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Od wy daw cy:

Już po raz dru gi od da je my do rąk czy tel ni ków naj bar dziej kom pe tent ny i wy czer pu ją cy ra port opi su ją cy
pol ski in ter net ja ko peł no praw ne me dium ko mu ni ka cji mar ke tin go wej. Chy ba naj cie kaw szą ce chą te go
wydawnictwa jest przed sta wie nie in ter ne tu ja ko zja wi ska w pierw szej czę ści (Pol ski ry nek in ter ne to wy)
oraz ja ko me dium ko mu ni ka cji mar ke tin go wej (Re kla ma on li ne).

Ra port ten jest owocem współ pra cy na sze go wy daw nic twa z IAB Pol ska. Współ pra cy, któ ra 
obejmuje wie le ob sza rów: pu bli ko wa ny wła śnie ra port, spo tka nia IAB Upda te, kon gre sy IAB Pol ska 
i IAB Eu ro pe, ła my „Me dia & Mar ke ting Pol ska”. Wie rzy my, że da ne pre zen to wa ne w tym ra por cie 
po zwo lą na szym czy tel ni kom le piej po znać ko mer cyj ną stro nę in ter ne tu, a co za tym idzie – uła twią 
osią gnię cie re al nych suk ce sów.

Juliusz Donajski
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Związek Pracodawców Branży Internetowej
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8 Raport strategiczny IAB Polska

rok 2008 był naj lep szym w do tych cza so wej hi -
sto rii dla ryn ku re kla my in ter ne to wej w Pol sce.
Po ło wa Po la ków ko rzy sta dziś z in ter ne tu. Fir my
nie wy obra ża ją so bie dzia łal no ści bez co dzien ne go
ko rzy sta nia z te go me dium, a kam pa nie in ter ne -
to we zdo by ły zna czą cy udział w bu dże tach re kla -
mo wych. Pro gno zy eks per tów na szej or ga ni za cji
po twier dzi ły się i wy dat ki na re kla mę in te rak tyw -
ną prze kro czy ły 1 mld zł. Jesz cze bar dziej za ska -
ku ją ce by ło utrzy ma nie bar dzo sil nej dy na mi ki
wzro stu ryn ku re kla my in ter ne to wej, któ ry wy -
niósł 57 proc. rok do ro ku mi mo do strze gal nych
symp to mów spo wol nie nia go spo dar cze go w koń -
cu ro ku. Głów nym seg men tem re kla mo wym w in -
ter ne cie jest na dal re kla ma gra ficz na. Waż ne
miej sca zaj mu ją rów nież: re kla ma w wy szu ki war -
kach i ogło sze nia oraz yel low pa ges. Sil ną po zy -
cję utrzy mu je tak że e -ma il mar ke ting. War to
jednak za uwa żyć, że rok 2008 był ro kiem wyj ścia
na szer szą are nę no wych seg men tów. Ser wi sy
spo łecz no ścio we na sta łe we szły do ka no nu
prefe ren cji pol skich użyt kow ni ków in ter ne tu
i wpro wa dzi ły no we for my re kla mo we ba zu ją ce
na in te rak cji po mię dzy ni mi. Więk szość naj więk -
szych pol skich me diów in te rak tyw nych wpro wa -
dzi ła do ofer ty kam pa nie tar ge to wa ne be ha wio -
ral nie, podą ża jąc za tren da mi z naj bar dziej roz -
winię tych ryn ków. Nie spo sób po mi nąć rów nież
wzrostu popu lar no ści mar ke tin gu afi lia cyj ne go
oraz wej ścia na sce nę mar ke tin gu szep ta ne go.
Przy chody agen cji in te rak tyw nych wy nio sły po -
nad 100 mln zł, a po ziom re ali za cji kra jo wych
kam pa nii zna lazł uzna nie w oczach ju ry mię dzy na -
ro do wych kon kur sów. Pod su mo wu jąc, po zo sta je
nam ży czyć na szej bran ży ko lej nych tak uda nych
lat.

Ko le gium re dak cyj ne
Ni niej szy ra port jest już szóstym w ko lej no ści

rocz nym pod su mo wa niem dzia łań w wie lu aspek -

tach funk cjo no wa nia ryn ku in ter ne to we go w na -
szym kra ju, po cząw szy od in for ma cji na te mat
kon su men tów, a na za gad nie niach praw nych do -
ty czą cych pro wa dze nia kam pa nii re kla mo wych
w in ter ne cie skończywszy. W pra ce nad ra por -
tem za an ga żo wa ło się po nad 30 au to rów, któ rzy
swo ją wie dzą eks perc ką wspo ma ga ją na co dzień
dzia ła nia IAB Pol ska w pra cach grup ro bo czych,
pro wa dząc pre lek cje na kon fe ren cjach, jak rów -
nież kształ cąc mło de ka dry pod czas za jęć aka de -
mic kich. W tym ro ku ogra ni czy li śmy licz bę roz -
dzia łów, co by ło wy łącz nie za bie giem edy tor skim,
po nie waż osta tecz nie roz sze rzy li śmy za kres pre -
zen to wa nych za gad nień. Ma jąc na uwa dze ze szło -
rocz ne za in te re so wa nie, w ro ku obec nym za mie -
rza my rów nież wy dać ni niej szy ra port dru gi rok
z rzę du w wer sji an giel skiej.

IAB Pol ska 2008
– czas rozwoju

Po trud nym pierw szym ro ku dzia łal no ści w no -
wej for mu le rok 2008 był cza sem sil ne go roz wo ju
i wdra ża nia wstęp nie za ry so wa nych w 2007 ro ku
pla nów. Licz ba człon ków or ga ni za cji po dwo iła się,
wzra sta jąc z 33 do 67. Mo że my z ca łą od po wie -
dzial no ścią po wie dzieć, że uda ło się nam zre ali zo -
wać znacz nie wię cej, niż za kła da li śmy. Naj waż niej -
szą dla ryn ku ak tyw no ścią by ły za pew ne pro wa -
dzo ne przez nas pro jek ty ba daw cze, w tym IAB
AdEx re ali zo wa ny wspól nie z PwC. Uda ło nam się
zre ali zo wać ba da nie rocz ne za 2007 rok oraz
pod su mo wać wy dat ki I pół ro cza 2008 ro ku. Na -
sze da ne zna la zły się rów nież w eu ro pej skich wy -
ni kach ba da nia AdEx. Jest to o ty le waż ne, o ile
po ma ga pro mo wać nasz kraj na are nie eu ro pej -
skiej w sy tu acji, kie dy 10-20 proc. kam pa nii re -
kla mo wych jest re ali zo wa nych w kil ku pań stwach
jed no cze śnie. Za le ży nam na włą cze niu Pol ski do
gro na kra jów, w któ rych ta kie kam pa nie są pro -
wa dzo ne re gu lar nie. 

Drodzy czytelnicy,

Internet 2008
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Internet 2008

Je ste śmy za do wo le ni z po pu lar no ści, ja ką cie -
szy ły się or ga ni zo wa ne przez nas kon fe ren cje
i spo tka nia. Zre ali zo wa li śmy ich po nad 20. Fo rum
IAB 2008 od wie dzi ło 650 go ści z kra ju i za gra ni cy
oraz 400 osób – ga lę wrę cze nia na gród w kon kur -
sie Mixx Awards na naj lep sze kam pa nie in ter ne to -
we. Roz wi ja li śmy cy kle IAB Upda te, któ re gro ma -
dzi ły każ do ra zo wo po nad 350 osób, i IAB Show -
case – adre so wa ny wy łącz nie do mar ke te rów cykl
spo tkań pre zen tu ją cych naj lep sze kra jo we stu dia
przy pad ku. Z im pre za mi z cy klu IAB Me eting od -
wie dzi li śmy Kra ków, Wro cław i Trój mia sto. Uda ło
nam się też zre ali zo wać w ra mach gru py ro bo czej
mar ke tin gu w wy szu ki war kach i przy współ pra cy
z IDG dwu dnio wą kon fe ren cję SEM 2008. Szcze -
gól nie cen na by ła pod czas tych wy da rzeń obec -
ność klien tów, któ rzy rzad ko za glą da ją na bran żo -
we im pre zy. Sta ra li śmy się też po ma gać fir mom
i or ga ni za cjom pró bu ją cym na wła sną rę kę bądź
wspól nie or ga ni zo wać lo kal ne wy da rze nia przy bli -
ża ją ce mar ke ting in te rak tyw ny, m.in.: Me dia -
trendy, Im pac to ry, kon fe ren cje IDG, E -re wo lu cja
biz ne su, Tu by, Net cam py, IT Par ty. Cie ka wą oka zją
do na wią za nia kon tak tów na po zio mie mię dzy na ro -
do wym był wy jazd 70-oso bo wej gru py przed sta wi -
cie li na sze go ryn ku in te rak tyw ne go na kon gres In -
te ract or ga ni zo wa ny przez IAB Eu ro pe w Ber li nie. 

Du żą wa gę przy kła da my do pro ce su sa mo re gu -
la cji po przez do ku men ty za le ceń, do brych prak tyk
i stan dar dów wy pra co wy wa nych w gru pach ro bo -
czych. Swo je pra ce pro wa dzi ły w 2008 ro ku gru py:
agen cje in te rak tyw ne, do bre prak ty ki w re kla mie
di splay, e -ma il mar ke ting, per for man ce mar ke ting,
SEM, sie ci, wi deo i wy szu ki wa nie lo kal ne. Nie ste ty,
nie wszyst kie pra ce są kon ty nu owa ne i osią gnę ły
za kła da ne ce le. W związ ku z tym pod ko niec ro ku
zo stał za trud nio ny na sta no wi sko ko or dy na to ra
grup ro bo czych Ja cek Wow nysz, któ ry od po wia da
za ak tyw ne ani mo wa nie tych dzia łań.

W 2008 roku ze tknę li śmy się po raz pierw szy
z ko niecz no ścią oso bi stej re pre zen ta cji in te re -
sów bran ży in te rak tyw nej w kon tak cie z agen da mi
rzą do wy mi w zna nej spra wie re kla my pop upo wej
pro wa dzo nej przez UOKiK. Po dej mo wa li śmy się
me dia cji w kon flik tach po mię dzy pod mio ta mi dzia -
ła ją cy mi na na szym ryn ku oraz współ pra co wa li -
śmy z in ny mi or ga ni za cja mi na po zio mie kra jo -
wym. Pro wa dzi li śmy wspól ne dzia ła nia z SAR
oraz Związ kiem Sto wa rzy szeń „Ra da Re kla my”,
do któ re go wpro wa dzi li śmy ja ko sę dziów dwóch
na szych przed sta wi cie li – Do mi ni ka Ka znow skie go
oraz Ol gierda Cy ga na, któ rzy za sia da ją w skła -
dach orze ka ją cych Ko mi sji Ety ki Re kla my. 

Na are nie mię dzy na ro do wej dzia ła li śmy we
współ pra cy i w ra mach IAB Eu ro pe. Suk ces na -
sze go pol skie go IAB stał się wzo rem dla kra jów
Eu ro py Środ ko wo -Wschod niej. IAB Pol ska wspie -
ra ła roz wój lo kal nych oddziałów IAB na Wę grzech
i w Chor wa cji. Oprócz udzia łu w eu ro pej skim
AdEx re pre zen tu ją cy IAB Pol ska dr An drzej Ga ra -
pich, pre zes PBI, brał udział w pra cach świa to wej
ini cja ty wy MIA Pro ject ma ją cej na ce lu stwo rze -
nie me to do lo gii po rów ny wa nia spo so bów po mia ru
licz by użyt kow ni ków w po szcze gól nych kra jach.

Dzię ki du żej licz bie uczest ni ków ba da nia Pol ska
sta ła się jed nym z głów nych ryn ków naj ak tyw niej -
szych w pro jek cie.

Du ży wpływ na suk ces na szych dzia łań
w 2008 roku mia ła współ pra ca z: Kan ce la rią
Grzyb kow ski & Gu zek, fir mą PRAc tions oraz fir -
ma mi Kom pan.pl oraz Opcom, któ re wspie ra ją
roz wój na szych na rzę dzi ko mu ni ka cji w sie ci. Nie
spo sób wy mie nić wszyst kie oso by, któ re mia ły
swój wkład w roz wój or ga ni za cji w tym ro ku. Nie -
mniej jed nak wszyst kim nie wy mie nio nym z na zwy
ser decz nie dzię ku je my.
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Członkowie IAB Polska – maj 2009
Fir ma Ad res Te le fon, faks E -ma il WWW
Ago ra SA ul. Czer ska 8/10 tel.:  022 555 44 44 sprze daz@ago ra.pl www.ga ze ta.pl

00-732 War sza wa faks: 022 555 48 70 
Gru pa Onet.pl SA ul. Wiert ni cza 166 tel.:  022 453 31 00 re kla ma@onet.pl www.onet.pl

02-952 War sza wa faks: 022 453 31 31 
Wir tu al na Pol ska SA ul. Sien na 75 tel.:  022 576 39 00 br@wp -sa.pl www.wp.pl

00-833 War sza wa faks: 022 576 39 99 
In te ria.pl SA Al. Je ro zo lim skie 81, XV piętro tel.:  022 595 16 00 re kla ma@fir ma.in te ria.pl www.in te ria.pl

Or co To wer, 02-001 War sza wa faks: 012 646 27 10 
Ad.net SA ul. Mły nar ska 42 tel.:  022 257 42 00 ma ciej.mu siol@ad net.pl www.ad net.pl

01-171 War sza wa faks: 022 447 34 01 
AR BO in te rac ti ve Pol ska ul. Al to wa 2 tel.:  022 592 45 00 in fo@ar bo in te rac ti ve.pl www.ar bo in te rac ti ve.pl

02-386 War sza wa faks: 022 489 42 14 
In ter ne to wy Dom Me dio wy Net SA ul. Ju bi ler ska 10 tel.:  022 211 33 88 agen cje@idm net.pl www.idm net.pl

00-939 War sza wa 
Te le wi zja Pol ska SA ul. J.P. Wo ro ni cza 17 tel.:  022 640 22 24 prze my slaw.kruk@brtvp.pl www.itvp.pl

00-999 War sza wa faks: 022 640 22 02 
Re de fi ne Sp. z o.o. ul. Ostro bram ska 75c, klat ka 3 tel.:  022 611 71 00 kon takt@re de fi ne.pl www.re de fi ne.pl

V pię tro, 04-175 War sza wa faks: 022 611 71 01 
Axel Sprin ger Pol ska ul. Do ma niew ska 52 tel.:  022 232 13 83 re kla ma@axel sprin ger.pl www.axel sprin ger.pl

00-672 War sza wa faks: 022 232 55 34 
Na sza -kla sa.pl ul. Gen. J. Be ma 2 tel./faks: 071 348 26 63 biu ro@na sza -kla sa.pl www.na sza -kla sa.pl

50-265 Wro cław  
Pol ska pres se Sp. z o.o. ul. Do ma niew ska 41, bu dy nek Sa turn tel.:  022 201 44 00 reklama_online@pol ska pres se.pl  www.pol ska pres se.pl

02-672 War sza wa faks: 022 201 44 10 
Ge mius ul. Wo ło ska 7, bu dy nek Mars tel.:  022 874 41 00 kon takt@ge mius.pl www.ge mius.pl

klat ka D, II pię tro, 02-675 War sza wa faks: 022 874 41 01 
In ter na tio nal Da ta Gro up Po land SA ul. Jor da now ska 12 tel.:  022 321 78 00 re kla ma_on li ne@idg.com.pl www.idg.pl

04-204 War sza wa faks: 022 321 78 88 
Fi re Fly Cre ation Sp.j. ul. Cho rą gwi Pan cer nej 43 tel.:  022 858 79 80 kon takt@fi re fly cre ation.com www.fi re fly cre ation.com

02-951 War sza wa faks: 022 858 79 79 
K2 In ter net SA al. So li dar no ści 74a tel.:  022 448 70 00 biu ro@k2.pl www.k2.pl

00-145 War sza wa faks: 022 448 71 01 
Mo ney.pl Sp. z o.o. pl. Grun waldz ki 23 tel.:  071 337 42 66 re kla ma@mo ney.pl www.mo ney.pl

50-365 Wro cław faks: 071 337 42 70 
Opcom Gru pa Eska dra Sp. z o.o. ul. Je le nio gór ska 17 tel./faks: 012 268 01 00 in fo@opcom.pl www.opcom.pl

30-422 Kra ków
Pol skie Ba da nia In ter ne tu Sp. z o.o. Al. Je ro zo lim skie 65/79 tel.:  022 630 72 68 biu ro@pbi.org.pl www.pbi.org.pl

00-697 War sza wa faks: 022 630 72 67 
Per for man ce Me dia Sp. z o.o. ul. Idzi kow skie go 19 tel.:  022 899 03 45 in fo@per for man ce -me dia.pl www.per for man ce -me dia.pl

02-704 War sza wa faks: 022 899 15 74 
Zed Di gi tal ul. Do ma niew ska 42/44 tel.:  022 345 21 40 zed_po land@zed di gi tal.pl www.zed di gi tal.pl

02-672 War sza wa faks: 022 345 21 41 
PKT.pl al. So li dar no ści 128 tel.:  022 6217 02 in fo dok@pkt.pl www.pkt.pl
Pol skie Książ ki Te le fo nicz ne Sp. z o.o. 01-195 War sza wa faks: 022 310 62 40 
Me dia ed ge:cia ul. Do bra 56/66 tel.:  022 552 77 91 to masz.rzep niew ski@mec glo bal.com www.mec glo bal.com

00-312 War sza wa faks: 022 552 77 70 
Tra der.com (Pol ska) ul. Czer ska 8/10 tel.:  022 455 33 00 in fo@tra der.pl www.tra der.pl

00-732 War sza wa faks: 022 455 33 01  
Cu be Gro up SA ul. Mig da ło wa 4 tel.:  022 201 32 90 biu ro@cu be gro up.pl www.cu be gro up.pl

02-796 War sza wa faks: 022 201 32 91 
Kom pan.pl ul. Pu ław ska 469 tel.:  022 486 96 00 kom pan@kom pan.pl www.kom pan.pl

02-844 War sza wa 
Me dia Re gio nal ne Sp. z o.o. ul. Pro sta 51 tel.:  022 463 07 00 re kla ma@me dia re gio nal ne.pl www.me dia re gio nal ne.pl

00-838 War sza wa faks: 022 463 00 77 
Net Sprint ul. Bie ża now ska 7 tel.:  022 844 49 90 in for ma cje@net sprint.pl www.net sprint.pl

02-655 War sza wa faks: 022 852 20 60 
Eni ro Pol ska Sp. z o.o. ul. Do ma niew ska 41, Mer cu ry tel.:  022 289 20 00 eni ro@eni ro.pl www.pf.pl

02-672 War sza wa faks: 022 289 20 01 
Di gi tal One ul. Do wbor czy ków 25 in fo@di gi ta lo ne.pl www.di gi ta lo ne.pl

90-019 Łódź faks: 042 677 14 78 
Di rect Traf fic Sp. z o.o. ul. Płoc ka 13 tel.:  022 201 22 33 sprze daz@di rect traf fic.pl www.di rect traf fic.pl

01-231 War sza wa faks: 022 201 22 39 
Blu erank Sp. z o.o. ul. Gdań ska 80 tel.:  042 632 33 21 blu erank@blu erank.pl www.blu erank.pl

90-613 Łódź faks: 042 632 15 51 
Ban kier.pl SA ul. Ko szy ko wa 54 tel.:  022 630 82 37 re kla ma@fir ma.ban kier.pl www.ban kier.pl

00-675 War sza wa faks: 022 630 85 83 
Mind sha re Pol ska Sp. z o.o. ul. Bo ni fra ter ska 17 tel.:  022 373 72 00 war saw.re cep tion@mind sha re world.com www.mind sha re.pl

00-203 War sza wa faks: 022 373 72 02 
In te rac ti ve Mar ke ting ul. Mły nar ska 42 tel.:  022 447 32 20 biu ro@im part ner.pl www.im part net.pl
Part ner Pol ska Sp. z o.o. 01-171 War sza wa faks: 022 447 32 01 
Me dia Di rec tion OMD ul. Ateń ska 67 tel.:  022 511 11 20 of fi ce@me dia di rec tion.com.pl www.me dia di rec tion.pl

03-970 War sza wa faks: 022 511 11 42 
Gru pa Pra cuj Sp. z o.o. Pro sta Of fi ce Cen tre, ul. Pro sta 51 tel.:  022 373 73 00 ofer ta@pra cuj.pl www.pra cuj.pl

00-838 War sza wa faks: 022 373 73 01 
Ata xo Sp. z o.o. ul. Dą brów ki 10 tel.:  032 743 74 44 in fo@ata xo.pl www.ata xo.pl

40-081 Ka to wi ce faks: 032 743 74 94 
Po int of View Za ułek Pięk na, ul. Pięk na 18 tel.:  022 375 65 55 pov@pov.pl www.pov.pl

00-549 War sza wa  
AdAc tion Sp. z o.o. ul. Se na tor ska 13/15 tel.:  022 829 65 38 sprze daz@adac tion.pl www.adac tion.pl

00-075 War sza wa faks: 022 829 65 55 
Agen cja Re kla mo wa „Pla sma Me dia” ul. Cze rem cho wa 28 tel.:  0 501 541 105 Agen cja Re kla mo wa@pla sma me dia.pl www.pla sma me dia.pl

03-159 War sza wa 
Sare Sp. z o.o. ul. San do mier ska 14/22 tel.:  022 401 37 36 han dlo wy@sa re.pl www.sa re.pl

02-567 War sza wa faks: 022 401 37 07 
Cor me dia Sp.j. ul. So bie szyń ska 2/2 tel.:  022 401 25 33 re kla ma@cor me dia.pl www.cor me dia.pl

00-764 War sza wa faks: 022 401 25 31 
Mo squi.to ul. Wi gu ry 13 lok. 10 tel.:  042 636 75 51 ide as@mo sqi.to.pl www.mo sqi.to

90-302 Łódź  
Me dia Con tacts Sp. z o.o. ul. Po stę pu 13 tel.:  022 843 66 60 ro bert.ber na ciak@me dia con tacts.com www.me dia con tacts.com

02-676 War sza wa faks: 022 843 66 61 
Va lue Me dia Sp. z o.o. ul. Fa so lo wa 31 tel.:  022 203 60 00 biu ro@va lu eme dia.pl www.va lu eme dia.pl

02-482 War sza wa faks: 022 863 13 60 
O2.pl Sp. z o.o. ul. Ju trzen ki 177 tel.: 022 398 88 88 in fo@fir ma.o2.pl www.o2.pl

02-231 War sza wa faks 022 398 80 99 
No wo cze sna Fir ma Sp. z o.o. ul. Flo ry 9/1 tel.:  022 314 14 00 in fo@nf.pl www.nf.pl

00-586 War sza wa faks: 022 314 14 10 
Za nox.de AG Stra lau er Al lee 2 tel.:  049 305 09 69 111 in fo.pl@za nox.com www.za nox.com/pl

10245 Ber lin faks: 049 305 09 69 199 
Fa st brid ge ul. Al to wa 6 tel.:  022 572 33 99 of fi ce@fa st brid ge.pl www.fa st brid ge.p

02-386 War sza wa faks: 022 572 33 01 
Sy ner way al. Nie pod le gło ści 69 tel.:  022 322 73 00 biu ro@sy ner way.pl www.sy ner way.pl

02-626 War sza wa faks: 022 322 76 50 
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14 Raport strategiczny IAB Polska

Członkowie IAB Polska – maj 2009
Fir ma Ad res Te le fon, faks E -ma il WWW
Web Se arch Fac to ry ul. Raj skich Pta ków 55a tel.:  022 855 61 00 in fo@we bse arch fac to ry.pl www.we bse arch fac to ry.pl

02-816 War sza wa faks: 022 894 41 57 
Fot ka Sp. z o.o. al. So li dar no ści 61 tel.:  022 203 59 87 re kla ma@fot ka.pl www.fot ka.pl

03-402 War sza wa faks: 022 244 26 90 
OS3 Mul ti me dia ul. Niedź wie dzia 29a tel.:  022 852 28 54 j.ma dej@os3.pl www.os3.pl

02-737 War sza wa faks: 022 843 41 35 
Ziel traf fic Sp. z o.o. ul. Kró lo wej Ja dwi gi 13/12 tel.:  091 484 54 61 mar cin.ko wa lik@ziel traf fic.pl www.ziel traf fic.pl

70-261 Szcze cin faks: 091 886 54 67 
E -Fi nan cial SA ul. Sy cow ska 44 tel.:  071 320 71 48 of fi ce@e -fi nan cial.pl www.e -fi nan cial.pl

51-319 Wro cław faks: 071 320 71 48 
Sun ri se Sys tem Sp. z o.o. plac An der sa 3 tel.:  061 655 95 55 biu ro@sun ri se sys tem.pl www.sun ri se sys tem.pl

61-894 Po znań faks: 061 655 95 50 
ACR SA ul. Pu ław ska 182 tel.:  022 343 06 90 Mar ta.Kra jen ta@acr.pl www.acr.pl

02-670 War sza wa faks: 022 433 53 69 
Mu ra tor SA al. Wy zwo le nia 14 tel.:  022 590 50 00 wy daw nic two@mu ra tor.com.pl www.wy daw nic two.mu ra tor.pl

00-570 War sza wa faks: 022 590 54 44 
Agen cja In te rak tyw na „Eu ra7” ul. Spa sow skie go 6/4 tel./faks: 012 292 33 33 in fo@eu ra7.com www.eu ra7.com

31-139 Kra ków  
Venti Sp.j.  ul. Senatorska 31 tel.:  042 639 89 05 info@venti.com.pl    www.venti.com.pl

93-192 Łódź faks: 042 630 61 24    
Widzialni.pl  ul. Wawrzyniaka 13 tel.:  061 847 04 58 biuro@widzialni.pl    www.widzialni.pl

60-506 Poznań faks: 061 278 67 73    
Agencja Interaktywna „Byss.pl”  ul. Piotra Skargi 15 tel.:  091 424 45 70 info@byss.pl    www.byss.pl

71-422 Szczecin faks: 091 424 45 79    
TradeDoubler    ul. Kruczkowskiego 8 tel.:  022 501 96 46    support.pl@tradedoubler.com    www.tradedoubler.com

00-380 Warszawa    
Brand New Media Sp z o.o. plac Grunwaldzki 23 tel.:  022 630 87 13    kontakt@brandnewmedia.pl    www.brandnewmedia.pl

50-365 Wrocław    
Etendard Sp. z o.o.  ul. Chrobrego 36/38a tel.:  058 341 37 56 etendard@etendard.pl    www.etendard.pl

80-423 Gdańsk faks: 058 520 92 66     
„Retis” Internet Technology Solutions ul. Katowicka 47 tel.:  032 743 91 27 biuro@retis.com.pl    www.retis.com.pl

45-500 Chorzów faks: 032 743 91 28    
InteliWISE SA ul. Ursynowska 27 www.inteliwise.com.pl

02-605 Warszawa   
Agencja Interaktywna „Apeiro”  ul. Sobieskiego 3/3 tel.:  012 638 30 11 biuro@apeiro.pl    www.apeiro.pl

31-136 Kraków faks: 012 423 46 55     
„4Kroki" Agencja Internetowa    ul. Powstańców Śląskich 26a tel.:  022 211 36 63 recepcja@4k.pl    www.4k.pl

01-381 Warszawa faks: 022 211 36 62    
Google Poland Sp. z o.o. www.google.pl
Crossing Online Sp. z o.o. ul. Milczańska 48a/1 tel.:  061 278 73 00 hello@crossingonline.pl    www.crossingonline.pl

61-248 Poznań faks: 061 278 73 01    
Mind Media Sp. z o.o. ul. Strachocińska 88c/11 tel.:  071 344 86 96 biuro@dlastudenta.pl    www.dlastudenta.pl

51-511 Wrocław faks: 071 344 86 95    
GoldenSubmarine  ul. Głogowska 12 tel.:  022 663 08 14 warszawa@goldensubmarine.com    www.goldensubmarine.com

01-743 Warszawa faks: 022 663 08 16    
Cenega Poland Sp. z o.o.  ul. Działkowa 37 tel.:  022 574 25 00 cenega@cenega.pl                                      www.cenega.pl

02-234 Warszawa     faks: 022 574 25 55     
Nugg.ad AG    Rotherstraße 16 tel.: +48 601 897 639    tomasz.teodorczyk@nugg.ad    www.nugg.ad/pl

10245 Berlin    
AdOcean Sp. z o.o.   ul. Postępu 18, budynek Neptun tel.:  022 874 41 51 kontakt@adocean-global.com    www.adocean-global.com/pl

02-676 Warszawa faks: 022 874 41 01     
BBelements Sp. z o.o.  ul. Usypiskowa 3a tel.:  022 592 46 01 sales@bbelements.pl     www.bbelements.pl 

02-386 Warszawa faks: 022 448 71 56     
Buzz Media ul. Ogrodowa 28/30 lok. 109 tel.:  022 428 15 11    biuro@buzzmedia.pl    www.buzzmedia.pl

00-896 Warszawa    
Smart AdSerwer SAS  78 Avenue des Champs-Élysées tel.: +33 153 57 79 27    contact@smartadserver.com     www.smartadserver.com

75008 Paris    
Blomedia Sp. z o.o. ul. Chocimska 14 tel.:  022 646 32 30 redakcja@blomedia.pl    www.blomedia.pl

00-791 Warszawa faks: 022 849 21 84    
Artegence Sp. z o.o.    ul. Bukowińska 22b tel.:  022 380 13 13 kontakt@artegence.com    www.artegence.pl

02-703 Warszawa faks: 022 380 13 14     
NetArt  ul. Cystersów 20a tel.:  0801 33 22 33 biuro@netart.pl    www.netart.pl

31-553 Kraków faks: 012 297 88 08    
Momint Sp. z o.o. ul. Pomorska 83/85 tel.:  042 299 91 65 info@momint.pl    www.momint.pl

90-224 Łódź faks: 042 299 91 66    
G+J Grüner + Jahr Polska ul. Wynalazek 4 tel.:  022 607 02 00 do 20 bok@gjpoland.com.pl    www.gjpoland.com.pl

02-677 Warszawa faks: 607 02 21    
PanMedia Western  ul. Domaniewska 39, budynek Nefryt tel.:  022 312 02 00 biuro@pmw.com.pl    www.pmw.com.pl

02-672 Warszawa faks: 022 312 02 02    
Dialogix Sp. z o.o.    ul. Dobrowoja 15/4 tel.: +48 604 063 873 www.dialogix.p

04-003 Warszawa faks: 022 485 33 89    
Implix  ul. Balladyny 26 tel.:  058 668 31 30  info@implix.com     www.implix.com

81-524 Gdynia Orłowo     
Positive Power Sp. z o.o.   ul. Dunikowskiego 10 tel./faks: 032 231 05 41   info@positive-power.pl    www.positive-power.pl

44-100 Gliwice    
DiGi Media Store ul. Przybyszewskiego 29/2 tel.:  012 638 02 85 biuro@digimediastore.pl    www.digimediastore.pl

30-128 Kraków faks: 012 623 01 03    
Making Waves Polska Sp. z o.o    ul. Wygoda 5 tel.:  012 357 20 50 biuro@makingwaves.pl    www.makingwaves.pl

31-106 Kraków faks: 012 430 29 88     
Euro RSCG Marketing House   ul. Marynarska 11 tel.:  022 444 08 88 ermh@eurorscg.pl    www.marketing-house.pl

02-674 Warszawa faks: 022 444 08 87    
GoldenLine Sp. z o.o. ul. Skrzetuskiego 17a info@goldenline.pl    www.goldenline.pl

02-726 Warszawa   
Agencja Interaktywna „Netizens” ul. Ks. Bpa Bednorza 2a-6, tel.:  032 258 13 43 katowice@netizens.pl    www.netizens.pl

40-384 Katowice faks: 032 258 46 22    
Harder & Harder ul. Czeczota 33 lok. 2 tel.:  022 425 10 00 biuro@harderandharder.pl     www.harderandharder.pl 

02-607 Warszawa faks: 022 425 10 01    
121PR ul. Zwycięzców 39 lok. 8 tel./faks: 022 616 07 31  biuro@121pr.pl     www.121pr.pl 

03-929 Warszawa    
3e Software House & Interactive Agency ul. Słupecka 4 lok. 37 tel./faks: 022 822 48 68    info@3e.pl     www.3e.pl

02-309 Warszawa   
Pride & Glory Interactive ul. Starowiślna 32/6 tel.:  012 376 84 06 kontakt@prideandglory.pl    www.prideandglory.pl

31-032 Kraków faks: 012 376 83 62    
Afilo Sp. z o.o. ul. Senatorska 13/15 tel.:  022 829 65 36 sprzedaz@afilo.pl    www.afilo.pl

00-075 Warszawa faks: 022 829 65 37   
Microsoft Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 195a tel.:  022 594 10 00 plrecep@microsoft.com    www.microsoft.com

02-222 Warszawa faks: 022 594 10 02    
Medforum Sp. z o.o. ul. Brynowska 70 tel.:  032 790 78 66 biuro@medforum.pl    www.medforum.pl

40-584 Katowice faks: 032 790 78 78    
Biuro Podróży Reklamy ul. Ratuszowa 11/333 tel.:  022 499 61 90 robert@biuropodrozyreklamy.eu     www.biuropodrozyreklamy.eu

03-450 Warszawa faks: 022 499 61 91    
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16 Raport strategiczny IAB Polska

Internet 2008: Polski rynek internetowy

In ter net na świe cie
We dług In ter ne tWorld Stats.com w 2008 r.

z inter ne tu ko rzy sta ło pra wie 24 proc. lud no ści
świa ta, czy li pra wie 1,6 mld osób. Naj wię cej
inter nau tów miesz ka w Azji (po nad 657 mln),

a pro cen to wo li de rem jest Ame ry ka Pół noc na,
gdzie pra wie trzy czwarte miesz kań ców ko rzy sta
z sie ci. 

