systemem CRM. Oferuje autorskie 
produkty efektywnie wspierające zarządzanie informacją 
marketingową. Expando to ekstranetowe, personalizowane 
narzędzie sprzedaży typu b2b realizujące procesy dystrybucji 
towarów i usług. System, wykonany w technologii JAVA, 
przeznaczony jest dla organizacji pragnących wykorzystać 
internet jako kanał kontaktów i transakcji handlowych.

Główni klienci agencji w 2003:
Conject AG, Jutrzenka S.A., Wydawnictwo Murator, 

Optiroc Polska, Polifarb

Główne realizacje w 2003 roku:
• kampania e-marketingowa (marketing wirusowy) dla 

Mastercook
• prezentacje multimedialne dla Wydawnictwa Murator
• 7 rozbudowanych serwisów WWW dla Polifarbu 

Cieszyn-Wrocław
• kampania dla marki Men’sHealth
• serwis korporacyjny dla Jutrzenki S.A.

Najważniejsze dla agencji wydarzenia na rynku interak-
tywnym w roku 2003:

Najważniejsze wydarzenia dla agencji w 2003 roku 
są związane z rozwojem portfela usług i produktów. ADV.pl 
uzyskał Certyfikat ISO 9001:2000 w zakresie interaktyw-
nych rozwiązań marketingowych, wdrożył system CRM, 
utworzył dział specjalizujący się w marketingu mobilnym, 
a następnie wyodrębnił markę adMobile (www.admobi-
le.pl) oraz wprowadził na rynek nowy produkt – desktop 
marketingowy o nazwie BrandMate.

Artegence Sp. z o.o. (dawniej 3dart.com)
Artegence /dawniej 3dart.com/ jest agencją, specjalizującą 
się w rozwiązaniach z zakresu marketingu interaktyw-
nego. Oferuje, między innymi: narzędzia komunikacyjne 
i eMarketingowe (eMail Profiler, Web Optimizer, Efinity 
XML CMS), reklamę (strategia, kreacja, media), wykony-
wanie serwisów WWW (reklamowe, promocyjne, korpora-
cyjne), wykonanie portali korporacyjnych i intranetowych 
(systemy wsparcia sprzedaży), komunikację mobile (SMS, 
WAP,  MMS, Cell Broadcasting), integrację komunikacji 
w kanałach elektronicznych oraz efektywne programy 
lojalnościowe, tworzenie interaktywnych gier.

Artegence jest Członkiem - Założycielem IAB Polska oraz 
członkiem Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego 
– organizacji branżowej, której celem jest propagowanie 
najbardziej efektywnych technik marketingu bezpośred-
niego one-2-one.

Agencja jest laureatem Grand Prix CyberKreatury 
za kampanię “Frugo.pl” oraz nagrody CyberKreatura B2C 
marketing za tę samą kampanię. 

Główni klienci agencji w 2003:
Kompania Piwowarska S.A., Bank Zachodni WBK S.A., 

Unilever Polska S.A., PGNiG S.A, Herbapol Lublin S.A., ZT 
Kruszwica S.A., Commercial Union, Allianz Polska, Sony, 
A.Blikle S.A.

Główne realizacje w 2003 roku:
• serwis WWW dla Herbapol Lublin S.A. lidera polskiego 

rynku zielarskiego
• kioski multimedialne dla Kompanii Piwowarskiej S.A.
• serwisy www.knorr.pl oraz www.rexona.pl dla Unile-

ver Polska S.A. 
• serwis „Zainwestuj korzystnie” dla BZ WBK 
• SONY – kampania reklamowa
• Jabler.com – portal gier Java (produkcja serwisów, 

kampanie online, multimedia, inne), stworzenie dla 
portalu jabler.com „Bobby Bearing 3d” - trójwymiaro-
wej gry powstałej na licencji słynnego z ZX Spectrum 
i C-64 przeboju amerykańskiej firmy Edge Games. 
Po 14 latach powrót w wersji komórkowej

Najważniejsze dla agencji wydarzenia na rynku interak-
tywnym w roku 2003:

Wydarzeniem takim było stworzenie multimedialnego 
centrum rozrywkowego dla Kompanii Piwowarskiej. Jest 
to pierwsze tego typu, zakończone sukcesem, działanie 
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w Europie Środkowo Wschodniej. Udało się połączyć apli-
kacje sieciowe, interfejs WWW, multimedialne kioski oraz 
współpracujące z nimi roboty w jeden działający orga-
nizm. Projekt ten pokazał potęgę wirtualnego świata oraz 
możliwość wykorzystania go w klasycznym BTL’u. Drugim 
ważnym wydarzeniem minionego roku było- zdaniem 
agencji- wejście na rynek usług mobilnych, w tym- mobil-
nej reklamy, gdyż fakt ten będzie miał istotny wpływ 
na sposób wykorzystania internetu w najbliższych latach.

Conecto Sp. z o.o.
Agencja Conecto Sp. z o.o. powstała w 2000 roku. Specja-
lizuje się w rozwiązaniach z zakresu marketingu interak-
tywnego, m.in. kreowaniem wizerunku w Internecie, 
e-Consultingiem, Corporate identity, Brand identity; reali-
zacją kampanii reklamowych on-line. Oferuje rozwiązania 
dla mobilnego Internetu, prezentacje i aplikacje multime-
dialne, kompleksowe usługi hostingowe. 

Conecto zapewnia swoim klientom autorski system 
do redagowania tekstowej i graficznej zawartości serwi-
sów - Step CMS.

Główni klienci agencji w 2003:
Volkswagen, ComArch S.A., PKN Orlen, Polska Rada 

Biznesu, Grupa Warta, Fundacja Międzynarodowego 
Festiwalu Teatralnego Malta, Audi, Restauracja Belvedere, 
People Can Fly, Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu - Stary 
Browar.

Główne realizacje w 2003 roku:
• kreacja nowego globalnego wizerunku w Internecie 

grupy ComArch S.A. (www.comarch.pl).
• stworzenie spójnego wizerunku wszystkich podmio-

tów wchodzących w skład Grupy Warta (www.war-
ta.pl)

• microsites dla nowych modeli Volkswagena z sektora 
premium: Phaeton.pl, Touareg.pl

• kampanie reklamowe dla Volkswagena (Touran. 
Więcej niż rodzinny; Polo. Jest wspaniały. To nie plot-
ka;  „Usiądziesz z wrażenia”)

• Painkiller by People Can Fly (www.peoplecanfly.com)

Najważniejsze dla agencji wydarzenia na rynku interak-
tywnym w roku 2003:

Najważniejszym wydarzeniem dla firmy w 2003 roku 
było powołanie ogólnopolskiej sieci klubów interneto-
wych e24 Sp. z o.o. (www.e24.pl) - spółki córki Conecto. 
Pierwszy klub uruchomiony został w Poznaniu, w Centrum 

Handlu Sztuki i Biznesu Stary Browar. Sieć oferuje niespo-
tykane dotąd w Polsce standardy publicznego korzystania 
z Internetu: 100 stanowisk komputerowych z 17 calowy-
mi, ciekłokrystalicznymi monitorami, łącza 22Mbit/s, Hot 
spot, telefonię internetową. W klubach obowiązuje taryfo-
wy system opłat (już od 50 gr).

digital One Sp. z o.o.
Agencja doradza firmom jak kompleksowo i w sposób inno-
wacyjny wykorzystać interaktywne media, projektuje apli-
kacje internetowe oraz specjalistyczne oprogramowanie, 
kreuje i realizuje kampanie reklamowe w internecie oraz 
z wykorzystaniem technologii mobilnych, a także tworzy 
narzędzia do nowoczesnej komunikacji marketingowej. 
Usługi digital One obejmują: business consulting, online 
marketing, website design, viral marketing, desktop marke-
ting, marketing partyzancki, mobile marketing, internet 
technology, wdrożenia systemów klasy CMS, rozwiązania 
eLearning, integrację z kampaniami realizowanymi offline.

Główni klienci agencji w 2003:
DaimlerChrysler Automotive Polska, Hasbro Poland, 

MTV, MultiBank / BRE Bank, PepsiCo, Pepsi Central Euro-
pean Group, Renault, Schering AG, Sony Ericsson, Teleko-
munikacja Polska

Główne realizacje w 2003 roku:
• międzynarodowy projekt interaktywny dla 7UP – „Fido 

Dido”, obejmujący Polskę, Węgry, Czechy i Słowację 
• eventy multimedialne (m.in. MTV, Sunsilk) z wykorzy-

staniem MMS’ów 
• kompleksowa obsługa działań interaktywnych Daim-

lerChrysler (portal Mercedes-Benz, serwisy specjalne, 
multimedia, intranet, system dealerski, wdrożenia 
technologiczne)

• program motywacyjny i ekstranet Sony Ericsson – „Gra 
warta T610”

• gra inwestycyjna online dla MultiBanku  – „MultiGra”
• interaktywna akcja „Jesteśmy z Wami” realizowana 

w Sieci dla Telekomunikacji Polskiej (WWW, działania 
lojalnościowe, konkursy)

Najważniejsze dla agencji wydarzenia na rynku interak-
tywnym w roku 2003:

Rok 2003 był dobrym rokiem nie tylko z punktu widze-
nia agencji, ale także całej branży. Dzięki konsekwentnej 
realizacji nowej strategii, obranej na początku 2003 roku, 
firma rozpoczęła współpracę z nowymi Klientami, umocni-
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ła relacje z dotychczasowymi oraz nawiązała strategiczne 
partnerstwo ze spółkami grupy Euro RSCG w Polsce. 
Wszystko to zaowocowało znaczącym wzrostem obrotów, 
jeszcze przed oczekiwanym ożywieniem całej gospodarki, 
co dobrze rokuje na kolejne lata działalności.

Agencja nawiązała korzystne partnerstwa technologicz-
ne (m.in. z RedDot Solutions), jej realizacje nagrodzono 
w branżowych konkursach (Boomerang oraz Złota Strza-
ła). Jako pierwsza firma w Polsce wykorzystała MMS’y 
w komercyjnym projekcie reklamowym. 

Spółka digital One znalazła się w pierwszej dziesiątce 
rankingu „FAST 50 CE Deloitte & Touche” dla firm Europy 
Środkowej z sektora zaawansowanych technologii, zajmu-
jąc - jako jedyna polska agencja interaktywna - pozycję 
w pierwszej dziesiątce (VII) w kategorii „Rising Stars”.

e-point S.A.
e-point SA to wyspecjalizowany internetowy software 
house, uzupełniony o kompetencje marketingowe. Dostar-
cza rozwiązania pozwalające na wykorzystanie internetu 
jako medium wspierającego obsługę klienta, komunikację 
z siecią sprzedaży oraz budowanie lojalności.

Trzon e-point SA stanowi zespół technologiczny skła-
dający się z architektów, managerów i programistów, 
którzy projektują i dostarczają, dostosowane do potrzeb 
klienta, rozwiązanie. Obok właściwego doboru narzędzi 
technologicznych i skutecznej implementacji rozwiązania 
firma stara się zagwarantować sukces projektów inter-
netowych poprzez unikalne podejście do ich warstwy 
użytkowej. Dlatego o wartości ostatecznych rozwiązań 
decyduje atrakcyjny i ergonomiczny interfejs użytkownika 
oraz skuteczność działań e-marketingowych.

Główni klienci agencji w 2003:
Grupa ING, Toyota Motor Poland, Coca-Cola Poland 

Services, Inteligo, Bank Zachodni WBK, Bank Gospodarki 
Żywnościowej, Nationwide, Polkomtel, Henkel, BASF

Główne realizacje w 2003 roku:
• internetowy system lojalnościowy dla Coca-Cola
• serwis internetowy i system konfiguracji samochodów 

dla Toyota Motor Poland
• serwis internetowy i ekstranet dla Nationwide
• serwis korporacyjny Banku Gospodarki Żywnościowej
• serwis Banku Pocztowego
• kampanie internetowe dla Toyota, Lee, Wrangler, BGŻ

HYPERmedia
Agencja świadcząca kompleksowe usługi e-marketingowe. 
W jej ofercie znaleźć można takie usługi, jak: budowa 
kompleksowych strategii łączących: badania, wsparcie 
sprzedaży, kreowanie wizerunku poprzez odpowiednie 
dobranie narzędzi. Agencja HYPERmedia zajmuje się 
tworzeniem, aktualizacją i rozbudową serwisów interne-
towych, marketingiem internetowym, budowaniem marki, 
tworzeniem i wdrażaniem programów lojalnościowych, 
public relationson-line, event’ami online, sponsoringiem. 
Świadczy także usługi hostingowe – oferuje klientom hosto-
wanie domen oraz możliwość zakładania i administracji kont 
e-mail jako narzędzia marketingowego. Przygotowuje 
kreacje bannerowe dostosowane do różnorodnych wyma-
gań technologicznych klienta. Przygotowuje efektywne 
media plany i dokonuje zakupu powierzchni reklamowej, 
prowadzi też stały monitoring akcji promocyjnych oraz nieza-
leżny audyt efektywności działań oparty o system Gemius.

Główni klienci agencji w 2003:
PKO Bank Polski S.A., PTC ERA, Procter & Gamble, 

Oracle, PZU Życie, PKO Credit Suisse, PZU S.A., VIVA TV, 
Komisja Unii Europejskiej w Polsce, Philip Morris

Główne realizacje w 2003 roku:
• www.viva-tv.pl
• www.tfipzu.pl
• www.gemius.pl
• www.obligacjeskarbowe.pl i promocja OSP
• www.olay.pl
• www.centrumdoradztwa.pl
• www.podaruj.pl

Najważniejsze dla agencji wydarzenia na rynku interak-
tywnym w roku 2003:

Najważniejszym wydarzeniem było otrzymanie tytułu 
agencji interaktywnej roku. Nagroda przyznawana przez 
branżę ma dla agencji wyjątkowe znaczenie. HYPERmedia 
otrzymały także „Złotą strzałę” za najlepszą prezentację 
multimedialną oraz sukces strategii e-marketingowej przy-
gotowanej dla Ministerstwa Skarbu, a dotyczącej emisji 
Obligacji Skarbu Państwa. Hypermedia to także zwycięzca 
ubiegłorocznego przetargu na obsługę budżetu e-marke-
tingowego Oracle Polska. 

Internet Designers sp. z o.o.
Agencja Interaktywna Internet Designers (ID) jest agencją 
typu full service. ID jest jedną z najstarszych i najwięk-
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szych agencji interaktywnych w Polsce – działa na rynku 
od końca 1996 roku. Od tego czasu zrealizowała kilkaset 
projektów interaktywnych, w tym wiele międzynarodo-
wych.

                                    
ID oferuje kompleksowe usługi z zakresu:

• strategii interaktywnych (analizy potrzeb, rentowno-
ści, konkurencji), strategie reklamowe, planowanie 
i prowadzenie projektów, badania

• kreacji (layouty stron, narzędzia interaktywne, syste-
my nawigacji, grafika i dźwięk, gry online, copywriting 
i inne)

• promocji (planowanie i zakup mediów, e-mailingi, linki 
sponsorowane, optymalizacja w wyszukiwarkach, 
marketing wirusowy i mobilny)

• wykorzystania najnowszych technologii (projektowa-
nie i integracja aplikacji, programowanie, hosting) 

Główni klienci agencji w 2003:
Beiersdorf-Lechia, Cityboard Media, Europejski Fundusz 

Leasingowy, General Motors
Polska, Heinz Polska, Lukas i Lukas Bank, Nestle Polska, 

Pudliszki, Winiary

Główne realizacje w 2003 roku:
• Realizacja i rozbudowa serwisów WWW:
 - Beiersdorf-Lechia – www.nivea.pl
 - Europejski Fundusz Leasingowy – www.efl.pl
 - General Motors Polska – www.opel.pj
 - Mieszko – www.zozole.pl
 - Siemens Polska – www.siemens.pl
 - Winiary – www.winiary.pl
• Kampanie reklamowe online:
 - Europejski Fundusz Leasingowy
 - Cityboard Media 
 - DeDietrich
• Prezentacje multimedialne:
 - General Motors Polska,
 - Phoenix Press Media,
 - Wrocławskie Porty Lotnicze
• Identyfikacja wizualna:
 - Contium
 - Unity

Najważniejsze dla agencji wydarzenia na rynku interak-
tywnym w 2003 roku:

Najważniejszym wydarzeniem był dla firmy podział na dwa 
podmioty – spółkę technologiczną i agencję interaktywną.

Zmianie tej towarzyszyły zmiana formy prawnej oraz 
odświeżenie wizerunku marki „Internet Designers” i logo 
firmy. Zmiany dotyczyły nie tylko wizerunku zewnętrznego 
firmy, ale wpłynęły istotnie na organizację pracy i kontak-
tów z klientami. Nowe rozwiązania z zakresu marketingu 
interaktywnego, które pojawiły się w ofercie firmy, umożli-
wiły pozyskanie nowych klientów i rozszerzenie współpra-
cy z dotychczasowymi klientami.

Rozszerzony został również zakres podmiotów współpracu-
jących z agencją – obecnie ID przy realizacji projektów współ-
pracuje m.in. z firmami badawczymi, portalami tematycznymi 
i serwisami WWW, agencjami ATL i BTL, firmami doradczymi 
i szkoleniowymi, studiami graficznymi,  producentami płyt i 
studiami nagraniowymi, socjologami i psychologami.

Na przestrzeni roku 2003 agencja zrealizowała kilkana-
ście udanych wdrożeń systemu zarządzania treścią UNITY 
(www.unity.com.pl). Pod koniec roku została członkiem 
IAB Polska.

Interactive Marketing Partner Sp. z o.o.
Interactive Marketing Partner działa od 1999 roku i specjalizuje 
się w budowaniu lojalnych społeczności internautów, tworze-
niu i realizacji strategii mających na celu gromadzenie baz 
konsumenckich. Interaktywność jaką daje internet czy telefo-
nia komórkowa jest wykorzystywana do stałej i ciągłej komu-
nikacji między klientami a ich konsumentami. IMP to: serwisy 
WWW (korporacyjne, produktowe), programy lojalnościowe, 
konkursy, narzędzia wspomagające sprzedaż (CRM), kampanie 
reklamowe (strategia komunikacji + kreacja), IMP do realizo-
wania kampanii reklamowych i e-mailingu wykorzystuje takie 
narzędzia jak: DFA 5.0 Double Click, Jet.Mail. 

Główni klienci agencji w 2003:
Warner Bros, Puls Biznesu, Ad.net, BPEP, Union Invest-

ment, Fashion TV, Radio 94

Główne realizacje w 2003 roku:
• promocja III części Władcy Pierścieni Powrót Króla
• strategia newsletterowa dla Pulsu Biznesu
• rozbudowa FashionTV
• przebudowa: www.klub94.pl, www.imprezy.net
• system CRM dla Ad.net
Najważniejsze dla agencji wydarzenia na rynku interak-

tywnym w roku 2003:
Rok 2003 był dla IMP rokiem przełomowym. Firma 

przeszła reorganizację, która pozwoliła jej repozycjono-
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wać swoje miejsce na rynku. Zaowocowało to wdroże-
niem zaawansowanego oprogramowanie do wysyłania 
i monitorowania wysyłek e-mail. Jet.Mail jest obecnie 
najbardziej zaawansowanym na polskim rynku syste-
mem, którego statystyki kampanii e-mailingowych mogą 
konkurować z podobnymi systemami w Europie Zachod-
niej. Zostały również wdrożone inne narzędzia z serii Jet: 
Jet.CMS, Jet.PR, Jet.Net, co pozwoliło zintegrować i upro-
ścić wykorzystanie różnych kanałów komunikacji online. 
Firma pozyskała nowych klientów, takich jak: Maspex, 
Union Investment oraz Warner Bros.

K2 Internet SA
K2 specjalizuje się w prowadzeniu strategicznych projektów 
marketingowo-sprzedażowych w mediach interaktywnych. 
Dzięki unikalnemu połączeniu kompetencji w zakresie 
strategii, kreacji i technologii, maksymalizuje efektywność 
ekonomiczną realizacji celów marketingowych klientów. 

W zakresie usług K2 znajdują się: serwisy WWW, 
reklama, promocja, PR i marketing bezpośredni w sieci, 
multimedia i mobile marketing. Obsługa full service 
obejmuje: badania, analizy i planowanie e-marketin-
gowe, kreację, produkcję i realizację oraz monitoring 
efektów kampanii.

Potencjał strategiczny K2 opiera się jest na wyspe-
cjalizowanym dziale konsultingu, własnej metodologii 
i Bazie Wiedzy. Oryginalność kreacji potwierdza 10 nagród 
konkursowych – w tym GrandPrix na CyberKreaturze 2003. 
Wykorzystując wszystkie ważne technologie internetowe, 
wyróżnia się rozwiniętą infrastrukturą i kompetencjami 
integratorskimi.

Główni klienci agencji w 2003:
Bank BPH PBK, Ford, Kompania Piwowarska, Ikea, 

Michalin, Nokia, Polpharma, PZU Życie, Symantec, Volvo

Główne realizacje w 2003 roku:
• www.kartykredytowe.pl – wyjątkowo wysoka sprze-

daż kart kredytowych (dla Banku BPH)
• www.lechsport.pl – jeden z największych wortali 

sportowych w polskim internecie (dla Kompanii Piwo-
warskiej)

• www.pzuzycie.pl/pogodnajesien – wykorzystanie 
technologii video online oraz integracja czatu online 
z call center (dla PZU Życie)

• www.bezposlizgu.pl – wyróżnienie w konkursie Złote 
Orły (dla Michelin Polska)

Najważniejsze dla agencji wydarzenia na rynku interak-
tywnym w roku 2003:

W roku 2003 agencja pozyskała kilkunastu znaczących 
nowych klientów oraz rozwinęła obsługę dotychczaso-
wych, dzięki czemu uzyskała ponad pięćdziesięcioprocen-
towy wzrost przychodów. Fundusz bmp AG uznał agencję 
za jedną z najszybciej rozwijających się spółek e-marketin-
gowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

K2 wzbogaciła listę zdobytych nagród o nagrodę 
(www.e-pis.pl) oraz wyróżnienie (www.bezposlizgu.pl) 
na konkursie Złote Orły. Została również uznana przez 
„Media i Marketing Polska” za najbardziej kreatywną 
agencję interaktywną w kraju.

W roku 2003 przeprowadzono strategiczną reorga-
nizacja agencji, przygotowującą ją do nowego etapu 
rozwoju. Objęła ona: podniesienie kapitału agencji, 
rozszerzenie zarządu, stworzenie działu strategicznego 
konsultingu e-marketingowego, budowę Bazy Wiedzy, 
stworzenie i obsadzenie czterech nowych stanowisk 
dyrektorskich.

OS3 multimedia
OS3 multimedia jest czołową polską agencją interaktyw-
ną, zajmującą się budowaniem wizerunku klienta oraz 
kształtowaniem trwałych więzi z otoczeniem poprzez 
internet i nowe media. Specjalizuje się w tworzeniu 
zaawansowanych serwisów internetowych, prezentacji 
multimedialnych, e-marketingu i kampanii reklamowych 
online. Agencja jest częścią grupy medialnej OS3 group, 
w skład której wchodzą również firmy RSI internet, JOTKA 
print design i INIS fotografia.