ROZ DZIAŁ 1

POLSKI RYNEK
INTERNETOWY

Dostęp do internetu

Użytkownicy internetu na świecie

Region Ludność Użytkownicy Użytkownicy Penetracja Wzrost Procent
internetu internetu (proc.     2000-2008 użytkowników

w roku 2000 w roku 2008 populacji) (w %) internetu
na świecie

Afryka 975 330 899 4 514 400 54 171 500 5,6 1 100,0 3,4
Azja 3 780 819 792 114 304 000 657 170 816 17,4 474,9 41,2
Europa 803 903 540 105 096 093 393 373 398 48,9 274,3 24,6
Bliski i Środkowy Wschód 196 767 614 3 284 800 45 861 346 23,3 1 296,2 2,9
Ameryka Północna 337 572 949 108 096 800 251 290 489 74,4 132,5 15,7
Ameryka Łacińska 581 249 892 18 068 919 173 619 140 29,9 860,9 10,9
Australia i Oceania 34 384 384 7 620 480 20 783 419 60,4 172,7 1,3
Świat 6 710 029 070 360 985 492 1 596 270 108 23,8 342,2 100,0

Źródło: InternetWorldStats.com, 2008

Penetracja internetu według regionów

 Źródło: InternetWorldStats – www.internetworldstats.com/stats.htm, 2008
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Użytkownicy internetu w podziale na regiony

 Źródło: InternetWorldStats – www.internetworldstats.com/stats.htm, 2008
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18 Raport strategiczny IAB Polska

Internet 2008: Polski rynek internetowy

In ter net w Eu ro pie 
W Eu ro pie do stęp do in ter ne tu ma nie mal

400 mln osób, co ozna cza, że pra wie co dru gi
(48,9 proc.) miesz ka niec kon ty nen tu ko rzy sta
z sie ci. Naj bar dziej uprzy wi le jo wa ni są miesz kań cy
kra jów skan dy naw skich, gdzie od se tek in ter nau -

tów jest naj więk szy (Is lan dia – 90 proc., Nor we -
gia – 86 proc., Fin lan dia – 83 proc.). Pro cen to wo
naj mniej użyt kow ni ków in ter ne tu miesz ka w Al ba -
nii – 16 proc., Moł da wii – 16,2 proc. i Wa ty ka nie
– 16,9 proc.

Kraj Populacja Użytkownicy Penetracja Wzrost Proc. użytkowników
estymowana internetu (proc. populacji) 2000-2008 internetu
w roku 2008 w roku 2008 (w %) w Europie

Albania 3 619 778 580 000 16,0 23 100,0 0,1
Andora 82 627 58 900 71,3 1 078,0 0,0
Austria 8 205 533 5 601 700 68,3 166,7 1,4
Białoruś 9 685 768 2 809 800 29,0 1 461,0 0,7
Belgia 10 403 951 7 006 400 67,3 250,3 1,8
Bośnia i Hercegowina 4 590 310 1 441 000 31,4 20 485,7 0,4
Bułgaria 7 262 675 2 368 000 32,6 450,7 0,6
Chorwacja 4 491 543 1 984 800 44,2 892,4 0,5
Cypr 792 604 324 880 41,0 170,7 0,1
Czechy 10 220 911 4 991 300 48,8 399,1 1,3
Dania 5 484 723 4 408 100 80,4 126,1 1,1
Estonia 1 307 605 854 600 65,4 133,1 0,2
Finlandia 5 244 749 4 353 142 83,0 125,9 1,1
Francja 62 150 775 40 858 353 65,7 380,7 10,4
Niemcy 82 369 548 55 221 183 67,0 130,1 14,0
Gibraltar 28 002 9 853 35,2 515,8 0,0
Grecja 10 772 816 4 932 495 46,0 393,2 1,3
Węgry 9 930 915 5 215 400 52,5 629,4 1,3
Islandia 304 367 273 930 90,0 63,1 0,1
Irlandia 4 156 119 2 410 549 58,0 207,5 0,6
Włochy 58 145 321 28 388 926 48,8 115,1 7,2
Kosowo 1 794 984 377 000 21,0 0,0 0,1
Łotwa 2 245 423 1 324 800 59,0 783,2 0,3
Liechtenstein 34 515 23 000 66,6 155,6 0,0
Litwa 3 565 205 2 103 471 59,0 834,9 0,5
Luksemburg 486 006 363 900 74,9 263,9 0,1
Macedonia 2 061 315 906 979 44,0 2 923,3 0,2
Malta 403 532 95 000 23,5 137,5 0,0
Mołdawia 4 324 450 700 000 16,2 2 700,0 0,2
Monako 32 835 20 000 60,9 185,7 0,0
Holandia 16 645 313 13 791 800 82,9 253,6 3,5
Norwegia 4 644 457 3 993 400 86,0 81,5 1,0
Polska 38 500 696 20 020 362 52,0 615,0 5,1
Portugalia 10 676 910 4 249 200 39,8 70,0 1,1
Rumunia 22 246 862 7 430 000 33,4 828,8 1,9
Rosja 140 702 094 38 000 000 27,0 1 125,8 9,7
San Marino 29 973 15 600 52,0 524,0 0,0
Serbia 8 032 338 2 602 478 32,4 550,6 0,7
Słowacja 5 455 407 3 018 400 55,3 364,4 0,8
Słowenia 2 007 711 1 300 000 64,8 333,3 0,3
Hiszpania 40 491 051 28 552 604 70,5 429,9 7,3
Szwecja 9 045 389 7 295 200 80,7 80,2 1,9
Szwajcaria 7 581 520 5 762 700 76,0 170,0 1,5
Turcja 75 793 836 26 500 000 35,0 1 225,0 6,7
Ukraina 45 994 287 6 700 000 14,6 3 250,0 1,7
Wielka Brytania 60 943 912 43 753 600 71,8 184,1 11,1
Watykan 549 93 16,9 0,0 0,0
Łącznie 803 903 540 393 373 398 48,9 274,3 100,0

Źródło: InternetWorldStats.com, 2008
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Dostęp do internetu

Do stęp do in ter -
ne tu w Pol sce

Za sięg in ter ne tu w Pol -
sce na dal jest mniej szy niż
w kra jach Eu ro py Za chod -
niej. Jed nak na tle kra jów
Unii Eu ro pej skiej licz ba
pol skich in ter nau tów szyb -
ko ro śnie. We dług ba da nia
Net Track fir my Mil l ward
Brown SMG/KRC w grud -
niu 2008 r. by ło 13 750
500 in ter nau tów w wie ku
15 i wię cej lat, co da je
45,6 proc. po pu la cji.
W ba da niu Me ga pa nel
PBI/Ge mius bie rze się
pod uwa gę inter nau tów
w wie ku po wy żej 7 lat
i w grud niu 2008 r. by ło
ich 15 523 000.

Dostęp do internetu
w Polsce

 Źródło: Millward Brown SMG/KRC NetTrack, XII 2000-2008, 
Megapanel PBI/Gemius, XII 2004-2008
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Internauci powyżej 7. roku życia 
(Megapanel)

Internauci powyżej 15. roku życia 
(NetTrack) w nawiasie 
– jaki proc. populacji stanowią

R E K L A M A
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Internet 2008: Polski rynek internetowy

Do stęp do in ter ne tu 
w go spo dar stwach do mo wych

We dług da nych Ko mi sji Eu ro pej skiej w Pol sce
48 proc. go spo darstw do mo wych ma do stęp
do sie ci. Pod tym wzglę dem Pol ska zaj mu je ósme
miej sce od koń ca spo śród kra jów dwu dziest ki
siódem ki. 

Wiek in ter nau tów
In ter net jest me dium lu dzi mło dych. Wiek jest

naj waż niej szym czyn ni kiem róż ni cu ją cym in ter -
nau tów i oso by nie ko rzy sta ją ce z sie ci. We dług
in sty tu tu ba daw cze go GfK Po lo nia w naj młod -
szych gru pach wie ko wych do stęp do sie ci ma ją
nie mal wszy scy.

Dostęp do internetu 
w gospodarstwach domowych
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Źródło: Komisja Europejska, 2008. Badani w wieku 16-74 lata
*Dane za 2007 r.

Odsetek internautów w poszczególnych
grupach wiekowych w Polsce

 Źródło: GfK Polonia Net Index, III 2009, populacja: Polacy 15-75, n=950

% 20 40 60 80 100

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-75

96

88

80

72

68

64

48

38

33

22

10

5

16-22 IAB-2008 Dostep:Layout 1  22.5.2009  18:23  Page 20



maj-czerwiec 2009 dodatek do „Media & Marketing Polska”   21

Dostęp do internetu

Przy czy ny nie ko rzy sta nia 
z in ter ne tu

W ostat nich dwóch la tach dy na mi ka przy ro stu
in ter nau tów zwol ni ła. In te re su ją ce są przy czy ny,
dla któ rych ba da ni przez GUS nie wi dzą po trze by
pod łą cze nia się do in ter ne tu. Z ro ku na rok ma le -
je licz ba osób, któ re wska zy wa ły na wzglę dy
finan so we. Pod ko niec 2008 r. tyl ko 29 proc. po -
da wa ło, że przy czy ną są zbyt wy so kie kosz ty
sprzę tu, a 26 proc., że po wo dem są zbyt wy so -
kie kosz ty do stę pu. Ba rie ra fi nan so wa sta je się
co raz mniej istot nym po wo dem, dla któ re go
52 proc. go spo darstw w Pol sce nie ma do stę pu
do sie ci. Wzra sta za to licz ba osób, któ re ja ko
po wód bra ku do stę pu do in ter ne tu wska zu ją od -
po wiedź: „Nie wi dzę ta kiej po trze by”. To nie po ko -
ją ce, że 45 proc. Po la ków otwar cie de kla ru je,
że nie wi dzi po trze by do stę pu do in ter ne tu.

Powody nieposiadania 
dostępu do internetu w domu

 Źródło: GUS, 2006, 2007, 2008, badani w wieku 16-74 lata
*Ogół gospodarstw domowych bez dostępu do internetu. Możliwość udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi
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Wy kształ ce nie in ter nau tów
Czyn ni kiem, któ ry tak że róż ni cu je Po la ków

na tych ko rzy sta ją cych i nie ko rzy sta ją cych
z inter ne tu, jest wy kształ ce nie. We dług bar dzo
inte re su ją ce go pro jek tu ba daw cze go zre ali zo wa -
ne go przez ośro dek CBOS i ze spół ba daw czy por -
ta lu Ga ze ta.pl z in ter ne tu ko rzy sta 85 proc.
osób z wyż szym wy kształ ce niem, a tyl ko 35 proc.
z wy kształ ce niem za wo do wym.

Wykształcenie internautów w Polsce

 Źródło: „Portret internauty” CBOS i Gazeta.pl, 2008
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Internet 2008: Polski rynek internetowy

In ter net sze ro ko pa smo wy 
Choć zde cy do wa na więk szość pol skich użyt kow -

ni ków ko rzy sta z in ter ne tu za po śred nic twem łą -
czy sze ro ko pa smo wych (wg ba da nia Net Track
90 proc. re spon den tów ko rzy sta ją cych z in ter ne -
tu w do mu de kla ru je, że ma sta łe łą cze), to
pod wzglę dem bro ad ban du Pol ska jest na

od le głych miej scach za roz wi nię ty mi kra ja mi Unii
Eu ro pej skiej. W 2008 r. Pol ska zna la zła się
na przed ostat nim miej scu pod wzglę dem licz by
łączy o prze pu sto wo ści po nad 144 Kb/s spo śród
27 kra jów UE. Po zy cja Pol ski spa da, w 2007 r.
nasz kraj wy prze dzi ły Gre cja i Ru mu nia.

Internet szerokopasmowy

czerwiec 2008 styczeń 2009
Liczba ludności 38 115 000 38 115 000
Liczba gospodarstw domowych 13 337 040 13 337 040
Liczba wszystkich łączy szerokopasmowych 4 878 148 5 534 549
Penetracja ogółem (w proc.) 12,80 14,50
Penetracja ogółem w gospodarstwach domowych (w proc.) 36,60 41,50
Liczba stacjonarnych łączy szerokopasmowych 4 065 118 4 440 774
Penetracja ogółem – dostęp stacjonarny (w proc.) 10,70 11,70
Penetracja ogółem w gospodarstwach domowych (w proc.) 30,50 33,30
Internet mobilny (liczba modemów) 733 243 1 064 158
Penetracja ogółem – dostęp mobilny (w proc.) 1,90 2,80
Penetracja liczby modemów w gospodarstwach domowych (w proc.) 5,50 8,00

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej, raport „Detaliczny rynek dostępu do internetu szerokopasmowego”, VI 2008, I 2009

Dostęp do internetu szerokopasmowego w krajach Unii Europejskiej

 Źródło: Komisja Europejska, 2007, 2008
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Internet 2008: Polski rynek internetowy

Konsumenci online

Wy kształ ce nie i sta tus za wo do wy
Inter nau ci w Pol sce to oso by o wyż szym niż

prze cięt ny sta tu sie spo łecz nym i ma jąt ko wym
oraz naj czę ściej do brze wy kształ co ne. Od se tek
osób ma ją cych wyż sze wy kształ ce nie jest du żo
więk szy niż w po pu la cji i wy no si 18,7 proc. Ko lej -
ne 18,8 proc. in ter nau tów ma wy kształ ce nie
poma tu ral ne, li cen cjac kie i nie peł ne wyż sze.
Ponadto bar dzo du żą gru pę sta no wią oso by z wy -
kształ ce niem śred nim oraz nie peł nym śred nim
(33,9 proc.). W po rów na niu z 2007 r. nie za szły
więk sze zmia ny w wy kształ ce niu in ter nau tów.

Jeśli przyjrzeć się gru pie tyl ko do ro słych in ter -
nau tów, to struk tu ra wy kształ ce nia jesz cze bar -
dziej od zwier cie dla róż ni ce w sto sun ku do ca łej
po pu la cji. Wśród osób, któ re ko rzy sta ją z in ter -
ne tu i ukoń czy ły 18 lat, 23 proc. de kla ru je, że ma

wyż sze wy kształ ce nie. Wy kształ ce nie pod sta wo -
we de kla ru je je dy nie 2 proc. in ter nau tów.

Wciąż naj licz niej szą gru pę pol skich in ter nau -
tów sta no wią ucznio wie i stu den ci – 32,6 proc.
Ich za sięg spadł o 2 punk ty pro cen to we w po rów -
na niu z 2007 r. Po nad jed na trze cia użyt kow ni -
ków sie ci (33,6 proc.) za li cza się do gru py osób
pro wa dzą cych wła sną dzia łal ność go spo dar czą
(18,3 proc.), spe cja li stów lub wy ko nu ją cych wol ny
za wód (8 proc.) oraz urzęd ni ków i pra cow ni ków
ad mi ni stra cyj nych (7,3 proc.). Bez ro bot ni
(3,2 proc.) oraz ro bot ni cy wy kwa li fi ko wa ni
(3,9 proc.) two rzą naj mniej licz ną gru pę wśród
pol skich in ter nau tów. Gru pa eme ry tów i ren ci -
stów (4,3 proc.) nie znacz nie prze wyż sza gru pę,
w któ rej znaj du ją się kie row ni cy niż sze go szcze -
bla (4 proc.). 

Wykształcenie polskich internautów

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, XII 2008

Podstawowe 
i niepełne podstawowe

Wyższe Gimnazjalne
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Pomaturalne, licencjat 
i niepełne wyższe

11,4% 5%

12,2%
18,8%

33,9%

18,7%

Wykształcenie polskich internautów 18+

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, XII 2008
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Konsumenci online

Nie mal jed na trze cia (31,5 proc.) pol skich in -
ter nau tów de kla ru je, że nie uzy sku je przy cho dów.
Po kry wa się to ze struk tu rą sta tu su za wo do we -

go ko rzy sta ją cych z in ter ne tu, gdzie 32,6 proc.
to oso by uczą ce się. Od po wie dzi na py ta nie o za -
rob ki od mó wi ło 30,2 proc. użyt kow ni ków sie ci.
Wśród osób, któ re udzie li ły od po wie dzi na to py -
ta nie, naj więk szy pro cent (18,7 proc.) de kla ru je
za rob ki na po zio mie 1001-2000 zł. Wśród po zo -
sta łych za ra bia ją cych 7,8 proc. de kla ru je za rob ki
w prze dzia le 2001-3000 zł, 7,4 proc. za ra bia
do 1000 zł, a 4,4 proc. we dług de kla ra cji za ra bia
po wy żej 3000 zł.

Wśród pol skich in ter nau tów, któ rzy uzy sku ją
przy cho dy, naj więk szy pro cent (48,9) to oso by
dekla ru ją ce za rob ki w prze dzia le 1001-2000 zł.
W prze dzia le 2001-3000 zł za ra bia 20,4 proc.
Gru pę za ra bia ją cych do 1000 zł two rzy 19,3 proc.
pol skich in ter nau tów. Po wy żej 3000 zł za ra bia
mie sięcz nie 11,4 proc.

Status zawodowy polskich internautów

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, XII 2008
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zakładu, dyrektor

Emeryt lub rencista

32,6%

7,3%6,7%6,1%
5,7%

4,3%
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3,9%
3,2%

8%

18,3%

Przychody polskich internautów

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, XII 2008

Brak dochodówOdmowa odpowiedzi Do 1000 zł

Od 1001
do 2000 zł
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do 3000 zł

Powyżej 3000 zł

31,6%

18,7%7,8%
4,4% 7,4%
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Przychody internautów 
wśród osób deklarujących dochody

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, XII 2008
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In ter net a płeć
Wśród pol skich in ter nau tów ko biet jest nie mal

ty le sa mo co męż czyzn. Po dob nie jak rok i dwa la -
ta wcze śniej, w 2008 r. ko bie ty prze wa ża ły
nad męż czy zna mi w gru pie wie ko wej 15-35 lat.
W sto sun ku do ub.r. w 2008 r. zmia nie uległ sto -
su nek ko biet do męż czyzn w gru pie wie ko -
wej 55+. W 2008 r. w gru pie tej prze wa żały ko -
bie ty (27,2 proc.) w sto sun ku do męż czyzn
(21,1 proc.). W po zo sta łych gru pach wie ko wych
prze wa ża ją męż czyź ni.

Płeć róż ni cu je czas spę dza ny w wi try nach
w po szcze gól nych ka te go riach te ma tycz nych.
Męż czyź ni spę dza ją po naddwu krot nie wię cej
czasu, prze glą da jąc stro ny spor to we, wię cej cza -
su po świę ca ją rów nież ser wi som biz ne so wym, in -
for ma cyj nym czy mo to ry za cyj nym. Prze wa ga ko -
biet wi docz na jest na to miast w wi try nach spo -
łecz no ścio wych i – co na tu ral ne – w ser wi sach
dla ko biet. 

Struk tu ra wie ku in ter nau tów
Naj więk szą gru pę wie ko wą wśród pol skich in ter -

nau tów sta no wią oso by w prze dzia le wie ko wym 15-
24 la ta (30,3 proc.). Dru gą pod wzglę dem li czeb no -
ści gru pą są oso by w wie ku 25-34 la ta (24,1 proc.).

Naj mniej szy od se tek (7 proc.) ma po wy żej 55 lat. Po -
pu la cja in ter nau tów pod wzglę dem wie ku w 2008 r.
nie mal się nie zmie ni ła w sto sun ku do ub.r.

Miej sce za miesz ka nia in ter nau tów
Pol ski in ter net wciąż jest me dium du żych aglo -

me ra cji i ob sza rów o do brze roz wi nię tej in fra -
struk tu rze te le ko mu ni ka cyj nej. Co raz moc niej za -

Wiek polskich internautów

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, XII 2008
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7%

24,1%

30,3%

11,4%

15,6%

11,6%

Struktura internautów ze względu na miejsce
zamieszkania (województwa)

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, XII 2008
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Polscy użytkownicy internetu 
ze względu na płeć (przedziały wiekowe)

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, XII 2008
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Konsumenci online

uwa żal ny jest jed nak pro ces dy wer sy fi ka cji geo -
gra ficz nej użyt kow ni ków sie ci. Wo je wódz twem
o naj więk szej licz bie użyt kow ni ków jest ma zo wiec -
kie (13,6 proc.), na na stęp nych miej scach znaj -
du ją się wo je wódz twa: ślą skie (13,3 proc.), ma ło -
pol skie (9,9 proc.), wiel ko pol skie (8,7 proc.) i dol -
no ślą skie (7,6 proc.). 

Po mi mo zde cy do wa nie więk szej do stęp no ści
inter ne tu w naj więk szych mia stach i aglo me ra -
cjach naj licz niej szą gru pę in ter nau tów ze wzglę du
na miej sce za miesz ka nia sta no wią oso by miesz -
ka ją ce na wsi (27,9 proc.) oraz w miej sco wo -
ściach po wy żej 500 tys. miesz kań ców
(16,1 proc.), a tak że do 20 tys. miesz kań ców
(13,9 proc.).

Struktura internautów ze względu na miejsce
zamieszkania (miasto/wieś)

Źródło: Megapanel PBI/Gemius XII 2008

Miasto 
powyżej 500 tys.

Miasto od 200
do 500 tys.

Wieś Miasto 
do 20 tys.

Miasto od 20
do 50 tys.

Miasto od 50
do 100 tys.

Miasto od 100
do 200 tys.

12,3%

16,1%

11,4%

13,3%

27,9%

10,2%
8,8%

R E K L A M A
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Ak tyw ność pol skich in ter nau tów

Oprócz wzro stu licz by in ter nau tów w Pol sce
wzra sta rów nież ilość cza su spę dzo ne go w sie ci
przez prze cięt ne go in ter nau tę. 

Na pod sta wie da nych z ba da nia Me ga pa nel
PBI/Ge mius pod ko niec 2008 r. każ dy pol ski in ter -
nau ta spę dził w sie ci prze cięt nie 46 go dzin
i 29 mi nut mie sięcz nie (gru dzień 2008 r.), co sta -
no wi wzrost o 8 go dzin 17 mi nut w sto sun ku
do po przed nie go ro ku. Znacz ny wzrost za no to wał
tak że wskaź nik licz by od słon do ko ny wa nych przez
jed ne go in ter nau tę, z 2395 w grud niu 2007 r.
do 3043 w grud niu 2008 r. Co ro ku moż na za uwa -
żyć pew ną pra wi dło wość w zmia nach ak tyw no ści
in ter nau tów: naj więk szy wzrost licz by od słon

i cza su spę dza ne go w sie ci przy pa da na sty czeń,
na stęp nie ak tyw ność jesz cze nie co ro śnie, by
w drugim kwar ta le, a szcze gól nie w cza sie wa ka cji
sto sun ko wo moc no spaść, do po zio mu naj lep szych
mie się cy po przed nie go ro ku. Je sie nią ak tyw ność
prze cięt ne go in ter nau ty znów wzra sta, do cho dząc
do po zio mu z po cząt ku ro ku, po czym w grud niu
i stycz niu ro śnie jesz cze bar dziej, usta na wia jąc
no wy, wyż szy po ziom od nie sie nia na ko lej ny rok.
Mi mo wzro stu licz by od słon nie spadł śred ni czas
od sło ny – na dal jest to nie ca ła mi nu ta. 

Co raz więk sza gru pa osób ma kil ku let nie do świad -
cze nie w ko rzy sta niu z in ter ne tu. W 2007 r.

Staż polskich internautów

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, XII 2008

Powyżej 5 lat Do 6 miesięcy Od 6 miesięcy
do 1 roku

Od 1 roku do 2 latOd 2 do 5 lat

33,5%

43%

12,6%

7,0%

3,9%
Korzystanie z internetu wśród kobiet i mężczyzn

Średni czas na użytkownika [godz.:min:s]

Okres Kobiety Mężczyźni
XII 2006 26:29:42 30:14:44
XII 2007 38:12:20 38:11:28
XII 2008 46:28:29 46:29:15

Źró dło: Megapanel PBI/Gemius, XII 2006,  XII 2007,  XII 2008

Średnia liczba odsłon na użytkownika

Okres Kobiety Mężczyźni
XII 2006 1585,48 1853,64
XII 2007 2380,94 2409,86
XII 2008 3046,98 3039,48

Źró dło: Megapanel PBI/Gemius, XII 2006, 2007, 2008

Aktywność polskich internautów (2008 r.)

Miesiąc Średnia liczba odsłon Średni czas Średni czas
na użytkownika na użytkownika odsłony

styczeń 2823,49 45:32:37 00:00:58
luty 2757,17 41:30:50 00:00:54
marzec 2987,10 42:35:25 00:00:51
kwiecień 2888,87 39:35:53 00:00:49
maj 2759,40 37:44:41 00:00:49
czerwiec 2642,77 37:14:36 00:00:51
lipiec 2525,43 37:02:46 00:00:53
sierpień 2696 29 39:30:31 00:00:53
wrzesień 2641,65 39:14:44 00:00:53
październik 2834,02 42:08:09 00:00:54
listopad 2915,32 44:20:20 00:00:55
grudzień 3043,18 46:28:52 00:00:55

Źródło: Megapanel PBI/Gemius,  XII 2008
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Konsumenci online

71 proc. in ter nau tów ko rzy sta ło z sie ci od po wy żej 2
lat, w 2008 r. od se tek ten wzrósł o 5 proc. 

W cią gu 2007 r. wy rów na ły się róż ni ce w in ten -
syw no ści ko rzy sta nia z in ter ne tu mię dzy męż czy zna -
mi a ko bie ta mi. Ten den cja ta utrzy mu je się rów nież
w 2008 r. W grud niu 2008 r. i męż czyź ni, i ko bie ty
spę dza li w sie ci nie mal 46,5 go dzi ny. Czas ten
wzrósł dla obu płci o po nad 8,5 go dzi ny w sto sun ku
do ub.r. Rów nież śred nia licz ba od słon dla obu płci
jest wy rów na na i wy no si nie co po nad 3 tys.

Wzrost ak tyw no ści pol skich in ter nau tów prze kła -
da się rów nież na wyż szą czę sto tli wość ko rzy sta nia
z sie ci. Pod ko niec 2008 r. z in ter ne tu ko rzy sta -
ło 71,3 proc. co dzien nie lub pra wie co dzien nie,
co ozna cza wzrost o 4,2 proc. w sto sun ku do ub.r.
Ko rzy sta nie z in ter ne tu kil ka ra zy w ty go dniu de kla -
ru je 18,6 proc. in ter nau tów, ko lej ne 6 proc. uży wa
sie ci raz na ty dzień. Kil ka ra zy na mie siąc łą czy się
z sie cią 4,1 proc. użyt kow ni ków. 

Wpływ na ak tyw ność in ter nau tów ma ich wiek.
Gru pę naj bar dziej ak tyw ną (li czo ną liczbą ge ne ro wa -
nych od słon) sta no wią oso by w wie ku 15-24 i 25-
34 lata. Naj mniej ak tyw ne są w sie ci oso by w wie -
ku 7-14 lat i po wy żej 55. ro ku ży cia.

Częstotliwość korzystania z internetu

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, XII 2008
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4,1%

Aktywność internautów ze względu na wiek

 Źródło: Megapanel PBI/Gemius, XII 2008
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Witryny internetowe 

W 2008 r. li de rem pod wzglę dem za się gu po -
zo sta ła wi try na Go ogle, któ rą co mie siąc od wie -
dza ło nie mal 86 proc. pol skich in ter nau tów (nie co
mniej w po ło wie ro ku, nie co wię cej pod ko niec
roku) – w grud niu 2008 r. prze ło ży ło się to na po -
nad 13,3 mln użyt kow ni ków. Ko lej ne po zy cje zaj -
mu ją dwa naj więk sze por ta le: Onet.pl (co mie siąc
za sięg oko ło 65 proc., w grud niu 9,5 mln użyt -
kow ni ków) i Wir tu al na Pol ska (za sięg oko -
ło 55 proc., w grud niu 8,6 mln użyt kow ni ków).
Oba por ta le na ko niec ro ku od no to wa ły mniej szy
od se tek in ter nau tów niż na po cząt ku – spa dek za -
się gu One tu wy niósł -5,9 punk tu pro cen to wego,
a Wir tu al nej Pol ski -0,8 punk tu pro cen to wego
(gru dzień 2008 r. do grud nia 2007 r.). Nasza -kla -
sa.pl za no to wa ła wzrost za się gu o 18 proc.,
awan su jąc z je de na ste go miej sca w grud -
niu 2007 r. na czwar tą po zy cję rok póź niej.

Po wy żej 50-proc. za sięg wśród in ter nau tów miał
ser wis au kcyj ny Al le gro.pl (ok. 7,8 mln użyt kow ni ków
mie sięcz nie). Por tal In te ria, któ ry w 2006 r. od wie -
dza ła po nad po ło wa in ter nau tów, pod ko niec 2008 r.
miał za sięg 48 proc. Tuż za nim upla so wał się por tal
O2. Na po cząt ku ro ku por tal Ga ze ta.pl od wie dza ło
nie co po nad 6,3 mln użyt kow ni ków mie sięcz nie (za -
sięg 44 proc.), pod ko niec ro ku licz ba użyt kow ni ków
prze kro czy ła zaś 6,9 mln, co ozna cza za sięg na po -
zio mie 44,6 proc.

Pierw szą dzie siąt kę wi tryn o naj więk szym
zasię gu pod ko niec 2008 r. za my ka ły stro ny
YouTube i Wi ki pe dia. 

Z pierw szej dwu dziest ki naj więk szy spa dek za -
się gu za no to wa ła Gru pa Fot ka.pl, aż o 6,6 punk tu
procentowego. 

Pod wzglę dem licz by od słon oraz śred nie go
cza su na użyt kow ni ka Na sza -kla sa.pl jest zde cy -
do wa nym li de rem Me ga pa ne lu w 2008 r. W grud -
niu licz ba od słon wy nio sła 11,8 mld, a śred ni
czas spę dzo ny w tej wi try nie to po nad 14 go dzin.
Al le gro z licz bą od słon na po zio mie 4,5 mld upla -
so wało się na dru giej po zy cji z wy raź nym dy stan -
sem do Na szej Kla sy. Ko lej ne miej sca na le żą
do Go ogle – 3,7 mld od słon, i One tu – 3,5 mld
od słon. Pierw szą piąt kę za my ka Wir tu al na Pol ska
z 2,3 mld od sło n. Szó ste miej sce zaj mu je ser wis
spo łecz no ścio wy Fot ka.pl, któ ry spadł z pią te go
miej sca. Siód me i ósme to dwa por ta le – ko lej no
In te ria.pl i O2.pl. In te ria od no to wa ła spa dek licz -
by od słon o ok. 650 mln, na to miast O2 zwięk szy -
ło licz bę od słon o 250 mln, do ga nia jąc In te rię.
Czo ło wą dzie siąt kę za my ka ją wi try ny YouTu be.com
i Tra vian.pl – obie po ni żej 1 mld od słon mie sięcz -
nie. Z pierw szej dzie siąt ki pod wzglę dem licz by
od słon wy pa dły dwa ser wi sy spo łecz no ścio we
Epuls.pl i Gro no.net.

Top 20 witryn według liczby użytkowników
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Źródło: Megapanel PBI/Gemius, I-XII 2008
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Istot nym czyn ni kiem wpły wa ją cym na po pu lar -
ność stron in ter ne to wych jest czas na nich spę -
dzo ny. W grud niu 2008 r. prze cięt ny in ter nau ta
spę dzał śred nio 46,5 go dzi ny mie sięcz nie, co da -
je pół to rej go dzi ny dzien nie. 

Naj wię cej cza su in ter nau ci w Pol sce spę dza ją
na Na szej  Kla sie – 16,65 proc., któ ra wy prze dzi -
ła prze glą dar kę Go ogle (12,22 proc. udzia łu
w cał ko wi tym cza sie). Ko lej ne miej sca zaj mu ją
pol skie por ta le, Al le gro, YouTu be i Fot ka. W dru -
giej dzie siąt ce aż po ło wę sta no wią ser wi sy z gra -
mi (Gry.pl, Ple mio na.pl, Tra vian.pl, Wy spa gier.pl,
Ika riam.pl).

Za sięg po szcze gól nych ko mu ni ka to rów w cią -
gu 2008 r. uległ nie wiel kim zmia nom. Pierw sza
trój ka nie zmie ni ła się w sto sun ku do 2008 r.
Na pierw szym miej scu pod wzglę dem po pu lar no -
ści znaj du je się Ga du -Ga du, z nie co mniej szym
od ze szło rocz ne go za się giem (37 proc.), na dru -
gim upla so wał się ko mu ni ka tor Sky pe z za się giem
nie mal 27 proc., na trze cim Tlen, z wy raź nym dy -
stan sem do pierw szej dwój ki, osią ga jąc za sięg
po nad 4 proc. Na czwar tym i pią tym na stą pi ła
za mia na miejsc po mię dzy MSN mes sen ge rem
(za sięg: 2,89 proc.) oraz AQQ (za sięg 0,42
proc). Szó ste i siód me miej sce – rów nież bez

Witryny według miesięcznej liczby odsłon

Lp. Nazwa Liczba odsłon Średni czas Audyt site-centric
na użytkownika

1. Nasza-klasa.pl 11 846 191 298 14:05:49 tak
2. Allegro.pl 4 476 196 601 04:57:46
3. Google 3 668 185 303 06:31:24
4. Onet.pl 3 546 795 711 06:25:39 tak
5. Wirtualna Polska 2 264 811 029 05:02:48 tak
6. Grupa Fotka.pl 1 588 348 837 04:11:31
7. Interia.pl 1 176 891 256 03:33:27 tak
8. O2.pl 1 172 830 343 04:06:17 tak
9. YouTube.com 969 906 608 04:10:31

10. Travian.pl 894 978 743 03:51:59

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, XII 2008 

Witryny według czasu

Lp. Nazwa Czas (godz.) Średni czas Audyt site-centric
na użytkownika

1. Nasza-klasa.pl 118 565 909,10 14:05:49 tak
2. Google 87 042 760,63 06:31:24
3. Onet.pl 61 324 395,89 06:25:39 tak
4. Wirtualna Polska 43 254 899,30 05:02:48 tak
5. Allegro.pl 40 241 911,05 04:57:46
6. O2.pl 30 398 220,14 04:06:17 tak
7. YouTube.com 28 852 234,37 04:10:31
8. Interia.pl 26 674 722,68 03:33:27 tak
9. Grupa Fotka.pl 13 910 930,64 04:11:31

10. Gazeta.pl 12 430 351,91 01:47:40 tak
11. Gry.pl 11 147 079,68 03:36:11
12. Plemiona.pl 7 537 188,56 08:11:11
13. Travian.pl 6 614 837,90 03:51:59
14. Wyspagier.pl 6 260 302,31 03:35:24
15. Grono.net 5 300 965,20 06:53:03 tak
16 Wikipedia.org 4 742 058,29 00:46:53

17. OtoMoto 4 562 043,81 01:41:55
18. Ikariam.pl 3 536 641,30 07:39:12
19. MSN 3 332 336,61 01:06:09
20. Bearshare.com 3 260 762,63 02:36:36

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, XII 2008 

Komunikatory według zasięgu

Lp. Nazwa Zasięg Użytkownicy Audyt
(w %) (real users) site-centric

1. Gadu-Gadu 37,22 5 778 532 tak
2. Skype 26,68 4 142 366
3. Tlen.pl 4,15 644 327 tak
4. MSN Messenger 2,89 449 120
5. AQQ 0,42 65 864 tak
6. Spik 0,19 29 513 tak
7. Konnekt 0,16 24 422
8. Xfire 0,15 23 171
9. GoogleTalk 0,14 21 929

10. ICQ 0,12 18 530

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, XII 2008 

Ranking witryn według zasięgu miesięcznego

Lp. Nazwa Zasięg (w %) Użytkownicy Audyt 
site-centric

1. Google 85,96 13 343 498
2. Onet.pl 61,46 9 541 016 tak
3. Wirtualna Polska 55,21 8 571 114 tak
4. Nasza-klasa.pl 54,18 8 410 738 tak
5. Allegro.pl 52,24 8 108 961
6. Interia.pl 48,30 7 497 929 tak
7. O2.pl 47,71 7 405 572 tak
8. Gazeta.pl 44,62 6 926 703 tak
9. YouTube.com 44,51 6 910 240

10. Wikipedia.org 39,09 6 068 858
11. Microsoft 32,22 5 002 317
12. Grupa Gadu-Gadu 27,28 4 235 243 tak
13. Mozilla.com 25,32 3 930 437
14. Ceneo.pl 22,29 3 460 822 tak
15. Grupa Fotka.pl 21,38 3 318 462
16. Gry.pl 19,93 3 093 778
17. MSN 19,47 3 022 725
18. Dobreprogramy.pl 19,45 3 019 759 tak
19. Grupa IDG 19,39 3 010 576 tak
20. Grupa Medousa.pl 18,92 2 936 782

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, XII 2008 r.
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Witryny internetowe 

zmian w sto sun ku do 2007
r. – na le żą do ko mu ni ka to rów
Spik i Kon nekt. Ko mu ni ka tor
ICQ spadł z ósme go na dzie -
sią te. Ósme zaj mu je ko mu ni -
ka tor Xfi re, przed Go ogle Talk
(miejsce dzie wią te). 