Główni klienci agencji w 2003:
Johnson&Johnson, MediaMarkt, ING Nationale Neder-

landen, Reporter, English First, Nobiles, TelePizza Poland, 
W. Kruk, Sampo

Główne realizacje w 2003 roku:
• seria prezentacji multimedialnych dla  ING Nationale 

Nederlanden
• serwis www.reporter.pl, który rozwija się i zmienia 

jednocześnie z materiałami promocyjnymi offline
• początek współpracy z Johnson&Johnson (kampanie 

reklamowe online, prezentacje wewnętrzne dla marek 
– Carefree, KY, O.B., Neutrogena (gadżety interaktywne).

• współpraca z Media Express (prezentacja multime-
dialna, serwisy www.superlinia.pl i www.media-
express.pl)
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Najważniejsze dla agencji wydarzenia na rynku interak-
tywnym w roku 2003:

Miejsce na shortlist konkursu Cannes Lions 2003 
w kategorii Cyber Lion oraz na shortlist konkursu Goldem 
Drum 2003 w kategorii web sites. Początek pracy agencji 
na rynkach międzynarodowych – realizacja pierwszych 
projektów dla Klientów na rynku amerykańskim. Stwo-
rzenie pierwszego polskiego narzędzia do e-mail marke-
tingu, dostępnego w modelu ASP – SARE (www.sare.pl). 
Wykorzystanie SARE umożliwia zarządzanie bazami 
danych, dostarczanie wyselekcjonowanych informacji, 
pełną personalizację korespondencji oraz bieżące anali-
zowanie efektów prowadzonych kampanii e-mailingo-
wych.

WebService Sp. z o.o. 
WebService wchodzący w skład Grupy SOLIDEX, należy 
do jednych z najbardziej doświadczonych firm nowych 
technologii. Inwestycja SOLIDEX jest elementem realizo-
wanego programu „SOLIDne Systemy Teleinformatyczne”. 
Założony w 1996 r. WebService zrealizował do tej pory 
ponad 300 projektów technologicznych, marketingowych, 
konsultingowych oraz informatycznych dla największych 
polskich i zagranicznych firm.  Wykorzystując internet 
i technologie mobilne oferuje: e-technologie, e-konsulting, 
portale korporacyjne, intranet i ekstranet, e-marketing, 
aplikacje e-commerce, multimedialne kursy e-learning, 
interfejsy dla systemów IT.

Firma projektuje systemy pod specyficzne wymagania 
klienta, oferując produkty partnerów technologicznych 
oraz własne rozwiązania softwarowe.

Główni klienci agencji w 2003:
Bank Pekao S.A., Grupa Żywiec S.A., McDonald’s Polska, 

Michelin Polska, Panasonic Polska, Pliva Kraków Zakłady 
Farmaceutyczne, PLL LOT, Polski Komitet Olimpijski, Tchibo 
Warszawa, Unilever Polska

Główne realizacje w 2003 roku:
• portal wewnętrzny (intranet) dla Pliva Kraków w tech-

nologii J2EE z systemem CMS
• serwis WWW i intranet dla Tchibo Warszawa wraz 

z systemem CMS RedDot
• portal korporacyjny dla SOLIDEX S.A. wraz z systemem 

CMS RedDot
• portal Olimpijski dla PKOL wraz z systemem CMS 

RedDot
• kampania multimedialna „Firma i Ja” dla Pekao S.A.
• analiza przedwdrożeniowa i konsulting dla Microsoft 

(realizacja portalu produktowego)

Najważniejsze dla agencji wydarzenia na rynku interak-
tywnym w roku 2003:

Najważniejszym wydarzeniem dla WebService było 
pozyskanie inwestora strategicznego – firmy SOLIDEX S.A. 
Dzięki, temu, WebService, uzupełniając ofertę partnera, 
rozpoczął szybki rozwój technologiczny i biznesowy. 

Innymi ważnymi wydarzeniami w 2003 roku były 
między innymi – uzyskanie pozycji lidera na rynku 
agencji interaktywnych (ranking miesięcznika Impact), 
otrzymanie (jako jedyna firma w Polsce) statusu certy-
fikowanego partnera i AdvancedPartnera firmy RedDot 
Solutions, wygranie Międzynarodowego Konkursu 
Marketingu Bezpośredniego „Boomerang” (program 
lojalnościowy BIRLive dla marki Żywiec) oraz nominacja 
w ogólnoświatowym konkursie nowych technologii „The 
Stockholm Challange Award”, za działania interaktywne 
dla marki Żywiec. 

Istotne było dla firmy także wdrożenie autorskiego 
rozwiązania Enterprise Project Management Portal 
i eCRM Portal – aplikacji, które wprowadziły nową 
jakość w zarządzaniu projektami i relacjami z Klienta-
mi. Od strony technologicznej – wdrożenie rozległego 
portalu korporacyjnego dla Pliva Kraków w technologii 
J2EE.



74 www.brief.pl

INTERNET&MOBILE2003
raport strategiczny IAB Polska

75www.iab.pl

Mobile
MOBILE MARKETING
Pojęcie marketingu mobilnego jest ściśle związane z poja-
wienieniem się nowego medium, jakim jest bezprzewo-
dowe urządzenie komunikacyjne. Do tej grupy należy 
zaliczyć przede wszystkim telefony komórkowe oraz PDA 
(ang. Personal Digital Assistant – palmtopy, pocket PC). 
Urządzenia mobilne, poza swoimi głównymi funkcjami 
komunikacyjnymi oraz zastosowaniami marketingowymi 
(m-marketing),  stają się także kanałem handlu elektro-
nicznego (m-commerce). 

Telefon komórkowy ma zazwyczaj jednego właściciela, 
co z góry określa jego indywidualny, spersonalizowany 
charakter. Telefon komórkowy towarzyszy właścicielowi 
prawie bez przerwy, w różnych sytuacjach i miejscach. 
Pozwala na natychmiastową dwukierunkową komunika-
cję, ma także wielkie znaczenie dla procesu komunikacji 
marketingowej czy handlowej.

W Polsce telefon komórkowy posiada już ponad 15 
milionów osób. IAB Polska szacuje, że z końcem 2006 
roku nasycenie rynku telefonii komórkowej wyniesie 80%. 
Znaczenie rynku marketingu i handlu mobilnego, choć 
wciąż jest to nowość na polskim rynku komunikacji marke-
tingowej, rośnie bardzo dynamicznie.

Jedną z najpopularniejszych obecnie usług związanych 
z technologiami mobilnymi są usługi Premium SMS (Pre-
mium Rate Services). Premium SMS lub Premium MMS 
daje możliwość pobierania specjalnych, podwyższonych 
opłat w stosunku do kosztu standardowego komunikatu. 
Wiadomości takie są wysłane na specjalny, skrócony numer 
(4, 5 lub 6 cyfrowy). Do kategorii Premium zalicza się także 
pobranie dodatkowej opłaty w trakcie sesji WAP. Opłata 
doliczana jest przez operatora sieci do rachunku telefo-
nicznego abonenta lub odliczana z jego konta pre-paid. 
W 2003 roku Polacy wysyłali kilka milionów komunikatów 
SMS typu Premium w ciągu miesiąca. Wyniki pierwszego 
kwartału 2004 potwierdzają stały wzrost zainteresowania 
użytkowników tymi usługami. 

PREMIUM SMS
Pierwszą i dotąd najbardziej popularną usługą tego typu 
w zarówno w Polsce jak i na świecie jest SMS Premium. 
Wszyscy polscy operatorzy udostępnili tę usługę w poło-

wie 2001, a pierwszym jej komercyjnym zastosowaniem 
było głosowanie przy pomocy wiadomości SMS w progra-
mie „BigBrother” emitowanym przez stację TVN. 

Wysłanie wiadomości SMS na numer Premium stanowi, 
zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego, złożenie oferty, 
a umowa zostaje zawarta dopiero wtedy, gdy zapraszają-
cy do jej składania przedsiębiorca przyjmie tę ofertę. Przy-
jęcie to z reguły nie wymaga złożenia zwerbalizowanego 
oświadczenia woli, lecz zgodnie z art. 69 Kodeksu cywil-
nego może być wyrażone przez wykonanie świadczenia 
we właściwym czasie. Wysłanie  wiadomości SMS stanowi 
jednocześnie opłatę za usługę mobilną. Usługami zamó-
wionymi i opłaconymi tym sposobem mogą być serwisy 
informacyjne lub rozrywkowe, tzw. logo operatora („logo 
na komórkę”), dzwonek do telefonu, tapeta, gra Java. 
Premium SMS są wykorzystywane także do pośredniego 
uzyskania dostępu do stron WWW wymagających rejestra-
cji lub podania hasła dostępu. W tym przypadku użytkow-
nikowi przesyłany jest zwrotnie wymagany kod.

Popularną praktyką jest integracja usług Premium 
i innych mediów – udział w głosowaniach (np. programy 
telewizyjne typu reality show – BigBrother, Bar, Idol, listy 
przebojów), uczestnictwo w konkursach lub quizach, 
grach SMS (najczęściej połączonych ze stronami WWW 
– np. NOKIA Game). SMS Premium może także służyć 
pozyskiwaniu środków na cele charytatywne (Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy).

Opłaty, pobierane przy pomocy SMS Premium, są tary-
fikowane w 10 przedziałach kwotowych. Wysokość takiej 
opłaty zawarta jest w numerze serwisu. Numeracja i taryfi-
kacja serwisów Premium w Polsce jest spójna u wszystkich 
3 operatorów. Taka standaryzacja nie jest normą w Euro-
pie – np. w Wielkiej Brytanii i Niemczech taryfy i numera-
cja nie są ustalane na tym samym poziomie dla wszystkich 
operatorów krajowych. Ułatwia to partnerom polskich 
operatorów (Idea, Era, Plus) rezerwację i uruchomienie 
tego samego numeru u każdego z nich. Jest to jeden 
z kluczowych czynników skuteczności komunikacji.

Od września 2003 polscy operatorzy sieci komórkowych 
wprowadzili nowy, pięciocyfrowy system numerowania 
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usług Premium. Zmiany te są bezpośrednio związane 
z szybkim wyczerpaniem się numeracji czterocyfrowej. 
Funkcjonowanie numerów czterocyfrowych obecnie obsłu-
giwanych przez operatorów Premium zostało utrzymane 
na okres przejściowy, niezbędny do ich wygaśnięcia. Obec-
nie numery czterocyfrowe zarezerwowane są na potrzeby 
serwisów uruchamianych bezpośrednio przez operatorów 
sieci mobilnych.

Z SMS Premium, a szczególnie z serwisami informacyjny-
mi, związana jest ilość i czas przesyłania zwrotnych wiado-
mości SMS – czyli treści przesyłanych do abonenta, który 
już nabył usługę. Są to treści zamówionego serwisu (wia-
domości pogodowe, sportowe, giełdowe, branżowe, etc.) 
lub potwierdzenie przyjęcia głosu, kody dostępu do stron 
WWW oraz wszelkiego typu podziękowania. Dopuszczal-
na ilość zwrotnych wiadomości SMS do abonenta jest 
negocjowana z operatorem i uzależniona od wysokości 
prowizji (revenue sharing) oraz wartości taryfy.

FUNKCJE OPERATORÓW
Operatorzy sieci komórkowych, poza zapewnieniem 
kontroli nad infrastrukturą, na którą składa się SMSC (Cen-
trum SMS), pełnią także funkcję rozliczeniową. Są bezpo-
średnio odpowiedzialni za pobranie opłat od abonenta. 
Niektóre serwisy i usługi dostępne za pomocą SMS 
Premium są prowadzone i utrzymywane bezpośrednio 
przez operatorów komórkowych (głównie w sieci ERA). 
W takiej sytuacji całość przychodów trafia do operatora. 

Jednak w większości przypadków płatne usługi nie 
są świadczone przez operatorów, lecz innych dostawców 
treści. W takiej sytuacji operator pobiera prowizję od każdej 
wysłanej wiadomości Premium SMS (formalnie to operator 

kupuje dany serwis, treść, usługę od firmy korzystającej 
z danego numeru SMS i odsprzedaje go swoim abonen-
tom). Wysokość tej prowizji jest uzależniona od taryfy, 
ilości wiadomości zwrotnych wysyłanych do abonenta, 
wolumenu ruchu na danym numerze i innych czynników 
biznesowych – np. renomy rynkowej partnera, czasu 
współpracy, etc. Dokładna wysokość prowizji nie jest 
zazwyczaj ujawniana i wynosi, w zależności od zapisów 
umowy, od 45 do 70%. 

W porównaniu z systemami prowizyjnymi, obowią-
zującymi w krajach europejskich, wysokość prowizji 
w Polsce jest wysoka. W Europie przeciętna prowizja 
operatora wynosi 20-25%. Nie obejmuje ona jednak 
kosztów technicznych, kwestii tzw. „złych długów” (nie-
ściągniętych opłat z rachunków abonentów korzystających 
z usług Premium) oraz odpowiednich progów ilościowych, 
niezbędnych do uruchomienia numerów Premium. Tak 
więc realnie różnice te są mniejsze niż te, wynikające 
z samych tabel prowizyjnych. Szansą na obniżenie 
prowizji przez operatorów jest obserwowana tendencja 
wzrostu wartości treści przesyłanych za pośrednictwem 
telefonów komórkowych. Wydawcy – tworzący content 
o wyższej jakości – domagają się za niego wyższych opłat. 
Wzrost jakości usług wymuszają także sami użytkowni-
cy. Wydaje się więc, że ustanowienie proporcji zysków 
korzystniejszych dla wydawców jest możliwe. Im większa 
konkurencja pomiędzy dostawcami treści, tym szersze 
pozostaje pole do negocjacji. Operatorzy nie aspirują 
do przejęcia roli wydawców. Przy udostępnianiu nowych 
usług zawsze korzystać będą z treści dostarczonych przez 
partnerów zewnętrznych. Zarysowuje się więc coraz więk-
sza elastyczność operatorów komórkowych w zakresie 
negocjacji podziału proporcji zysków.

Do kosztów dzierżawy numeru SMS Premium należy doli-
czyć opłatę aktywacyjną, abonamentową, koszty podłącze-
nia do Centrum SMS. Ponadto warto sprawdzić czy nie okaże 
się konieczne pokrycie kosztów zakupu i utrzymania aplikacji 
obsługującej serwisy oraz komunikującej się z SMSC. 

Ze względu na sezonowy charakter większości usług 
Premium SMS (np. 2-tygodniowy konkurs) dla większości 
firm te dodatkowe koszty mogą się okazać zbyt wysokie. 
Stąd też bardzo dynamiczny rozwój pośredników w zakre-
sie tych usług (tzw. agregatorów). Dzierżawią oni kilka 
lub kilkanaście numerów w różnych taryfach i posiadają 
szybkie i stabilne połączenia z SMSC operatorów. 

Opłata 
(netto)

Numeracja 
„stara” (4 cyfry) Numeracja „nowa”

50 gr 70xx 70xxx
1 zł 71xx 71xxx
2 zł 72xx 72xxx
3 zł 73xx 73xxx
4 zł 74xx 74xxx
5 zł 75xx 75xxx
6 zł 76xx 76xxx
7 zł 77xx 77xxx
8 zł 78xx 78xxx
9 zł 79xx 79xxx
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Typ serwisu Zasada działania Przykłady

Głosowanie

SMS jest typowym kanałem zwrotnym 
z jednoczesnym pobraniem opłaty za „prawo 
oddania głosu”. Koszt takiej wiadomości 
jest niski i wynosi zwykle od 50 gr do 2 zł. 
System głosowania mogą być binarne – np. 
odpowiedź TAK lub NIE lub bardziej złożone 
– oddanie głosu na jeden z 30 utworów, lub 
10 uczestników programu TV.

Listy przebojów (głownie radio), reality show 
(Bar, Idol), sondy internetowe (głosowanie 
przez SMS, którego wyniki dostępne są na 
stronie internetowej organizatora).

Serwisy informacyjne

Jedna z najpopularniejszych usług. Wysyłając 
SMS abonent zamawia serwis (pull) i 
otrzymuje od jednego do kilkudziesięciu 
powiadomień SMS z informacjami na 
określony temat. Okres obowiązywania usługi 
zależy w dużym stopniu od dostawcy treści 
i może trwać np. jeden dzień, tydzień, 
miesiąc itp. 

SMS za 9 zł (netto) zamawia się serwis 
„prognoza pogody”, przesyłany z prognozą 
na dany dzień każdego ranka, przez okres 
jednego miesiąca (30 informacji).

dzwonki, ikonki, gry 
Java, tapety

Abonent zamawia i płaci SMS Premium za 
dzwonek, ikonkę itp., zwrotnie otrzymuje 
dany element lub zakładkę WAP z informacją 
gdzie jest on dostępny. 

WAPSTER, WAPACZ, (wiele serwisów, także 
w modelu afiliacyjnym)

Konkursy
Na ogół w formie quizów, często 
z nagrodami. Odpowiedzi na pytania 
przesyłane są tanim SMS (50 gr. lub 1 zł).

ERA (Święta z Erą, Konkurs Walentynkowy), 
Avantis (dla AmRest), 

Gry SMS
Różnego typu scenariuszowe lub 
interaktywne gry SMS, często z interfacem 
WWW.

Komórkowy Puchar Skoków (Pixzell 
z Przeglądem Sportowym), Mój Pingwin (ERA)

Kody dostępu

Płacąc SMS Premium abonent otrzymuje 
kod dostępu do witryny WWW (czasowy, 
ilościowy), lub płaci za usługę (rejestracja 
konta)

Serwisy erotyczne, archiwa gazet, portale, 
blog.pl, i wiele innych

Chat 

Pozwala na anonimowe rozmowy z innymi 
użytkownikami serwisu, często z interfacem 
WWW lub nawet TV. Wypowiedzi nadsyła 
się SMS, a czyta na stronie WWW, WAP, 
kanale CBC (tylko w sieci ERA), lub otrzymuje 
„anonimowym” SMSem.

Kanały SMS czaty tematyczne w sieci ERA, 
różnego rodzaju Flirty, kilkanaście serwisów 
czatowych. Na ogół niskie opłaty 
(50 gr. – 1 zł)

Ogłoszenia
Opłata za dostępu do ogłoszeń lub za 
umieszczenie ogłoszenia (zarówno na 
serwisie WWW jak i w prasie)

Trader.pl, gratka.pl, Gazeta Wyborcza i wiele 
innych.

Serwis Charytatywny
Brak prowizji (revenue sparing), 
90-100% wartości SMS trafia do organizacji 
charytatywnej. 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Nie bez znaczenia są zazwyczaj dobre warunki finanso-
we współpracy z operatorami (ze względu na wolumen 
obrotów) oraz ich doświadczenie, zarówno technologiczne 
jak i biznesowe. Zaletą firm pośredniczących w udostęp-
nianiu usług mobilnych jest baza gotowych rozwiązań 
do prowadzenia wszelkiego typu serwisów opartych 

o SMS Premium, które w razie konieczności mogą zostać 
dostosowane do indywidualnych oczekiwań klientów. 
Największą zaletą korzystania z usług pośredników jest 
– nawet kilkukrotnie krótszy niż w przypadku bezpośred-
nich umów z operatorem – czas potrzebny na uruchomie-
nie płatnego serwisu.
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Oczywiście korzystanie z usług firm pośredniczących 
łączy się z dodatkowymi kosztami. Mogą to być zarówno 
opłaty stałe, np. za prowadzenie serwisu, typowe prowi-
zje od przychodu lub opłaty hybrydowe – połączenie tych 
dwóch typów opłat w różnych proporcjach.

Umowa 
z operatorem

Umowa 
z agregatorem usług 

Premium

PLUSY

Brak prowizji 
pośrednika
Wyłączna kontrola 
nad numerem

Jedna umowa
Szybki (na ogół) czas 
podłączenia

MINUSY

Konieczność 
podpisania 3 umów
Opłaty: aktywacyjna, 
abonamentowa
Długi czas 
podpisywania 
umowy i podłączenia

Prowizja dla 
pośrednika
Współdzielony 
numer, prefiks 
(żądanie 
wyłącznego numeru 
generuje dodatkowe 
koszty)

MMS PREMIUM
Najnowszą usługą Premium dostępną w ofercie wszystkich 
polskich operatorów jest Premium MMS. Uruchomiono 
ją komercyjnie w listopadzie 2003. Dość szybko wzbudziła 
zainteresowanie firm operujących dotychczas w zakresie SMS 
Premium. Jej pilotażowym zastosowaniem był serwis Miss 
Polonia, umożliwiający przesłanie zdjęcia kandydatki do „dzikiej 
karty” w konkursie, zaoferowany przez TVN już w lipcu 2003.

MMS premium podobnie jak SMS ma ujednoliconą tary-
fę, rozszerzoną jednak do 25 zł netto. Numery Premium 
są 6 cyfrowe i zawsze zaczynają się od liczby 9. Schemat 
numeracji jest podobny jak w tabeli opłat SMS: 9xxyyy, 
gdzie xx to taryfa, a yyy numer serwisu (np. 915001 
– MMS za 15 zł). Z tego względu MMS może służyć jako 
medium zamówienia i płatności dla serwisów identycz-
nych jak SMS, lecz droższych (powyżej 9 zł netto).

Do MMS Premium zalicza się również serwisy zamawia-
ne przy pomocy SMS Premium, ale ze zwrotnym kanałem 
w postaci MMS. Taki rodzaj usług ma zastosowanie 
w przypadku serwisów informacyjnych (pierwszy tego 
typu serwis został uruchomiony przez One2One we współ-
pracy z portalem Bankier.pl dla sieci Plus), rozrywkowych, 
erotycznych i innych, gdzie istotnym elementem przeka-
zywanej informacji jest jej wizualizacja (np. przesyłanie 
fotografii lub animacji).

WAP PREMIUM
Jedną z najciekawszych usług typu Premium jest WAP 
Premium, uruchomiony w Polsce jedynie przez PTC/ERA 
(na potrzeby wewnętrznych serwisów Dzwonki i Ikonki 
już na początku 2002, a od listopada 2002 dostępny 
w pełnej komercyjnej postaci wraz ze startem portalu 
Omnix). WAP Premium pozwala na pobieranie opłat 
i zarządzanie subskrypcjami w trakcie sesji WAP 
(zarówno GPRS [General Packet Radio Service] jak i CSD 
– [Circuit Switched Data]). W związku z mnogością opcji 
system oferuje możliwość pobierania opłat za jednora-
zowy dostęp do strony, całego zasobu lub pojedynczej 
akcji. Możliwe jest także pobieranie opłat w systemie 
subskrybcji czasowych (np. 1 dzień, tydzień, miesiąc 
dostępu do sekcji lub serwisu), subskrypcji ilościowych 
(10, 30,..., 1000) lub w systemie hybrydowym (np. 20 
wejść do serwisu w ciągu tygodnia). Wysokość opłat jest 
znacznie bardziej elastyczna niż w przypadku SMS i MMS. 