Udział w całkowitym 
czasie spędzonym 
w internecie
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W ba da niu Me ga pa nel PBI/Ge mius wy róż nio -
nych jest 13 ka te go rii te ma tycz nych, do któ rych
kla sy fi ko wa ne są po szcze gól ne stro ny in ter ne to -
we. Te ka te go rie to: 

– In for ma cje, pu bli cy sty ka, me dia; 
– Kul tu ra i roz ryw ka; 
– Mo to ry za cja;
– Biz nes, fi nan se, pra wo; 
– Bu dow nic two i nie ru cho mo ści; 
– Edu ka cja; 
– Sport; 
– Styl ży cia;
– Tu ry sty ka; 
– No we tech no lo gie; 
– Pra ca; 
– Spo łecz no ści;
– Ma py i lo ka li za to ry.

Naj więk sze za in te re so wa nie in ter nau tów
wzbu dza ją stro ny z ka te go rii Kul tu ra i roz ryw ka.
Co mie siąc od wie dza je oko ło 90 proc. użyt kow ni -
ków in ter ne tu. Naj więk szy za sięg (nie -
mal 98 proc.) był no to wa ny w tej ka te go rii na po -
cząt ku 2008 r. Oko ło 80 proc. in ter nau tów ko -
rzy sta śred nio ze stron z ka te go rii Spo łecz no ści
oraz In for ma cje, pu bli cy sty ka i me dia. Śred ni za -
sięg oko ło 70 proc. ma ka te go ria No we tech no lo -
gie oraz Styl ży cia, zaś ok. 60 proc. ka te go rie
Edu ka cja oraz Biz nes, fi nan se, pra wo. Mię -
dzy 40 a 50 proc. in ter nau tów od wie dza stro ny
z ka te go rii Sport, Mo to ry za cja i Tu ry sty ka.
Ostat nie dwie ka te go rie Pra ca oraz Bu dow nic two
i nie ru cho mo ści ma ją za sięg po ni żej 30 proc. 

Kategorie tematyczne według zasięgu

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, I-XII 2008
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Witryny internetowe 

W ka te go rii Kul tu ra
i roz ryw ka li de rem zo -
stało YouTu be z licz bą
oko ło 45 proc. użyt -
kow ni ków. Na dru gim
miej scu zna lazł się
ser wis O2, z któ rym
zrów nał się Onet.
Oba ser wi sy mia ły
w grud niu za sięg
na po zio mie nie co po -
nad 32 proc. Czwar te
miej sce na le ży do Wir -
tu al nej Pol ski z za się -
giem 27 proc., a pią te
do ser wi su Gry.pl.

W ka te go rii Spo łecz -
no ści Na sza -kla sa.pl
po zo sta je li de rem.
Ser wis ten od wie dza
wię cej niż co dru gi
użyt kow nik in ter ne tu.
Trend wzro sto wy
utrzy mu je się, choć nie
jest już tak spek ta ku -
lar ny jak w ub.r. Po zo -
sta łe ser wi sy w tej ka -
te go rii utrzy mu ją się
po ni żej 30 proc. za się -
gu. Za sięg ca łej ka te -
go rii Spo łecz no ści
spadł z po nad 86 proc.
na po cząt ku ro ku
do 79 proc. w grud -
niu 2008 r. 

Kategoria tematyczna Kultura i rozrywka według zasięgu

YouTube.com O2.pl – serwisy rozrywkowe Onet.pl – serwisy rozrywkowe

Wirtualna Polska – kultura i rozrywka Gry.pl
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Kategoria tematyczna Społeczności według zasięgu

Nasza-klasa.pl Gazeta.pl – społeczności Onet.pl – społeczności

Wirtualna Polska – społeczności Grupa Gadu-Gadu 
– serwisy społecznościowe
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Ca ła ka te go ria Nowe
tech no lo gie co mie siąc
no tu je za sięg na po zio -
mie ok. 70 proc.
W ciągu ro ku wy daw -
nic two IDG stra ci ło po -
zy cję li de ra i zna la zło
się na trzecim miej scu
z 18-proc. za się giem.
In te ria upla so wa ła się
na pierwszej po zy cji
z za się giem nie mal
21 proc., wy prze dza jąc
wi try nę Do bre pro gra -
my.pl (drugie miej sce
w grud niu), któ ra od no -
to wa ła naj więk szy
wzrost w ska li ro ku.

W ka te go rii In for ma -
cje, pu bli cy sty ka, me -
dia na pierw szym miej -
scu znaj du je się Onet,
któ ry w ciągu ro ku za -
no to wał nie wiel ki spa -
dek (o kil ka punk tów
pro cen to wych)
i w grud niu je go za sięg
wy niósł po nad 28 proc.
Na drugim miej scu
plasu je się Wir tu al na
Polska z za się giem
ponad 24 proc.
Na trzeciej po zy cji jest
Ga ze ta.pl z za się giem
na po zio mie nie -
mal 20 proc. Ko lej ne
miej sce na le ży do In te -
rii – za sięg na po zio mie
nie ca łych 17 proc.
Pierw szą piąt kę za my -
ka wi try na TVN24.pl,
któ rej za sięg wzrósł
w cią gu ro ku o bli -
sko 7 punk tów pro cen -
to wych.

Kategoria tematyczna Nowe technologie według zasięgu

Interia.pl – nowe technologie Dobreprogramy.pl IDG – nowe technologie

Instalki.pl Wirtualna Polska 
– nowe technologie
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Kategoria tematyczna Informacje, publicystyka, media według zasięgu

Onet.pl – serwisy informacyjne Wirtualna Polska 
– serwisy informacyjne

Gazeta.pl 
– serwisy informacyjne

Interia.pl – serwisy informacyjne Stacje TVN – TVN24.pl
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Witryny internetowe 

Ka te go ria Styl ży cia
zna la zła się na piątym
miej scu w ran kin gu
za 2008 r., pod czas gdy
rok wcze śniej pla so wa ła
się na trzecim. Wi try ny
znaj du ją ce się w ka te go -
rii Styl ży cia od wie dza
nie mal 70 proc. pol skich
in ter nau tów. Na dwóch
pierw szych miej scach
za mien nie w ciągu ro ku
pla so wa ły się Onet i O2,
by w grud niu 2008 r.
zrów nać swo je za się gi
do po zio mu 23 proc.
Na trzecim miej scu zna -
la zła się Wir tu al na Pol -
ska. Czwarte i piąte
nale żą do Ga ze ty oraz
In te rii.

Ka te go ria Edu ka cja
wy prze dzi ła Biz nes,
finan se i pra wo. Od -
wie dzal ność ser wi sów
edu ka cyj nych kształ tu -
je się w trak cie ro ku
szkol ne go na wy rów -
na nym po zio mie oko -
ło 57 proc. W okre sie
wa ka cyj nym za zna cza
się spa dek przy naj -
mniej o kil ka punk tów
pro cen to wych.
Na pierw szym miej scu
znalazła się Wi ki pe dia
z za się giem 40 proc.
Na ko lej nych miej scach
z du żym dy stan sem
do li de ra (powy -
żej 20 punk tów pro -
cen to wych) zna la zły
się Onet oraz Scia -
ga.pl, któ re w grud -
niu 2008 r. wy rów na ły
swój za sięg na po zio -
mie 15 proc. W okre -
sie wa ka cyj nym za zna -
cza się wy raź na róż ni -
ca za się gu po mię dzy

Kategoria tematyczna Styl życia według zasięgu

O2.pl – styl życia Onet.pl – styl życia Wirtualna Polska – styl życia

Gazeta.pl – styl życia Interia.pl – styl życia
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Kategoria tematyczna Edukacja według zasięgu

Wikipedia.org Onet.pl – serwisy edukacyjne Sciaga.pl

Bryk.pl Wikimedia.org
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ty mi dwiema wi try na mi
– na ko rzyść One tu
o nie mal 10 punk tów
pro cen to wych. Czwar -
te i pią te miej sce na le -
żą do serwi sów Bryk.pl
oraz Wi ki me dia.org.
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Ka te go rię Biz nes,
fi nan se i pra wo od wie -
dza po nad po ło wa pol -
skich in ter nau tów
(gru dzień 2008 r.
– 51 proc.). Na pierw -
szym miej scu po zo sta -
je Onet.pl z za się giem
po nad 15 proc. Dru gie
miej sce na le ży do Mo -
ney.pl (nie mal 12 proc.
za się gu). Miej sca
trze cie i czwar te na le -
żą ko lej no do Wir tu al -
nej Pol ski oraz ser wi su
fi nan so we go Ban -
kier.pl. Pierw szą piąt kę
za my ka In for.pl.

Wy raź ne od bi cie
w tej ka te go rii zna la zły
wy da rze nia spor to we,
któ re mia ły miej sce
w 2008 r. W mie sią -
cach, w któ rych od by -
wa ło się Eu ro oraz olim -
pia da, za no to wa no
wzro sty w za się gu użyt -
kow ni ków. Trzy pierw sze
miej sca na le żą do por ta -
li. Na miej scu pierw -
szym jest Onet z za się -
giem 17 proc., na dru -
gim Wir tu al na Pol ska
(13 proc.), na trzecim
Inte ria (7 proc.). Miej -
sce czwar te i pią te zaj -
mu ją ko lej no SFD.pl oraz
Ga ze ta.pl z za się giem
na po zio mie 6 proc.

Kategoria tematyczna Biznes, finanse, prawo według zasięgu

Onet.pl – serwisy biznesowe Money.pl 
– serwisy biznesowe

Wirtualna Polska 
– serwisy biznesowe

Bankier.pl – serwisy biznesowe Infor.pl

%

5

10

15

20

I 2008 II 2008 III 2008 IV 2008 V 2008 VI 2008 VII 2008 VIII 2008 IX 2008 X 2008 XI 2008 XII 2008

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, I-XII 2008

Kategoria tematyczna Sport według zasięgu

Onet.pl – serwisy sportowe Wirtualna Polska 
– serwisy sportowe

Interia.pl 
– serwisy sportowe

Sfd.pl Gazeta.pl – serwisy sportowe
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Ser wi sy mo to ry za -
cyj ne od wie dzi ło
w grud niu 2008 r.
42 proc. pol skich in ter -
nau tów. Li de rem jest
stro na Oto Mo to.pl,
któ ra w 2008 r. mia ła
po nad 17 proc. za się -
gu. Na ko lej nych miej -
scach zna la zły się wi -
try ny, z dy stan sem oko -
ło 6 punk tów pro cen to -
wych do pierw sze go
miej sca. Dru gie miej sce
z za się giem nie -
mal 11 proc. na le ży
do One tu, trze cie do In -
te rii. Gru pa Grat ka.pl
oraz Ga ze ta.pl o zrów -
na nym za się gu znajdują
się na po zio mie 5 proc.

Utwo rzo na w 2008 r.
no wa ka te go ria te ma -
tycz na obej mu je za się -
giem po nad 35 proc.
pol skich in ter nau tów. 

Na pierwszym miej -
scu jest Go ogle – ma -
py, któ ry w lip cu od no -
to wał wzrost o 15
punk tów pro cen to -
wych. Na dru gim
plasuje się Onet z lo -
ka li za to rem Zu mi. Te
dwa ser wi sy prowadzą
z du żym dy stan sem
do po zo sta łych ser wi -
sów, któ re upla so wa ły
się na stę pu ją co:
na trzecim – Szu -
kacz.pl, na czwartym
– ma pa PF.pl i na
piątym – Tar geo.pl.

Kategoria tematyczna Motoryzacja według zasięgu

OtoMoto Onet.pl 
– serwisy motoryzacyjne

Interia.pl 
– serwisy motoryzacyjne

Grupa Gratka – serwisy motoryzacyjne Gazeta.pl 
– serwisy motoryzacyjne
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Kategoria tematyczna Mapy i lokalizatory według zasięgu

Google – mapy Onet.pl 
– lokalizator Zumi.pl

Szukacz.pl 
– mapy

Pf.pl-mapa.pf.pl Targeo.pl
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Oglą dal ność wi tryn
tej ka te go rii wzra sta
se zo no wo. W wa ka cje
ob ser wu je się wzrost
za się gu z 37 do 47
proc. Pierw sze miej sce
na le ży do One tu, z za -
się giem w lip cu 2008 r.
na po zio mie 14 proc.
Po zo sta łe stro ny nie
prze kra cza ją za się -
gu 10 proc. Dru gie zaj -
mu je Wir tu al na Pol ska
(5 proc.), trze cie – Gru -
pa Eho li day.pl (3 proc.).
Ko lej ne dwa miej sca na -
le żą do: In te rii (czwar te)
i Gru py Tra vel (pią te).

Ka te go ria Bu dow nic -
two i nie ru cho mo ści
zmie ni ła swo je miej sce
pod wzglę dem za się gu
z ka te go rią Pra ca. Mo -
że mieć to zwią zek
z kry zy sem – w 2008 r.
in ter nau ci czę ściej po -
szu ki wa li ofert pra cy
niż tych zwią za nych
z nie ru cho mo ścia mi.
Na pierwszym miej scu
upla so wa ła się Ga ze -
ta.pl z za się giem
na po zio mie nie -
mal 7 proc. Na drugim
zna la zła się Gru pa Mu -
ra tor, któ ra w li sto pa -
dzie prze sko czy ła Ga -
ze tę.pl, by w grud niu
nie mal że zrów nać z nią
za sięg. Po ni żej ana lo -
gicz na sy tu acja: Oto -
Dom rów na za sięg
w grud niu z Gru pą
Grat ka.pl na po zio mie
nie ca łych 3 proc.
Pierw szą piąt kę w tej
ka te go rii te ma tycz nej
za my ka Gru pa
Meble.pl.

Kategoria tematyczna Turystyka według zasięgu

Onet.pl – serwisy turystyczne Wirtualna Polska 
– serwisy turystyczne

Grupa Eholiday.pl

Interia.pl – serwisy turystyczne Grupa Travelplanet.pl SA
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Kategoria tematyczna Budownictwo i nieruchomości według zasięgu

Gazeta.pl 
– budownictwo i nieruchomości

Grupa Murator
– budownictwo i nieruchomości

OtoDom

Grupa Gratka-gratka.pl-gratka.pl/dom Grupa Meble.pl 
– budownictwo
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Li de rem jest tu
ser wis Pra cuj.pl, dru -
gie miej sce zaj mu je
Ga ze ta.pl, któ rą
w dru giej po ło wie ro ku
od wie dza ło po nad
10 proc. użyt kow ni ków
(por tal był wte dy li de -
rem ka te go rii. Ko lej ne
miej sca na le żą do Wir -
tu al nej Pol ski (trze cie),
ser wi su In fo pra ca.pl
(czwar te) oraz
Money.pl (pią te). 

Kategoria tematyczna Praca według zasięgu

Pracuj.pl – praca Gazeta.pl – praca Wirtualna Polska – praca

Infopraca.pl Money.pl – praca
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Społeczności internetowe

Ser wi sy spo łecz no ścio we to nie wąt pli wie je den
z naj bar dziej wi docz nych kie run ków roz wo ju in ter -
ne tu w ostat nich la tach. Przy czyn te go sta nu
rze czy jest kil ka. Na le ży pa mię tać, że sa ma sieć
nie ustan nie się zmie nia. Wciąż po wsta ją no we
roz wią za nia funk cjo nal ne i tech no lo gie, któ re
wpły wa ją na zwięk sza nie się moż li wo ści twór ców
stron in ter ne to wych. Co raz czę ściej rów nież,
zwłasz cza w przy pad ku bar dziej za awan so wa nych
ser wi sów spo łecz no ścio wych, ma my do czy nie nia
już nie ze sta tycz ny mi stro na mi WWW, ale bar -
dziej z apli ka cja mi oraz wi try na mi wy ko rzy stu ją cy -
mi za awan so wa ne tech no lo gie. Po za tech nicz nym
aspek tem wpły wa ją cym na roz wój spo łecz no ści
trze ba pa mię tać, że spo łecz no ści to przede
wszyst kim oso by wy ko rzy stu ją ce je do sze ro ko
ro zu mia nej ko mu ni ka cji. Pol ski in ter net ko mer cyj -
ny ma już po nad 10 lat, a co za tym idzie – użyt -
kow ni cy sie ci w zde cy do wa nej więk szo ści nie są

już no wi cju sza mi. In ter nau ci są co raz bar dziej do -
świad cze ni – do tych cza so we roz wią za nia nu dzą
im się. Na tu ral ną kon se kwen cją te go sta nu jest
po szu ki wa nie no wych, bar dziej za awan so wa nych
spo so bów ko rzy sta nia z sie ci. Istot nym czyn ni -
kiem po zwa la ją cym le piej zro zu mieć fe no men spo -
łecz no ści sie cio wych jest po stę pu ją ca seg men ta -
cja usług do stęp nych w sie ci. Współ cze sne ser -
wi sy spo łecz no ścio we kie ro wa ne są do wie lu róż -
nych grup kon su men tów, po czy na jąc od mło dzie ży
(np. ePuls.pl, Po Szko le.pl), pro fe sjo na li stów (np.
Gol den Li ne.pl, Lin ke dIn.com), spo łecz no ści lo kal -
nych (np. Wro cek.pl), na oso bach po szu ku ją cych
na rzę dzi do za wie ra nia i pod trzy my wa nia kon tak -
tów z ro dzi ną, przy ja ciół mi i zna jo my mi skoń czyw -
szy (Na sza -kla sa.pl, Fot ka.pl, Gro no.net, My -
Space.com, Fa ce bo ok.com). To wła śnie chęć pod -
trzy my wa nia do tych cza so wych zna jo mo ści jest
naj czę ściej wska zy wa nym po wo dem po sia da nia

Miesięczny zasięg wybranych serwisów

Nasza Klasa Fotka Moja Generacja GG Grono
Ajo Eplus GoldenLine Mixer
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Źródło: Megapanel PBI/Gemius, IX 2006 – XII 2008
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kon ta w ser wi sie spo łecz no ścio wym – de kla ru je
tak 57 proc. użyt kow ni ków (D -Link Tech no lo gy
Trend, maj 2008). Rów nie istot nym po wo dem
jest cie ka wość (52 proc.). Po nad to do klu czo -
wych mo ty wa cji na le żą rów nież: chęć za bi cia cza -
su (26 proc.), za wie ra nie no wych zna jo mo ści
(25 proc.) oraz chęć dys ku to wa nia na in te re su ją -
ce te ma ty (18 proc.).

Choć spo łecz no ści in ter ne to we są obec nie ko ja -
rzo ne z ser wi sa mi ty pu so cial ne twor king, tak na -
praw dę do ka te go rii wi tryn, wo kół któ rych sku pia ją
się re al ne spo łecz no ści (ang. so cial me dia), na le ży
za li czyć rów nież: blo gi (np.: Blox.pl, Blog. Onet.pl,
Pho to blog.pl, Word press.com, Blog ger.com), mi -
kro blo gi (np.: Blip.pl, Fla ker.pl, Twit ter.com), fo ra
in ter ne to we (np. Fo rum.ga ze ta.pl), stro ny po świę -
co ne współ dzie le niu się wi deo czy zdjęciami (np.
YouTu be.com, Flickr.com), ser wi sy dzien ni kar stwa
oby wa tel skie go (np.: iThink.pl, Wia do mo ści 24.pl,
In te ria 360.pl), po le ce nia spo łecz ne (np.: Wy kop.pl,
Ele fan ta.pl, Digg.com) czy spo łecz ne bazy wie dzy
(np. Wi ki pe dia.pl).

Ro sną ca po pu lar ność ser wi sów spo łecz no ścio -
wych spra wia, że są one co raz bar dziej roz po zna -
wal ny mi mar ka mi dla prze cięt nych kon su men tów.
Mar ki ta kich ser wi sów jak Na sza -kla sa.pl, Fot ka.pl
czy Gro no.net są sze ro ko roz po zna wal ne przez in -
ter nau tów – świa do mość spon ta nicz na ma rek
tych por ta li się ga od po wied nio 90 proc., 48 proc.
i 26 proc. (GUS, Mil l ward Brown SMG/KRC, D -Link
Tech no lo gy Trend, maj 2008). Na le ży jed nak pa mię -
tać, że wy so ka roz po zna wal ność naj po pu lar niej -
szych ser wi sów wy ni ka z ich po wszech ne go cha -
rak te ru. Plat for my spo łecz no ścio we skie ro wa ne
do kon kret nych grup kon su men tów (mło dzie ży, biz -
ne su) uzy sku ją rów nie wy so kie wskaź ni ki w ra mach
swo ich grup do ce lo wych.

Sze ro ki wy bór i ro sną ca po pu lar ność in ter ne to -
wych spo łecz no ści spra wia ją, że po szcze gól ne ser wi -
sy te go ty pu róż nią się  mię dzy so bą w istot ny spo -
sób. Zwy kle znaj du je to od zwier cie dle nie w struk tu -
rze spo łecz no -de mo gra ficz nej użyt kow ni ków. Nie mal
wszyst kie pol skie ser wi sy spo łecz no ścio we utrzy mu -
ją po dob ną, zbli żo ną do prze cięt nej, struk tu rę płci,
choć naj bar dziej zdo mi no wa ny mi przez ko bie ty są
Gro no.net (61 proc. użyt kow ni ków to ko bie ty) oraz
Gol denLi ne.pl (56 proc.). Du żo istot niej sze róż ni ce
w pro fi lach in ter nau tów od no szą się do struk tu ry
wie ku. We dług ba da nia Me ga pa nel PBI/Ge mius z li -
sto pa da 2008 r. zde cy do wa nie „naj młod szy mi” spo -

łecz no ścia mi są Fot ka.pl (70 proc. użyt kow ni ków
ma mniej niż 24 la ta), ePuls.pl (69 proc.) i Gro no.net
(63 proc.). Wśród star szych kon su men tów po pu lar -
no ścią cie szą się Pro feo.pl (71 proc. użyt kow ni ków
ma wię cej niż 25 lat), Gol den Li ne.pl (66 proc.) oraz
Lin ke dIn.com (61 proc.). Po dob ne za leż no ści moż na
od na leźć rów nież w in nych zmien nych, jak choć by
w struk tu rze wy kształ ce nia grup użyt kow ni ków
poszcze gól nych wi tryn. Stro ny zdo mi no wa ne przez
młod szych in ter nau tów ma ją wy so kie udzia ły osób,
któ re nie ukoń czy ły jesz cze szko ły śred niej, i od wrot -
nie – ser wi sy ad re so wa ne do me ne dże rów i osób już
pra cu ją cych ma ją po nad prze cięt ne udzia ły w gru pach
kon su men tów z wy kształ ce niem wyż szym.

Opi su jąc tak zwa ne spo łecz no ści in ter ne to we,
na le ży mieć na uwa dze, że ze wzglę du na utrwa -
lo ną na zwę te go ty pu wi tryn po wszech nie uwa ża
się, że użyt kow ni cy ta kich stron spo ty ka ją się
wy łącz nie wir tu al nie. W rze czy wi sto ści pro fi le in -
ter ne to we słu żą pod trzy my wa niu i utrzy my wa niu
sta łej ko mu ni ka cji po mię dzy oso ba mi do brze zna -
ją cy mi się – naj czę ściej człon ka mi ro dzi ny, zna jo -
my mi i przy ja ciół mi. Stąd mię dzy in ny mi wy ni ka
du że za an ga żo wa nie użyt kow ni ków w ak tyw no ści
w ser wi sach spo łecz no ścio wych. Głów ny mi
zmien ny mi wska zu ją cy mi na nadak tyw ność in ter -
nau tów wzglę dem wi tryn o tra dy cyj nym cha rak te -
rze są – więk sza licz ba od słon i dłuż szy czas spę -
dza ny na stro nie. Zwy kle rów nież użyt kow ni cy nie
ogra ni cza ją się do ko rzy sta nia wy łącz nie z jed ne -
go ser wi su spo łecz no ścio we go. Utrwa lo nym
sche ma tem wśród osób ak tyw nych za wo do wo
jest po sia da nie co naj mniej dwóch kont wy ko rzy -
sty wa nych do ce lów za wo do wych i pry wat nych. 

Użyt kow ni cy ko rzy sta ją cy z tych no wych na -
rzę dzi nie ogra ni cza ją się wy łącz nie do za kła da nia
pro fi li. Obec nie spo łecz no ści on li ne słu żą za rów no
wie lo kie run ko wej ko mu ni ka cji z wy ko rzy sta niem
me cha ni zmów ofe ro wa nych przez twór ców
witryn, jak i apli ka cji nie po wią za nych z sa mym
ser wi sem, jak choć by wi dże tów. Ogól ną cha rak te -
ry sty ką tren du spo łecz ne go w sie ci jest du ża
seg men ta cja na rzę dzi i spo so bów ko mu ni ko wa nia
się z in ny mi oso ba mi. Słu żą te mu: sys tem poczt
we wnętrz nych plat form spo łecz no ścio wych, me -
cha ni zmy po wia do mień i sta tu sów, moż li wość
per so na li za cji stro ny pro fi lu, wy mia na i oce na
zdjęć, ko men ta rze do pro fi lu i je go po szcze gól -
nych ele men tów, ko mu ni ka to ry we wnętrz ne
i czaty, gru py zna jo mych czy wresz cie blo gi
na pro fi lach.
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Wy ko rzy sty wa nie po szcze gól nych funk cjo nal no -
ści ser wi sów za le ży w du żym stop niu od sta żu in -
ter ne to we go po szcze gól nych użyt kow ni ków, a co
za tym idzie – zna jo mo ści i ak cep ta cji kon kret nych
na rzę dzi. Opi sa ne po wy żej zmien ne, ta kie jak płeć,
wiek czy wy kształ ce nie, w po łą cze niu z do świad -
cze niem in ter nau ty sta no wią istot ny ele ment
dla zro zu mie nia je go za cho wań i po staw. Mię dzy
in ny mi z te go po wo du czę sto sto su je się od ręb ną
seg men ta cję użyt kow ni ków ser wi sów spo łecz no -
ścio wych na pod sta wie struk tu ry ich ak tyw no ści
w sie ci. We dług ba da nia Ne ver En ding Frien ding
zre ali zo wa ne go przez TNS we współ pra cy
z MySpa ce i Iso bar & Ca rat in ter nau ci ko rzy sta ją -
cy z sie cio wych plat form spo łecz no ścio wych dzie -
lą się na sześć pod sta wo wych seg men tów: 

� Sta rych Wy ja da czy (ang. The Pros) – któ rzy
są już do świad czo ny mi i wy ma ga ją cy mi
użyt kow ni ka mi sie ci spo łecz nych w in ter ne -
cie, cha rak te ry zu ją się wy so kim za an ga żo -
wa niem i ak tyw no ścią, a ich pro fi le są istot -
ną czę ścią ich pry wat ne go ży cia. Sta no wią
ok. 20 proc. wszyst kich użyt kow ni ków. 

� Łącz ni cy (ang. Con nec tors) – ko rzy sta ją cy
z sie ci spo łecz nych re la tyw nie krót ko, sil -
nie zwią za ni ze swo imi do tych cza so wy mi
zna jo my mi i znacz nie czę ściej niż in ne seg -

men ty opie ra ją cy się na ich zda niu, chęt nie
dzie lą się rów nież wła sny mi opi nia mi. Sta -
no wią ok. 18 proc. wszyst kich in ter nau -
tów.

� Lan se rzy (ang. The See and Be Se en) – wy -
ko rzy stu ją cy in ter ne to we spo łecz no ści
głów nie do au to pre zen ta cji, obe zna ni z na -
rzę dzia mi i me cha ni zma mi spo łecz no ści.
Jest to gru pa sta no wią ca ok. 14 proc.
wszyst kich użyt kow ni ków.

� Po szu ki wa cze (ang. The Explo rers) – oso by
ko rzy sta ją ce ze spo łecz no ści re la tyw nie
krót ko, bo w zde cy do wa nej więk szo ści po -
ni żej ro ku. Ich pro fi le są dla nich na tu ral ną
czę ścią ży cia. Sta no wią ok. 25 proc. użyt -
kow ni ków.

� Po cząt ku ją cy (ang. The Ro okies) – in ter nau -
ci, któ rzy do pie ro roz po czy na ją ko rzy sta nie
z ser wi sów ty pu so cial ne twor king, zwy kle
nie chęt ni za wie ra niu wir tu al nych zna jo mo -
ści – wo lą kon cen tro wać się na kon tak tach
z obec nym krę giem przy ja ciół. To gru pa
sta no wią ca 25 proc.

� Wi dzo wie (ang. The Spec ta tors) – bier ni
użyt kow ni cy, za kła da ją kon ta, ale naj czę -
ściej nie wy peł nia ją ich za war to ścią (np.
zdję cia mi czy opi sa mi).

Niskie przywiązanie
emocjonalne

Wysoki zakres
aktywności SN

Widzowie

Lanserzy

Łącznicy

Początkujący

Poszukiwacze

Starzy
wyjadacze

Niski zakres
aktywności SN

Wysokie przywiązanie
emocjonalne

Rosnąca kadencja
używania SN
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Polski rynek rejestracji
domen i hostingu 

Ry nek re je stra cji do men oraz usług ho stin gu
ana li zo wa ny jest w ra por cie spo rzą dza nym przez
IAB Pol ska po raz pierw szy. W związ ku z tym
przed przed sta wie niem da nych do ty czą cych ryn ku
w 2008 r. na kre ślo ny zo sta nie ogól ny je go ob raz.

Re je stra cja do men w Pol sce
Na pol skim ryn ku moż li wa jest re je stra cja wła -

ści wie każ de go ty pu do men, po cząw szy od do men
glo bal nych (np.: .com, .net, .in fo), po przez do me -
ny kra jo we po szcze gól nych państw (m.in.: pol ska
.pl, nie miec ka .de, fran cu ska .fr), a skoń czyw szy
na do me nach re gio nal nych i funk cjo nal nych w do -
me nie .pl (np.: waw.pl, kra kow.pl, com.pl, net.pl).
Ro lę kra jo we go re je stru nazw in ter ne to wych
w do me nie .pl od 1990 r. peł ni NASK, czy li Na -
uko wa Aka de mic ka Sieć Kom pu te ro wa. Ja ko ope -
ra tor do me ny .pl NASK za po śred nic twem sie ci
part ne rów tzw. re je stra to rów do men po zwa la
klien tom koń co wym (fir mom, in sty tu cjom, oso -
bom pry wat nym) na re je stra cję do men pol skich
na rocz ny okres abo na men to wy. Pol scy re je stra -
to rzy do men, ta cy jak Na zwa.pl, Ho me.pl czy
Az.pl, po śred ni czą tak że w re je stra cji in nych ty -
pów do men. Przy kła do wo w przy pad ku do men eu -
ro pej skich .eu re je stru ją do me ny dla klien tów
koń co wych w re je strze EU RiD (the Eu ro pe an Re -
gi stry of In ter net Do ma in Na mes).

Do me ny moż na re je stro wać na ryn ku pier wot -
nym, czy li bez po śred nio w NASK lub za po śred -
nic twem re je stra to rów (np.: Na zwa.pl, Ho me.pl,
Az.pl). Za ku pu do me ny moż na do ko nać tak że na
ryn ku wtór nym, czy li od ku pić usłu gę od obec ne go
abo nen ta bez po śred nio, kon tak tu jąc się z nim,
lub po śred nio za po mo cą ser wi sów au kcyj nych,
np. Sedo.pl czy Al le gro.pl. Moż li we jest tak że wy -
ku pie nie opcji na do me nę lub jej za kup w ser wi -
sach świad czą cych usłu gę prze chwy ty wa nia
domen.

Ry nek pier wot ny
Na pol skim ryn ku zna ne są tyl ko do kład ne da ne

sta ty stycz ne do ty czą ce re je stra cji do men pol -
skich. W przy pad ku in nych ty pów do men (glo bal -
nych, eu ro pej skich) po da wa na jest tyl ko ogól na
licz ba do ko na nych re je stra cji (w przy pad ku do men
glo bal nych nie do kład na), a po zo sta łe da ne (np. do -
ty czą ce re je stra cji po szcze gól nych ty pów do men
przez da ne go usłu go daw cę) są sza cun ko we.
Dlatego po da ne po ni żej da ne sta ty stycz ne do ty -
czyć bę dą głów nie re je stra cji do men pol skich,
a tak że do men re gio nal nych i funk cjo nal nych w do -
me nie .pl. Jak w swo im ko mu ni ka cie pra so wym po -
da ła fir ma NetArt, na prze ło mie 2008/2009 ob -
słu gi wa ła 500 tys. do men. Licz ba ta do ty czy
wszyst kich ty pów do men ob słu gi wa nych przez fir -
mę za rów no pol skich, jak i glo bal nych oraz eu ro -
pej skich. Inne fir my świad czą ce usłu gi re je stra cji
do men nie po da ją do kład nych da nych do ty czą cych
licz by ob słu gi wa nych do men. Mię dzy in ny mi na
pod sta wie da nych opu bli ko wa nych przez Ne tArt
sza cu je się, że licz ba wszyst kich do men ob słu gi -
wa nych przez pol skich re je stra to rów wy no si oko ło
1,7 mln (do me ny pol skie – 1,3 mln, do me ny glo bal -
ne – 0,28 mln, do me ny eu ro pej skie – 0,17 mln).
Da ne za 2008 r. po ka zu ją, że pol ski ry nek re je -
stra cji do men in ter ne to wych urósł o oko ło 0,7 mln
do men, czy li po nad 40 proc. w cią gu ro ku.