AGREGATOR

ORGANIZATOR 
SERWISU

ABONENT

OPERATOR
KOMÓRKOWY

SMSC Bilingi

Treści (zasoby) 
serwisu

ro
zl

ic
ze

ni
a

rozliczenia

Operator 
obsługuje 
płatności

SMS do 
Abonenta, np.: 
serwis infor-
macyjny, logo, 
dzwonek, kod, 
podziękowanie

SMS do SMSC 
(opłata i 
zamówienie 
Serwisu)

Komunikacja 
pomiędzy 
SMSC a 
aplikacją 
obsługującą 
serwis
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System WAP Premium zawiera API (Application Program 
Interface) pozwalający na implementację tych opłat 
na dowolnym serwisie WAP (np. w portalu Interia.pl). 

MT CHARGING
Kolejnym krokiem w rozwoju rynku mobile będzie 
wprowadzenie tzw. billingu MT (ang. Mobile Termina-
ted Charging), czyli systemu pobierania przez opera-
tora opłaty wyłącznie za informację odebraną, a nie 
za wysłaną (np. za każdą odebraną wiadomość SMS lub 
MMS). Wprowadzenie billingu MT pozwoli na udostęp-
nienie bezpłatnej aktywacji subskrybcji serwisów (np. 
wiadomości biznesowe) i korzystanie z takiej usługi 
dowolnie długo (Push Services). Oczywiście użytkownik 
będzie miał możliwość rezygnacji z usługi w wybranej 
przez siebie chwili. Obecnie, po uiszczeniu jednorazo-
wej opłaty, można zamówić serwis tygodniowy lub 
miesięczny. Konieczne jest jednak ustawiczne odnawia-
nie subskrypcji. Ewentualna rezygnacja z usługi powo-
duje utratę wpłaconych, a niewykorzystanych środków. 
MT Charging pozwoli na zniesienie niedogodności 
i uelastycznienie tego typu usług.

NOWE TECHNOLOGIE
GPRS, EDGE, UMTS, IRDA, WAP, PDA, MT, 3G, i-mode, 
JAVA te oraz inne skróty i pojęcia pojawiają się w rozmo-
wach na temat zastosowań technik mobilnych niezwykle 
często. Poniżej próba przybliżenia tych, mających najwięk-
szy wpływ na rynek mobile marketing.

Przesył danych 
• GPRS (General Packet Radio Service) to technolo-

gia transmisji danych metodą pakietową. Polega 
na etapowym (transmisja jest dzielona na mniejsze 
części) przesyłaniu danych – kanał jest wykorzysty-
wany tylko w momencie transferu danych, a opłata 
jest pobierana ze względu na ilość przesłanych 
danych, a nie na czas trwania połączenia. System 
ten pozwala na przesyłanie pakietów z prędkością 
do 115 KB/s, jednak prędkość transferu jest ograni-
czona możliwościami telefonu, konfiguracją i obcią-
żeniem sieci.

• EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution) 
jest technologią radiową, która umożliwia transfery 
danych powyżej 300 KB/s, a nawet 400 KB/s. Jest 
uznawana za krok pośredni pomiędzy sieciami GSM 
a sieciami 3G czyli UMTS.

• WLAN (Wi-Fi) – bezprzewodowy szybki dostęp 

do internetu, co prawda nie związany bezpośrednio 
z telefonią komórkową, lecz oferowany w Polsce głów-
nie przez operatorów sieci mobilnych oraz TP SA. 

Interface abonenta – aparat telefoniczny:
JAVA – potoczne określenie języka programowania (J2ME 
– Java 2 Micro Edition) i stworzonych przy jego pomocy 
aplikacji użytkowych przeznaczonych, między innymi dla 
urządzeń mobilnych. Obecnie są to głównie gry – także 
sponsorowane i będące zapowiedzią gier na PC lub 
konsole. Rynek aparatów obsługujących język Java 2 Micro 
Editon stale się rozszerza. Na koniec 2003 roku w Polsce 
ok. 25% telefonów było wyposażonych w obsługę języka 
Java. Wartość sprzedaży samych gier jest szacowana jest 
na ok. 1 mln zł miesięcznie. Aplikacje i gry Java mogą być 
nośnikiem reklamowym, włącznie z możliwością pobiera-
nia reklam z internetu (model Adware).

PDA
(Personal Digital Assistant), telefoniczne aparaty hybry-
dowe. Telefony komórkowe to nie jedyne urządzenia 
mobilne, dostępne i wykorzystywane w Polsce. Drugą 
ważną grupą są urządzenia klasy PDA, które do niedaw-
na nie pozwalały na mobilną komunikację i podłączenie 
do internetu. Obecnie PDA coraz częściej posiadają 
wbudowane aparaty, przystawki telefoniczne lub karty 
Wi-Fi. Wiele zaawansowanych modeli telefonów posiada 
też funkcje i parametry typowe dla PDA (np. SonyEricsson 
P800 i P900, Era MDA). Pozwalają one na korzystanie 
z internetu w sposób o wiele wygodniejszy niż w standar-
dowym modelu telefonu z WAP, WAP 2.0 a nawet WWW. 
Umożliwiają odbieranie i wysyłanie poczty, odczytywanie 
i edytowanie typowych dla aplikacji biurowych plików, 
takich jak MS WORD, Excel, Adobe PDF. Obsługują także 
załączniki graficzne (w tym zapisane w technologii 
Macromedia Flash), animacje video czy muzykę. Ekrany 
dotykowe, opcjonalne klawiatury i manipulatory, coraz 
większe ekrany o dużej rozdzielczości i ilości kolorów 
oraz coraz pojemniejsze baterie i zmniejszone zuży-
cie energii pozwalają w wielu sytuacjach całkowicie 
zastąpić komputer. Ekrany o rozmiarach 320x208 lub 
320x320 pixeli to rozdzielczość zaledwie o 50% mniej-
sza niż typowa rozdzielczość ekranu komputera sprzed 
kilku lat (rozdzielczość 640x480 to taka, do której wiele 
stron internetowych dostosowanych jest jeszcze dzisiaj). 
PDA i telefony hybrydowe oparte są na ogół na jednym 
z kilku dominujących na rynku systemów operacyjnych 
– Symbian, Pocket PC (Microsoft), Palm OS i pozwalają 
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instalować większość dostępnych na rynku aplikacji 
z włączeniem aplikacji Java.

REKLAMA MOBILNA
Mobile advertising (nie mylić z usługami mobilnymi typu 
outdoor) jest bardzo młodą gałęzią rynku reklamowego 
na świecie. Można śmiało powiedzieć, że w Polsce ma 
charakter niszowy. Zwykle ten typ reklamy kojarzony 
jest z wykorzystaniem kampanii SMS. Tą formę promocji 
wykorzystują obecnie głównie operatorzy komórkowi 
do promocji własnych produktów. Inną grupą doceniającą 
ten kanał kontaktu z konsumentami są agencje interaktyw-
ne i sieciowe agencje reklamowe. 

SMS MARKETING
Obecnie reklama tego typu jest najczęściej wykorzy-
stywana do promocji usług mobilnych, (np. serwisów 
informacyjnych czy rozrywkowych). Celem kampanii 
jest natychmiastowe, praktyczne skorzystanie z danej 
usługi. Reklama ta używana jest też do promocji stron 
internetowych – np. zrealizowana już w 2001 roku dla 
serwisu Expander.pl kampania „Wysokie Podatki”. Popu-
larną formą wykorzystywaną najczęściej w reklamie usług 
mobilnych, dostępnych bezpośrednio z telefonu klienta, 
jest WAP Push, czyli link WAP z odpowiednim komuni-
katem, prowadzący bezpośrednio do danej usługi (np. 
w portalu Omnix). Jest to działanie zbliżone do e-mailingu 
zawierającego link lub linki do określonych stron. Istotnym 
zjawiskiem z punktu widzenia reklamodawców i sieci 
jest irytujący charakter takiego komunikatu. Dlatego też 
konieczne jest wprowadzenie zbioru zasad „dobrej prak-
tyki” reklamy mobilnej ze szczególny uwzględnieniem 
SMS i MMS. Kodeks taki jest obecnie przedmiotem analiz 
Departamentu Mobile IAB Polska.

Ustawy o ochronie danych osobowych oraz o świadcze-
niu usług drogą elektroniczną ograniczyły w dużym stop-
niu komercyjne korzystanie z tego kanału. Nakładają one 
obowiązek potwierdzonej i niedomyślnej zgody odbior-
ców na otrzymywanie komunikatów handlowych tą drogą 
(ang. confirmed opt-in) oraz dostępu do opcji wycofania 
tej zgody (ang. opt-out) w dowolnej chwili. Stosowanie 
się do tych ograniczeń formalnych jest niezmiernie istotne 
również dla skuteczności marketingu mobilnego. Według 
PTC, Enpocket współczynnik skuteczności (ang. response 
rate) dla kampanii SMS, kierowanych do osób, które wyra-
ziły na to zgodę jest kilkakrotnie wyższy niż dla e-maila czy 
direct mailingu.

Ciekawym wykorzystaniem wiadomości SMS jest użycie 
ich jako kanału zwrotnego w reklamie. Przykładem może 
być zastosowanie tego typu komunikatu w reklamie 
zachęcającej do umówienia się na rozmowę z konsultan-
tem za pośrednictwem SMS-a wysłanego na określony 
numer. W tym przypadku klient może liczyć na telefon 
zwrotny od konsultanta reklamodawcy w uzgodnionym 
terminie (ang. call back). W celu ograniczenia kosztów 
potencjalnych klientów, reklamodawcy stosują w tym 
przypadku standardowy numer o obniżonej opłacie. Koszt 
takiej wiadomości zazwyczaj wynosi od 50 gr lub 1 zł. 
Oczywiście zamiast telefonu zwrotnego za pośrednictwem 
SMS lub MMS może zostać odesłana zamówiona informa-
cja szczegółowa (np. specyfikacja, cena samochodu, adres 
dealera itp.). SMS zwrotny jest też ważnym narzędziem 
w procesie zasilania baz danych oraz pozyskiwania zgody 
na otrzymywanie komunikatów.

Od ponad roku dostępny jest w Polsce nowy produkt 
w sektorze usług mobilnych – MMS. Nowa usługa jest 
bardzo ciekawa z punktu widzenia reklamy mobilnej. 
Poza przekazem tekstowym daje możliwość dostarczenia 
do telefonu komórkowego kolorowego obrazu, animacji, 
dźwięku. Sama treść wiadomości może być znacznie dłuż-
sza niż w innych formach i zawierać nawet kilka tysięcy 
znaków, a także proste formatowanie, podział na stro-
ny, sekwencję obrazów lub stron. Różnicy jakościowej 
w odbiorze takiego przekazu nie trzeba udowadniać. 
MMS może być także wykorzystywany jako kanał zwrotny 
np. w konkursie na fotografię.

CELL BROADCAST
Najmniej znane w Polsce i równie rzadko wykorzystywane 
na świecie medium mobilne. Jego potencjał oceniany jest 
wysoko, ale wymaga bardzo przemyślanej implementacji 
przez operatora. Kanały SMS (nazwa stosowana w Polsce 
przez sieć Era – jednego operatora który uruchomił komer-
cyjnie CBC) to rozsiewcza emisja bardzo zbliżonych do SMS 
komunikatów, odbieranych przez każdy telefon w którym 
uaktywniony jest ten kanał transmisji. 

Jedynym kanałem używanym przez innych niż Era 
operatorów jest kanał 50 (tzw. cell info) – informacja 
o sieci lub obszarze, na którym w danej chwili znajduje 
się telefon. Liczba kanałów jest jednak o wiele większa 
– do dyspozycji praktycznie każdego modelu telefonu 
jest 1000 tych włączanych i wyłączanych w menu aparatu 
oraz kilkanaście tysięcy możliwych do uaktywnienia przez 
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operatora (OTA). Większość oferowanych obecnie apara-
tów posiada też możliwość łatwego zarządzania kanałami 
i otrzymywanymi wiadomościami. 

Czym się różnią Kanały SMS od zwykłego SMS? Wiado-
mości wysyłane są na zasadzie broadcastu – w jednej 
chwili kierowane są do wszystkich telefonów, które mają 
aktywowany dany kanał. Co ważne przekaz ten można 
ograniczać geograficznie nawet to obszaru jednego 
nadajnika (stacji bazowej) co pozwala – szczególnie 
w miastach – precyzyjnie kierować przekaz (np. informa-
cja o korku tylko do osób znajdujących się na tej właśnie 
drodze, informacja o promocji tylko do osób znajdujących 
się w małym promieniu od danego centrum handlowego, 
informacja o tytule filmu i godzinie rozpoczęcia seansu 
do osób w promieniu kilkuset metrów od kina na 15 
minut przed seansem itp). Obecnie Era wykorzystuje 
kilkadziesiąt kanałów, żaden jednak nie jest jeszcze kana-
łem reklamowym. 

WAP
W początkowym okresie wprowadzania tej usługi 
na polski rynek określana była jako „internet w komórce”, 
co dalekie było wówczas od rzeczywistości. Rozbudzone 
w ten sposób oczekiwania przyczyniły się do postrzegania 
technologii WAP jako mało efektywnej. Wraz z pojawie-
niem się telefonów z kolorowymi wyświetlaczami WAP 
na nowo zyskuje przychylność użytkowników. Ten rene-
sans jest niestety spóźniony, gdyż już wkrótce WAP zosta-
nie zastąpiony przez WAP 2.0, który znacznie bardziej 
zbliża się do internetu. 

Przeszkodą w komercyjnym zastosowaniu technolo-
gii WAP jest ograniczony interface użytkownika, który 
ponadto znacząco różni się w poszczególnych modelach 
telefonów. Nie bez znaczenia jest także problem stan-
daryzacji wielkości wyświetlaczy aparatów. Dostępne 
aparaty oferują rozdzielczości od 96x65 (Nokia seria 
30) do 208x320 pixeli w SonyEricsson P900 i większych 
w urządzeniach hybrydowych typu PDA. Podejście 
do reklamy na WAP musi uwzględniać te problemy. 
Formaty reklam muszą wtedy być mniejsze, reklamy 

umieszcza się często na dole strony WAP (np. Omnix) lub 
na międzystronach. Po kliknięciu w link, przed załado-
waniem właściwej strony pokazywana jest reklama (np. 
serwisu FilmWeb). W przypadku połączenia WAP, para-
metry telefonu są przekazywane do serwera, co pozwala 
na dynamiczne dostosowywanie wielkości i formatu 
reklamy do możliwości aparatu. W protokole WAP prze-
widziana jest też możliwość zastosowania uproszczo-
nego języka skryptowego, pozwalająca na realizację 
niektórych bardziej zawansowanych opcji (WAP/WML 
Script). Możliwości te istotnie rozszerza WAP 2.0 z nową 
wersją języka skryptowego i znacznie większymi możli-
wościami prezentacyjnymi.

Pierwsza profesjonalnie zrealizowana kampania 
na WAP, która miała miejsce już październiku 1999 r. (24/7 
Europe) została przygotowana z wykorzystaniem z techno-
logii WAP-push (kombinacja SMS i protokołu WAP do prze-
syłania danych). Wkrótce po tym 24/7 umieściła w swojej 
standardowej ofercie formaty reklam w standardzie WAP. 
Obecnie większość sieci adserverowych na świecie posia-
da w ofercie taki rodzaj reklamy. Reklamy na WAP (nazy-
wane „wapverts”) charakteryzują się znacznie większą 
efektywnością niż klasyczne reklamy internetowe (wyższy 
współczynnik CTR). Wynika to miedzy innymi z precyzyj-
nego doboru reklam do treści serwisu, co wpływa na ich 
bardziej kontekstowy charakter. 

MOBILE A INTERNET
Technologie mobilne coraz silniej integrują się z inter-
netem. Dlatego też wiele technik i modeli reklamowych 
znanych w internecie po niewielkich modyfikacjach znaj-
dzie już niedługo zastosowanie w marketingu mobilnym. 
Nowoczesne telefony już dziś wyposażane są w przeglą-
darki WWW (np. dostępny w Polsce SonyEricsson P900, 
z przeglądarką Opera). Pozwalają one przeglądać standar-
dowe strony internetowe, które nie są przygotowane dla 
urządzeń mobilnych, interpretują języki skryptowe (java-
script) oraz posiadają wbudowane moduły obsługujące 
technologię Flash. Obsługują więc technologie kluczowe 
dla reklamy sieciowej.
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Kanał Usługa Scenariusz Przykład

MMS MMS-push

Serwis MMS (informacyjny, rozrywkowy) 
jest jednocześnie nośnikiem reklamy. Może 
być to też „sponsorowany” serwis (różnica 
w tym przypadku będzie niewielka dla 
odbiorcy)

Serwis motoryzacyjny – odbiorca 
otrzymuje codziennie (kilka razy 
w tygodniu) MMS z kilkoma newsami 
z rynku motoryzacyjnego (nowe modele, 
technologie). Jednym z elementów 
(wielostronicowego) MMS jest reklama 
nowego modelu i nr tel. do dealera 
+ informacja o rabacie.

WAP
WAP InfoServices 
(Premium lub 
bezpłatne)

Na WAP, przy odpowiednio mniejszych 
rozmiarach grafiki, możliwa jest klasyczna 
reklama „bannerowa”. Link może 
prowadzić do strony WAP reklamodawcy 
lub aktywować połączenie z infolinią.

Reklamy tematyczne np.: w serwisie 
Biznes Omnix reklamy funduszy 
inwestycyjnych. Wielkość bannera 
dynamicznie dostosowywana do wielkości 
wyświetlacza telefonu

CBC Kanał SMS 
promocje lokalne

Kanał wymaga aktywowania przez 
odbiorcę co jednocześnie zwiększa 
poziom akceptacji dla reklamy. Na kanale 
nadawane są informacje o aktualnych 
promocjach w sklepach w danej okolicy.

Kanał może być dzierżawiony przez 
centrum handlowe np.: Galeria Mokotów 
nadaje na nim informacje o promocjach 
na jej terenie (w zasięgu centrum 
handlowego i kilkusetmetrowej okolicy). 
Co piąta wiadomość to reklama karty 
kredytowej Galeria Mokotów.

SMS SMS Premium 

SMS jako kanał zgłoszeniowy i zwrotny 
– po dokonaniu transakcji klient może 
zgłosić ją SMS (minimalnie płatnym) 
i wziąć udział w promocji.

Overnet dla Cetelem Polska – promocja 
karty AURA. Po dokonaniu transakcji 
można ją zgłosić SMS (2,44 PLN) 
i uczestniczyć w losowaniu nagród 
pieniężnych.

SMS SMS – message 
advertising

Klasyczny I najczęściej wykorzystywany 
obecnie scenariusz – SMS z reklamą 
wysyłany do odbiorców spełniających 
określone kryteria (DataBase, profile), 
którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie 
takich komunikatów (opt-in)

MobiJoy i One-2-One dla Życia Warszawy 
– SMS zachęcający do zakupu dziennika 
ze specjalnym dodatkiem i konkursem, 
wysłany do wyselekcjonowanej grupy 
odbiorców, którzy wyrazili zgodę na 
otrzymywanie komunikatów reklamowych. 
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Słownik
Adres IP
Numeryczny identyfikator serwera podłączonego do sieci 
o protokole TCP/IP.

Adserwer 
System informatyczny umożliwiający emisję i zarządzanie 
internetowych kampanii reklamowych, a także raportowa-
nie i analizę wyników kampanii.

Affinity Index 
Dopasowanie użytkowników grupy celowej na wybranej 
witrynie w stosunku do dopasowania użytkowników 
grupy celowej w całej populacji. 

Akcja 
Realizacja założeń marketingowych kampanii reklamowej, 
np. rejestracja na serwisie internetowym, zakup towaru, 
zapoznanie się z regulaminem, itd. 

Badanie site-centric
Mierzenie aktywności użytkowników internetu prowadzo-
ne od strony witryny internetowej.

Badanie user-centric
Mierzenie aktywności użytkowników w internecie prowa-
dzone od strony użytkownika. Realizowane dzięki stwo-
rzeniu panelu internautów.

Banner 
Prostokątny element reklamowy zamieszczony zazwyczaj 
na górze strony.

Billboard 
Prostokątny element reklamowy zamieszczony zazwy-
czaj na górze strony. Od bannera różni się rozmiarem 
– jest dużo większy. Najczęściej zastępuje standardowy 
banner.

Boks śródtekstowy 
Reklama graficzna zamieszczona w treści serwisu.

Brandmark
Okienko o dowolnym kształcie, otwierające się nad aktyw-
nym oknem przeglądarki.

Capping 
Nałożenie limitu liczby kontaktów z reklamą, przypada-
jących na jednego użytkownika; capping=3 oznacza, 
że pojedynczy użytkownik zobaczy reklamę maksymalnie 
3 razy.

Cell (Komórka)
Obszar geograficzny będący bazą systemu komórkowego. 
Wielkość komórki waha się od kilkunastu metrów (piko-
komórki np.: w budynkach) do kilkudziesięciu, a nawet 
kilkuset kilometrów w systemach satelitarnych.

Cookie 
Ciąg znaków, które przeglądarka pobiera z serwera podczas 
odsłony strony, a następnie odsyła z powrotem do serwera 
przy każdej odsłonie strony należącej do witryny. Dzięki 
wykorzystaniu mechanizmu cookies możliwe jest rozróż-
nianie poszczególnych profili użytkowników przeglądarek 
internetowych. Internauta samodzielnie zarządza zapisany-
mi na jego komputerze plikami typu cookie.

CPA (Cost Per Action) 
Koszt uzyskania jednej, określonej akcji wywołanej emisją 
kampanii reklamowej; stosunek liczby akcji do kosztów 
całej kampanii bannerowej; akcją może być kliknięcie, 
rejestracja, podanie adresu e-mail, podanie danych osobo-
wych, zakup, wzięcie udziału w konkursie itp. Także jako 
określenie modelu zakupu – rozliczenie w oparciu o pozy-
skane na skutek kampanii działania internautów.

CPC (Cost Per Click) 
Koszt uzyskania jednego kliknięcia w banner reklamowy; 
stosunek liczby kliknięć w banner reklamowy do kosztów 
całej kampanii bannerowej. Także jako model zakupu – rozli-
czenie w oparciu o wygenerowane kampanią kliknięcia.

CPM (Cost Per Mille) 
Koszt dotarcia z reklamą internetową do tysiąca jej 
potencjalnych adresatów; oznacza koszt 1000 wyświetleń 
bannera, wysłania e-mailingu reklamowego do 1000 
skrzynek pocztowych itd.

CR (Conversion Ratio)
Współczynnik stosowany do opisu skuteczności kampanii. 
Definiowany jako stosunek liczby osób, które kliknęły 
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na banner do osób, które po przejściu przez banner rozpo-
częły wędrówkę po stronach reklamowanej witryny. 

CTR (Click-Through-Ratio) 
Wyrażony procentowo stosunek liczby kliknięć w reklamę 
internetową do liczby jej wyświetleń; stosowany wskaźnik 
atrakcyjności kreacji reklamowej.