Na pol skim ryn ku re je stra cji do men dzia ła
dwóch zde cy do wa nych li de rów, któ rzy w swo ich
rę kach ma ją ok. 50 proc. ryn ku: Ne tArt (www.na -
zwa.pl) oraz Ho me.pl (www.ho me.pl). W Pol sce
dzia ła ok. 100 in nych firm świad czą cych usłu gi
re je stra cji do men in ter ne to wych, jed nak tyl ko
9 z nich ma udział w ryn ku więk szy niż 1 proc.
Pro cen to wy udział w ryn ku ob li cza się w dwóch
mo de lach: ja ko licz bę abo nen tów ob słu gi wa nych
przez da ne go re je stra to ra lub ja ko licz bę do men
.pl przez nie go ob słu gi wa nych. Na le ży pa mię tać,
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że abo nent jest klien tem koń co wym, stąd mo del
pierwszy jest sta ty sty ką, któ ra po ka zu je w spo -
sób naj bar dziej wy mier ny sy tu ację na ryn ku.

We dług opu bli ko wa ne go przez NASK ra por tu
„Do me ny 2008” (do stęp ny on li ne na stro nie
www.dns.pl) 2008 r. zo stał za mknię ty z 1,3 mln
za re je stro wa nych do men z roz sze rze niem .pl.
W sto sun ku do ro ku po przed nie go za no to wa ny
zo stał wzrost re je stra cji o 73,5 proc. To je den
z naj bar dziej dy na micz nych wzro stów licz by re je -
stra cji wśród wszyst kich do men kra jo wych na
świe cie. W tym sa mym okre sie np. do me na fran -
cu ska .fr za no to wa ła wzrost o 33 proc. (Źró dło:
www.af nic.fr), a do me na hisz pań ska .es
o 34 proc. (Źró dło: www.nic.es). Dy na mi kę po -
twier dza re je stra cja no wych do men .pl w 2008

r., któ ra utrzy my wa ła się na po zio mie 1,8-2 tys.
do men dzien nie.

Ceny pol skich do men w 2008 r. utrzy my wały
się na sta łym po zio mie. Ce ny ofe ro wa ne przez re -
je stra to rów klien tom koń co wym za prze dłu że nie
okre su abo na men to we go do me ny .pl kre owały się
na po zio mie 80-100 zł. Do dat ko wo 2008 r. ob fi -
to wał w pro mo cje pro wa dzo ne przez re je stra to -
rów do men, któ rzy ob ni ży li ce nę re je stra cji do me -
ny na pierw szy okres abo na men to wy po ni żej 10 zł
(np.: ser wis Na zwa.pl ofe ro wał do me ny za 0 zł,
ser wis Do me ny.pl za 7 gr, Ho me.pl za 90 gr). Na
pod sta wie licz by re je stro wa nych no wych do men,
wy so ko ści wskaź ni ka od no wień, a tak że śred niej
ce ny prze dłu że nia do men moż na sza co wać, że
war tość pol skie go ryn ku kreu je się mię dzy
80 a 100 mln zł.

Ry nek wtór ny
W ciągu ostat nich lat mia ło miej sce wie le

trans ak cji na ryn ku wtór nym do men, któ re wpły nę -
ły na bu do wę wi ze run ku ad re su in ter ne to we go ja ko
cen nej in we sty cji. Wy star czy wspo mnieć sprze daż
do me ny www.n.pl za ok. 150 tys. zł czy
www.sport.pl za ok. 200 tys. zł w 2007 r. (da ne
nie ofi cjal ne). W 2008 r. tak że mia ły miej sce trans -
ak cje do me no we opie wa ją ce na wy so kie kwo ty:
www.do ma in.pl za 45 tys. dol., www.e -friends.pl
za 25 tys. eu ro czy De ser.pl za 22 tys. eu ro (Źró -
dło: ser wi sy au kcyj ne Se do.pl, Al le gro.pl). W tych
przy pad kach ce ny do men są zna ne, gdyż trans ak cji
do ko na no w wy ni ku otwar tej au kcji. Jed nak na le ży
pa mię tać, że ry nek wtór ny ma ni ski udział w wy ce -
nie war to ści ca łe go ryn ku do men.

Re je stra cja do men na świe cie
Licz ba wszyst kich za re je stro wa nych do men na

świe cie jest trud na do okre śle nia, skła da ją się na
nią wszyst kie za re je stro wa ne do me ny glo bal ne,
kra jo we, funk cjo nal ne i re gio nal ne po szcze gól nych
kra jów, a tak że tzw. do me ny kon ty nen tal ne (np.
.eu, .asia). Jak po da je ser wis www.we bho -
sting.in fo, wszyst kich za re je stro wa nych do men
glo bal nych (.com, .net, .org, .in fo, .biz) na ko niec
2008 r. by ło ok. 104 mln. Na to miast do men
euro pej skich przez trzy la ta, od kąd moż na je re je -
stro wać, do koń ca po przed nie go ro ku, za re je -
stro wa no ok. 3 mln. Naj czę ściej re je stro wa ny
typ do men to do me ny .com, któ rych jest już po -
nad 78 mln. Wśród do men kra jo wych naj wię cej

Statystyki liczby obsługiwanych domen

Źródło: www.dns.pl, 2008
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Statystyki liczby obsługiwanych abonentów
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za re je stro wa nych do tej po ry zo sta ło do men nie -
miec kich .de, jest ich nie mal 12,5 mln. Pol ska
pod wzglę dem re je stra cji do men kra jo wych zaj -
mu je piąte miej sce wśród eu ro pej skich kra jów,
nasz kraj wy prze dza ją je dy nie: Niem cy (ok. 12,5
mln do men .de), Wiel ka Bry ta nia (po nad 7,3 mln
do men .uk), Ho lan dia (po nad 3 mln. do men .nl)
i Wło chy (1,6 mln do men .it). Pol ska zaj mu je
dziesiąte miej sce na świe cie pod wzglę dem re je -
stra cji do men kra jo wych.

Tren dy na pol skim ryn ku
We dług NASK dy na mi ka wzro stu licz by re je -

stra cji do men w 2009 r. bę dzie utrzy my wać się
na po zio mie 9-10 proc. kwar tal nie. Pro gno zu je
się, iż dzien na licz ba re je stra cji w przy szłym ro ku
za mknie się w prze dzia le 1,8-2 tys. no wych do -
men, a sto pień prze dłu żeń usług już za re je stro -
wa nych na ko lej ny okres abo na men to wy sza co wa -
ny jest na 70 proc. (Źró dło: Ra port NASK „Do -
me ny 2008”, www.dns.pl).

W Pol sce naj czę ściej re je stro wa na jest do me -
na .pl, du żą po pu lar no ścią cie szy się do me -
na .com (ok. 150 tys. re je stra cji, pod czas gdy
wszyst kich do men glo bal nych za re je stro wa nych
w Pol sce jest po nad 270 tys.), do me na .eu
(ok. 175 tys.) oraz do me ny funk cjo nal ne w do me -
nie .pl: com.pl (ok. 250 tys. re je stra cji), net.pl
(ok. 27 tys.), org.pl (ok. 19 tys.) i in fo.pl (ok.
15 tys.). Ze wzglę du na co raz mniej szą pu lę wol -
nych ad re sów z roz sze rze niem .pl zwięk szo ną po -
pu lar no ścią za czy na ją cie szyć się pol skie do me ny
re gio nal ne. Naj czę ściej re je stro wa ne do me ny re -
gio nal ne w do me nie .pl: waw.pl i wroc law.pl za no -
to wa ły w 2009 r. wzrost licz by re je stra cji na po -
zio mie ko lej no 40 i 36 proc. 

Usłu gi do dat ko we do re je stra cji
do men

NASK ofe ru je dwie usłu gi do dat ko we do za re je -
stro wa nych do men .pl, są to: usłu ga wa it list
servi ce (WLS – zwa na tak że opcją na do me ny)
oraz usłu ga te sto wa nia do men do ma in na me
tasting (w skró cie DNT). 

Uru cho mio na we wrze śniu 2007 r. usłu ga DNT
po zwa la na te sto wa nie wy bra nej do me ny przez
14 dni. W ten spo sób oso ba za in te re so wa na re -
je stra cją do me ny mo że za 1 zł do ko nać te stu do -
me ny, nie po no sząc kosz tu rocz nej re je stra cji. Do

koń ca 2008 r. prze te sto wa no nie mal 100 tys.
do men, z cze go za re je stro wa nych na pe łen rocz -
ny okres abo na men to wy po okre sie testo wym zo -
sta ło 8,7 tys. nazw. Sku tecz ność usłu gi DNT
utrzy mu je się na po zio mie 9 proc., na 2009 r.
pro gno zu je się kwar tal ną licz bę te stów na po zio -
mie 13 tys. Usłu ga te sto wa nia ofe ro wa na jest
przez nie licz nych re je stra to rów, w świad cze niu
tej usłu gi do mi nu ją dwa pod mio ty: Az.pl (64 proc.
ryn ku DNT) oraz Mi chau En ter pri ses (20 proc.).

Usłu ga WLS za czę ła cie szyć się zwięk szo nym
za in te re so wa niem od po cząt ku 2008 r. w związ ku
z ob ni że niem jej ce ny. Usłu ga ta po le ga na opła -
co nej re zer wa cji na do me nę. Pod miot, któ ry wy -
ku pi opcję na do me nę, sta je się jej abo nen tem,
gdy do tych cza so wy abo nent nie do ko na prze dłu -
że nia do me ny na ko lej ny okres abo na men to wy.
W 2008 r. w ten spo sób za re je stro wa no po nad
15 tys. do men. Na pod sta wie licz by za kła da nych
opcji w 2008 r. NASK pro gno zu je, iż w 2009 r.
za ku pio nych zo sta nie ok. 32 tys. usług WLS. Po -
dob nie jak w przy pad ku usłu gi DNT opcję na do -
me ny sprze da ją nie licz ni usłu go daw cy w Pol sce,
naj więk szy udział w ryn ku ma ją dwa pod mio ty:
Michau En ter pri ses (59 proc. ryn ku WLS) oraz
Az.pl (15 proc.).

Ho sting w Pol sce
Usłu ga ho stin gu po le ga na udo stęp nia niu klien -

tom prze strze ni dys ko wej ser we ra WWW oraz
na rzę dzi do jej ad mi ni stra cji. W ra mach do stęp -
nej po wierzch ni dys ko wej ser wer za pew nia utrzy -
ma nie fir mo wej stro ny WWW, kont e -ma il, baz
da nych, ob słu gę wie lu do men oraz wy god ne za -
rzą dza nie usłu ga mi. Jest to ko niecz ne za ple cze
do funk cjo no wa nia każ dej stro ny WWW. Licz ba
usług ho stin go wych w Pol sce nie jest zna na, po -
dob nie jak nie jest zna na licz ba firm świad czą cych
usłu gi te go ty pu. Licz bę usług ho stin gu w Pol sce
moż na sza co wać na pod sta wie funk cjo nu ją cych
w in ter ne cie stron in ter ne to wych oraz na pod -
sta wie licz by za re je stro wa nych do men. Nie jest
to jed nak licz ba na ty le wy mier na, by moż na by ło
ją okre ślić na po trze by ni niej sze go ra por tu. Za -
kła da się, że war tość ryn ku usług ho stin go wych
jest kil ka krot nie wyż sza od war to ści ryn ku re je -
stra cji do men (głów nie ze wzglę du na wyż sze ce -
ny usług).

46-49 IAB-2008 Domeny:Layout 1  22.5.2009  21:54  Page 49



50 Raport strategiczny IAB Polska

Internet 2008: Polski rynek internetowy

Usability

Usa bi li ty (zwa na też po pol sku uży tecz no ścią)
ozna cza przy go to wa nie in ter fej sów do te go, aby
by ły przy ja zne dla ko rzy sta ją ce go z nich użyt kow -
ni ka. Cel usa bi li ty to stwo rze nie roz wią za nia pro -
ste go, atrak cyj ne go, zro zu mia łe go oraz sku tecz -
ne go do wy ko rzy sta nia.

Do sto so wa nie pro duk tu do po trzeb użyt kow ni -
ka prze kła da się na ko rzy ści wła ści cie la ser wi su.
To istot ne dla ser wi sów wy ko rzy stu ją cych zło żo ne
funk cjo nal no ści, ta kie jak trans ak cje płat ni cze czy
re zer wa cje. Ser wi sy z wy so kim usa bi li ty od zna -
cza ją się wy so ką sku tecz no ścią oraz przy wią za -
niem i sa tys fak cją użyt kow ni ka. 

Sku pia jąc się na użyt kow ni ku, nie moż na za po -
mi nać, że je go po trze by i od czu cia mu szą się
spotkać z ce la mi biz ne so wy mi i je go po trze ba mi.
Do pie ro osią gnię cie kom pro mi su mię dzy ty mi
dwie ma po trze ba mi za pew ni wy so ką uży tecz ność
ser wi su. 

W sto sun ku do ryn ku za chod nie go Pol ska znaj -
du je się kil ka lat za USA, Niem ca mi czy Szwe cją.
Dba łość o uży tecz ność ser wi sów w Pol sce roz wi -
ja się od 2000 r. Naj więk szy roz kwit firm wy spe -
cja li zo wa nych w ba da niu usa bi li ty roz po czął się
w la tach 2007-2008. Od po cząt ku te go ro ku ba -
da nia uży tecz no ści na sta łe zy ska ły miej sce w fi -
nan sach i ubez pie cze niach czy te le ko mu ni ka cji.
W me cha ni zmach sprze da ży ty pu di rect opty ma li -
za cja uży tecz no ści jest klu czo wa dla sku tecz nej
sprze da ży. Od czu cia użyt kow ni ków by wa ją szcze -
gól nie waż ne dla trwa łej lo jal no ści. 

Po pu lar ność usa bi li ty w Pol sce
W Pol sce po pu lar ne są trzy me to dy ba da nia uży -

tecz no ści: au dy ty eks per tów, ba da nia z użyt kow ni -
ka mi oraz me to dy eyetrac kin go we. W szcze gól no ści
pierw szą me to dę opar tą na wie dzy i do świad cze niu

eks per ta ofe ru je więk szość firm z tej bran ży. Ko lej -
ne dwie me to dy zwią za ne z kon tak tem z użyt kow ni -
ka mi są ofe ro wa ne przez kil ka firm w Pol sce. 

Ba da nia uży tecz no ści są za wie ra ne w ra mach
bu dże tów mar ke tin go wych lub w ra mach po szcze -
gól nych pro jek tów in for ma tycz nych. Prak ty ka
wska zu je, że wie dzę na te mat uży tecz no ści po zy -
sku je się obec nie po przez kla sycz ne ba da nia mar -
ke tin go we (IDI, FGI, an kie ty, CA TI). Roz wój ba dań
usa bi li ty w Pol sce mo że na stą pić wte dy, gdy bę dą
one zle ca ne wy spe cja li zo wa nym fir mom.

Tren dy świa to we 
Mo da na uży tecz ność jest po wszech na i ro zu -

mia na ja ko mi sja spo łecz na. Na rzę dzia po win ny
być tak za pro jek to wa ne, aby można ich było uży -
wać bez do dat ko wych in struk cji. Spe cja li za cja
w za kre sie uży tecz no ści do ty czy pro ce sów sprze -
da ży, opty ma li za cji stron, na któ re prze kie ro wa ny
jest użyt kow nik oraz ła two ści ko rzy sta nia z urzą -
dzeń mo bil nych. Co raz po pu lar niej sze jest też
pro jek to wa nie pod ką tem wy wo ła nia emo cji
u użyt kow ni ka. Okre śla się to mianem bu do wa nia
user expe rien ce mar ki i pro duk tu. 

Mo dy w Pol sce 
W Pol sce usa bi li ty jest już nie tyl ko mo dą, lecz

tak że wy mo giem. No wo ścią są ba da nia zwią za ne
z opty ma li za cją sprze da żo wą, ba da nia uży tecz no -
ści na ko mór kach czy ba da nia emo cji wspie ra ne
o me to dy neu ro fi zjo lo gicz ne. Au dy ty eks per tów
po mi mo po wierz chow nej ro li są w Pol sce względ -
nie ta nie i słu żą ja ko wstęp ne roz po zna nie pro ble -
mów uży tecz no ści. 

W Pol sce co praw da brak jest wy spe cja li zo wa -
nych firm od uży tecz no ści, ale po ten cjał ryn ku
dostrze gły za chod nie fir my sprze da ją ce pro fe sjo -
nal ny sprzęt ba daw czy. 
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Pro ble my ryn ku, per spek ty wy
roz wo ju usa bi li ty, pró by
integracji tej dzie dzi ny z in ny mi

Na ryn ku bra ku je wy so ko wy kwa li fi ko wa nych
eks per tów od usa bi li ty. Nie ma in sty tu cji pro wa -
dzą cych do kształ ca nie w tej dzie dzi nie. Za awan -
so wa ne pu bli ka cje do stęp ne są wy łącz nie po an -
giel sku. 

Dzie dzi ny ba da nia nad usa bi li ty to kie ru nek in -
ter dy scy pli nar ny łą czą cy wie dzę psy cho lo gicz ną,
tech nicz ną, dzien ni kar ską, spo łecz ną, ar ty stycz ną
i mar ke tin go wo -biz ne so wą.

Rozwojowi usability powinny sprzyjać rosnące
wymogi klientów. My śle nie o uży tecz no ści ja ko
funk cji pu blicz nej ser wi sów w in ter ne cie po ka zu je,
że mo że to być coś wię cej niż tyl ko przej ścio wa
mo da. Uży tecz ność jest mi sją spo łecz ną, ko niecz -
no ścią za pew nie nia użyt kow ni ko wi naj lep szej usłu -
gi i do pa so wa niem jej wzglę dem na szych po trzeb. 

R E K L A M A
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Ba da nia na ryn ku in ter ne to wym

Me ga pa nel PBI/Ge mius
Ba da niem o pod sta wo wym zna cze niu dla pol -

skie go ryn ku in ter ne to we go i re kla mo we go jest
pro jekt re ali zo wa ny we współ pra cy spół ki Pol skie
Ba da nia In ter ne tu oraz fir my ba daw czej Ge mius
pod na zwą Me ga pa nel PBI/Ge mius. 

Ba da nie Me ga pa nel PBI/Ge mius ba zu je na czte -
rech róż nych źró dłach da nych: in for ma cjach spo -
łecz no -de mo gra ficz nych z an kiet re kru ta cyj nych,
re je strze ak tyw no ści uczest ni ków z ba da nia
w witry nach in ter ne to wych, in for ma cjach o oglą -
dal no ści wi tryn in ter ne to wych au dy to wa nych sys -
te mem ge miu sTraf fic oraz da nych na te mat licz by
i struk tu ry użyt kow ni ków in ter ne tu w Pol sce
pocho dzą cych z in sty tu tu Mil l ward Brown
SMG/KRC. W pa ne lu do star cza ją cym da nych na
te mat stron WWW za re je stro wa nych jest obec -
nie bli sko 20 tys. użyt kow ni ków in ter ne tu. 

Ba da nie Me ga pa nel PBI/Ge mius do star cza da -
nych na te mat licz by i pro fi lu użyt kow ni ków bli sko
9 tys. wi tryn i ser wi sów in ter ne to wych od wie dza -
nych przez pol skich użyt kow ni ków sie ci oraz licz by
i pro fi lu użyt kow ni ków ko mu ni ka to rów in ter ne to -
wych (apli ka cji ty pu in stant mes sa ging). Po cząw -
szy od wrze śnia 2007 r., po miar obej mu je tak że
ko rzy sta nie z czyt ni ków RSS oraz apli ka cji de sk -
to po wych. 

Oprócz sta ty styk pod sta wo wych, ta kich jak
licz ba użyt kow ni ków (re al users), licz ba od słon,
licz ba se sji i su ma rycz ny czas spę dzo ny przez
użyt kow ni ków w wi try nie, do stęp nych jest tak że
sze reg wskaź ni ków po chod nych, jak: śred nia licz -
ba od słon na użyt kow ni ka, śred ni czas na użyt -
kow ni ka, do pa so wa nie użyt kow ni ków i od słon, af -
fini ty in dex czy współ o glą dal ność wy bra nych wi -
tryn. Da ne mo gą być ana li zo wa ne w za wę że niu do
wska za nych grup ce lo wych, a dzię ki opcji fil tro wa -

nia ana li za mo że być za wę żo na do wi tryn o okre -
ślo nych war to ściach po szcze gól nych wskaź ni ków.

Wy ni ki ba da nia Me ga pa nel PBI/Ge mius pu bli ko -
wa ne są co mie siąc, po cząw szy od paź dzier ni ka
2004 r. dla okre sów mie sięcz nych, a od grud nia
2005 r. tak że dla okre sów sied mio dnio wych. Pli ki
wy ni ków ba da nia udo stęp nia ne są do 20. dnia
dru gie go mie sią ca na stę pu ją ce go po mie sią cu,
któ re go do ty czy ba da nie. Da ne do stęp ne są
w for ma cie apli ka cji ana li tycz nej ge miu sE xplo rer
umoż li wia ją cej eks port bie żą cej ana li zy do for ma tu
CSV i sko pio wa nie jej do schow ka. 

Rów no le gle z wy ni ka mi ba da nia pu bli ko wa ne jest
tzw. drzew ko te ma tycz ne gru pu ją ce ba da ne wi try -
ny w ka te go rie o po dob nym cha rak te rze i tre -
ściach. Drzew ko te ma tycz ne obej mu je 12 głów -
nych ka te go rii wi tryn i ser wi sów, ta kich jak:

– Kul tu ra i roz ryw ka;
– In for ma cje, pu bli cy sty ka, me dia;
– Spo łecz no ści;
– No we tech no lo gie;
– Styl ży cia;
– Biz nes, fi nan se, pra wo;
– Edu ka cja;
– Mo to ry za cja;
– Sport;
– Tu ry sty ka;
– Pra ca;
– Bu dow nic two i nie ru cho mo ści.
Apli ka cja ge miu sE xplo rer umoż li wia po nad to

two rze nie wła snych drze wek agre ga tów, na któ -
rych moż na wy ko ny wać ana li zy, w tym drze wek
agre ga tów au to ry zo wa nych – na przy kład łą czą -
cych w jed ną ca łość wi try ny na le żą ce do jed ne go
wy daw cy lub wi try ny, w któ rych prze strzeń re kla -
mo wą sprze da je je den bro ker. 

Pomiar oglądalności witryn
internetowych w Polsce
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Ale xa.com
Ze wzglę du na bez płat ny do stęp na rzę dziem

wy ko rzy sty wa nym przez część wła ści cie li wi tryn
do po mia ru i po rów ny wa nia oglą dal no ści po szcze -
gól nych wi tryn in ter ne to wych jest sys tem se mi -
sta ty styk Ale xa.com. Wy ni ki oglą dal no ści kil ku -
dzie się ciu mi lio nów wi tryn in ter ne to wych po cho -
dzą z po mia ru ak tyw no ści kil ku mi lio nów użyt kow -
ni ków z ca łe go świa ta ma ją cych za in sta lo wa ny
me cha nizm wkom po no wa ny w apli ka cję Ale xa To ol -
bar. Do stęp ne sta ty sty ki ogra ni czo ne są w za sa -
dzie do za się gu i licz by od słon. 

Wy ni ki po mia ru dla po szcze gól nych wi tryn do -
stęp ne na Ale xa.com ma ją wąt pli wą war tość ze
wzglę du na to, iż do bór pró by (ochot ni ków in sta lu -
ją cych to ol bar) jest zu peł nie nie re pre zen ta tyw ny
dla po pu la cji wszyst kich in ter nau tów, a tym bar -
dziej dla grup użyt kow ni ków sie ci po cho dzą cych
z po szcze gól nych kra jów. Z uwa gi na swo ją spe cy -
fi kę i ni ską roz dziel czość otrzy my wa nych wy ni ków
sys tem Ale xa mo że słu żyć wy łącz nie do sza cun ko -
we go po mia ru zmian w tren dach oglą dal no ści, i to
je dy nie w od nie sie niu do więk szych wi tryn in ter ne -
to wych.

Ba da nia trac kin go we oglą dal no -
ści wi tryn in ter ne to wych 

ge miu sTraf fic
Naj po pu lar niej szym na pol skim ryn ku trac kin -

go wym sys te mem po mia ru oglą dal no ści wi tryn in -
ter ne to wych jest ba da nie ge miu sTraf fic do stęp ne
w ofer cie fir my Ge mius. We dług da nych tej fir my
ba da niem tym ob ję tych jest obec nie pra wie
100 proc. wi tryn świad czą cych usłu gi re kla mo we
w pol skim in ter ne cie. 

In for ma cje o ru chu in ter nau tów w ba da nych wi -
try nach zbie ra ne są na bie żą co dzię ki uży ciu
skryp tów zli cza ją cych umiesz cza nych w ko dzie
stron in ter ne to wych. Na pod sta wie tech no lo gii
co okies po zwa la ją cej na iden ty fi ko wa nie in ter nau -
tów sys tem re je stru je każ dą od sło nę ta kiej stro -
ny. Wy ni ki ba da nia pre zen to wa ne są w cza sie rze -
czy wi stym za po mo cą in ter fej su do stęp ne go
z okna prze glą dar ki stron in ter ne to wych.

Pomiar oglądalności witryn internetowych w Polsce

Ry su nek 1.: Okno ana li zy wy ni ków ba da nia Me ga pa nel PBI/Ge mius w pro gra mie ge miu sE xplo rer
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Ba da nie ge miu sTraf fic do star cza wie lu in for -
ma cji o za cho wa niu in ter nau tów w mo ni to ro wa nej
wi try nie in ter ne to wej. Pod sta wo wą jed nost ką
mia ry jest od sło na, czy li zda rze nie po le ga ją ce na
wy świe tle niu na kom pu te rze in ter nau ty (do myśl -
nie – obej rze niu przez nie go) stro ny WWW, w ko -
dzie któ rej umiesz czo no skrypt zli cza ją cy. Re je -
stro wa ne od sło ny są pod sta wą dla ob li cza nia
wskaź ni ków licz by wi zyt (ciąg na stę pu ją cych po
so bie od słon), licz by uni katowych użyt kow ni ków
(cookies), któ rzy od wie dzi li wi try nę w okre ślo nym
cza sie (go dzi na, dzień, ty dzień, mie siąc) oraz cza -
su spę dzo ne go w wi try nie. 

Na ba zie tych pod sta wo wych wskaź ni ków
gemiu sTraf fic li czy tak że sze reg miar, któ re do -
kład niej opi su ją cha rak ter ru chu na stro nie. W in -
ter fej sie do stęp ne są przy kła do wo in for ma cje na
te mat śred nie go cza su spę dzo ne go w wi try nie
przez użyt kow ni ków, dłu go ści i sze ro ko ści wi zyt
czy też sta ty sty ki od sy ła czy (stron od sy ła ją cych,
wy szu ki wa rek i ka ta lo gów), po przez któ re użyt -
kow ni cy tra fia ją na mo ni to ro wa ną wi try nę. Sys -
tem umoż li wia rów nież do kład ną ana li zę wi zyt wy -
ko ny wa nych przez in ter nau tów w ob ję tej ba da -
niem wi try nie, w tym pre zen tu je ścież ki, po któ -
rych po ru szał się in ter nau ta. W ba da niu ge mius -

Traf fic zbie ra ne są tak że zmien ne sys te mo we, ta -
kie jak wer sje sto so wa nych prze glą da rek, ro dzaj
i wer sja sys te mu ope ra cyj ne go czy roz dziel czość
mo ni to ra, oraz da ne geo lo ka li za cyj ne po zwa la ją ce
na przy po rząd ko wa nie od wie dza ją ce go wi try nę
do okre ślo ne go re gio nu geo gra ficz ne go (kon ty -
nent, pań stwo oraz wo je wódz two i ośro dek miej -
ski w Pol sce).

Waż ną za le tą oma wia ne go sys te mu jest moż li -
wość sa mo dziel ne go two rze nia drzew ka po mia ro -
we go od wzo ro wu ją ce go struk tu rę mo ni to ro wa nej
wi try ny in ter ne to wej i dzię ki te mu śle dze nia oglą -
dal no ści po szcze gól nych jej czę ści w pra wie do -
wol nym stop niu szcze gó ło wo ści (wi try na, dział,
sub dział, po je dyn cza stro na). 

W in ter fej sie do stęp nych jest tak że wie le opcji
do dat ko wych znacz nie uła twia ją cych za rzą dza nie
na wet bar dzo roz bu do wa ny mi wi try na mi in ter ne -
to wy mi, ta kich jak: eks port ra por tów z licz bo wy mi
da ny mi źró dło wy mi, pro gno zo wa nie oglą dal no ści,
śred nie war to ści dla po szcze gól nych mier ni ków
oglą dal no ści, sor to wa nie skryp tów itp.

sta t24
Dru gim bar dzo po pu lar nym w Pol sce ba da niem

trac kin go wym po zwa la ją cym na mo ni to ro wa nie

Ry su nek 2.: In ter fejs wy ni ków ba da nia ge miu sTraf fic
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użyt kow ni ków i ich za cho wań w wi try nie in ter ne -
to wej są sta ty sty ki sta t24. Pro dukt ten prze zna -
czo ny jest przede wszyst kim dla ma łych i śred -
nich ser wi sów in ter ne to wych, któ rych kon struk -
cja nie jest na ty le skom pli ko wa na, aby wy ma ga ła
bar dziej za awan so wa nych na rzę dzi. Dzię ki in te -
gra cji z plat for mą tech no lo gicz ną fir my Ge mius
wskaź ni ki oglą dal no ści do stęp ne w sta t24 są pra -
wie iden tycz ne jak ba da nia ge miu sTraf fic, in ny jest
jed nak spo sób pre zen ta cji wy ni ków w in ter fej sie.
Ak tu al nie sys tem sta t24 ob słu gu je po nad
1,1 mln kont i mie rzy ruch prze kra cza ją cy mie -
sięcz nie po nad 2,5 mld od słon.

Sta ty sty ki sta t24 do stęp ne są w trzech głów -
nych wer sjach: bez płat nej dla firm oraz dla biz ne -
su on li ne. 

Wer sja pod sta wo wa za le ca na wła ści cie lom
stron do mo wych, blo gów oraz stron te ma tycz -
nych i hob by stycz nych do stęp na jest bez płat nie,

z za strze że niem jed nak ko niecz no ści za miesz cze -
nia lo go ty pu fir my na stro nie głów nej mo ni to ro wa -
nej wi try ny oraz zgo dy na emi to wa nie w ser wi sie
an kiet ba daw czych. Wer sja ta nie ma co praw da
li mi tu od słon, nie mniej jed nak umoż li wia wy ko rzy -
sta nie wy łącz nie dwóch skryp tów zli cza ją cych na -
le żą cych do jed nej do me ny. Nie da je też moż li wo -
ści po mia ru stron wy ko na nych w tech no lo gii
Flash, stron ser wo wa nych w bez piecz nym po łą -
cze niu (SSL) ani zli cza nia klik nięć w od no śni ki URL
(po miar prze kie ro wań). W wer sji tej nie co trud -
niej sze jest jed no cze śnie ko rzy sta nie z pre zen to -
wa nych da nych, gdyż in ter fejs nie udo stęp nia da -
nych pod su mo wu ją cych, opcji tzw. szyb kich sta ty -
styk oraz wie lu ro dza jów szcze gó ło wych in for ma -
cji o ru chu w wi try nie. 

Wer sja dla firm (w dwóch wa rian tach – sta tOp -
ti mum i sta tOp ti mum PLUS) za le ca na dla wi tryn
fir mo wych, pro duk to wych oraz wor ta li za kła da
moż li wość wy ko rzy sta nia do 50 skryp tów zli cza ją -

Pomiar oglądalności witryn internetowych w Polsce

Ry su nek 3.: In ter fejs wy ni ków ba da nia sta t24 w wer sji stan dard
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cych na le żą cych do jed nej do me ny oraz ma li mit
mie sięcz nej licz by re je stro wa nych przez sys tem
osłon. Po dob nie jak wer sja bez płat na nie da je
moż li wo ści po mia ru stron ser wo wa nych w bez -
piecz nym po łą cze niu ani zli cza nia klik nięć w od no -
śni ki URL, umoż li wia już jed nak po miar stron wy -
ko na nych w tech no lo gii Flash. Na po zio mie pre -
zen ta cji da nych ogra ni czo na jest tyl ko licz ba do -
stęp nych in for ma cji – nie któ re bar dziej za awan so -
wa ne mier ni ki po zo sta ją nie ak tyw ne. 

Naj bar dziej roz bu do wa na wer sja (tak że
w dwóch wa rian tach – stat Biz nes i stat Biz nes
PRO) prze zna czo na dla wy daw ców in ter ne to wych
umoż li wia wy ko rzy sta nie do 200 skryp tów zli cza -
ją cych na le żą cych do jed nej do me ny i nie za wie ra
jed no cze śnie żad nych z do dat ko wych ogra ni czeń
na kła da nych na niż sze wer sje. 

We wszyst kich płat nych opcjach ce na abo na -
men tu za kon to uza leż nio na jest od śred niej licz by
od słon za re je stro wa nych w wi try nie w cią gu
trzech ko lej nych mie się cy ka len da rzo wych.

Go ogle Ana ly tics 
Co raz więk szą po pu lar no ścią cie szy się w Pol -

sce sys tem dar mo wych sta ty styk ofe ro wa nych
przez fir mę Go ogle pod na zwą Go ogle Ana ly tics. 

Z te go roz wią za nia trac kin go we go ko rzy sta ją
przede wszyst kim mniej sze wi try ny, gdyż dar mo -
wa wer sja nie ma ogra ni cze nia mie sięcz nej licz by
od słon tyl ko dla wi tryn bę dą cych jed no cze śnie
klien ta mi sys te mu Go ogle Ad Words. Dla wszyst -
kich po zo sta łych wi tryn li mit po mia ru wy no si
5 mln od słon na mie siąc. Go ogle Ana ly tics to jed -
no cze śnie pro dukt od po wied ni dla tych, któ rzy nie
po trze bu ją wglą du w da ne ak tu ali zo wa ne w cza sie
rze czy wi stym, ja ko że wy ni ki oglą dal no ści pod li -
cza ne są przez Go ogle na ogół w cy klu do bo wym. 

Nie wąt pli wą war to ścią do da ną Go ogle Ana ly -
tics jest ści słe po wią za nie me cha ni zmów te go
sys te mu z usłu gą Go ogle Ad Words, umoż li wia ją ce
śle dze nie za cho wań i ren tow no ści użyt kow ni ków
znaj du ją cych wi try nę za po śred nic twem po szcze -
gól nych re klam, wy szu ki wa rek i kam pa nii e -ma il,
ana li zo wa nie wskaź ni ków kon wer sji i wpły wu pro -
wa dzo nych dzia łań re kla mo wych w in ter ne cie. 