CTRu (Unique-Click-Through-Ratio)
Wyrażony procentowo stosunek liczby unikalnych, niezdu-
plikowanych kliknięć do osiągniętego zasięgu liczonego 
w unikalnych, niezduplikowanych internautach. 

Czas trwania odsłony
Czas, jaki upłynął pomiędzy wykonaniem danej odsło-
ny a wykonaniem następnej odsłony w ramach wizyty. 
Niezdefiniowany, jeżeli jest to ostatnia odsłona w ramach 
wizyty.

Czas trwania wizyty 
Suma odstępów czasowych pomiędzy kolejnymi odsłona-
mi wizyty. 

Długość wizyty
Liczba odsłon wykonanych przez internautę w ramach 
danej wizyty. 

Domena
Unikalna i niepowtarzalna nazwa w internecie, identyfi-
kująca adres IP. Adres domenowy jest adresem najczęściej 
stosowanym do otwarcia strony. W adresie URL strony 
internetowej określa on serwer, na którym strona się 
znajduje. Końcówka adresu domenowego określa dome-
nę główną, do której strona należy. W przypadku stron 
zarejestrowanych w Polsce będzie to domena główna. 
pl – przykładowa domena w polskiej domenie głównej: 
iab.pl. Poddomena, subdomena – część składowa dome-
ny. Przykład: www.iab.pl jest poddomeną domeny iab.pl.

Dopasowanie użytkowników grupy celowej
Stosunek liczby użytkowników grupy celowej do liczby 
wszystkich użytkowników na wybranej witrynie w okre-
ślonym czasie. 

Dopasowanie odsłon w grupie celowej
Stosunek liczby odsłon wygenerowanych przez grupę 
celową do liczby odsłon wygenerowanych przez wszystkich 
użytkowników na wybranej witrynie w określonym czasie. 

Dopasowanie wizyt w grupie celowej
Stosunek liczby wizyt wygenerowanych przez grupę 
celową do liczby wizyt wygenerowanych przez wszyst-
kich użytkowników na wybranej witrynie w określonym 
czasie. 

Expand
Forma reklamowa rozszerzająca się (dotyczy różnych 
rodajów reklam). Po najechaniu kursorem rozwija się, 
zwiększając powierzchnię (lub prezentuje się w formie 
rozwiniętej, aby po kilku sekundach ekspozycji przejść 
do formy zmniejszonej). Pozwala to na prezentację dodat-
kowych treści reklamowych.

Flash 
Technologia opracowana przez firmę Macromedia pozwa-
lająca na prezentację interaktywnych animacji w interne-
cie, wykorzystywana często do produkcji bannerów.

Flat Fee
Model zakupu powierzchni, opłata za czas emisji reklamy.

GRP (Gross Rating Point) / TRP (Target Rating Point)
Liczba odsłon wygenerowanych przez wybraną grupę celową 
w stosunku do liczby wszystkich użytkowników z danej grupy 
celowej w całej populacji (wskaźnik mnożony przez 100).

Impression (ad view)
Emisja, wyświetlenie reklamy internetowej.

Internauta
Osoba powyżej 15 roku życia korzystająca z zasobów 
internetu co najmniej raz w miesiącu.

Interstitial (stitial)
Spot internetowy, reklama emitowana na całej powierzch-
ni okna przeglądarki lub na całym ekranie monitora 
w czasie oczekiwania na załadowanie kolejnej strony 
odwiedzanego serwisu.

J2ME
Platforma Java 2, Micro Edition. Pozwala programistom 
na użycie programów i narzędzi Java w tworzeniu aplikacji 
dla urządzeń mobilnych (PDA, telefony).

Liczba Cookies
Wskaźnik prezentujący liczbę unikalnych cookies, które 
zanotowano na witrynie w wybranym okresie.
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Liczba użytkowników
Liczba internautów z wybranej grupy celowej, którzy 
dokonali przynajmniej jednej odsłony na wybranej witry-
nie w określonym czasie. 

Liczba odsłon
Liczba odsłon wygenerowanych przez wybraną grupę 
celową na wybranych witrynach w określonym czasie. 

Liczba wizyt
Liczba wizyt wygenerowanych przez wybraną grupę celo-
wą na wybranych witrynach w określonym czasie. 

Liczba sesji
Liczba sesji wygenerowanych przez wybraną grupę celo-
wą na wybranych witrynach w określonym czasie. 

Liczba wspólnych użytkowników
Liczba takich użytkowników z wybranej grupy celowej, 
którzy byli na co najmniej dwóch z wybranych witryn 
w określonym czasie. 

Link sponsorowany 
Reklama w wyszukiwarce internetowej, wyświetlana 
w formie odnośnika do strony internetowej reklamodawcy 
wraz z krótkim jej opisem, na jednej z 3 pierwszych pozycji 
w liście wyników wyszukiwania – po wpisaniu przez użyt-
kownika określonych słów do wyszukiwarki.

Mailing
Elektroniczny list reklamowy wysyłany do właścicieli kont 
e-mailowych.

Mikro płatności
Cyfrowa forma płatności za produkty i usługi o bardzo 
małych wartościach np.: opłaty za usługi w internecie 
mobilnym.

MMS
Multimedia Messaging System.

MMSC, MMS Center, Centrum MMS
Element infrastruktury przechowujący, przekazujący 
i zarządzający wiadomościami MMS.

Odsłony cookie
Odsłony wykonywane przez użytkowników, których prze-
glądarki akceptują cookies.

Odsłony non-cookie
Odsłony wykonywane przez użytkowników, których prze-
glądarki nie akceptują cookies.

Odsłona (Page view)
Odsłona, pobranie strony internetowej do przeglądarki użyt-
kownika; liczba page views nie zawsze jest tożsama z liczbą 
wyświetleń reklamy (impression), gdyż zdarza się że użytkownicy 
zamykają okno przeglądarki zanim reklama załaduje się w cało-
ści lub blokują wyświetlanie elementów graficznych strony.

PDA
Personal Digital Assistant (pot. Palm, palmtop)

Pop-up
Reklama w formie niewielkiego, samodzielnego okna 
przeglądarki otwierającego się w chwili przejścia z jednej 
strony serwisu na drugą. W wersji pop-under okno otwie-
ra się z tyłu, pod głównym oknem przeglądarki.

Profil wizyty
Zbiór stron odwiedzonych w trakcie trwania wizyty. Nie 
jest istotna kolejność odwiedzania stron, ani liczba odwie-
dzin na poszczególnych stronach w trakcie wizyty. 

Revenue sharing
Model biznesowy w którym operator mobilny i dostawca 
contentu dzielą się przychodem uzyskiwanym na sprzedaży 
treści w sieci mobilnej, opłacanej SMS, MMS lub WAP Premium

ROS (Run-on-site) 
Emisja reklamy w obrębie konkretnej witryny – reklama 
może się pojawić w każdym miejscu witryny. W przypadku 
dużego portalu ogólnotematycznego zakup ROS oznacza 
kampanię, w której tematyka serwisu jest mniej istotna 
– największe znaczenie ma maksymalizacja zasięgu.
 
RON (Run-on-Network)
Emisja reklamy w obrębie wszystkich witryn, reprezento-
wanych przez daną sieć reklamową. W przypadku sieci 
reklamowej zakup RON oznacza kampanię, w której tema-
tyka serwisu jest mniej istotna – największe znaczenie ma 
maksymalizacja zasięgu.

ROC (Run-On-category)
Kampania reklamowa wyświetlana na witrynach z danej 
kategorii tematycznej, model emisji stosowany przez sieci 
reklamowe.
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Sesja
Seria odsłon na dowolnych witrynach nieprzerwana na 
dłużej niż 30 minut. 

SOV (Share of Voice)
Miara intensywności kampanii reklamowej, w internecie ozna-
cza stosunek wykupionej liczby emisji reklam do oglądalności 
strony, na której się ukazuje; SOV=20% oznacza, że średnio 
co piąta odsłona strony będzie zawierać naszą reklamę.

Serwisy Pull
Serwisy i/lub reklama przesyłane na żądanie odbiorcy 
(request).

Serwisy Push
Serwisy i/lub reklama przesyłane bez żądania odbiorcy 
w oparciu o jego wcześniejszą zgodę (opt-in) lub bez niej.

Silnik wyszukiwarki (ang. engine)
Mechanizm wyszukiwawczy, który może być dostępny na wielu 
witrynach. Np. za pomocą silnika Google można rozpocząć 
przeszukiwanie sieci m.in. na stronach google.com, hoga.pl. 

Skrypt badawczy
Kod napisany w języku JavaScript, przeznaczony 
do umieszczania w kodzie stron internetowych, służący 
do zdalnego gromadzenia informacji do badania.

Skyscraper (ang. wieżowiec)
Prostokątna reklama pionowa.

SMS (Short Message Service)
Technologia dostępna we wszystkich telefonach GSM, 
pozwalająca na przesyłanie do innego telefonu wiadomo-
ści tekstowych o długości do 160 znaków.

SMSC (SMS Center, Centrum SMS) 
Element infrastruktury przechowujący, przekazujący 
i zarządzający wiadomościami SMS.

SMS-MO (Mobile Originated SMS)
Wiadomość wysłana z telefonu

SMS-MT (Mobile Terminated SMS)
Wiadomość wysłana na telefon (np.: z aplikacji)

Sponsoring
W odniesieniu do reklamy internetowej oznacza sponsoro-

wanie serwisu WWW. Dość szerokie pojęcie, oznaczające 
wszelką nietypową obecność na stronie reklamobiorcy.

Streaming
Technologia pozwalająca na prezentowanie przekazu 
video/audio na komputerze użytkownika w czasie rzeczy-
wistym, może być wykorzystana do tworzenia zaawanso-
wanych kreacji reklamowych w internecie.

Strona odsyłająca
Strona, z której w wyniku działania hiperłącza użytkownik 
przeniósł się na stronę należącą do badanej witryny. Odsy-
łacz jest sprawdzany dla pierwszej odsłony wykonanej 
w ramach wizyty.

Ścieżka wizyty
Zbiór stron odwiedzonych w trakcie trwania wizyty 
– uwzględniana jest kolejność odwiedzania stron.

Średni czas na użytkownika
Średni całkowity czas, jaki przeciętny użytkownik z wybra-
nej grupy celowej spędził na wybranej witrynie w określo-
nym czasie. 

Średni czas odsłony
Średni czas pomiędzy dwoma odsłonami na wybranej 
witrynie wygenerowany przez wybraną grupę celową. 

Średni czas trwania wizyty
Średni czas pomiędzy początkiem a końcem jednej wizy-
ty na wybranej witrynie wygenerowany przez wybraną 
grupę celową. 

Średni czas trwania sesji
Średni czas pomiędzy początkiem a końcem jednej sesji, 
wygenerowany przez wybraną grupę celową. 

Średnia liczba odsłon na użytkownika
Średnia liczba odsłon na wybranej witrynie wygenerowana przez 
użytkownika z wybranej grupy celowej w określonym czasie. 

Średnia liczba odsłon na wizytę
Liczba odsłon przypadająca na jedną wizytę na wybranej 
witrynie wygenerowana przez przeciętnego użytkownika 
z wybranej grupy celowej w określonym czasie. 

Średnia liczba wizyt na użytkownika
Liczba wizyt na wybranej witrynie wygenerowana przez 
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przeciętnego użytkownika z wybranej grupy celowej 
w określonym czasie. 

Średnia liczba sesji na użytkownika
Liczba sesji wygenerowana przez przeciętnego użytkowni-
ka z wybranej grupy celowej w określonym czasie. 

Targetowanie
Zawężanie emisji reklam – może dotyczyć grup celowych 
(kryteria demo- i socjograficzne, najczęściej deklaratywne - 
wiek, płeć, miejsce zamieszkania, zainteresowania, zawód 
itp.), lub sposobów emisji (określone godziny, lokalizacje).