Ba da nia licz by i cha rak te ry styk
użyt kow ni ków in ter ne tu

Net Track
Net Track jest je dy nym obec nie sze ro ko za kro jo -

nym ba da niem son da żo wym do star cza ją cym in for -
ma cji na te mat licz by użyt kow ni ków in ter ne tu
w Pol sce oraz ich cha rak te ry styk de mo gra ficz no -
-spo łecz nych. Pro jekt ten kon cen tru je się na na -
stę pu ją cych za gad nie niach:

– Ko rzy sta nie z in ter ne tu w chwi li obec nej; 
– Ob sza ry wy ko rzy sty wa nia in ter ne tu i ro dza je

in for ma cji po szu ki wa nych w in ter ne cie;
– Miej sce ko rzy sta nia z in ter ne tu (do stę pu do

in ter ne tu);
– Śred ni czas prze zna cza ny na ko rzy sta nie

z in ter ne tu w do mu, w pra cy, w szko le/na uczel ni,
u zna jo mych/ro dzi ny, w ka wiar ni in ter ne to wej/skle -
pie kom pu te ro wym i w in nych miej scach; 

– Czę sto tli wość ko rzy sta nia z in ter ne tu ogó -
łem oraz szcze gó ło wo: w do mu, w pra cy, w szko -
le/na uczel ni, u zna jo mych/ro dzi ny, w ka wiar ni
inter ne to wej/skle pie kom pu te ro wym i w in nych
miej scach;

– Do stęp do in ter ne tu w do mu (po sia da nie do -
stę pu w do mu, pla ny uzy ska nia do stę pu w cią gu
naj bliż szych 6 mie się cy, spo so bu łą cze nia się z in -
ter ne tem, licz by osób ko rzy sta ją cych z in ter ne tu
w do mu);

– Zna jo mość top -of -mind (pierw sza wy mie nio -
na), spon ta nicz na i wspo ma ga na naj po pu lar niej -
szych pol skich wi tryn in ter ne to wych;

– Stro ny in ter ne to we od wie dza ne naj czę ściej,
w cią gu ty go dnia oraz w cią gu mie sią ca; 

– Za ku py do ko ny wa ne przez in ter net; 
– Wy ko rzy sty wa ne ko mu ni ka to ry in ter ne to we;
– Ko rzy sta nie z usług ope ra to rów te le fo nii in -

ter ne to wej. 
Wy ni ki ba da nia Net Track mo gą być ana li zo wa ne

w ty po wych prze kro jach de mo gra ficz no -eko no -
micz no -spo łecz nych, ta kich jak: płeć, wiek, po ziom
wy kształ ce nia, miej sce za miesz ka nia (sta re i no -
we wo je wódz two, re gion, wiel kość miej sco wo ści),
stan cy wil ny, sta tus spo łecz no -za wo do wy czy
mie sięcz ny do chód (łącz ny dla ca łej ro dzi ny, ba da -
ne go oraz na oso bę w go spo dar stwie do mo wym). 

Nie za prze czal ną za le tą ba da nia Net Track jest
to, iż re ali zo wa ne jest ja ko pro jekt sin gle so ur ce
z ta ki mi ba da nia mi syn dy ka to wy mi Mil l ward Brown
SMG/KRC, jak ba da nia czy tel nic twa pra sy (Pol skie
Ba da nia Czy tel nic twa) oraz ba da nie Tar get Gro up
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In dex (TGI). Dzię ki te mu moż li we są do dat ko we
ana li zy prze kro jo we zbio ro wo ści użyt kow ni ków
inter ne tu w Pol sce pod ką tem cech psy cho gra -
ficz nych, za cho wań kon su menc kich, sty lów ży cia,
po staw i po glą dów, za in te re so wań, pre fe ro wa -
nych roz ry wek oraz spo so bów spę dza nia wol ne go
cza su. 

Ba da nie Net Track pro wa dzo ne jest przez in sty -
tut Mil l ward Brown SMG/KRC od po cząt ku
2000 r. na re pre zen ta tyw nej pró bie Po la ków
w wie ku 15-75 lat. Wy ni ki gro ma dzo ne są me to dą
oso bi stych wy wia dów an kie ter skich prze pro wa -
dza nych w do mach re spon den tów. Re ali zo wa na
obec nie wiel kość pró by to 4 tys. osób mie sięcz -
nie, co do star cza pre cy zyj nych wy ni ków o wy so kiej
roz dziel czo ści. Wy ni ki ba da nia udo stęp nia ne są co
mie siąc w for ma cie opro gra mo wa nia ana li tycz -
nego Soft Re port Explo rer. 

In ter ne to we ba da nia ad hoc

W ostat nich la tach co raz więk szą po pu lar no -
ścią w Pol sce cie szą się ba da nia ad hoc pro wa -
dzo ne na po pu la cji użyt kow ni ków in ter ne tu. Na tle
po zo sta łych, tra dy cyj nych me tod ba da nia te go ty -
pu wy róż nia ją się przede wszyst kim ni skim kosz -
tem i krót kim cza sem re ali za cji oraz pra wie bra -
kiem ogra ni czeń geo gra ficz ne go za się gu. Ba da nia
te mo gą być pro wa dzo ne w dwo ja ki spo sób – na
pró bach jed no ra zo wych re kru to wa nych do raź nie
na po trze by okre ślo ne go pro jek tu oraz na człon -
kach pa ne li użyt kow ni ków in ter ne tu. 

ge miu sA dHoc
Ba da nie ge miu sA dHoc ofe ro wa ne przez fir mę

Ge mius, to ba da nie re ali zo wa ne za po mo cą an kiet
emi to wa nych w okien kach pop -up w wi try nach in -
ter ne to wych. An kie ty wy świe tla ne są w spo sób
lo so wy in ter nau tom sta no wią cym pró bę re pre -
zen ta tyw ną dla gru py pol skich użyt kow ni ków sie ci,
gru py użyt kow ni ków okre ślo nej wi try ny in ter ne to -
wej (lub ty pu wi tryn) lub wy bra nym ze wzglę du na
okre ślo ne ce chy spo łecz no -de mo gra ficz ne i/lub
be ha wio ral ne.

Ze wzglę du na swo ją spe cy fi kę ge miu sA dHoc
słu ży za spo ka ja niu róż no rod nych po trzeb in for ma -
cyj nych zle ce nio daw ców. W za leż no ści od wy bo ru
przed mio tu i czę sto tli wo ści re ali za cji ba da nia (jed -
no ra zo we, cy klicz ne, cią głe) mo że ono wspie rać
za rów no ope ra cyj ne dzia ła nia firm, jak i wspo ma -

gać po dej mo wa nie de cy zji stra te gicz nych. Ba da -
nie to mo że słu żyć do roz wią zy wa nia róż no rod -
nych pro ble mów mar ke tin go wych po przez do star -
cza nie in for ma cji na te mat po trzeb i pre fe ren cji
kon su men tów, seg men to wej struk tu ry ryn ku, wi -
ze run ku fir my, świa do mo ści mar ki, sa tys fak cji i lo -
jal no ści klien tów lub tren dów za cho dzą cych na
ryn ku.

Ba da nia pa ne lo we
Obec nie naj więk szym w Pol sce pa ne lem in ter -

ne to wym jest ePa nel re ali zo wa ny przez fir mę ba -
daw czą ARC Ry nek i Opi nia. Zo stał on uru cho mio -
ny w ma ju 2001 r. ja ko pierw szy te go ty pu pa nel
w Pol sce, a ak tu al nie za re je stro wa nych jest
w nim po nad 40 tys. osób. Jest to pro jekt cią gły,
któ re go pro ble ma ty ka ba daw cza do ty czy za rów no
in ter ne tu, jak i opi nii re spon den tów na te mat no -
wo po wsta ją cych pro duk tów, re klam czy ma rek.
Za po mo cą in ter ne to we go pa ne lu kon su menc kie go
moż na zba dać nie tyl ko opi nie in ter nau tów czy też
po pu la cje osób, wśród któ rych jest wie lu użyt kow -
ni ków in ter ne tu (np.: po sia da czy te le fo nów ko mór -
ko wych, kart kre dy to wych, usług ban ko wych itp.),
ale rów nież pro wa dzić ba da nia pro duk tów i usług
bez po śred nio z in ter ne tem nie zwią za nych (np.:
te sty pro duk tów, opa ko wań, lo go ty pów, ha seł re -
kla mo wych, kon cep tów re klam itp.) oraz wie le in -
nych ro dza jów ba dań mar ke tin go wych. Za udział
w ba da niach pa ne li ści wy na gra dza ni są w for mie
punk tów, któ re moż na bez po śred nio wy mie nić na
go tów kę lub prze ka zać na wy bra ną ak cję cha ry ta -
tyw ną. 

Na bar dzo po dob nej za sa dzie funk cjo nu je pa nel
in ter ne to wy IMAS On Li ne re ali zo wa ny przez fir mę
IMAS In ter na tio nal. Fir ma ta za po mo cą za rów no
ogól nych, jak i spe cja li stycz nych pa ne li umoż li wia
re spon den tom wy ra ża nie za po śred nic twem an -
kiet in ter ne to wych opi nii i po staw na wie le róż -
nych te ma tów. 

Cen trum Ba dań Mar ke tin go wych „In di ca tor”
we współ pra cy z duń ską fir mą Za pe ra.com re ali -
zu je pro jekt o na zwie In et pa nel – mię dzy na ro do wy
pa nel ba daw czy in ter nau tów obej mu ją cy za się -
giem ob szar Mo rza Bał tyc kie go, w któ rym za re je -
stro wa nych jest obec nie oko ło 20 tys. osób. 

Fir ma Ip sos wpro wa dzi ła do swo jej ofer ty ba da -
nie In no Track prze zna czo ne do szcze gó ło wej dia -
gno zy wy ni ków no we go pro duk tu. Ba da nie umoż li -
wia iden ty fi ka cję po szcze gól nych grup kon su men -
tów i ich pro fi li (zna ją cych pro dukt, pró bu ją cych,

Pomiar oglądalności witryn internetowych w Polsce
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Internet 2008: Polski rynek internetowy

użyt kow ni ków, od rzu ca ją cych) oraz wszech stron -
ną ana li zę po wo dów za ku pu i od rzu ca nia pro duk -
tów. 

Pen tor Re se arch In ter na tio nal re ali zu je pro jekt
o na zwie e -pa nel umoż li wia ją cy sta ły mo ni to ring
upodo bań kon su men tów i po zna nie po głę bio nej
wie dzy na te mat po trzeb, ocze ki wań i opi nii klien -
tów. Pa nel ten opie ra się na idei stwo rze nia spo -
łecz no ści za po śred nic twem sie ci in ter ne to wej
i wy ko rzy sta niu me tod ja ko ścio wych w ba da niach
mar ke tin go wych. 

Wła sne pa ne le in ter ne to we stwo rzy ły już tak -
że: In sty tut Ba dań Ryn ku i Opi nii Pu blicz nej CEM,
GfK Po lo nia oraz Mil l ward Brown SMG/KRC. 
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Internet 2008: Reklama online

War tość pol skie go ryn ku re kla my on li ne
w 2008 r. wy nio sła 1,17 mld zł1. Sta no wi to
wzrost o 57 proc. w sto sun ku do ro ku 2007 r.
W uję ciu sek to ro wym na dal naj więk szą czę ścią
ryn ku jest re kla ma ty pu di splay, jed nak jej udział
spadł z 42 do 40 proc. Spadł tak że udział ogło -
szeń i yel low pa ges – z 20 do 19 proc., wzro sło
na to miast zna cze nie wy szu ki wa rek czy ogól nie
re kla my ty pu SEM – z 20 do 23 proc. 

Ana li zu jąc po wyż sze da ne, na le ży zwró cić uwa -
gę, że w sto sun ku do 2007 r. zmie nił się nie co
skład ba zy firm bio rą cych udział w ba da niu IAB
AdEx, a ich ogól na licz ba zwięk szy ła się o je den
pod miot. W oczy wi sty spo sób mo że to mieć
wpływ na war tość dy na mi ki ca łe go ryn ku i je go
po szcze gól nych seg men tów. Jest to jed nak nie -
unik nio ny aspekt na tu ral ne go roz wo ju ba da nia
i je go wie ku „dzie cię ce go” (ba da nie zo sta ło uru -
cho mio ne na ryn ku pol skim za le d wie rok te mu).

ROZ DZIAŁ 2

REKLAMA ONLINE

Wydatki na reklamę online

Udziały poszczególnych typów reklamy 
w całości wydatków netto

Źródło: badanie IAB AdEx 2007 przeprowadzone przez IAB Polska i PwC Polska

E-mail marketingInne

Display SEM

Ogłoszenia
/yellow pages

20%

20%

12%

42%

6%

2007 r.

2008 r.

Źródło: badanie IAB AdEx 2008 przeprowadzone przez IAB Polska i PwC Polska

E-mail marketingInne

Display SEM

Ogłoszenia
/yellow pages

19%

23%

12%

40%

6%
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Wydatki na reklamę online

Bran że, któ re naj wię cej in we sto wa ły w re kla mę
on li ne w 2008 r., to: fi nan se (13,2 proc. udzia łu
wo bec 11,3 proc. w 2007 r.), te le ko mu nika cja
(10,5 proc., spa dek z 13,7 proc. w 2007 r.) oraz
mo to ry za cja (7,5 proc., spa dek z 8,0 proc.). Po -
zo sta łe bran że nie są w peł ni po rów ny wal ne z wy -
ni ka mi z po przed nie go ro ku, po nie waż w ba da niu
IAB AdEx na stą pi ła zmia na kla sy fi ka cji bran żo wej
z tej uży wa nej przez fir mę Nie lsen na sto so wa ną
czę ściej w Pol sce kla sy fi ka cję fir my Expert Mo -
nitor. 

War tym za uwa że nia tren dem, je śli cho dzi
o wy dat ki firm na re kla mę on li ne, jest też mo del
roz li cze nia za ak cję (CPA – cost per ac tion).
Doty czy on zwłasz cza branż ta kich jak fi nan se
oraz e -com mer ce. W ub.r. cał ko wi te wy dat ki
na wszel kie dzia ła nia re kla mo we roz li cza ne w tym
mo de lu wy nio sły pra wie 80 mln zł i od po wia da ły
za 14 proc. przy cho dów firm, któ re ofe ro wa ły
klien tom ten mo del roz li cze nia2.

Udziały poszczególnych branż 
w całości wydatków netto

Źródło: badanie IAB AdEx 2008 przeprowadzone przez IAB Polska i PwC Polska

Higiena 
i pielęgnacja

Komputery 
i audio/wideo

Finanse

Podróże i turystyka,
hotele i restauracje

Napoje i alkohole

Odzież i dodatki

Produkty farmaceutyczne,
leki

Produkty do użytku 
domowego

Inne

Sprzęty domowe,
meble i dekoracje

Telekomunikacja

Motoryzacja

Media, książki,
CD i DVD

Handel

Czas wolny

Żywność

ki Media, książ
CD i DVD

13,2%

10,5%

7,5%

5,9%

3,
4%

5,2%

2,
8%2,
3%1,
5%1,
5%1,
5%1,2

%1,0
%0,1%

6,4%

35,9%

R E K L A M A

1Dane IAB/PwC Polska na podstawie badania IAB AdEx 2008. W badaniu
udział wzięło 29 firm.
2Estymacja IAB Polska na podstawie badania IAB AdEx 2008. Dane nt.
przychodów rozliczanych w modelu CPA podało 12 firm biorących udział
w badaniu.
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Reklama display

Rok 2008 w ob sza rze re kla my di splay w Pol sce
moż na śmia ło na zwać ro kiem rich me diów. Re kla -
mo daw cy i re pre zen tu ją ce ich agen cje we współ -
pra cy z me dia mi in ter ne to wy mi w bar dzo wie lu
kam pa niach de cy do wa li się na wy ko rzy sta nie róż -
nych nie stan dar do wych moż li wo ści w ra mach ist -
nie ją cych już wcze śniej for ma tów re kla mo wych.
Po ję cie rich me dia obej mu je np. ta kie funk cje za -
szy te w kre acjach re kla mo wych, jak: róż ne prze -
ja wy in te rak cji z od bior cą, moż li wo ści od twa rza -
nia dźwię ków lub fil mów, roz wi ja nia kre acji, za cią -
ga nia i wy świe tla nia do dat ko wych tre ści re kla mo -
wych na żą da nie od bior cy itp. Da je to nie mal nie -
ogra ni czo ny wa chlarz moż li wo ści two rze nia za -
awan so wa nych kre acji, któ re po zwa la ją na wyj -
ście po za bier ny prze kaz re kla mo wy i za an ga żo -
wa nie kon su men tów w dia log z mar ką. 

Pod wzglę dem po pu lar no ści for ma tów re kla mo -
wych nie na stą pi ły w ub.r. istot ne zmia ny – for -
ma ty wbu do wa ne w treść stro ny (in -pa ge) oraz
for ma ty spon so rin go we zgar nę ły w su mie
79 proc. bu dże tów re kla mo wych prze zna czo nych
na di splay, for ma ty „agre syw ne” zaś wy świe tla ne
nad tre ścią stro ny – 21 proc. W ra mach for ma -
tów in -pa ge bar dzo moc no za funk cjo no wał double
bil l bo ard, któ ry no ta be ne jest for ma tem ty po wym
dla ryn ku pol skie go i nie wy stę pu je ni gdzie in dziej
na świe cie. Moż na po wie dzieć, że zde tro ni zo wał
on naj po pu lar niej szy wcze śniej for mat, czy li bil l -
bo ard. Ro śnie tak że zna cze nie for ma tów okre śla -
nych ogól nie ja ko rec tan gle, czy li kre acji w roz -
mia rze 300x250 pik se li. 

W ko lej nych pod roz dzia łach sze rzej po ru szo ne
są po zo sta łe naj cie kaw sze zja wi ska w za kre sie
re kla my di splay, ta kie jak re kla ma wi deo oraz tar -
ge to wa nie be ha wio ral ne.

Udziały poszczególnych typów 
reklamy displayowej

Źródło: badanie IAB AdEx 2008 prowadzone przez IAB i PwC Polska

Formy wbudowane 
w treść

SponsoringFormy wyświetlane nad treścią

Reklama graficzna 
w poczcie elektronicznej

1%

8%

21%

70%

Internet 2008: Reklama online
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Wideo 
w internecie

Roz wój wi deo w in ter ne cie
Ubie gły rok po twier dził wa gę tre ści wi deo w in -

ter ne cie. Sta ły się one jed nym z pod sta wo wych źró -
deł in for ma cji i roz ryw ki w sie ci. Mia ło to rów nież
prze ło że nie na re kla mę. Ba da nie IAB AdEx po ka za ło,
że wy dat ki na re kla mę wi deo wy nio sły w 2008 r.
44,5 mln zł, co sta no wi ło 7 proc. ca ło ści przy cho -
dów re kla mo wych firm, któ re ta kie usłu gi ofe ru ją3.
IAB US wy ce ni ło war tość re klam wi deo dla ame ry -
kań skie go ryn ku re kla my on li ne na 734 mln dol. To
po nad dwu krot nie wię cej niż w ro ku 2007, kie dy kwo -
ta ta się gnę ła 324 mln dol.4. Do sy tu acji tej przy -
czy nił się z pew no ścią nie tyl ko po stę pu ją cy wzrost
licz by szyb kich łą czy, lecz tak że po pu la ry za cja róż -
no rod nych urzą dzeń prze no śnych umoż li wia ją cych
za rów no kon sump cję, jak i two rze nie kon ten tu wi -
deo. Suk ce syw nie zwięk sza się rów nież ja kość ma -
te ria łów wi deo on li ne. W Sta nach Zjed no czo nych
stre aming w ja ko ści HD sta no wi już nor mę. 

W Pol sce rów nież mo że my ob ser wo wać po dob -
ny pro ces, jed nak nie po stę pu je on tak szyb ko
jak za oce anem. W ra por cie „The Glo bal In for ma -
tion Tech no lo gy Re port 2008-2009”5 Pol ska
zosta ła skla sy fi ko wa na na od le głym 69. miej scu
(na 134 skla sy fi ko wa ne kra je) pod wzglę dem roz -
wo ju spo łe czeń stwa in for ma cyj ne go. Jed nym
z oce nia nych kry te riów był roz wój usług sze ro ko -
pa smo wych, któ re są pod sta wo wym wy znacz ni -
kiem roz wo ju wi deo w in ter ne cie. 

W ba da niu zre ali zo wa nym przez fir mę Ge mius6

w III kwar ta le ub.r. 76 proc. pol skich in ter nau tów
za de kla ro wa ło stycz ność z tre ścia mi wi deo w in -
ter ne cie, z cze go 70 proc. oglą da je przy naj mniej
kil ka ra zy w ty go dniu. War to ści te nie ule gły
zmia nie w sto sun ku do po przed niej fa li ba da nia
z ma ja 2007 r.7. Gru pa oglą da ją ca wi deo w sie ci
w ze szłym ro ku ob ję ła 70 proc. in ter nau tów po ni -
żej 35. ro ku ży cia, w nie znacz nej więk szo ści męż -
czyzn. Ci jed nak de kla ro wa li częst sze oglą da nie
wi deo on li ne niż ko bie ty.

R E K L A M A
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Naj po pu lar niej szym wśród pol skich użyt kow ni -
ków ser wi sem był nie zmien nie YouTu be.com, któ ry
w li sto pa dzie 2008 r. od no to wał po nad 7,1 mln
użyt kow ni ków8. Ser wi sy agre gu ją ce tre ści wi deo
jak YT czy dru gi pod wzglę dem po pu lar no ści
– Wrzu ta.pl, wy ko rzy stu ją wbu do wa ny w stro nę
od twa rzacz. Umoż li wia on tak że emi sję w try bie
peł no ekra no wym. Me cha nizm osa dza nia fil mów
umoż li wił jed nak udo stęp nia nie ich na licz nych ze -
wnętrz nych stro nach, w blo gach i por ta lach. Po -
wsta ły tak że wi try ny ba zu ją ce wy łącz nie na tre -
ściach wi deo.

Na uwa gę za słu gu ją tak że pręż nie roz wi ja ją ce
się w ub.r. te le wi zje in ter ne to we9. Te in te rak tyw -
ne plat for my im por tu ją tre ści z tra dy cyj nej te le -
wi zji, ale przede wszyst kim two rzą wła sny.
W prze ci wień stwie do krót kich form wi deo te le wi -
zje in ter ne to we ba zu ją zwy kle na do dat ko wym
opro gra mo wa niu i cha rak te ry zu ją się emi sją stru -
mie nio wą, ofe ru jąc wi dzo wi prze łą cza nie się po -
mię dzy róż ny mi ka na ła mi10.

War t od no to wa nia jest rów nież dy na micz ny
roz wój se ria li in ter ne to wych w pol skim in ter ne -
cie. Pro duk cje ba zu ją ce na suk ce sie ta kich hi tów
jak „Lo ne ly Gir l15” czy „Ka te Mo dern” sta ją się
co raz bar dziej po pu lar ne za rów no wśród in ter -
nau tów, jak i mar ke te rów. Da ją one wa chlarz
moż li wo ści – po cząw szy od kla sycz ne go pro duct
pla ce men tu, skoń czyw szy na tri bal mar ke tin gu. 

Za in te re so wa nie pol skich in ter nau tów tre ścia -
mi wi deo w sie ci prze ło ży ło się na wzrost po pu -
lar no ści te go for ma tu wśród re kla mo daw ców.
Spo wo do wa ło to roz wi ja nie no wych pro duk tów
przez ofe ren tów in ter ne to wej po wierzch ni re kla -
mo wej. Re kla ma wi deo za go ści ła w por ta lach
oraz wi try nach te ma tycz nych, na ryn ku po ja wi ły
się zaś za rów no in te rak tyw ne do my pro duk cyj ne
spe cja li zu ją ce się w two rze niu form wi deo,
jak i pod mio ty wy spe cja li zo wa ne wy łącz nie w ich
emi sji.

W re kla mie wi deo w ub.r. na stą pi ło z pew no -
ścią znacz ne oży wie nie, jed nak na dal przed bran -
żą tą sto ją licz ne wy zwa nia, jak wy pra co wa nie
obo wią zu ją cych stan dar dów. Wi deo on li ne wciąż
trak to wa ne jest w Pol sce ja ko luk su so wy do da -
tek, a mar ke te rzy prze zna cza ją na nie sto sun ko -
wo nie wiel kie bu dże ty.

Wi deo on li ne a spot TV
Naj czę ściej spo ty ka ną w Pol sce stra te gią jest

emi sja w sie ci spo tu zna ne go z te le wi zji. Tym cza -
sem in ter net nie sta no wi pro ste go sub sty tu tu
te le wi zji. Ze wzglę du na spe cy fi kę obu me diów
spo sób od bio ru tre ści wi deo w sie ci róż ni się
od kon sump cji tra dy cyj nej te le wi zji. Naj prost szym
przy kła dem jest, nie ste ty, nie obo wią zu ją ca po -
wszech nie w pol skim in ter ne cie za sa da do ty czą -
ca emi sji spo tu re kla mo we go on li ne bez dźwię ku,
po zo sta wia jąc in ter nau cie wy bór. Ko lej na kwe stia
do ty czy dłu go ści fil mu re kla mo we go – w in ter ne -
cie pre fe ro wa ne są re kla my krót kie, któ re rów no -
cze śnie cha rak te ry zu ją się ma łą wa gą. In ter nau ta
ma moż li wość szyb kie go wy łą cze nia re kla my, dla -
te go spo ty two rzo ne na po trze by sie ci po win ny
czer pać z moż li wo ści wi deo, być dy na micz ne
i wzbu dzać za in te re so wa nie np. po przez war tość
do dat ko wą w po sta ci war stwy roz ryw ko wej czy
edu ka cyj nej. Po twier dza ją to naj now sze ba da -
nia11, zgod nie z któ ry mi kon tent wi deo two rzo ny
spe cjal nie na po trze by in ter ne tu bę dzie zy ski wał
na zna cze niu.

In ter net roz po ście ra jed nak przed twór ca mi
spo tów ogrom ne moż li wo ści. Nie zwy kłą prze wa gą
re klam w sie ci, o któ rej nie moż na za po mi nać,
jest ich opi sy wa na już in te rak tyw ność. W sie ci
do stęp ne jest tak że bar dziej pre cy zyj ne niż
w przy pad ku te le wi zji do pa so wa nie re kla my
do prze glą da nych przez użyt kow ni ka tre ści, a na -
wet tar ge to wa nie prze ka zu do ści śle okre ślo nej
gru py ce lo wej.

Istot nym czyn ni kiem od róż nia ją cym wi deo on -
line od spo tu te le wi zyj ne go jest je go po li czal ność.
Sieć umoż li wia po miar nie tyl ko licz by emi sji da nej
re kla my, lecz tak że klik nięć i in nych ro dza jów in -
terak cji z kre acją, za cho wa nia in ter nau tów
po przej ściu na stro nę do ce lo wą, a tak że licz by
do ko na nych przez od bior cę po wtó rzeń re kla my
czy mo mentu spo tu, do któ re go do tarł. Da ne te
sta no wią źró dło in for ma cji o od bior cach i po ma -
ga ją na bie żą co do pa so wy wać prze kaz we dług ich
po trzeb, opty ma li zu jąc tym sa mym kam pa nię i jej
kosz ty. Po ja wia się tu jed nak nie roz strzy gnię ta
do tych czas kwe stia do ty czą ca prze ło że nia
wskaź ni ków in ter ne to wych na me to dy ba da nia te -
le wi zji.

Jak wi dać, wi deo w sie ci mo że sta no wić do sko -
na łe wzmoc nie nie prze ka zu te le wi zyj ne go. Re kla -
mo daw ca nie tyl ko do bu do wu je za sięg kam pa nii,
do cie ra jąc do czę ści od bior ców co raz trud niej do -

Internet 2008: Reklama online
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stęp nych za po mo cą te le wi zji, lecz także do dat -
ko wo mo że zlo ka li zo wać wy bra ną gru pę i wejść
z nią w tzw. wy mier ny dia log. Dzia ła nia on li ne na -
dal po win ny być spój ne z ko mu ni ka cją obec ną
w in nych me diach, na wią zy wać do niej lub sta no -
wić jej roz wi nię cie, np. al ter na tyw na wer sja spo -
tu, ma king off w sie ci itp.

Roz wój for ma tów 
ty pu rich me dia w 2008 roku

Rok 2008 przy niósł kil ka no wo ści w za kre sie
wy ko rzy sta nia wi deo i roz wią zań ty pu rich me dia
w in ter ne to wych kam pa niach re kla mo wych. 

Istot ny mi wy róż ni ka mi tych for ma tów są za -
trzy ma nie in ter nau ty na po zio mie kre acji i za ofe -
ro wa nie mu sze re gu moż li wo ści bez po trze by
prze cho dze nia na stro nę WWW. Sa me for ma ty
mo gą za wie rać wła sne me nu, mi ni bi blio te kę ma -
te ria łów wi deo czy pli ki do po bra nia. Te go ty pu
kre acje sta no wią nie tyl ko sku tecz ne na rzę dzie
w bu do wa niu świa do mo ści mar ki, lecz tak że wy -
ka zu ją wy so ką sku tecz ność mie rzo ną w kon wer sji
klik nięć na ak cje (wg sta ty styk z pierw szych re ali -
za cji te go ty pu w Pol sce).

Jed nym z przy kła dów ta kich kre acji jest wy -
korzy sta ny w Pol sce po raz pierw szy w ub.r.
format wi deo cu be. Jest to for ma war stwo wa
na ło żo na na okno prze glą dar ki wy ko rzy stu ją ca
tech no lo gię flash czy wi deo z efek ta mi 3D oraz
in te rak cją. Kształt kre acji ma for mę kost ki,
na któ rej bo kach moż li we jest umiesz cze nie
różnych pli ków wi deo. Kost ką moż na ma ni pu lo -
wać, prze su wa jąc po szcze gól ne jej ścia ny, od twa -
rza jąc fil my. Za tem od bior ca już na po zio mie kre -
acji mo że wpły wać na to, co jest na niej emi to wa -
ne, ob cu jąc tym sa mym z mar ką, jesz cze za nim
zde cy du je się przejść na stro nę WWW. For mat
nie za my ka się po okre ślo nym cza sie, lecz w mo -
men cie kon kret nej ak cji użyt kow ni ka, któ ry sam
de cy du je, jak dłu go chce z nie go ko rzy stać.
Po pierw szych uda nych pró bach emi sji for mat wi -
deo cu be zo stał wpro wa dzo ny do ofer ty jed ne go
z por ta li. 

Wśród for ma tów wy ko rzy stu ją cych in te rak tyw -
ne wi deo za sto so wa nych w 2008 ro ku wy mie nić
moż na tak że do uble bil l bo ard oraz sky scra per.
For ma ty ta kie tak że mo gą za wie rać wła sne me nu
w for mie za kła dek pre zen tu ją cych np. bi blio te kę
ma te ria łów wi deo. Moż li we jest po bie ra nie wir tu -
al nych ga dże tów, takich jak ta pe ty, wy ga sza cze,
czy ca łych apli ka cji bez po śred nio z kre acji. 

R E K L A M A
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Mi mo iż oma wia ne roz wią za nia sta no wią wciąż
nie wiel ki pro cent wśród sto so wa nych kre acji, to
w ze sta wie niu z es ty ma cja mi fir my eMar ke ter
mó wią cy mi, że te go ty pu for ma ty sta no wić bę dą
nie mal jed ną pią tą wy dat ków na re kla mę on li ne
w Sta nach Zjed no czo nych w 2012 ro ku, da ją
pod sta wę do po sta wie nia te zy, że tak że w Pol sce
trend ten bę dzie się roz wi jać dy na micz nie w naj -
bliż szych la tach. Wy da je się, że kry zys go spo dar -
czy rów nież nie bę dzie miał więk sze go wpły wu
na wi deo on li ne – re kla mo daw cy w Sta nach Zjed -
no czo nych wy ło żą w 2009 ro ku 2,57 mld dol.,
czy li o 22,5 proc. wię cej niż w ro ku 2008, na re -
kla mę emi to wa ną w ma te ria łach wi deo w in ter -
necie12. 

Internet 2008: Reklama online

Bar tosz Droz dow ski, ma na ging di rec tor 
AR BO in te rac ti ve Pol ska:

Te le wi zyj ny spot re kla mo wy to naj do sko nal -
sza, naj po pu lar niej sza i naj bar dziej su ge styw -
na for ma re kla my, ja ką do tych czas wy my ślił
czło wiek. Po łą cze nie jej za let z naj do sko nal -
szym me dium, ja kim we dług mnie jest in ter -
net, w tym przede wszyst kim z moż li wo ścią
in te rak cji oraz mie rze niem sku tecz no ści, to
mie szan ka, któ ra po bit ma pie i gra fi ce wek to -
ro wej bę dzie no wym stan dar dem ja ko ści.

Mi chał Ki da ła, in te rac ti ve me dia 
ma na ger Hy per me dia:

For ma ty opar te ma rich me diach to przy -
szłość re kla my ty pu di splay. Do strze ga ją to
mar ke te rzy oraz agen cje ko mu ni ka cji in te rak -
tyw nej w Pol sce. Wy ko rzy sty wa nie ta kich
form w ko mu ni ka cji nie jest pro ste. Wy ma ga
wię cej pra cy i cza su przy two rze niu prze ka zu
oraz pla no wa niu in ter akcji z użyt kow ni kiem.
Po nad to czę sto sto so wa ne przez lo kal nych
wy daw ców roz wią za nia tech no lo gicz ne (ad se -
rve ro we) są ogra ni cze niem trud nym do przej -
ścia i wy ma ga ją każ do ra zo wo ne go cja cji oraz
in dy wi du al ne go po dej ścia.

Woj ciech Drath, cre ati ve di rec tor
Opcom Gru pa Eska dra:

Z dwóch stron scho dzą się dwa róż ne me -
dia – in ter net i film. Za czy na ją mieć co raz
wię cej wspól ne go i wy glą da to na trwa ły zwią -
zek. Na ra zie jesz cze skrzy pią łą cza i ak cep -
tu je my sła bą ja kość ob ra zu, ale po ja wia ją się
już co raz po waż niej sze pro duk cje. Wi deo w in -
ter ne cie to już nie tyl ko ama tor skie fil mi ki
two rzo ne przez in ter nau tów i kor po ra cyj ne
stro ny z ga da ją cy mi lud ka mi. Fil mow cy uczą
się no we go me dium, pro du cen ci szu ka ją mo -
de li biz ne so wych, in ter nau ci pod wyż szaj po -
przecz kę – mi ło pa trzeć, jak po wsta je z te go
no wa ja kość.

3Estymacja IAB Polska na podstawie badania IAB AdEx 2008. Dane nt.
wydatków na reklamę wideo podało 12 firm biorących udział w badaniu.
4“IAB Internet Advertising Revenue Report”.
5„The Global Information Technology Report 2008-2009”,
http://www.weforum.org/pdf/gitr/2009/gitr09fullreport.pdf
6Konsumpcja mediów. Sposoby korzystania z mediów wśród internautów,
fala listopad – grudzień 2008, Raport firmy Gemius, styczeń 2009,
http://pliki.gemius.pl/Raporty/2009/01_2009_Konsumpcja_mediow.pdf
7Konsumpcja mediów. Sposoby korzystania z mediów wśród internautów,
fala maj 2008, Raport firmy Gemius, lipiec 2008,
http://pliki.gemius.pl/Raporty/2008/05_2008_Konsumpcja_mediow.pdf
8Megapanel PBI/Gemius, listopad 2008, N= 16 679.
9„Polski Internet 2008/2009”, Gemius, Warszawa, luty 2009.
10Kaznowski D., Nowy Marketing, Warszawa 2008, s. 119.
11„Pro Online Video Views 1998-2012”, AccuStream iMedia Research.
12„Pro Online Video Views 1998-2012”, AccuStream iMedia Research. 
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Czym jest tar ge to wa nie 
be ha wio ral ne?

Tar ge to wa nie be ha wio ral ne naro dzi ło się
w Sta nach Zjed no czo nych w od po wie dzi na po -
trze bę re duk cji tak zwanych strat me dio wych.
Po wsta ją one w mo men cie, gdy nie wszy scy użyt -
kow ni cy da ne go me dium/da nej wi try ny sta no wią
gru pę ce lo wą kam pa nii – czę ścio wo tra fia ona za -
tem do osób spo za gru py ce lo wej. Mó wi my wów -
czas o tak zwanych pu stych kon tak tach z re -
klamą.

Sy tu acja ta ma po nie kąd miej sce rów nież
w przy pad ku kla sycz ne go tar ge to wa nia be ha wio -
ral ne go, któ re ba zu je na ana li zie oglą da nych
przez użyt kow ni ka tre ści i wy ko ny wa nych przez
nie go czyn no ści w sie ci. Obec nie roz wi ja ne na rzę -
dzia wzbo ga ca ją do dat ko wo po zy ska ne w ten
sposób in for ma cje o ce chy, któ re trud no jed no -
znacz nie zi den ty fi ko wać na pod sta wie ana li zy
kliknięć i od słon użyt kow ni ków. Czy li w szcze gól -
no ści ce chy so cjo de mo gra ficz ne oraz do ty czą ce
sty lu ży cia i po zy cji spo łecz nej. Roz wią za nia te -
go ty pu wno szą istot ną zmia nę ja ko ścio wą
do kam pa nii re kla mo wych re ali zo wa nych w in ter -
ne cie.

Na pod sta wie do wol nej kom bi na cji ta kich cech
sys te my tar ge to wa nia be ha wio ral ne go po zwa la ją
two rzyć szcze gó ło we pro fi le in ter nau tów i są
w sta nie zi den ty fi ko wać użyt kow ni ka o da nym
pro fi lu nie za leż nie od ser wi su, w któ rym w da nym
mo men cie prze by wa. W prak ty ce ozna cza to
moż li wość emi sji re kla my użyt kow ni ko wi za in te re -
so wa ne mu np. mo to ry za cją nie tyl ko w ob rę bie
tre ści mo to ry za cyj nych, lecz tak że in nych, co po -
zwa la za go spo da ro wać tak że ma ło po pu lar ne ser -
wi sy. Mo del ten na zy wa ny jest tak że za ku pem
me diów ty pu au dien ce, czy li za ku pem od słon kon -
kret nych in ter nau tów, a nie od słon w da nej te ma -
ty ce.

Na rzę dzia tar ge to wa nia be ha wio ral ne go da ją
wie le ko rzy ści. Re kla mo daw ca zy sku je moż li wość
do tar cia do pre cy zyj nie okre ślo nych, naj bar -
dziej war to ścio wych dla da nej kam pa nii seg men -
tów od bior ców. Do dat ko wo moż li wa jest opty ma -
li za cja kam pa nii w cza sie rze czy wi stym – sys tem
wy świe tla re kla mę in ter nau tom, któ rzy za cho wu -
ją się tak jak oso by, któ re do tych czas wy ka za ły
za in te re so wa nie prze ka zem re kla mo wym. Po zwa -
la to uzy skać znacz ny po ziom efek tyw no ści
kampa nii. Re kla mo daw ca, do cie ra jąc do tej sa -
mej licz by użyt kow ni ków, ma moż li wość za ku pie -
nia znacz nie mniej szej licz by od słon. In ny mi sło wy
– osią ga ten sam efekt mniej szym kosz tem.

Tar ge to wa nie be ha wio ral ne oka zu je się ko -
rzyst ne nie tyl ko dla re kla mo daw ców, lecz tak że
dla wy daw ców i wła ści cie li stron. Są oni w sta nie
za ofe ro wać użyt kow ni ków o kon kret nych pro fi -
lach/za in te re so wa niach nie za leż nie od te ma ty ki
stro ny. W ten spo sób po ten cjał re kla mo wy wi try -
ny zo sta je wy ko rzy sta ny mak sy mal nie oraz znacz -
nie zre du kowany jest po ziom iry ta cji jej użyt kow -
ni ków – otrzy mu ją oni re kla mę do pa so wa ną
do wła snych pro fi li.

Tar ge to wa nie be ha wio ral ne
w Pol sce

Pierw sze pol skie pró by do ty czą ce dzia łań z za kre -
su tar ge to wa nia be ha wio ral ne go po dej mo wa ne by ły
przez por ta le in ter ne to we. Ów cze sne roz wią za nia
ba zo wa ły i na dal ba zu ją na sa mo dziel nie roz wi ja nej
tech no lo gii. Tar ge to wa nie be ha wio ral ne no wej ge ne -
ra cji po ja wi ło się w Pol sce w 2007 r. Na pol ski ry nek
wkro czy li wte dy mię dzy na ro do wi do staw cy tech no lo -
gii tar ge to wa nia be ha wio ral ne go, umoż li wia jąc wy ko -
rzy sta nie roz wią zań łą czą cych za rów no ana li zę za -
cho wań użyt kow ni ków, jak i da ne de kla ra tyw ne, oraz
ofe ru jąc za awan so wa ne na rzę dzia do ana li zy da nych,
seg men ta cji użyt kow ni ków i two rze nia pro fi li. 

Targetowanie behawioralne 
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Internet 2008: Reklama online

wa na wy łącz nie do nich mo że się przy czy nić
i zwy kle z du żym praw do po do bień stwem przy czy -
niają się do wzro stu po zio mu CTR, jed nak nie sta -
no wi to re gu ły.

Ko lej na wąt pli wość wią że się z tym, iż pro fi le
gro ma dzo ne przez sys te my tar ge to wa nia be ha -
wio ral ne go moż na za stą pić pro fi la mi do stęp ny mi
w ba da niu Me ga pa nel PBI/Ge mius. Na le ży jed nak
pa mię tać, iż Me ga pa nel in for mu je o sta ty stycz -
nym roz kła dzie po szcze gól nych pro fi li, nie umoż li -
wia jed nak iden ty fi ka cji in ter nau tów speł nia ją cych
wska za ne kry te ria i wy świe tle nie re kla my wy łącz -
nie dla nich.

Ko lej nym kro kiem, któ ry jest na tu ral nym eta -
pem roz wo ju tar ge to wa nie be ha wio ral ne go, po -
win no być za in te re so wa nie roz wią za nia mi re tar -
ge to wa nia. Tar ge to wa nie be ha wio ral ne, mi mo iż
po zwa la emi to wać kam pa nie re kla mo we tyl ko
użyt kow ni kom, któ rzy speł nia ją da ne ce chy be ha -
wio ral ne bądź de mo gra ficz ne, nie da je re kla mo -
daw cy moż li wo ści zba da nia, kto po wi nien sta no -
wić po żą da ną dla nie go gru pę ce lo wą. Me cha nizm
re tar ge to wa nia po zwa la po przez po miar za cho -
wań użyt kow ni ków stro ny in ter ne to wej re kla mo -
daw cy okre ślić, kim do kład nie ta ka gru pa jest,
aby na stęp nie dla tych i po dob nych użyt kow ni ków
wy emi to wać kam pa nię re kla mo wą. Po zwa la to
pre cy zyj nie okre ślić pro fil be ha wio ral ny użyt kow ni -
ków stro ny in ter ne to wej re kla mo daw cy i tyl ko
z ta ki mi użyt kow ni ka mi na wią zać ko mu ni ka cję po -
przez dzia ła nia re kla mo we.

Słow ni czek:

Tar ge to wa nie be ha wio ral ne – me to do lo gia
emi sji kam pa nii re kla mo wych w in ter ne cie opie ra -
ją ca się na za awan so wa nych na rzę dziach we bo -
wych, po zwa la ją ca na iden ty fi ka cję za cho wań
użyt kow ni ków i tyl ko na tej pod sta wie do pa so wa -
nie do nich prze ka zu re kla mo we go.

Pre dyk cyj ne tar ge to wa nie be ha wio ral ne
– me to do lo gia, któ re wzbo ga ca tra dy cyj ne mie -
rze nie za cho wań użyt kow ni ków in ter ne tu o da ne
de kla ra tyw ne po zy ska ne z emi sji an kiet. Po zwa la
to na zbu do wa nie mo de li sta ty stycz nych za cho -
wań użyt kow ni ków i za po bie ga po wsta wa niu efek -
tu tzw. ogra ni czo ne go za się gu, któ ry po wsta je,
gdy nie wiel ka licz ba użyt kow ni ków mi mo za in te re -
so wa nia da ną te ma ty ką nie kli ka i nie prze glą da
zwią za nych z nią tre ści.

W cią gu ro ku za gad nie nie tar ge to wa nia be ha -
wio ral ne go sta ło się nie zwy kle po pu lar ne. Pro duk -
ty z za kre su tar ge to wa nia be ha wio ral ne go wdro -
żo ne zo sta ły przez więk szość pod mio tów obec -
nych na ryn ku re kla my in ter ne to wej. Po wsta ła
tak że pierw sza sieć re kla my ty pu au dien ce. Za in -
te re so wa niu roz wią za nia mi te go ty pu sprzy ja ła
i na dal sprzy ja sy tu acja w świa to wej go spo dar ce.
Po stę pu ją cy kry zys eko no micz ny przy czy nił się
do wzro stu ro li efek tyw nych dzia łań mar ke tin go -
wych, w któ re świet nie wpi su je się tar ge to wa nie
be ha wio ral ne.

Po dob na sy tu acja ma miej sce w Sta nach Zjed -
no czo nych. Mi mo iż tam tej szy ry nek ma znacz nie
dłuż sze od pol skie go do świad cze nie w za ku pie re -
kla my in ter ne to wej w mo de lu au dien ce, na dal
znaj du je się on w fa zie roz wo ju. EMar ke ter sza -
cu je, iż w 2008 r. wy dat ki na kam pa nie wy ko rzy -
stu ją ce tar ge to wa nie be ha wio ral ne wy nio sły
1 mld dol. Wiel kość ta sta no wi 11 proc. ame ry -
kań skich wy dat ków w sek to rze di splay, rich me dia
oraz re kla ma wi deo i ma wzro snąć do 25 proc.
w 2011 r.13. 

Przy szłość tar ge to wa nia 
be ha wio ral ne go

Do stęp ne obec nie usłu gi w za kre sie tar ge to wa -
nia be ha wio ral ne go od zna cza ją się znacz nym za -
awan so wa niem w sto sun ku do pierw szych roz wią -
zań te go ty pu. Tar ge to wa nie na dal po zo sta je jed -
nak sto sun ko wo mło dą dzie dzi ną wy ma ga ją cą wy -
pra co wa nia re gu la cji, szcze gól nie od no śnie do bez -
pie czeń stwa i po uf no ści da nych użyt kow ni ków,
a tak że in ten syw nej edu ka cji ryn ku. Moż li wość re -
ali za cji dzia łań re kla mo wych do pa so wa nych nie
do da ne go me dium, lecz do kon kret nych od bior ców
i ich in dy wi du al nych za cho wań zmie nia fi lo zo fię pla -
no wa nia me diów. Przed agen cja mi i klien ta mi,
a tak że wy daw ca mi wi tryn stoi wy zwa nie zmia ny
spo so bów my śle nia o kam pa niach on li ne, a tak że
zro zu mie nia me cha ni zmów tar ge to wa nia.

Do pod sta wo wych błę dów in ter pre ta cyj nych
na le ży prze ko na nie, iż wy ko rzy sta nie tar ge to wa -
nia be ha wio ral ne go ozna cza wy łącz nie wzrost
wskaź ni ków CTR. Tar ge to wa nie umoż li wia do tar -
cie z re kla mą do okre ślo nej gru py, nie ma na to -
miast wpły wu na jej kli kal ność, któ ra wy ni ka
z wie lu róż no rod nych czyn ni ków, jak: kre acja, for -
ma czy umiej sco wie nie prze ka zu re kla mo we go
w ob rę bie wi try ny. Pre cy zyj na i wła ści wa iden ty fi -
ka cja ad re sa tów re kla my oraz jej emi sja skie ro -
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Stra ty me dio we – efekt, któ ry po wsta je w sy -
tu acji, gdy kam pa nia jest emi to wa na w ob rę bie
me dium, w któ rym gru pa ce lo wa nie sta no wi
100 proc. użyt kow ni ków. Róż ne me to dy tar ge to -
wa nia, np. tar ge to wa nie be ha wio ral ne, po zwa la ją
w du żym stop niu ogra ni czyć ta ką stra tę po przez
iden ty fi ka cję wy łącz nie użyt kow ni ków bę dą cych
w da nej gru pie ce lo wej.

Mo del za ku pów ty pu au dien ce – mo del za ku pu
kam pa nii dla re kla mo daw cy, któ ry po le ga na emi sji
prze ka zu re kla mo we go tyl ko do kon kret nych użyt -
kow ni ków nie za leż nie od te go, w któ rym ob sza rze
me dium się znaj du ją.

13D. Hallerman, Behavioral Targeting: Advertising Gets Personal,
eMarketer, czerwiec 2007.
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Jak zmie rzyć za an ga żo wa nie kon su men ta w in -
te rak cję z mar ką? Jak stwo rzyć sku tecz ny ko mu -
ni kat, któ ry wy róż ni się w ota cza ją cym nas świe -
cie? W świe cie, w któ rym kon su ment kreu je mar -
kę po przez to, co o niej my śli i mó wi. W świe cie,
w któ rym klien ci ocze ku ją od pro duk tów cze goś
wię cej niż tyl ko wy peł nia nia przez nie pod sta wo -
wych funk cji. W świe cie, w któ rym na si od bior cy
wie rzą bar dziej opi niom ob cych osób niż tra dy cyj -
nej re kla mie. Bu du jąc re la cję mię dzy mar ką a kon -
su men tem, nie wy star czy ogra ni czać się do spo -
so bów ko mu ni ka cji po le ga ją cych je dy nie na do -
star cza niu kon su men tom in for ma cji. Nie wy star -
czy już mó wić wła ści wych rze czy we wła ści wym
cza sie do wła ści wych od bior ców. Dia log z od bior -
cą na le ży pro wa dzić w moż li wie naj bar dziej an ga -
żu ją cy go spo sób. Tyl ko wte dy kon su ment bę dzie
chciał zwró cić uwa gę na nasz prze kaz i po sta ra
się go zro zu mieć. I tyl ko wte dy ta ki dia log ma
sens. Nie efek tyw na ko mu ni ka cja mar ki z jej od -
bior cą prze kła da się na brak po żą da nej re ak cji ze
stro ny kon su men ta, co utrud nia, a wręcz unie -
moż li wia re ali za cję ce lów biz ne so wych czy mar ke -
tin go wych. 

Ele ment za an ga żo wa nia sta je się klu czo wym
skład ni kiem po śred ni czą cym po mię dzy zwró ce -
niem uwa gi kon su men ta na na szą mar kę a pod ję -
ciem przez nie go okre ślo nej ak cji. Jest to szcze -
gól nie waż ne w przy pad ku in ter ne tu, któ ry ma
moż li wość prze pro wa dze nia peł nej ścież ki de cy -
zyj nej, po cząw szy od po zna nia pro duk tu, a s koń -
czyw szy na je go kup nie.

Jed ną z klu czo wych za let en ga ge men tu jest je -
go uni wer sal ność, któ ra po przez umie jęt ne wy ko -
rzy sta nie od po wied nich tech nik po zwa la na re ali -
za cję zróż ni co wa nych ce lów. Bez wzglę du na to,
w ja kim ob sza rze się po ru sza my oraz ja kiej od po -
wie dzi ocze ku je my od od bior cy.

En ga ge ment jest wy so ce su biek tyw nym
i zmien nym czyn ni kiem okre śla ją cym zdol ność
mar ki do za in te re so wa nia so bą od bior ców i skło -
nie nia do po żą da nych dzia łań, co raz więk sza licz -
ba pod mio tów sta ra się go okre ślić i skwan ty fi ko -
wać (For re ster Re se arch, Nie lsen AG, McKin sey
& Com pa ny). Opa no wa nie umie jęt no ści mie rze nia
po zio mu za an ga żo wa nia prze kła da się bo wiem
bez po śred nio na moż li wość pod nie sie nia efek tyw -
no ści oraz kon tro li pro wa dzo nych dzia łań re ali zu -
ją cych stra te gię. Jest to szcze gól nie waż ne
w przy pad ku naj dy na micz niej roz wi ja ją cych się ob -
sza rów, ta kich jak so cial me dia oraz wi deo. Dys -
po nu ją one bo wiem nie współ mier nie wy so kim po -
ten cja łem an ga żo wa nia kon su men tów w sto sun ku
do stan dar do wych form re kla mo wych. Od po wied -
nio za pro jek to wa ny i ze stan da ry zo wa ny wskaź nik
prze ło ży się rów nież na lep sze zro zu mie nie przez
re kla mo daw ców moż li wo ści in te rak tyw ne go me -
dium oraz słusz no ści alo ko wa nych bu dże tów.

Internet 2008: Reklama online

W jaki sposób zmierzyć
engagement

Zainteresowanie Zaangażowanie Akcja
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De fi ni cja za an ga żo wa nia
En ga ge ment jest przede wszyst kim przed mio -

tem de bat teo re ty ków i prak ty ków mar ke tin gu.
Przez nie któ rych okrzyk nię ty sło wem ro ku, przez
nie któ rych traktowany ja k yeti, stał się jed nym
z naj go ręt szym te ma tów roz mów bran ży. Tak jak
ist nie je wie le zdań na je go te mat, tak po ja wi ły się
róż ne de fi ni cje okre śla ją ce je go for mę. Jed na
z nich okre śla en ga ge ment ja ko „ak tyw ne włą cze -
nie kon su men ta w prze kaz mar ki wzmoc nio ny po -
przez ota cza ją cy ją kon tekst”. Mie rze nie efek tów
je go dzia ła nia po win no zaś ja sno okre ślić sto pień
oraz ja kość za an ga żo wa nia kon su men ta w dzia ła -
nia mar ki w sto sun ku do ja sno okre ślo nych ce lów. 

En ga ge ment w rze czy wi sto ści
Po nie waż sa me de fi ni cje ope ru ją ce na po zio mie

teo rii nie do koń ca od po wia da ją na po trze by prak -
tycz ne go ich wy ko rzy sta nia, For re ster Re se arch
pod jął się pró by okre śle nia czyn ni ków skła da ją -
cych się na en ga ge ment. 

For ma li zu jąc de fi ni cje za an ga żo wa nia, For re -
ster Re se arch wy od ręb nił czte ry skła do we te go
zja wi ska okre ślo ne ja ko En ga ge ment In dex:

– Uczest nic two (In vo lvement) – ro zu mia ne
jest ja ko obec ność kon su men ta w miej scach,
w któ rych ma kon takt z mar ką. Wy ra ża ne jest
po przez war to ści licz bo we ta kie jak licz ba od słon
czy czas spę dzo ny na wi try nie;

– In te rak cja (In te rac tion) – opi su je ak cje, któ -
re po dej mu je użyt kow nik w miej scach sty ku
z mar ką. W za leż no ści od za ło żo nych ce lów mo gą
być to róż no rod ne dzia ła nia, ta kie jak: klik nię cie
w ban ner, za pi sa nie się na new slet ter, po bra nie
bro szu ry in for ma cyj nej, obej rze nie ma te ria łów wi -
deo, kon takt z do rad cą czy za kup pro duk tu. Mie -
rzo ne po przez licz bę pod ję tych ak cji i sto pień ich
ukoń cze nia;

– Za ży łość (In ti ma cy) – to emo cjo nal ne okre -
śle nie sto sun ku do pro duk tu czy da nej usłu gi.
Okre śla sa tys fak cję klien ta z in te rak cji z pro duk -
tem czy sa mą mar ką. Mo że się prze ja wiać w for -
mie ko men ta rzy na blo gach czy wy po wie dzi na fo -
rum bądź w ser wi sach opi niu ją cych;

– Od dzia ły wa nie (In flu en ce) – okre śla się
w ak cjach, które po dej mu ją kon su men ci, by po -
dzie lić się swo ją opi nią i świa do mie bądź
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nieświadomie wpły nąć na de cy zję in nych. Czę sto
są prze ja wem dzia ła nia lo jal nych kon su men tów
bę dą cych am ba sa do ra mi mar ki.

W za leż no ści od za ło żo nej stra te gii oraz ocze -
ki wa nych re zul ta tów na le ży stwo rzyć sce na riusz
po stę po wa nia kon su men ta, a na stęp nie w kon -
kret nej sy tu acji okre ślić wa gę każ de go ze skład ni -
ków. Kon struk cja wskaź ni ka za an ga żo wa nia bę -
dzie się bo wiem róż nić w przy pad ku dzia łań o cha -
rak te rze biz ne so wym (np. trans ak cja za ku pu
ubez pie czeń on li ne) od dzia łań, któ re ma ją cha -
rak ter mar ke tin go wy (np. bu do wa wi ze run ku mar -
ki odzie żo wej wpro wa dza nej na ry nek).

Aby in deks był mia ro daj ny, je go kon struk cja po -
win na być wy pad ko wą przy ję tej stra te gii i okre -
ślo na przed wpro wa dze niem jej eg ze ku cji. Na -
stęp nie wy ni ki prze pro wa dzo nych dzia łań i ich
efek tów po win ny być pod da ne koń co wej ewa lu acji,
tak aby moż na by ło usta lić opty mal ną ar chi tek tu -
rę ele men tów za an ga żo wa nia.

Ele men ty skła do we za an ga żo wa nia mu szą zaś
zna leźć od zwier cie dle nie w rze czy wi stych dzia ła -
niach.

Internet 2008: Reklama online

Model wskaźnika zaangażowania 
(transakcje zakupu ubezpieczeń online)

Źródło: Forrester Research Inc.
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Model wskaźnika zaangażowania 
(budowa wizerunku marki odzieżowej)

Źródło: Forrester Research Inc.
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Czy już nad szedł czas 
na za an ga żo wa nie?

In te rak tyw ność le żą ca u pod staw in ter ne tu
jest jed nym z klu czo wych ele men tów umoż li wia ją -
cych ak tyw ne uczest nic two kon su men ta w dzia -
ła niach mar ki. Za an ga żo wa nie w mniej lub bar -
dziej roz bu do wa nej po sta ci jest więc obec ne
w nie mal  każ dym prze ja wie funk cjo no wa nia in -
terak tyw ne go me dium. Wa chlarz roz wią zań,
a w szcze gól no ści so cial me dia czy wi deo, wy ma -
ga  okre śle nia za sad po mia ru ich efek tów i wpły wu
na bu do wa nie re la cji mię dzy mar ką a kon su -
mentem. 

Mi mo iż obec nie nie ist nie je jesz cze uni wer sal -
ny i ogól nie przy ję ty wskaź nik en ga ge mentu, war -
to pró by po mia rów po dej mo wać sa mo dziel nie.
Kon struk cję wskaź ni ka na le ży jed nak od po wied nio
wy wa żyć po mię dzy ele men ta mi mie rzal ny mi a ty -
mi, któ re trud niej wy ra zić war to ścią licz bo wą.
Na za an ga żo wa nie bo wiem wpływ ma ją rów nież
czyn ni ki emo cjo nal ne i bez nich ewa lu acja efek tów
dzia łań by ła by nie peł na.

R E K L A M A

70-73 IAB-2008 RII engagement:Layout 1  22.5.2009  18:11  Page 73



74 Raport strategiczny IAB Polska

Obec ne ten den cje na ryn ku mar ke tin gu w wy -
szu ki war kach de ter mi no wa ne są przez dwa czyn -
ni ki – zwięk sza ją cą się świa do mość użyt kow ni ków
wy szu ki wa rek, któ ra wy mu sza od po wiedź re kla -
mo daw ców w po sta ci dal sze go roz bu do wy wa nia
kam pa nii re kla mo wych, oraz kry zys eko no micz ny
skła nia ją cy re kla mo daw ców do więk sze go na ci sku
na mie rze nie efek tów kam pa nii re kla mo wych.

Jak wynika z ba da ń Hi tWi se, za py ta nia skła da -
ne w wy szu ki war kach sta ją się co raz dłuż sze.
Użyt kow ni cy wciąż naj czę ściej wpi su ją za py ta nia
dwu wy ra zo we, nie mniej jed nak więk szość sta no -
wią za py ta nia skła da ją ce się z trzech i wię cej
słów (55 proc. wszyst kich za py tań14).

Ta ka sy tu acja świad czy o zwięk sza ją cej się
świa do mo ści użyt kow ni ków o moż li wo ściach, ja kie
ofe ru ją wy szu ki war ki. Co raz dłuż sze za py ta nia są
rów nież od po wie dzią na sta le po więk sza ją ce się
za so by zgro ma dzo ne w glo bal nej sie ci. Chęć
otrzy ma nia naj traf niej szych wy ni ków zmu sza
do więk sze go pre cy zo wa nia za py tań skła da nych
w wy szu ki war ce. To z ko lei wy mu sza znacz ne roz -
bu do wa nie struk tu ry oraz słow nic twa kam pa nii
re kla mo wych w wy szu ki war kach, przez co co raz
więk szą po pu lar ność, zwłasz cza wśród agen cji
SEM, zdo by wa ją sys te my au to ma tycz ne go bi do -
wa nia oraz opro gra mo wa nia umoż li wia ją ce pre cy -
zyj ne za rzą dza nie bar dzo roz bu do wa ny mi kam pa -
nia mi. 

Internet 2008: Reklama online

SEM – marketing 
w wyszukiwarkach

Procent klików według długości zapytań wyszukiwarkowych

 Źródło: HitWise, I 2008-2009
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SEM – marketing w wyszukiwarkach

Za uwa żal ną zmia ną, zwłasz cza na ryn kach za -
chod nich, jest po stę pu ją ca pro fe sjo na li za cja
usług SEM. Co raz wię cej du żych re kla mo daw ców
de cy du je się po wie rzyć pro wa dze nie kam pa nii
w wy szu ki war kach wy spe cja li zo wa nym pod mio -
tom. Ta kie ten den cje bę dą za pew ne wzmac nia ne
w ko lej nych la tach, zwięk sza ją ca się kon ku ren cja
w wy szu ki war kach i pre sja na mak sy ma li za cję
ROI wy ma ga ją od re kla mo daw ców pro wa dze nia
co raz bar dziej za awan so wa nych, a co za tym
idzie – cza so chłon nych kam pa nii. 

Zmie nił się rów nież ry nek wy szu ki wa rek, któ ry
w cią gu kil ku lat z ni szo we go stał się ryn kiem ma -
so wym w peł nym te go sło wa zna cze niu. W naj -
więk szych kra jach li de ra mi pod wzglę dem za się gu
są plat for my wy szu ki war ko we, któ re wy prze dza ją

naj po pu lar niej sze por ta le. Ma so wość ryn ku wy -
szu ki wa rek spra wia, że co raz trud niej jest od na -
leźć ni szę nie za go spo da ro wa ną przez re kla mo -
daw ców, z ro ku na rok co raz wię cej branż do -
strze ga po ten cjał tkwią cy w SEM. Z dru giej stro -
ny wy so ka kon ku ren cyj ność i du ża in fla cja cen
za prze kie ro wa nie w naj bar dziej po pu lar nych sys -
te mach wy szu ki war ko wych skła nia ją re kla mo daw -
ców do poszu kiwania al ter na tyw nych plat form
wy szu ki wa rek.

Udział wy dat ków na mar ke ting w wy szu ki war -
kach w 2008 r. wy niósł 23 proc., co prze ło ży ło
się na kwo tę 269,1 mln zł15. W po rów na niu z ro -
kiem 2007 (146,3 mln zł) wy dat ki na SEM wzro -
sły o 84 proc. (!), czy niąc mar ke ting w wy szu ki -
war kach naj szyb ciej ro sną cą ga łę zią re kla my on li -

R E K L A M A
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ne. Utrzy mu ją cy się od kil ku lat wzrost na kła dów
re kla my w wy szu ki war kach wy ni ka z kil ku czyn ni -
ków. Z pew no ścią w 2008 ro ku du ży udział we
wzro ście wy dat ków na SEM mia ły ma łe i śred nie
fir my szu ka ją ce me tod pro mo cji moż li wych w ra -
mach nie wiel kich bu dże tów mar ke tin go wych, któ -
re ofe ru je re kla ma w wy szu ki war kach. Nie mniej
jednak wi docz ny sta je się rów nież in ny trend –
prze su wa nia bu dże tów z of fli ne do in ter ne tu,

w tym w du żej mie rze na SEM. Co raz waż niej szy -
mi gra cza mi na ryn ku re kla my w wy szu ki war kach
sta ją się do my me dio we i du że agen cje in te rak -
tyw ne, któ re co raz czę ściej otwie ra ją wła sne ko -
mór ki zaj mu ją ce się mar ke tin giem w wy szu ki war -
kach. Sa me do my me dio we w ubie głym ro ku do ce -
ni ły po ten cjał mar ke tin gu w wy szu ki war kach, kie -
ru jąc co raz więk sze czę ści bu dże tów klien tów
na SEM. Na wzrost wy dat ków na re kla mę w wy -
szu ki war kach wpły wa nie tyl ko zwięk sze nie po pu -
lar no ści tej for my re kla my, lecz tak że wzrost
śred niej ce ny za klik nię cie wy ni ka ją cy z sys te mu
au kcyj ne go i więk szej kon ku ren cji wśród re kla mo -
daw ców.

Rok 2008 był ko lej nym ro kiem, w któ rym po zy -
cja naj więk sze go sil ni ka wy szu ki war ko we go
na pol skim ryn ku – Go ogle – wzro sła. Do mi nu ją cy
udział Go ogle w ryn ku wy szu ki wa rek spra wił, że
sło wo „go ogle” sta ło się wręcz za mien ni kiem ha -
sła „wy szu ki war ka”. Po wo dów te go jest kil ka, nie
tyl ko sam wzrost za się gu do me ny Go ogle.pl
(85,6 proc. na ko niec 2008 ro ku16), lecz tak że
umiesz cza nie sil ni ka tej wy szu ki war ki w por ta lach

i ser wi sach – dwaj li czą cy się gra cze na pol skim
ryn ku in ter ne to wym (Onet.pl i Na sza -kla sa.pl) za -
im ple men to wa li na swo ich stro nach sil nik wy szu -
ki waw czy Go ogle.

W ostat nim ro ku mie li śmy rów nież do czy nie nia
z dy na micz nym roz wo jem ryn ku re kla my kon tek -
sto wej. Do ty czy to za rów no licz by gra czy, któ rzy
po ja wi li się na ryn ku, jak i róż no rod no ści pro duk -
tów re kla mo wych do stęp nych w sie ciach kon tek -
sto wych. Za po cząt ko wa na przez Go ogle w 2004
ro ku emi sja re klam rów nież na stro nach part ner -
skich sys te mu Ad Sen se spo wo do wa ła, że re kla -
ma kon tek sto wa na stałe za go ści ła w bu dże tach
SEM. 

W 2008 ro ku na ryn ku pol skim mie li śmy oprócz
wy szu ki wa rek Go ogle z Ad Sen se oraz Net Sprint
z Ad Kon tekst, któ re do star cza ją re kla mę kon tek -
sto wą, rów nież kil ka in nych sys te mów kon tek sto -
wych nie ma ją cych ko rze ni w roz wią za niach wy -
szu ki waw czych, m.in.: Smart con text, Bu si ness-
click, Onet kon tekst. Bio rąc pod uwa gę to, iż do -
bór kon tek sto wy jest jed nym z istot nych czyn ni -
ków wpły wa ją cych na ren tow ność dzia łań re kla -
mo wych, dy na micz ny roz wój sie ci part ner skich
emi tu ją cych re kla my kon tek sto we nie wy da je się
wiel kim za sko cze niem. Zgod nie z ra por tem Enqu -
iro Re se arch to wła śnie po wią za nie kon tek sto we
re klam mo gło spo wo do wać wzrost in ten cji za ku -
po wych na wet o 36 proc. Do dat ko wo przy do bo -
rze kon tek sto wym ma my do czy nie nia ze zde cy -
do wa nie lep szym do pa so wa niem prze ka zu re kla -
mo we go do bran du. 

Internet 2008: Reklama online

Wydatki na reklamę w wyszukiwarkach w USA w latach 2007-2013 z uwzględnieniem typu (w mld dol.)

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Reklama PPC 10,691 12,286 13,880 15,552 17,686 19,530 
Search Engine Optimization (SEO) 1,550 1,825 2,100 2,550 3,200 3,850 
Łącznie wydatki na SEM 12,241 14,111 15,980 18,102 20,886 23,380 

Źródło: eMarketer.com
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SEM – marketing w wyszukiwarkach

Tren dy na ryn ku
mar ke tin gu
w wy szu ki war -
kach

We dług da nych po da -
nych przez SEM PO ame ry -
kań ski ry nek SEM był
w ubie głym ro ku wart po -
nad 12 mld dol. (ba da nia
obej mo wa ły za rów no płat -
ne for my re kla my, jak i wy -
dat ki na opty ma li za cję
stron w wy ni kach na tu ral -
nych SEO), co w po rów na -
niu z ro kiem 2007 da je po -
nad 40-proc. wzrost. 

Więk szość es ty ma cji
do ty czą cych wy dat ków
na re kla mę za kła da dy na -
micz ny wzrost wy dat ków
na mar ke ting w wy szu ki -
war kach. We dług eMar ke -
te ra w cią gu naj bliż szych
pię ciu lat wy dat ki na SEM
ma ją ulec po dwo je niu. Ob -
ser wo wa nie ten den cji wy -
stę pu ją cych na ryn kach
za chod nich jest o ty le
istot ne, o ile wy zna cza ją
one kie ru nek, w któ rym
zmie rza pol ski ry nek re kla -
my w wy szu ki war kach.