Toplayer
Reklama internetowa o dowolnym kształcie, w formie 
animacji z możliwością zawarcia efektów dźwięko-
wych, wyświetlana nad treścią strony (na przezroczystej 
warstwie nałożonej na witrynę) w dowolnym jej miejscu 
przez określony czas.

Udział użytkowników wśród wybranych witryn
Procent liczby użytkowników danej witryny w stosunku do licz-
by wszystkich użytkowników wszystkich wybranych witryn. 

Udział wizyt wśród wybranych witryn
Procent liczby wizyt wygenerowanych na danej witrynie 
w stosunku do liczby wszystkich wizyt wygenerowanych 
na wszystkich wybranych witrynach. 

Udział odsłon wśród wybranych witryn
Procent liczby wizyt wygenerowanych na danej witrynie 
w stosunku do liczby wszystkich wizyt wygenerowanych 
na wszystkich wybranych witrynach. 

Udział czasu wśród wybranych witryn
Procent czasu spędzonego przez grupę celową na danej 
witrynie w stosunku do łącznego czasu spędzonego 
na wszystkich wybranych witrynach. 

WAP (Wireless Access Protocol)
Standard stworzony przez WAP Forum, będący podstawą 
dostępu do internetu i innych serwisów (np..: e-mail) dla różne-
go typu sieci mobilnych. Obecnie zastępowany w najnowszych 
telefonach przez WAP 2.0. WAP Forum zostało utworzone 
przez firmy Ericsson, Motorola, Nokia i Unwired Planet.

Wizyta
Ciąg następujących po sobie odsłon wykonanych przez 
jednego użytkownika w ramach jednej witryny. Odstęp 
między kolejnymi odsłonami nie może przekraczać 30 
minut. 

Współoglądalność
Udział liczby wspólnych użytkowników do liczby wszyst-
kich użytkowników, którzy byli na wybranej witrynie 
w określonym czasie.

Wyszukiwarka
System wyszukujący strony WWW według podanych słów 
kluczowych.

Wyszukiwarki-domeny
Witryny, na których dostępne są silniki wyszukiwarek. 
Przykładowo, na witrynie wp.pl znajdują się silniki 
NetSprint i Inktomi. 

XML (Extensible Markup Language)
Uniwersalny format używający znaczników (meta-tags) 
dla prezentacji treści na stronach internetowych. W odróż-
nieniu od HTML, XLM używa meta-tagów do oznaczania 
danych, tak że interpretacja i prezentacja jest zależna 
od aplikacji która je odczytuje.

Zasięg wśród internautów
Stosunek liczby użytkowników, którzy dokonali przynajm-
niej jednej odsłony na wybranej witrynie w określonym 
czasie, do całkowitej liczby internautów w określonym 
czasie.

2.5 G
Rozszerzone, ewolucyjne technologie (np.: wyższe pręd-
kości przesyłania danych) uznawane jako przejściowe 
pomiędzy 2G (tel. cyfrowa) a 3G (UMTS).

3G (Trzecia Generacja)
Kolejna generacja telefonii mobilnej (1G to analogowa, 2G 
to cyfrowa).
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Dane teleadresowe
PORTALE I WYDAWCY

Onet.pl SA
Centrala – ul. Starowiślna 48, 31-035 Kraków
(12) 618 46 00
Biuro Reklamy – ul. Wiertnicza 166, 
02-952 Warszawa
Jacek Makowski – Dyrektor Biura Reklamy 
(22) 453 31 56
www.onet.pl
onet@onet.pl
reklama@onet.pl 

Wirtualna Polska SA
ul. Traugutta 115 c, 80-226 Gdańsk
(58) 52 15 600
Biuro w Warszawie – ul. Domaniewska 41, 
Budynek Mars, klatka D, 02-672 Warszawa
(22) 57 63 900
www.wp.pl   wp@wp.pl   
Michał Dzienisz – Zespół Komunikacji 
komunikacja@serwis.wp.pl 

Interia.pl SA
os. Teatralne 9 A, 31-946 Kraków
(12) 646 27 00
Oddział w Warszawie – ul. Twarda 30, 
Rondo ONZ, 00-831 Warszawa
(22) 654 11 58
Tomasz Przybyłowicz – Dyrektor Sprzedaży Produktów 
Reklamowych 
www.interia.pl 
sprzedaz@firma.interia.pl 
marketing@firma.interia.pl 

Gazeta.pl
Agora S.A.
ul. Czerska 8/10, Warszawa
Agnieszka Kukła – Dyrektor Sprzedaży 
(22) 5554184
(22) 5554154
www.gazeta.pl 
robert.halacz@agora.pl 
robert.biegaj@agora.pl 

o2.pl
ul. Puławska 48/16, 02-559 Warszawa
(22) 88-11-600
(22) 88-11-601
www.o2.pl
www.tlen.pl 
Info@firma.o2.pl 
reklama@firma.o2.pl 
Michał Brański – Dyrektor Sprzedaży Reklamy
michal.branski@firma.o2.pl 

IDG.pl
International Data Group Poland S.A.
ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa
(22) 321 78 00
(22) 321 77 20
Dariusz Sokołowski – Dyrektor Sprzedaży Online
www.IDG.pl
reklama-online@idg.com.pl 

BizbesNet SA
ul. Krakowska 45 42-200 Częstochowa
(22) 621 46 42
(22) 621 46 42
Al. Jerozolimskie 83/31
02-001 Warszawa
(22) 621 46 42
(22) 621 46 42 
Michał Faber – Prezes Zarządu
mf@biznesnet.pl 
www.biznesnet.pl 
kontakt@biznesnet.pl 

SIECI REKLAMOWE

Ad.net S.A.
ul. Lwowska 19, 00-660 Warszawa
(22) 447 32 02
(22) 447 32 01
adnet@adnet.pl 
Marek Rusiecki – Dyrektor Zarządzający
marek.rusiecki@adnet.pl 
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IDMnet Sp. z o.o
ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa
(022) 829 65 56
(022) 829 65 74
box@idmnet.pl
Adam Dyba – Dyrektor Zarządzający
adyba@idmnet.pl 

ARBOmedia Polska
ul. Goplańska 6, 
02-954 Warszawa 
(22) 885 03 53 
(22) 885 03 54
info@arbomedia.pl 
Artur Dziubiński – Dział Internet
artur.dziubinski@arbomedia.pl 

BROKERZY I DOMY MEDIOWE

CR Media Consulting S.A.
ul. Lwowska 19, Warszawa
(22) 45 88 400
Benita Jakubowska 
– Dyrektor Departamentu Internet
b.jakubowska@crmedia.pl 
Jacek Kołtonik 
– Z-ca Dyrektora Departamentu Internet
j.koltonik@crmedia.pl 

mOne (do końca 2003 roku m digital)
ul. Długa 44/50, Warszawa,
(22) 831 31 57 
Anna Sakowicz – Dyrektor mOne
anna.sakowicz@groupm.pl 

CLICKAD – Sp. z o.o. 
ul. Willowa 8/10 m2, Warszawa
(22) 646 02 45
www.clickad.pl 
Maciej Sobierajski – Dyrektor Generalny 
m.sobierajski@clickad.com.pl 

MPG Media Contacts
ul. Postępu 13, Warszawa
(22) 843 66 60
www.mediacontacts.pl 
Sławomir Kornicki – Dyrektor Zarządzający
slawek.kornicki@pl.mediacontacts.com 

Beyond Interactive
ul. Grażyny 13/15, Warszawa
(22) 845 32 62
Marcin Skowroński – Interactive Manager
www.beyondinteractive.pl

AGENCJE INTERAKTYWNE

Adv.pl  Sp. z o.o.
Dywizja Północ
ul. Starowiejska 41/43 b/22, 81-363 Gdynia
(71) 79 74 700
(71) 79 74 701
Konrad Pankiewicz – Dyrektor Działu Sprzedaży

Dywizja Południe
ul. Ruska 58/59
50-079 Wrocław
(58) 669.52.62
(58) 669.52.60
www.adv.pl
office@adv.pl
Konrad Pankiewicz
(58) 669 52 62
(71) 79 74 700

Artegence Sp. z o.o. (dawniej 3dart.com)
ul. Goszczyńskiego 10
02-616 Warszawa
Artur Gortych – Prezes
(22) 646 64 65
www.artegence.com 
kontakt@artegence.com 

Conecto Sp. z o.o.
ul. Dziadoszańska 10
61-248 Poznań
(61) 878 39 20
www.conecto.pl 
office@conecto.pl 

e-point SA
ul. Filona 16
02-658 Warszawa
(22) 853 48 30
Michał Waszkiewicz (sprzedaż i marketing)
www.e-point.pl 
mail@e-point.pl 
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HYPERmedia sp. z.o.o.
ul. Bielska 33, 02-394 Warszawa
(22) 824 06 40
(22) 824 06 40 w.144
Krzysztof Zieliński – Project Manager
www.hypermedia.pl 
info@hypermedia.pl 

Agencja Interaktywna Internet Designers Sp. z o.o.
Główna siedziba – ul. Przedmiejska 6-10
54-201 Wrocław
(071) 35 00 445
(071) 37 35 946
Oddział w Warszawie – ul. Zaolziańska 9/45
02-781 Warszawa
Matek Lose – Prezes Zarządu
www.id.pl
biuro@id.pl 

Interactive Marketing Partner Sp. z o. o.
ul. Lwowska 19, 00-660 Warszawa
Tomasz Cisek – Dyrektor ds. Sprzedaży
(22) 44 73 231
(22) 44 73 211
www.impartner.pl 
biuro@impartner.pl 

K2 Internet SA
ul. Balonowa 12, 02-635 Warszawa
Grzegorz Kurowski – Dyrektor Marketingu
(22) 331 40 00
(22) 331 40 32
www.k2.pl 
biuro@k2.pl 

OS3 multimedia
ul. Lewicka 2 02-547 Warszawa
(22) 646-11-54
www.os3.pl 
www.os3group.com 
handlowy@os3.pl 
Marcin Maj – Dyrektor Obsługi Klienta

WebService Grupa Solidex
Centrala – ul. J. Lea 124, 30-133 Kraków
(12) 637 34 32
biuro-krakow@webservice.pl
Oddział Warszawa – ul. Krakowskie Przedmieście 66
00-322 Warszawa
(22) 828 88 59
biuro-warszawa@webservice.pl 
Łukasz Szymula – Członek Zarządu
www.webservice.pl 

TECHNOLOGIA

netPR.pl
ul. Raszyńska 15/51, 02-026 Warszawa 
(22) 825 00 69
(22) 875 08 56
Marek Woźniak – Dyrektor Zarządzający 
www.netpr.pl 
info@netpr.pl

RSI Sp. z o.o.
ul. Wiejska 39, 44-200 Rybnik 
(32) 422 91 32
(32) 422 91 34
ul. Lewicka 2, 02-547 Warszawa
(22) 856 54 76
(22) 849 74 76
Aleksander Sala – Prezes Zarządu
www.rsi.pl 
biuro@rsi.pl 

EL2 Sp z o.o.
ul. Mokotowska 15A, 00-640 Warszawa
(22) 330 93 80
(22) 330 93 81
www.el2.pl 
Andrzej Ziemiański - Dyrektor ds. Rozwoju
aziemianski@el2.pl

FIRMY BADAWCZE

Gemius SA
ul. Połczyńska 31A, 01-377 Warszawa
(22) 533 96 10, (22) 533 96 11
Artur Zawadzki – Wiceprezes Zarządu
www.gemius.pl 
kontakt@gemius.pl 
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