Kam pa nie SEM do sko -
na le wpi su ją się w ja sno
ar ty ku ło wa ne ocze ki wa nia
re kla mo daw ców, któ rzy
w do bie kry zy su de kla ru ją
in we sto wa nie bu dże tów
mar ke tin go wych przede
wszyst kim w pro duk ty re -
kla mo we, któ re pre cy zyj nie
da dzą się zmie rzyć oraz
bę dą cha rak te ry zo wa ły się
wy so ką ren tow no ścią. Po -
mi mo te go, iż pro gno za
spad ku wy dat ków re kla mo -
wych nie jest czar nym
sce na riu szem dla ryn ku
SEM, pre sja ogra ni cze nia
kosz tów, za mro że nia in we -

R E K L A M A
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Wskaź ni ki efek tyw no ści 
kam pa nii SEM 

Kam pa nie re kla mo we w wy szu ki war kach sta ły
się znacz nie bar dziej za awan so wa ne, ewo lu uje
rów nież po ję cie efek tyw no ści kam pa nii. Wciąż naj -
waż niej szym czyn ni kiem zwią za nym z kam pa nią
jest prze kie ro wa nie ru chu na stro nę, nie mniej
jed nak re kla mo daw cy co raz czę ściej zwra ca ją
uwa gę na ja kość te go ru chu. Zwięk sza ją się licz -
ba kam pa nii, w któ rych prze kie ro wa ny z wy szu ki -
wa rek ruch jest szcze gó ło wo mo ni to ro wa ny,
a o suk ce sie kam pa nii de cy du je współ czyn nik kon -
wer sji, oraz zwrot z in we sty cji ROI. W ra por cie
SEM PO ja ko dru gi z naj waż niej szych mie rzo nych
wskaź ni ków kam pa nii mar ke te rzy wska za li współ -
czyn nik kon wer sji, co po ka zu je, że dla re kla mo -
daw ców efek tyw na kam pa nia to przede wszyst -
kim kam pa nia sku tecz na ce chu ją ca się wy so kim
wy ni kiem kon wer sji.

sty cji, spa dek skłon no ści do ry zy ka oraz na cisk
na efek tyw ność pro wa dzo nych dzia łań są rów nież
du żym wy zwa niem dla mar ke te rów re ali zu ją cych
kam pa nie w wy szu ki war kach i sie ciach kon tek sto -
wych. 

Ko lej ny rok bę dzie za tem cza sem skru pu lat ne -
go pla no wa nia dzia łań SEM, tak aby jak naj le piej
wy ko rzy stać po ten cjał do stęp nych pro duk tów re -
kla mo wych. Oprócz pre cy zyj ne go okre śla nia ce lów
kam pa nii du ży na cisk na le ży po ło żyć na opty ma li -
za cję pro wa dzo nych dzia łań re kla mo wych i zwią -
za ny z nią po miar sku tecz no ści zde fi nio wa nych
ak cji in ter nau ty. Z pew no ścią zmie ni się rów nież
sam ry nek SEM, co raz więk szą po pu lar ność
zyska per for man ce mar ke ting.

78 Raport strategiczny IAB Polska

Internet 2008: Reklama online

Śledzone wskaźniki sukcesu programów SEM
– „Na jakie wskaźniki zwracaliście uwagę, 
śledząc kampanię search engine marketing?” 

 Źródło: SEMPO
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Wydatki na reklamę w wyszukiwarkach
w USA w latach 2007-2013

 Źródło: eMarketer.com
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Ce le kam pa nii
Pod sta wo we ce le kam -

pa nii nie ule gły zmia nom,
ba da ni przez SEM PO mar -
ke te rzy naj czę ściej ja ko cel
kam pa nii wska zu ją wzmoc -
nie nie wi ze run ku mar ki
(istot ne dla 63 proc. ba -
da nych), na ko lej nych miej -
scach ja ko ce le kam pa nii
wska zu ją: bez po śred nią
sprze daż (istot na dla 61
proc.), wspar cie dzia łań
of fli ne czy po zy ska nie ru -
chu na stro nę. W 2008
ro ku co raz więk sza część
mar ke te rów za czę ła zwra -
cać uwa gę na wy ni ki zwra -
ca ne przez wy szu ki war ki
po wpi sa niu na zwy pro duk -
tu lub mar ki. Na le ży się
spo dzie wać, że glo bal ny
kry zys eko no micz ny wy -
zna czy kam pa niom no we
ce le, re kla mo daw cy za -
czną zwra cać szcze gól ną
uwa gę na koszt kon wer sji. 

Zna czą cą zmia ną
w 2008 ro ku w wy ni kach
wy szu ki wa nia by ło umiesz -
cza nie (naj pierw w kra jach
za chod nich, a na stęp nie
w Pol sce) przez Go ogle
no wych funk cjo nal no ści
w wy ni kach wy szu ki wa nia.
Po co raz więk szej licz bie
za py tań użyt kow ni kom
oprócz stan dar do wych lin -
ków do stron w wy ni kach
wy szu ki wa nia po ka zu ją się
lin ki gra ficz ne z wy ni ka mi
wi deo po wią za ny mi te ma -
tycz nie z za py ta niem użyt -
kow ni ka, frag men ty map
(z Go ogle Maps) czy lin ki
pod su mo wu ją ce zbiór wia -
do mo ści od po wia da ją cych
da ne mu za py ta niu. Im ple -
men ta cja w wy ni kach wy -
szu ki wa nia tych nie stan -

SEM – marketing w wyszukiwarkach
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so bu pre zen ta cji re klam kon tek sto wych w po sta ci
re kla my In tel li Text (in ne na zwy tej for my to: in te li -
gent ny tekst, wor dlay er, śród tekst, in ter text).
Re kla my ak ty wo wa ne są do pie ro po na je cha niu
przez in ter nau tę na za zna czo ne w tre ści ar ty ku łu
sło wa klu czo we. W efek cie prze kaz re kla mo wy pre -
zen to wa ny jest po zde fi nio wa nych przez re kla mo -
daw cę sło wach klu czo wych w tre ści ar ty ku łów,
któ re są kon tek sto wo zwią za ne z za kre sem usług
re kla mo daw cy. W ra mach re klam In tel li Text pre -
zen to wa ne są za rów no for my tek sto we, tek sto -
wo -gra ficz ne, jak i ani ma cje flash oraz wi deo. 

Je śli cho dzi o mo del roz li cze nia, to do mi nu je
przede wszyst kim CPC (klik nię cie w re kla mę
i przej ście in ter nau ty na stro nę WWW re kla mo -
daw cy). Nie któ re sie ci kon tek sto we do pusz cza ją
al ter na tyw nie płat ność w mo de lu od sło no wym
CPM (w szcze gól no ści przy pro duk tach wi deo).

dar do wych do nie daw na lin ków uza sad nia na jest
przez Go ogle dba ło ścią o wy ni ki i uła twie nia mi dla
użyt kow ni ków. Z pew no ścią wy ko rzy sta nie no -
wych funk cjo nal no ści do ce lów re kla mo wych bę -
dzie wy zwa niem dla re kla mo daw ców i ca łej bran ży
SEM.

W związ ku z za do mo wie niem się nie mal na sta łe
re kla my kon tek sto wej w bu dże tach SEM do stęp ne
w ra mach pro gra mów Pa id Pla ce ment port fo lio
pro duk to we zo sta ło znacz nie wzbo ga co ne o no we
for my re kla mo we. Oprócz form tek sto wych w ra -
mach bu dże tów SEM wy ko rzy sty wa ne są do dat ko -
wo: for my gra ficz no -tek sto we (przy kład Ad kon -
tekst – Exc lu si ve), sta tycz ne for my gra ficz ne (bil l -
bo ard, rec tan gle, sky scra per i in ne) oraz w peł ni
mul ti me dial ne ani ma cje flash lub wi deo.

Od kry ciem ro ku 2008 w Pol sce by ło za sto so -
wa nie przez sie ci kon tek sto we no wa tor skie go spo -
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Cel do realizacji przy użyciu search engine marketingu 
– „Do czego Twoja firma stosowała search engine marketing?”

 Źródło: SEMPO
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Per spek ty wy 
Po mi mo spo wol nie nia

eko no micz ne go pro gno zy
dla ryn ku re kla my w wy -
szu ki war kach wy da ją się
obie cu ją ce. Pol ski ry nek
SEM dy na micz nie rósł
przez ostat nie la ta i choć
obec na sy tu acja eko no -
micz na mo że tę dy na mi kę
nie co zmniej szyć, to ob -
ser wu jąc udział wy dat ków
na SEM w kra jach za chod -
nich, wy da je się, że bran ża
ma du ży po ten cjał wzro -
stu. Re kla mo daw cy chęt -
niej niż na in ne me dia bę dą
kie ro wać bu dże ty na re kla -
mę w wy szu ki war kach.
We dług SEM PO tyl ko
14 proc. ba da nych re kla -
mo daw ców twier dzi, że
na SEM w 2009 ro ku
prze zna czy mniej niż w ro -
ku 2008. – Moż li wość bar -
dzo pre cy zyj ne go kie ro wa -
nia re klam do okre ślo nej
gru py od bior ców, du ża
mie rzal ność efek tów re kla -
my oraz sto sun ko wo nie -
du ża ba rie ra wej ścia mo gą
spra wić, że wkrót ce mo -
że my być świad ka mi przy -
spie sze nia zmia ny alo ka cji
bu dże tów z me diów tra dy -
cyj nych na SEM.

SEM – marketing w wyszukiwarkach
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14HitWise, styczeń 2009.
15Estymacja IAB Polska na podstawie
badania IAB AdEx 2008 prowadzonego
przez IAB Polska i PwC Polska.
16http://audyt.gemius.pl
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E -ma il mar ke ting ma za so bą ko lej ny rok dy na -
micz ne go wzro stu, któ ry moż na za ob ser wo wać
za rów no po przez ro sną cą licz bę wy sy ła nych wia -
do mo ści e -ma il o cha rak te rze mar ke tin go wym,
jak i sta ły wzrost war to ści ryn ku. W 2008 ro ku
su ma wy dat ków na ko mu ni ka cję z wy ko rzy sta niem
pocz ty elek tro nicz nej wy nio sła w Pol sce 70,2 mln
zł i była o 58 proc. więk sza niż w ubie głym ro ku17.
Na kwo tę tę zło ży ły się za rów no przy cho dy wy -
daw ców z ty tu łu wy sy łek e -ma ilin gów re kla mo -
wych na zle ce nie, jak i ro sną ce przy cho dy agen cji
in te rak tyw nych oraz firm spe cja li zu ją cych się
w e -ma il mar ke tin gu. 

Co istot ne, rok 2008 był w Pol sce pierw szym,
w któ rym licz ba firm wy ko rzy stu ją cych e -ma il
mar ke ting w swo ich dzia ła niach pro mo cyj nych
prze kro czy ła licz bę tych, któ re nie ko rzy sta ją
z te go na rzę dzia18. Da ne z ryn ku ame ry kań skie -
go19 wska zu ją, że e -ma il mar ke ting bę dzie – obok
wy szu ki wa rek i spo łecz no ści – je dy nym na rzę -
dziem mar ke tin go wym, na któ re wzro sną na kła dy
w okre sie spo wol nie nia go spo dar cze go. Istot ny
po dział za zna cza się jed nak po mię dzy ko mu ni ka cją
new slet te ro wą a wy sył ka mi zle co nych e -ma ilin -
gów re kla mo wych do baz wy daw ców on li ne. O ile
na kła dy na ko mu ni ka cję z od bior ca mi znaj du ją cy mi
się we wła snych ba zach mar ke te rów bę dą ro sły,
o ty le wy dat ki na wy sył ki kie ro wa ne do ze wnętrz -
nych baz ad re so wych mo gą cze kać istot ne cię cia.
Trud no jed nak prze wi dzieć, czy w Pol sce sy tu acja
bę dzie wy glą dać po dob nie.

Co istot ne, pod ko niec 2008 ro ku za no to wa no
zna czą cy spa dek licz by nie za mó wio nych wia do -
mości (spa mu)20, któ ry wy niósł w li sto pa dzie aż
66 proc. Mia ło to zwią zek z od cię ciem od sie ci
ame ry kań skie go do staw cy usług ho stin go wych
McCo lo, przez łą cza któ re go wy sy ła na by ła du ża
część nie chcia nych wia do mo ści. W cią gu naj bliż -
sze go ro ku sy tu acja praw do po dob nie po wró ci
do sta nu z po cząt ku 2008 ro ku, co ozna cza, że

w cią gu ro ku licz ba spa mu wy ła py wa ne go przez
fil try ser we rów od bior czych wy nie sie ok. 45 tys.
wia do mo ści na użyt kow ni ka21.

E-mail marketing

Planowane zmiany w wydatkach 
na poszczególne kanały komunikacji 
marketingowej

 Źródło: Marketing Sherpa, badania ankietowe „Marketing and the economy”, IX 2008
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Ko mu ni ka cja new slet te ro wa
Rok 2008 trzeba za li czyć do bar dzo uda nych

dla dzia łań e -ma il mar ke tin go wych pro wa dzo nych
na wła snych ba zach da nych. Ba da nia po ka zu ją22,
że już pra wie 9 na 10 re spon den tów sub skry bu je
co naj mniej je den new slet ter ty go dnio wo, a co
naj mniej po ło wa z nich do sta je od trzech do pię -
ciu biu le ty nów w ty go dniu. Wzro sła tak że świa do -
mość do ty czą ca tej for my ko mu ni ka cji za rów no
po stro nie ad re sa tów, jak i wy sy ła ją cych. We dług
ba da nia „Bey ond the Click: The In di rect Va lue of
E -ma il” aż 84 proc. re spon den tów lu bi otrzy my -
wać new slet te ry, na któ re się za pi sa ło, mi mo że
nie za wsze je czy ta. W po rów na niu z ro kiem
2005, w któ rym na ta kie sa mo py ta nia od po wie -
dzia ło po zy tyw nie 69 proc. an kie to wa nych, jest
to bar dzo do bry wy nik. Tak że pol skie ba da nia23 po -
twier dza ją, że więk szość od bior ców (74 proc.)
de kla ru je po zy tyw ny lub bar dzo po zy tyw ny sto su -
nek do new slet te rów. Nie prze pa da za ni mi je dy -
nie 3 proc. an kie to wa nych. Nie dzi wi więc, że aż
59 proc. prze ba da nych przed się biorstw de kla ru je
zwięk sze nie in ten syw no ści wy ko rzy sta nia tej for -
my ko mu ni ka cji, a za le d wie 8 proc. bę dzie wy ko -
rzy sty wać ją rza dziej lub w ogó le.

Zgod nie z ra por tem „Re ta il E -ma il Year -End
Trends for 2008” przy go to wa nym w USA przez
Smith -Har mon w ro ku 2008 mo gli śmy za ob ser -
wo wać sta ły wzrost licz by wia do mo ści wy sy ła -
nych do użyt kow ni ków. Za pew ne po dob nie jest
na pol skim ryn ku. Mo że o tym świad czyć choć by
ro sną cy po pyt na usłu gi agen cji spe cja li zu ją cych
się w dzia ła niach e -ma il mar ke tin go wych. We dług
ww. ra por tu naj po pu lar niej szy mi dnia mi do re ali -
zo wa nia wy sy łek e -ma il mar ke tin go wych by ły
w 2008 ro ku ex aequo po nie dzia łek i wto rek,
na dru gim miej scu znalazł się czwar tek. Da ne te
od bie ga ją od wy ni ków ba da nia prze pro wa dzo ne go
na po trze by ni niej sze go ra por tu wśród pol skich
do staw ców usług. Z przy go to wa nej przez IAB
Pol ska ana li zy wy ni ka, że za naj lep szy dzień
na wy sy łkę kam pa nii mar ke te rzy uwa ża ją wto rek.
Za raz za nim pla su ją się śro da i czwar tek. Z ko lei
week end jest naj mniej po pu lar nym okre sem
na po dej mo wa nie te go ty pu dzia łań.

Ana li zu jąc za cho wa nia od bior ców prze sy ła nych
new slet te rów, moż na za uwa żyć ten den cję wzro -
sto wą w sto sun ku do ro ku po przed nie go od no śnie
do licz by new slet te rów od bie ra nych przez użyt -
kow ni ków24. W sto sun ku do ubie głe go ro ku zmie -
ni ła się tak że struk tu ra od bie ra nych new slet te -

rów. Użyt kow ni cy naj czę ściej otrzy mu ją: dzien ni ki
in ter ne to we, new slet te ry re kla mo we oraz ak tu al -
no ści fir mo we. Da ne sta ty stycz ne po cho dzą ce
od do staw ców na rzę dzi do e -ma il mar ke tin gu
wska zu ją, że od bior cy kam pa nii naj chęt niej otwie -
ra ją ko re spon den cję w śro dy i piąt ki. Jed no cze -

R E K L A M A

Struktura otwarć newsletterów (w proc.)

Wysyłki Otwarcia Kliki
Poniedziałek 17,4 12,7 12,6
Wtorek 24,2 17,4 18,7
Środa 20,9 19,4 17,0
Czwartek 19,8 18,2 22,6
Piątek 14,8 25,2 16,7
Sobota 1,7 4,6 7,1
Niedziela 1,1 2,6 5,3

Źródło: Grupa robocza e-mail marketingu IAB Polska, badanie własne
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śnie czwar tek jest dniem, w któ rym użyt kow ni cy
naj czę ściej wy ko nu ją ak cję w po sta ci klik nię cia
w znaj du ją cy się w ma ilin gu link.

Wy sył ki e -ma ilin gu na zle ce nie
przez wy daw ców on li ne

W 2008 ro ku wy dat ki na e -ma iling re kla mo wy
sta no wi ły w USA jedną trzecią na kła dów na e -ma il
mar ke ting. Udział tej for my re kla mo wej wzro śnie nie -
znacz nie (o ok. 3 proc.) w ro ku bie żą cym i utrzy ma
się na po dob nym po zio mie w roku 201025. Sza cu je
się, że w Pol sce udział re kla my e -ma ilin go wej w wy -
dat kach na sze ro ko ro zu mia ny e -ma il mar ke ting jest
znacz nie wyż szy niż na ryn ku ame ry kań skim, jed nak -
że w związ ku ze sta le ro sną cą świa do mo ścią mar ke -
te rów i zwięk sze niem na kła dów na ko mu ni ka cję new -
slet te ro wą (skie ro wa ną do wła snych baz) oraz mar -
ke ting ba zo da no wy w cią gu naj bliż szych lat pro por cje
te mo gą się zmie nić.

Po mi mo na si la ją ce go się kry zy su go spo dar cze -
go, zwłasz cza w dru giej po ło wie ze szłe go ro ku,
wy dat ki na e -ma iling nie ule gły znacz ne mu ob ni że -
niu. W ub.r. w USA na tę for mę ko mu ni ka cji mar -
ke tin go wej wy da no 472 mln dol. (o bli sko 9 mln
mniej, niż pro gno zo wa no). W 2009 ro ku prze wi -
dy wa ny jest spa dek wy dat ków na ten cel
o 5,7 proc. W po rów na niu z cię cia mi na in ne for -
my re kla my jest to jed na z naj mniej szych pla no -
wa nych re duk cji w bu dże tach mar ke tin go wych26.

Na po trze by ni niej sze go ra por tu ana li zie pod -
da no za war tość skrzy nek pocz to wych pol skich in -
ter nau tów. Ob ser wa cją ob ję to kon ta za ło żo ne
w naj więk szych por ta lach (Onet, WP, Ga ze ta, O2,
In te ria). Prze pro wa dzo ne ba da nie27 wy ka za ło, że
w 2008 ro ku pra wie co pią ty e -ma iling zle ca ny
był przez fir my z sek to ra fi nan so we go (ban ki,
ubez pie cze nia, fun du sze eme ry tal ne). W pierw -
szej piąt ce naj ak tyw niej szych branż zna la zły się
rów nież: e -com mer ce, edu ka cja, FMCG oraz te le -
ko mu ni ka cja. Naj rza dziej otrzy my wa ne by ły e -ma -

ile re kla mo we od de we lo pe rów, bran ży me dycz nej
oraz firm odzie żo wych. Ana li za skrzy nek od bior -
czych do wio dła, że e -ma iling re kla mo wy wy ko rzy -
sty wa ny był przede wszyst kim w kam pa niach
sprze da żo wych, w mniej szym stop niu by ły to
kam pa nie wi ze run ko we czy in for ma cyj ne. Świad -
czą o tym kre acje e -ma ilin gów z wy raź ny mi ele -
men ta mi call -to -ac tion oraz tre ścią zre du ko wa ną
do dwóch, trzech wy róż ni ków ofer ty.

W związ ku z du żą pre sją ze stro ny klien tów
pre fe ru ją cych roz li cza nie się za efek ty wie lu wy -
daw ców zde cy do wa ło się na wy ce nia nie w mo de lu
CPA i CPL (opła ta za ak cję lub po zy ska ny le ad)
rów nież e -ma ilin gów. Zmia nę po dej ścia naj więk -
szych gra czy do kwe stii mo de lu roz li czeń moż na
by ło za ob ser wo wać zwłasz cza w dru giej po ło wie
2008 ro ku. Nie wpły nę ło to jed nak zna czą co
na po ziom cen li czo nych w for mie CPM (koszt
za ty siąc wy sła nych). War to zwró cić na to miast
uwa gę, że ce ny e -ma ilin gu pod niósł o 20 proc. je -
den z naj więk szych gra czy na ryn ku – Onet, tłu -
ma cząc to wzro stem po py tu na tę for mę re kla -
mo wą. Rów nież efek ty kam pa nii e -ma ilin go wych
kształ tu ją się na sto sun ko wo wy so kim po zio mie
w po rów na niu z in ny mi for ma mi reklamowymi.

Średnie wskaźniki skuteczności e-mailingu 
do baz wydawców online w 2008 roku 
(w proc.)

Polska28 USA29

CTR 3,6 5,6
OR 23,4 19,8
Zwroty 11,0 6,0

Źródło: ARC, badanie własne, XII 2008
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Per spek ty wy
War tość ryn ku e -ma il mar ke tin gu ro sła

w 2008 ro ku w Pol sce w tem pie ca łe go ryn ku re -
kla my in ter ne to wej. Szacujemy, że utrzy ma nie tej
dy na mi ki ozna czać bę dzie je go wzrost w 2009
o 18 proc., do nie mal 83 mln zł. Choć więk szość
tej kwo ty prze zna cza na bę dzie w dal szym cią gu
na wy sył ki e -ma ilin gu re kla mo we go przez wy daw -
ców on li ne, to udział ko mu ni ka cji new slet te ro wej
w ca ło ści wy dat ków prze zna cza nych na e -ma il
mar ke ting bę dzie praw do po dob nie ro snąć. Ozna -
cza to wzrost po py tu na usłu gi firm świad czą -
cych usłu gi tech no lo gicz ne i kon sul tin go we w tym
ob sza rze oraz utrzy ma nie cen na do tych cza so -
wym po ziomie.

Choć per spek ty wy dla ryn ku e -ma il mar ke tin gu
są bar dzo do bre, na le ży wska zać kil ka po ten cjal -
nych za gro żeń, z któ ry mi mu szą zmie rzyć się
wszy scy je go uczest ni cy. Pierw szym z nich jest
ro sną ca licz ba wia do mo ści otrzy my wa nych przez
od bior ców i zwią za na z tym po trze ba wy róż nie nia
się po szcze gól nych e -ma ili za rów no na po zio mie
kre acji, tre ści, jak i na głów ków wia do mo ści.
Istot ne zna cze nie bę dzie więc rów nież mia ła dba -
łość o pra wi dło we wy świe tla nie wia do mo ści
w róż nych pro gra mach pocz to wych. Ko lej ną kwe -
stią, na któ rą war to zwró cić uwa gę, są pra wi dło -
wa seg men ta cja ba zy ad re so wej oraz tar ge to wa -
nie be ha wio ral ne (w tym tak że od no szą ce się
do do ko na nych za ku pów). W dzia ła niach e -ma il -
mar ke tin go wych pro wa dzo nych na wła snych ba -
zach da nych istot ne zna cze nie bę dzie mia ła ich
roz bu do wa (le ad ge ne ra tion), a na stęp nie pod -
trzy my wa nie re la cji z po zy ska ny mi w ten sposób
od bior ca mi oraz ich utrzy ma nie w ba zie (re ten -
cja).
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17Estymacja IAB Polska na podstawie badania IAB AdEx 2008. Dane nt.
wydatków na e-mail marketing podało 26 firm biorących udział w badaniu.
18Raport z V badania wykorzystania poczty elektronicznej, SARE 2008.
19Datran Media, 3rd Annual Marketing & Media Survey, grudzień 2008.
20Spamcop.
21Google.
22SARE, Raport z V badania wykorzystania poczty elektronicznej, wrzesień
2008.
23Raport z V badania wykorzystania poczty elektronicznej, SARE 2008.
24SARE, Raport z V badania wykorzystania poczty elektronicznej, wrzesień
2008.
25EMarketer, US E-mail Advertising vs. Marketing Spending, 2006-2011,
czerwiec i wrzesień 2007.
26eMarketer, Change in Marketing Budget Allocation in 2009 According to
Marketers Worldwide, by Tactic, styczeń 2009.
27ACR, badanie własne, grudzień 2008.
28Uśrednione dane portali.
29Epsilon, Q3 2008 E-mail Trends and Benchmark, styczeń 2009.
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Trud ne pierw sze kro ki… 
Ry nek mar ke tin gu mo bil ne go, choć roz wi ja ją cy

się w Pol sce od 2003 ro ku, wciąż cze ka na osią -
gnię cie du żej ska li. Usłu gi mo bil ne, po pu lar ne już
wśród kon su men tów, prze bi ja ją się kon se kwent -
nie do świa do mo ści mar ke te rów. Po zwa la to pa -
trzeć w przy szłość z opty mi zmem, mimo że jest
jesz cze wie le ba rier do po ko na nia… 

Co się dzia ło w 2008 ro ku na ryn ku mo bil nym?
Na po czą tek kil ka fak tów. 

Pe ne tra cja te le fo nii ko mór ko wej (kar ty SIM)
w Pol sce prze kro czy ła w IV kwar ta le 2008 ro ku
po ziom 115 proc.30. 83 proc. Po la ków de kla ru je
po sia da nie te le fo nu ko mór ko we go – jest to znacz -
nie wyższy od se tek niż w przy pad ku te le fo nii sta -
cjo nar nej (58,4 proc.)31. 

Naj więk szą po pu lar no ścią cie szą się na dal te -
le fo ny na kar tę, choć ich licz ba nie znacz nie spa -
dła w 2008 ro ku (ok. 55 proc. użyt kow ni ków
w Pol sce to klien ci pre -pa id)32. 

Wia do mo ści tek sto we po zo sta ją naj bar dziej
po pu lar ną for mą ko mu ni ka cji – SMS -y są wy sy ła -
ne przez 93,7 proc. użyt kow ni ków ko mó rek33

(77 proc. ogó łu do ro słych; z ko mu ni ka to rów ko -
rzy sta ło 28 proc. ogó łu do ro słych, a z e -ma ila
– 38 proc.34). Znacz ny od se tek użyt kow ni ków
(41,3 proc.) wy sy ła wia do mo ści MMS35 – cie szy,
że MMS -y uży wa ne są co raz czę ściej w kam pa -
niach i pro jek tach mar ke tin go wych, znaj du ją też
za sto so wa nie na sty ku róż nych me diów (WWW,
dzien ni ki), np. w ser wi sach dzien ni kar stwa oby -
wa tel skie go. 

Wśród naj waż niej szych czyn ni ków wzro stu
ryn ku na le ży wy mie nić po pra wę funk cjo nal no ści
te le fo nów (a co za tym idzie – za kre su ich wy ko -
rzy sta nia) i spa dek cen spo wo do wa ny kon ku ren -
cją po mię dzy ope ra to ra mi, w tym spa dek cen
usług pre -pa id po więk sza ją cy ry nek o klien tów
o niż szych do cho dach. Istot nymi czyn ni kami
wzro stu są po trze ba mo bil no ści zwią za na ze

zmia ną try bu ży cia oraz pre sja na by cie mo bil -
nym od czu wa na szcze gól nie przez mło dych od -
bior ców. 

Mar ke ting mo bil ny
Po sta wio ny kil ka lat te mu znak rów no ści po -

mię dzy mar ke tin giem mo bil nym i re kla mą SMS -
-ową ma co raz mniej sze uza sad nie nie w prak ty -
ce. Praw dą jest, że SMS -y są (i dość dłu go po zo -
sta ną) naj pow szech niej wy ko rzy sty wa nym no śni -
kiem w mar ke tin gu mo bil nym – tak by ło też
w 2008 ro ku (w pro mo cjach sprze da ży, pro gra -
mach lo jal no ścio wych, kon kur sach i lo te riach). 

Jed nak po pu lar ność zdo by wa ją też no we roz -
wią za nia: blu eto oth, fo to ko dy (ko dy 2D), apli ka cje
i usłu gi lo ka li za cyj ne. Otwar tość re kla mo daw ców
na no we roz wią za nia ma uza sad nie nie w po szu ki -
wa niu me tod zin dy wi du ali zo wa ne go do tar cia
do użyt kow ni ka. Mar ke ting mo bil ny umoż li wia tar -
ge to wa nie prze ka zu, mie rze nie wy ni ków oraz wy -
so ką efek tyw ność (wy so ki re spon se ra te kam pa nii
kon su menc kich). 

W 2008 ro ku re kla ma mo bil na po ja wi ła się tak -
że w po sta ci re klam ty pu di splay na „lek kich” stro -
nach du żych por ta li in ter ne to wych oraz w por ta -
lach ope ra to rów GSM. Bar dzo atrak cyj na gru pa
ce lo wa, in no wa cyj ność, a tak że sto sun ko wo wy so -
ki CTR re klam mo bil nych po zwa lają przypuszczać,
że w 2009 ro ku tych kam pa nii bę dzie wię cej. 

Blu eto oth mar ke ting to po sze rze nie ko mu ni ka -
cji POS i out do oru o tre ści mul ti me dial ne. Po -
przez blu eto oth moż li we jest prze sła nie pli ków
wi deo, MP3, gier, ta pet czy ka ta lo gu pro duk tów.
Po zwa la to na do tar cie do gru py do ce lo wej w in -
no wa cyj ny spo sób, wy ko rzy stu jąc w peł ni po ten -
cjał te le fo nu ko mór ko we go ja ko ka na łu ko mu ni ka cji
na tych mia sto wej i bez po śred niej.

W kam pa niach mar ke tin go wych w 2008 ro -
ku na więk szą niż do tych czas ska lę po ja wia ły się
m -ku po ny. Jed nym z wcie leń m -ku po nu jest SMS -

Internet 2008: Reklama online

Mobile marketing
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-owy kod ra ba to wy (na gro da), któ ry da je mar ke -
te ro wi moż li wość elek tro nicz nej dys try bu cji na -
gród w kon kur sach i pro mo cjach (np. m -ku po ny
do skle pów in ter ne to wych). Na rzę dzie to po ma ga
w opty ma li za cji kosz tów ma ga zy no wa nia i dys try -
bu cji na gród. Kon su ment zy sku je przy tym moż li -
wość wy bo ru na gro dy. 

Gło śno w ze szłym ro ku by ło o fo to ko dach (ko -
dach 2D). Umoż li wia ją one szyb kie wy wo ła nie ak cji
na te le fo nie użyt kow ni ka (do stęp do in for ma cji,
pli ków wi deo/au dio, gier, płat no ści, stron WAP
i WWW, za ini cjo wa nie po łą cze nia/SMS -a itd.). Po -
ten cjał za sto so wań jest więc ogrom ny. Pol scy
ope ra to rzy GSM ofi cjal nie w sierp niu 2008 ro ku
ogło si li wspól ny stan dard – ko dy Da ta Ma trix,
któ ry za mie rza ją wspól nie pro mo wać na ryn ku.
Wspól ny stan dard po zwa la opty mi stycz nie pa -
trzeć na roz wój tej usłu gi w Pol sce. Pro ble mem
jest na ra zie kom pa ty bil ność apli ka cji do czy ta nia
fo to ko dów z te le fo na mi (na ko niec 2008 ro ku apli -
ka cję ob słu gi wa ło je dy nie 20 proc. te le fo nów do -
stęp nych na ryn ku). 

In ter net mo bil ny
Roz wój tech no lo gii (3G, HSD PA, HSU PA, Wi Fi,

Wi Max) po wo du je, że in ter net sta je się rze czy wi -
ście mo bil ny. Co wię cej, in ter net mo bil ny to nie
tyl ko te le fon, lecz tak że in ne urzą dze nia prze no -
śne (np. czyt ni ki e -pa per, kon so le). Rok 2008 to
tak że fe no men iPho ne’a. Użyt kow ni cy pro duk tu
fir my Ap ple sta no wi li co praw da znacz ną mniej -
szość na wszyst kich ryn kach, na któ rych po ja wił
się iPho ne, ale ich udział w cał ko wi tej kon sump cji
in ter ne tu był zna czą cy. Prze cięt nie sza cu je się,
że 55 proc. cza su ko rzy sta nia z iPho ne’a sta no -
wił trans fer da nych (25 proc. na in nych urzą dze -
niach). Po ja wie nie się na ryn ku iPho ne’a skło ni ło
in nych pro du cen tów do wpro wa dze nia te le fo nów
z du ży mi do ty ko wy mi ekra na mi, do brze przy sto -
so wa ny mi do ko rzy sta nia z in ter ne tu (np.: Black -
Ber ry Storm, G -pho ne z An dro idem, Sam sung
Omnia, No kia N97).

Na pol skim ryn ku na dal brakuje stan dar du ba -
dań in ter ne tu mo bil ne go. Naj bar dziej po pu lar ne
tzw. lek kie stro ny to spe cjal nie do sto so wa ne ser -
wi sy naj więk szych por ta li: Lajt.onet.pl, M.WP.pl,
Ga ze ta.mo bi, In te ria.mo bi, nie mniej jed nak nie -
zna ne są pre cy zyj ne sta ty sty ki do ty czą ce tych
ser wi sów i ryn ku ja ko ca ło ści. Pierw sza piąt ka
naj po pu lar niej szych „lek kich” wi tryn w prze glą -
dar ce Ope ra Mi ni to: Na sza -kla sa.pl, Go ogle.pl,

Lajt.onet.pl, Al le gro.pl, Wi ki pe dia.org, przy czym
wzrost od słon w tej prze glą dar ce od stycz nia
do li sto pa da 2008 roku wy niósł ok. 200 proc.36.
Sza co wa ny udział usług nie gło so wych w AR PU
(śred ni przy chód z użyt kow ni ka) w Pol sce to
ok. 20 proc.

Wzrost za się gu in ter ne tu sze ro ko pa smo we go
na kom pu te rach spo wo do wał po ja wie nie się fe no -
me nu Web 2.0. Na po dob ny ka ta li za tor cze ka te -
le fo nia ko mór ko wa. Splot kil ku czyn ni ków, ta kich
jak: po stęp tech no lo gii, ob niż ka kosz tów (ry czałt),
świa do mość użyt kow ni ków i zro zu mie nie ich po -
trzeb przez do staw ców usług, za owo cu je gwał -
tow nym przy spie sze niem.

Mo bi le TV 
Ko lej nym kro kiem w roz wo ju for ma tu wi deo bę -

dzie mo bil na te le wi zja, czy li bro ad cast pro gra mu
te le wi zyj ne go do te le fo nów ko mór ko wych. W po -
rów na niu z te le wi zją tra dy cyj ną te le wi zja mo bil na
za pew ni więk szą per so na li za cję i in te rak tyw ność
(gło so wa nia, son dy, ob sta wia nie wy ni ków w trak -
cie pro gra mów). Ocze ku je się, że na ca łym świe -
cie licz ba użyt kow ni ków mo bil nej TV wzro śnie
z 12 do 120-200 mln w cią gu naj bliż szych pię ciu
lat37. 

Kon kurs na czę sto tli wo ści na ce le pro wa dze nia
mul ti plek su w tech no lo gii DVB -H zo stał ogło szo ny
przez pre ze sa UKE 10 paź dzier ni ka 2008 ro ku.
Zgod nie z wy mo ga mi do ku men ta cji kon kur so wej
usłu ga mo bil nej te le wi zji ma wy star to wać w Pol -
sce w ro ku 2009. Praw do po dob nie na ko niec ro -
ku użyt kow ni ków usłu gi bę dzie nie wię cej niż
100 tys., ale w 2010 mo że ich być ok. 1 mln. 

Oczy wi ście wa run ka mi speł nie nia tej pro gno zy
bę dą przy stęp na ce na usłu gi i wpro wa dze nie
na ry nek funk cjo nal nych, nie dro gich apa ra tów dla
od bior ców. Rów nie waż na dla po pu lar no ści te le wi -
zji mo bil nej bę dzie do stęp ność atrak cyj nych tre -
ści – co wię cej, po da nych ina czej niż w przypadku
te le wi zji tra dy cyj nej (istot nym wy zwa niem bę dzie
choć by sku pie nie uwa gi użyt kow ni ka w ru chu). 
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Ja kie są ro ko wa nia od no śnie
do roz wo ju mar ke tin gu 
mo bil ne go w Pol sce 
w naj bliż szych la tach? 

Naj kró cej mó wiąc – opty mi stycz ne. Za rów no
krót ko okre so wo, jak i w dłuż szej per spek ty wie.
Usłu gi mo bil ne bę dą nie wąt pli wie co raz bar dziej
po wszech ne. W kon se kwen cji mar ke te rzy po szu -
ku ją cy no wych, nie sza blo no wych i sku tecz nych
form do tar cia bę dą co raz od waż niej się gać po ar -
se nał na rzę dzi mar ke tin gu mo bil ne go. 

Słow ni czek: 
IVR (ang. In te rac ti ve Vo ice Re spon se) – usłu -

ga opar ta na ko mu ni ka cji gło so wej i prze sy ła niu
sy gna łów to no wych z kla wia tu ry te le fo nu. Wcze -
śniej przy go to wa ne ko mu ni ka ty gło so we emi to wa -
ne są po przez spe cjal nie za pro gra mo wa ny kom -
pu ter w za leż no ści od po le ceń abo nen ta i za ło żeń
roz wią za nia. Roz wią za nie sto so wa ne w ce lu m.in.
au to ma ty za cji pro ce sów tzw. cu sto mer se rvi ce.

GPRS (ang. Ge ne ral Pac ket Ra dio Se rvi ce)
– usłu ga pa kie to wej wy mia ny da nych w sie ciach
GSM. W prak ty ce po zwa la na szyb kie po bie ra nie
i wy sy ła nie in for ma cji na po trze by WAP czy MMS -
-ów. W związ ku z tym, że ko rzy sta jąc z GPRS,
abo nent pła ci za ilość prze sła nych da nych, a nie
za czas po łą cze nia GPRS, na zy wa ny jest bez -
prze wo do wym łą czem sta łym.

Fo to ko dy (ko dy 2D) – ma try co we ko dy bę dą ce
na stęp cą ko dów kre sko wych, da ją ce moż li wość
za ko do wa nia na ma łej po wierzch ni więk szej licz by
in for ma cji na da ją cej się do au to ma tycz ne go od -
czy tu. Ko dy 2D umoż li wia ją: szyb kie ścią ga nie in -
for ma cji na te le fon, płat no ści, do stęp do usług,
stron WAP i WWW, za ini cjo wa nie po łą cze -
nia/SMS -a itp. 

M -ku pon – ofer ta spe cjal na lub ra ba to wa. Ma
po stać SMS -a, jest prze sy ła ny na te le fon ko mór -
ko wy od bior cy. Za wie ra w tre ści uni ka to wy kod
bę dą cy iden ty fi ka to rem ra ba tu, któ ry jest we ry fi -
ko wa ny w punk cie sprze da ży za po mo cą do star -
czo nych m -ter mi na li lub też apli ka cji on li ne.

Internet 2008: Reklama online

Ro bert Stal mach, Agora SA:
Ry nek roz wi ja się bar dzo szyb ko. Jesz cze

nie daw no mar ke ting mo bil ny nie wy kra czał po -
za pro ste ak cje SMS -owe. Dziś są to czę sto
kom plek so we pro jek ty łą czą ce róż ne me dia,
w któ rych wy ko rzy stu je się ta kie roz wią za nia,
jak: blu eto oth, ko dy 2D, GPS, apli ka cje. Du że
na dzie je moż na wią zać z mo bil ną te le wi zją
i mo bil ny mi gra mi (ad ver ga ming).

Ro sną ce po trze by mar ke te rów nie znaj du ją
obecnie od zwier cie dla nia w or ga ni za cji bran ży
re kla my mo bil nej. Wła ści cie le naj więk szych
ma rek ocze ku ją wspól nych stan dar dów (for -
ma ty, po miar sku tecz no ści).

Czyn ni kiem wzro stu kon sump cji in ter ne tu
mo bil ne go bę dzie w naj bliż szych la tach
wzrost udzia łu smart fo nów w sprze da ży
telefo nów ogó łem. Obec nie w Pol sce jest
ok. 3 mln smart fo nów, spo śród nich naj więk -
szą gru pę sta no wią te le fo ny z opro gra mo wa -
niem Sym bian – ok. 60 proc.

Aga ta Ko zak, MobiJoy!:
Mar ke ting mo bil ny w 2009 ro ku i w la tach

ko lej nych ma szan sę sze rzej za ist nieć
w świa do mo ści mar ke te rów – mi mo kry zy su
prze wi du je się, że ry nek bę dzie rósł sta bil nie,
ofe ru jąc bran ży re kla mo wej no we roz wią za nia
wzbo ga co ne o no wa tor skie funk cjo nal no ści,
nie zmien nie jed nak sku tecz ne i efek tyw ne.
Szan sę na suk ces ma ją te mar ki, któ re po -
trak tu ją mo bi le sze rzej niż SMS -y. Wie rzy my,
że ko mu ni ka cja mar ke tin go wa wzbo ga co na
o mo bi le w ko lej nych la tach bę dzie na ryn ku
stan dar dem.

30http://www.efi24.com/info?itemId=75251&rob=Rosnie-penetracja-w-
telefonii-komorkowej&j=pl
31Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2008 roku, klienci indywidualni,
CBM Indicator dla UKE, Warszawa, grudzień 2008.
32Polski rynek kart SIM po 2008 roku,
http://www.telepolis.pl/news.php?id=14112
33Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2008 roku, klienci indywidualni,
CBM Indicator dla UKE, Warszawa, grudzień 2008.
34Polacy w sieci, raport CBOS, kwiecień 2008.
35Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2008 roku, klienci indywidualni,
CBM Indicator dla UKE, Warszawa, grudzień 2008.
36Opera: State of the Mobile Web, November 2008.
37Juniper, Informa telecoms & media.
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Advergaming – reklama w grach 

Re kla ma w grach w więk szo ści przy pad ków na dal
ko ja rzo na jest, nie ste ty, z dzia ła nia mi kie ro wa ny mi
do naj młod szych od bior ców. Na szczę ście co raz
więk sza część mar ke te rów za uwa ża już szer sze po le
dzia ła nia re kla mo we go w grach do wy ko rzy sta nia
w Pol sce oraz roz wi ja ją cą się gru pę do świad czo nych
i świa do mych swo ich wy bo rów gra czy gra ją cych dla
przy jem no ści. Po ja wia ją ce się kam pa nie re kla mo we
oraz no we pro duk ty po świę co ne gra czom bu rzą daw -
no nie ak tu al ne ste reo ty py przed sta wia ją ce gra czy ja -
ko dzi wa ków, głów nie męż czyzn, ży ją cych je dy nie gra -
mi kom pu te ro wy mi, nie dba ją cych za rów no o hi gie nę
oso bi stą, jak i re la cje z naj bliż szym oto cze niem, przy -
ja ciół mi, ro dzi ną. No we pro duk ty na pol skim ryn ku,
szcze gól nie zwią za ne z gra mi kon so lo wy mi, po świę -
co ne gra czom ja sno wska zu ją dro gę do no wej wi zji
pol skiego gracza, jak wi dzą go świa do mi od bior cy
mar ke te rzy i pro du cen ci sprzę tu. No wa wi zja gra cza
to wi ze ru nek oso by, któ ra od da je się gra niu ja ko
świa do mej roz ryw ce (wo li za pła cić zbli żo ną kwo tę
za grę niż wyj ście do ki na, po rów nu jąc ce nę do cza su
re lak su, ja ki mo że za nią otrzy mać), dzie li się nią
z ro dzi ną i przy ja ciół mi (stąd ten den cja zmia ny miej -
sca gra nia, nie jest to już sy pial nia z kom pu te rem,
tyl ko sa lon z pod łą czo ną kon so lą do te le wi zo ra wy po -
sa żo ne go w ekran HD, gdzie z po wo dze niem moż na
po grać z naj młod szy mi człon ka mi ro dzi ny czy też
z dziad kiem po węd ko wać na kon so li Wii), gra dla przy -
jem no ści (sta wia jąc gra nie np. przed te le wi zją, prze -
glą da niem in ter ne tu, czy ta niem ksią żek, ki nem i te -
atrem)38, lu bi re kla mę w grach, a na wet jej ocze ku je,
co wy ni ka z wcze śniej szych do świad czeń z in ny mi
me dia mi. No wy gracz jest wręcz do sko na łym od bior -
cą re kla my, nie tyl ko po tra fi do ko nać za ku pów pod jej
wpły wem, ale też wręcz wy ma ga, aby re kla ma cie ka -
wych ma rek tra fi ła do nie go po przez do brze do bra ny
prze kaz re kla mo wy.

Ba dań i opra co wań prze pro wa dzo nych w Pol sce
za rów no na te mat gra czy, jak i na te ma ty zwią za ne
z gra cza mi ja ko od bior ca mi re kla my jest sto sun ko wo

ma ło. Ba zu jąc jed nak na do stęp nych źró dłach do ty -
czą cych pol skie go ryn ku oraz na wią zu jąc do ba dań
ryn ków za chod nich, moż na śmia ło stwier dzić, że
z pol skim gra niem i pol ski mi gra cza mi jest do brze,
a na wet bar dzo do brze. Gra cze sta no wią po nad 16
proc. po pu la cji po wy żej 15. ro ku ży cia39, gra jąc
na kom pu te rze, kon so lach czy w gry on li ne. Więk -
szość tej gru py, bo po nad 50 proc., sta no wią oso by
w wie ku 15-24 la ta40, w USA wiek do mi nu ją cy
wśród gra czy to 18-35 lat41, a śred ni wiek gra cza
to 32 la ta42. Gru pa ta sys te ma tycz nie się sta rze je,
ba zu jąc na oso bach, któ re swo ją przy go dę z gra mi
roz po czę ły w la tach 90., jed nak dzię ki no wym in ter -
fej som do gier (kon so la Wii z do staw ką Wii Fit, gi ta -
ra z Gu itar He ro czy mi kro fon z Sing Star) wpro wa -
dza ją w świat gier oso by, któ re wcze śniej by ły na -
wet prze ciw ni ka mi gra nia w gry kom pu te ro we. Ten -
den cję przy spie szo ne go sta rze nia się spo łe czeń -
stwa gra czy po przez do łą cza nie do gro na osób ze
star szych grup wie ko wych moż na za uwa żyć w po -
dzia le gra czy na ustat ko wa nych (gra ją cych po wy żej
dwóch lat) i no wych (gra ją cych od po ni żej dwóch
lat). Wśród no wych gra czy więk szą grupę niż wśród
ustat ko wa nych sta nowią oso by w wieku 45-54 la ta
(20 proc. vs. 17 proc.) oraz 25-34 la ta (27 proc.
vs. 22 proc.). Na wią zu jąc do wie ku gra czy, trze ba
wró cić do te ma tu zwią za ne go z do stęp no ścią gier
i gra nia w gry kom pu te ro we, śred ni wiek gra cza nie

Advergaming 
– reklama w grach 

Wartość rynku reklamy w grach w USA

 Źródło: eMarketer.
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jest bo wiem zwią za ny z tym, iż ta for ma roz ryw ki
po świę co na jest mło dym oso bom. Śred ni wiek gra -
cza wy ni ka głów nie z te go, że gry kom pu te ro we to
sto sun ko wo mło de zja wi sko, tak sa mo jak np. in ter -
net, i po dob nie jak w przy pad ku in ter ne tu wiek ten
bę dzie sys te ma tycz nie się zwięk szał wraz ze sta -
rze niem się po ko le nia pierw szych gra czy. Do pie ro
obec nie ma my do czy nie nia z po ko le niem, któ re uro -
dzi ło się w no wym świe cie – świe cie in ter ne tu i gier.
Gra cze to głów nie męż czyź ni, sta no wią oni ok. 59
proc. ca łej po pu la cji gra czy43. Oso by gra ją ce są jed -
nak bar dzo do brą gru pą do ce lo wą, gdyż po rów nu jąc
ich z resz tą po pu la cji, zda my so bie spra wę z te go,
iż są bar dziej za moż ni, do mi nu ją w gru pach za ra bia -
ją cych po nad 2 tys. zł net to na oso bę w go spo dar -
stwie do mo wym44. Są też le piej wy edu ko wa ni ryn ko -
wo oraz bar dziej po dat ni na re kla mę, co wpły wa
na ich za cho wa nia za ku po we.

Szer sze spoj rze nie na gra czy przez oso by de cy -
du ją ce o wy dat kach re kla mo wych firm ja ko na gru pę
do ce lo wą dzia łań mar ke tin go wych to nie tyl ko zwięk -
szo ny za sięg mie rzo ny w ro sną cym wie ku od bior cy,
lecz tak że znacz ne zwięk sze nie licz by i ja ko ści do -
stęp nych na rzę dzi na po lu gier re kla mo wych, a ra -
czej na kil ku po lach: gra re kla mo wa (ad ver ga me), re -
kla ma sta tycz na (sta tic in -ga me), re kla ma dy na -
micz na (dy na mic in -ga me), bo ta ki jest po dział moż li -
wo ści re kla mo wych z wy ko rzy sta niem gier.

Gry re kla mo we (ad ver ga mes) to pro duk cje de dy -
ko wa ne, re ali zo wa ne bez po śred nio dla re kla mo daw cy
lub grup re kla mo daw ców. Pro duk cje ta kie naj czę -
ściej po świę co ne są pro duk tom skie ro wa nym
do młod szych od bior ców, jed nak że już moż na za uwa -
żyć cie ka we roz wią za nia poświęcone in nym gru pom
do ce lo wym. Do sko na łym przy kła dem mo że być pro -
duk cja nie miec ka do stęp na rów nież na ryn ku pol skim
– „BWM M3 Chal len ge” – gra, w któ rej po ja wia ją się
re kla my nie tyl ko mar ki BMW, lecz tak że pro duk tów
zwią za nych z mo to ry za cją (np. ole je Ca strol). Dys -
try bu cja gry wspie ra na by ła po przez dzia ła nia mar -
ke tin gu szep ta ne go, co rów no cze śnie po zwo li ło
zarówno na zba da nie re ak cji in ter nau tów na grę, jak
i po strze ga nie mar ki BMW w związ ku z sa mą grą.
Wy ni ki dzia łań buzz mar ke tin gu wy pa dły do sko na le,
po nad 75 proc. gra czy oce nia ło mar kę BMW po zy -
tyw nie, 21 proc. neu tral nie, a je dy nie 4 proc. by ło
na sta wio ne ne ga tyw nie do mar ki45.

Re kla ma sta tycz na w grach ba zu je na umiesz -
cze niu w ist nie ją cej pro duk cji sta łej re kla my (np.
bil l bo ard, ba lon z lo go) czy pro duk tu (od mia na pro -
duct pla ce mentu). Dzia ła nia ta kie ma ją obec nie

Dochody graczy na tle populacji

 Źródło: Millward Brown SMG/KRC TGI/NetTrack

% 2 4 6 8 10 12

do 200 zl

201-400 zł

401-600 zł

601-800 zł

801-1000 zł

1001-1200 zł

1201-1400 zł

1401-1600 zł

1601-1800 zł

1801-2000 zł

2001-2500 zł

2501-3000 zł

3001-5000 zł

od 5000 zł

0,14
0,22
0,39
0,67

1,11
2,53

1,64
3,66

4,16
6,53

2,41
4,04

4,29
5,84

5,39
7,04

4,96
6,25

9,27
9,25

8,49
7,88

10,77
8,88

9,77
7,24

2,75
1,88

PopulacjaGracze

ma łe za sto so wa nie w Pol sce ze wzglę du na ko -
niecz ność współ pra cy re kla mo daw ców lub agen cji
re kla mo wych z pro du cen ta mi gier. Pro duk cje ma -
rek obec nych w Pol sce i w grach do stęp nych
na pol skim ryn ku ba zu ją głów nie na ty tu łach za gra -
nicz nych i glo bal nych kon trak tach re kla mo wych
(np. Die sel, Bur ger King i Gil let te w grze „Bur no -
ut: Pa ra di se Ci ty”), a pro duk cje pol skich wy daw -
ców po zo sta wia ją wie le do ży cze nia. Prze ło mem
mo gą być ty tu ły za po wie dzia ne na po ło wę ro ku
2009 zwią za ne głów nie z mar ka mi i pro duk ta mi
skie ro wa ny mi do męż czyzn i kie row ców.

Re kla ma dy na micz na – in -ga me ad ver ti sing – to
dzie dzi na, w przy pad ku któ rej rok 2008 przy niósł
naj więk sze po zy tyw ne zmia ny. Roz wój tech no lo gii
ser wo wa nia re klam przez ame ry kań ską sieć re kla -
mo wą IGA Worl dwi de oraz do strze że nie po ten cja łu
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pol skie go ryn ku po zwo li ły na otwo rze nie się
na współ pra cę z lo kal nym przed sta wi cie lem. Re kla -
ma ty pu in -ga me ads po zwa la bo wiem na dy na -
micz ne wy świe tla nie re klam w grach na kom pu te -
rach PC i kon so lach pod łą czo nych do in ter ne tu.
Re kla my wy świe tla ne są w miej scach usta lo nych
przez pro du cen ta gry oraz sieć re kla mo wą, a ich
emi sja oraz zli cza nie wy świe tla nia od by wają się
po przez ser wer for ma tów re kla mo wych. Dzię ki ta -
kie mu za sto so wa niu tech no lo gii za czerp nię tej
z re kla my in ter ne to wej i po łą czo nej z do świad cze -
niem pro du cen tów gier osią gnię to nie in wa zyj ne,
dy na micz ne no śni ki re kla mo we. Z tej no wej w Pol -
sce for my re kla my ko rzy sta ją ta kie mar ki, jak:
BMW, 36,6 czy Vi chy.

Osta tecz nym ele men tem zwięk sza ją cym za sięg
gra czy ja ko gru py do ce lo wej jest za rów no upo -
wszech nie nie plat form do gra nia, jak i zwięk sze nie
ich wy daj no ści. Plat for my, na któ rych obec nie z po -
wo dze niem mo że my grać, to kom pu te ry oso bi ste,
kon so le do gry oraz te le fo ny ko mór ko we. 

Gra nie na do mo wym pe ce cie to nie tyl ko gry in -
sta lo wa ne, lecz tak że – a mo że przede wszyst kim –
gry on li ne do stęp ne po przez prze glą dar kę WWW.
Gra w in ter ne cie to oprócz roz ryw ki przy pro duk -
cjach w tech no lo gii flash (za sięg naj więk sze go ser -
wi su z te go ty pu gra mi w Pol sce – Gry.pl – się ga
mie sięcz nie po nad 3 mln uni katowych użyt kow ni -
ków), tak że roz gryw ka opar ta na grach stra te gicz -
nych z ele men ta mi spo łecz no ścio wy mi MMO (Mas -
si ve Mul ti play er On li ne, np. Ple mio na.pl czy OGa me).

Kon so le sta cjo nar ne i prze no śne sta no wią obok
źró dła za ba wy zwią za nej z gra mi tak że do mo we mul -
ti me dial ne cen trum roz ryw ki, do star cza jąc moż li -
wość oglą da nia fil mów w Blu -ray (np. Play Sta tion 3),
wy po ży cza nia fil mów on li ne (Xbox 360 z Net flix),
prze glą da nia in ter ne tu czy słu cha nia mu zy ki wy so -
kiej ja ko ści. To wła śnie wie lo ra kie, mul ti me dial ne za -
sto so wa nie po zwa la na za stą pie nie od twa rza cza
DVD, któ ry wcze śniej usu nął z sa lo nów od twa rza cze
wi deo, no wy mi za baw ka mi dla du żych chłop ców
i dziew czy nek, czy li wy so ko  wy daj ny mi kon so la mi.
Sprze daż kon soli w Pol sce ro śnie, do mi nu je So ny
Play Sta tion, któ re osią gnę ło w 2008 ro ku sprze daż
na po zio mie po nad 57 tys. szt. Obec nie naj więk szy
kon ku rent So ny – Mi cro soft – dep cze mu po pię -
tach, zwięk sza jąc sta le za sięg Xbok sa 360. Dzi wi
jed nak ni ski po ziom sprze da ży kon so li Wii, któ ra do -
mi nu je na świe cie licz bą sprze da nych urządzeń (49
mln) w sto sun ku do Xbok sa 360 (29,68 mln) i PS3
(21,6 mln)46. 

Te le fo ny ko mór ko we, któ re sta no wią naj czę ściej
wy ko rzy sty wa ne na rzę dzie roz ryw ki, do stęp ne wg
sta ty styk w każ dym pol skim do mu, sta ją się tak że
co raz czę ściej wy ko rzy sty wa ną plat for mą do dys -
try bu cji dar mo wych gier – za rów no na po lu kla sycz -
ne go ad ver ga min gu, jak i po przez dys try bu cję gier
w mo de lu re kla mo wym. Pierw sze roz wią za nie zwią -
za ne jest z do star cza niem przez re kla mo daw cę
dar mo wej gry re kla mo wej, dru gie wy ma ga od użyt -
kow ni ka obej rze nia re klam przed za gra niem w pro -
duk cję udo stęp nio ną za dar mo przez sieć re kla mo -
wą (np. Mo biads.pl).

Gry we wszel kich od mia nach, na wszel kich plat -
for mach na dal sta no wią w Pol sce nie w peł ni wy ko -
rzy sta ne przez mar ke te rów na rzę dzie mar ke ting
mik su, jed nak że dzia ła nia pol skich agen cji zaj mu ją -
cych się ad ver ga min giem mo gą dia me tral nie to
zmie nić w la tach 2009-2011.

38Entertainment and Leisure Software Publishers Association.
39Millward Brown SMG/KRC TGI/NetTrack.
40Millward Brown SMG/KRC TGI/NetTrack.
41ESA & IGN’s 2008.
42ESA & IGN’s 2008.
43Millward Brown SMG/KRC TGI/NetTrack.
44Millward Brown SMG/KRC TGI/NetTrack.
45Jogo Media 2008.
46VG Chartz.
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Internet 2008: Reklama online

„(...) opi nion -Ie ading 10 proc. 
of any tar get mar ket de ter mi ne 
what the other 90 proc. think, 
buy and do (...)”

Mars den (Lon don Scho ol of Eco no mics)

Mar ke ting szep ta ny to na rzę dzie, któ re w ro ku
2008 ro bi ło fu ro rę w in ter ne cie i cie szy ło się
ogrom ną dy na mi ką wzro stu za mó wień te go ty pu
usług. Z uwa gi na je go ro sną ce zna cze nie po ja wia
się po raz pierw szy w ze sta wie niu. 

W ja ki spo sób in ter net jest wy ko rzy sty wa ny
w dzia ła niach WoM? Czym jest mar ke ting szep ta -
ny w pol skiej sie ci?

Naj kró cej mó wiąc, mar ke ting szep ta ny to wy -
wie ra nie wpły wu na kon su men tów po przez iden ty -
fi ka cję i od dzia ły wa nie na śro do wi sko wych li de rów
opi nii i trend set te rów. WoM wy ko rzy stu je po tę gę
sie ci po wią zań i od dzia ły wań mię dzy ludz kich dla
ce lów re kla my. In ter net znacz nie uła twił za rów no
iden ty fi ka cję oraz re kru ta cję, jak i dwu kie run ko wą
ko mu ni ka cję z li de ra mi opi nii i ewan ge li sta mi (zob.
podrozdział „Dla kogo WoM?”).

Czym jest WoM w sie ci
WoM dzia ła na pod sta wie oso bi ste go po le ce -

nia. Li de rzy opi nii, czy li spe cjal nie wy se lek cjo no -
wa ne oso by bio rą ce udział w kam pa nii mar ke tin gu
szep ta ne go, prze ka zu ją so bie in for ma cje o mar ce
z ust do ust, z ko mu ni ka to ra do ko mu ni ka to ra,
od oso by po zo sta wia ją cej post do czy ta ją cej go
na fo rum. Pod sta wą psy cho lo gicz ną, któ rą wy ko -
rzy stu je my w kam pa niach, jest tzw. efekt Haw -
thor ne’a, któ ry mó wi, że je śli wy se lek cjo no wa nej
gru pie osób po wie my, że są oni bar dzo istot ni dla
mar ki, pro duk tu lub idei, i uświa do mi my im, że są
eks per ta mi, to za an ga żu ją się w to bez wzglę du
na wy na gro dze nie. Tak zresz tą w rze czy wi sto ści

jest, są oni bar dzo waż ni dla ma rek nie za leż nie
od ich uczest nic twa w kam pa nii WoM – to wła -
śnie od li de rów opi nii za le ży w du żej mie rze suk -
ces lub po raż ka ma rek. Szcze gól nie tych ma rek,
któ rych re ko men da cji użyt kow ni cy po szu ku ją
w inter ne cie. W mar ke tin gu szep ta nym bu du je my
sil ną re la cję z kon su men tem mar ki. Opie ra my się
na tym, że oso by bę dą się czu ły do ce nio ne i waż -
ne, a wów czas nie mu si my im pła cić. Za kła da my
stro ny in ter ne to we, na któ rych mo gą się ko mu ni -
ko wać z in ny mi li de ra mi bio rą cy mi udział w kam -
pa nii i dzię ki te mu wie dzą, że są czę ścią więk szej
ca ło ści. Mi mo iż nie pła ci my li de rom opi nii wy ko -
rzy sty wa nym w kam pa niach, to mo del współ pra cy
z ni mi za kła da dys try bu cję ga dże tów, pro duk tów,
a przede wszyst kim moż li wo ści by cia po in for mo -
wa nym o pew nych ide ach wcze śniej i le piej niż
inni.

Na rzę dzia
Pod sta wo we na rzę dzia, ja ki mi po słu gu je się

mar ke ting szep ta ny, to:
– vi ral,
– buzz,
– mar ke ting re ko men da cji,
– pro gra my am ba sa dor skie,
– współ pra ca z li de ra mi opi nii, blo ge ra mi.

Mar ke ting szep ta ny okre śla za war tość prze ka -
zu, po zwa la wy ko rzy stać wia ry god ność oso by
prze ka zu ją cej po le ce nie, do trzeć ta nio do gru py
do ce lo wej i uczy nić pro dukt waż nym przed mio tem
kon wer sa cji. Mar ke ting szep ta ny jest tech ni ką
wy wo ły wa nia szu mu spo łecz ne go za po mo cą nie -
wiel kich środ ków po przez opra co wa nie atrak cyj -
ne go prze ka zu lub spryt nie za pro jek to wa ne go
me cha ni zmu MgM. Jest jed nym z ka na łów prze -
ka zy wa nia in for ma cji kon su men tom, ka na łem
opie ra ją cym się na oso bi stym po le ce niu. Mar ke -
ting szep ta ny wy ko rzy stu je wie le ka na łów ko mu ni -

Marketing szeptany
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ka cji – za rów no plot kę prze ka zy wa ną oso bi ście,
wi ru so wą kam pa nię re kla mo wą, jak i dzia ła nia
z za kre su am pli fy in gu in ter ne to we go, pu blic re la -
tions lub mar ke tin gu par ty zanc kie go. Jed nym sło -
wem – do brze skon stru owa na kam pa nia WoM
przy po mi na kam pa nię cros sme dio wą. 

Dla ko go WoM?
Wraz z roz wo jem tech nik mar ke tin go wych

WoM prze stał być po strze ga ny ja ko na rzę dzie do -
cie ra nia do mło dych grup do ce lo wych, im pre zo wi -
czów, mło dzie ży szkol nej. WoM jest sku tecz nym
roz wią za niem w przy pad ku kam pa nii re kla mo wych
pro duk tów kie ro wa nych do sze ro kie go spek trum
grup do ce lo wych. WoM świet nie spraw dza się
m.in. w przy pad ku ma rek prze zna czo nych dla
seg men tu ma tek z dzieć mi, pro duk tów RTV i AGD
oraz usług fi nan so wych. 

Na pew nym po zio mie ogól no ści mo że my stwier -
dzić, iż pro dukt, któ ry naj le piej spraw dza się
w WoM, po wi nien speł niać na stę pu ją ce wa run ki:

– być obiek tyw nie do bry;
– mieć du ży po ten cjał no śno ści – wi ru so wo ści;
– być skom pli ko wa ny lub świad czą cy o nas;
– byc no wością/in no wa cją.
Do my me dio we w Pol sce wpi su ją WoM w me -

dia pla ny du żej czę ści kam pa nii FMCG pro wa dzo -
nych w in ter ne cie ja ko ta nie, ale sku tecz ne
wspar cie stan dar do wych dzia łań. 

Dzia ła nia WoM mo że my po dzie lić na dwie gru py:
– Pro jek ty ad hoc – mar ke ting szep ta ny za pew -

nia wspar cie w za kre sie pro pa ga cji no śnej idei
mar ke tin go wej, na któ rej opie ra się zin te gro wa na
kam pa nia re kla mo wa bądź two rzy buz zmar ke tin -
go wy kon tent pro pa go wa ny od po wied nio do bra ny -
mi ka na ła mi ko mu ni ka cji.

– Pro jek ty cią głe – mar ke ting szep ta ny w spo -
sób cią gły bu du je wi ze ru nek mar ki po pra wia jej
od biór po przez pro wa dze nie za pla no wa nych dzia -
łań opar tych na siat ce „ewan ge li stów
rozpowszechniających opi nie” (ang. spre ad the
word) o mar ce.

Ety ka
Umie jęt nie pro wa dzo na kam pa nia mar ke tin gu

szep ta ne go jest w 100 proc. etycz na i zgod na
z obo wią zu ją cym w Pol sce pra wem. Pro wa dząc
kam pa nie WoM, opie ra my się na wy tycz nych
przy go to wa nych przez Word of Mo uth Mar ke ting

As so cia tion, któ re w skró cie za wrzeć moż na
w trzech głów nych za ło że niach: szcze rość, toż -
sa mość, jaw ność. Ozna cza to ni mniej, ni wię cej
jak tyl ko to, iż li de rzy opi nii uczest ni czą cy w kam -
pa nii mar ke tin gu szep ta ne go za wsze przy zna ją
się do te go, iż uczest ni czą w kam pa nii mar ke tin -
go wej, roz prze strze nia ją tyl ko wła sne opi nie oraz
nie za fał szo wu ją swo jej toż sa mo ści.

Na po cząt ku ro ku 2009 re no mo wa ne agen cje
sku pio ne w gru pie ro bo czej mar ke tingu szep ta -
nego przy IAB roz po czę ły pra ce nad bu do wą ko -
dek su ety ki mar ke tin gu szep ta ne go online, któ ry
ma re gu lo wać dzia ła nia z za kre su WoM w Pol sce.

Pod su mo wa nie
Umie jęt na i nie na chal na proś ba o prze te sto -

wa nie i po dzie le nie się opi nia mi dot. pro duk tu
z in ny mi kon su men ta mi po skut ku je prze kro cze -
niem gra ni cy, któ ra dla nie któ rych ma rek wy da -
wa ła się do tych czas ba rie rą nie do prze sko cze nia
– kon su men ci sa mo dziel nie dzie lą się in for ma cja -
mi na jej te mat oraz prze ka zu ją so bie opi nie
i idee, któ re do tych czas tra fia ły do nich je dy nie
po przez kla sycz ne ka na ły ko mu ni ka cji. W ten spo -
sób mar ke ting szep ta ny po ma ga od bu do wać wia -
rę kon su men ta w re kla mę.
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Pop-up (pop un der)
Re kla my ty pu pop -up, czy pop -un der są do -

pusz czal ne. Jed nak w pew nych sy tu acjach po słu -
gi wa nie się ni mi mo że być za kwa li fi ko wa ne ja ko
czyn nie uczci wej kon ku ren cji, okre ślo ny w art. 16
ust. 1 pkt 5 Usta wy o zwal cza niu nie uczci wej
kon ku ren cji. Prze pis ten za tzw. re kla mę uciąż li -
wą uzna je „re kla mę, któ ra sta no wi istot ną in ge -
ren cję w sfe rę pry wat no ści, w szcze gól no ści
przez nad uży wa nie tech nicz nych środ ków prze ka -
zu in for ma cji”. Zgod nie z wy ja śnie nia mi pre ze sa
UOKiK nie uczci wą re kla mę sta no wią te pop -upy
i in ne po dob ne ro dza je re kla my, „w któ rych po le
krzy ży ka jest nie ak tyw ne bądź ucie ka przed kur -
so rem, w ogó le nie po sia da ją ce po la za mknię cia
lub z za mknię ciem po ja wia ją cym się do pie ro po kil -
ku na stu se kun dach od twa rza nia lub dźwię ko we,
czę sto bar dzo gło śne”.

Po zy cjo no wa nie wi tryn 
in ter ne to wych (SEO)

Po zy cjo no wa nie, czy li opty ma li za cja stron in -
ter ne to wych, to do sto so wa nie tre ści i ko du
stron pod ką tem lep szej wi docz no ści (roz po zna -
wal no ści) ser wi su w wy szu ki war kach in ter ne to -
wych. Dzia ła nia te są do pusz czal ne, jed nak pew -
ne me to dy SEO sta no wić mo gą na ru sze nie prze -
pi sów pra wa, w szcze gól no ści prze pi sów Usta wy
o zwal cza niu nie uczci wej kon ku ren cji. 

Twór cy ser wi sów in ter ne to wych w na głów kach
stron po da ją sło wa klu czo we, z któ ry mi chcą, aby
ich ser wi sy by ły ko ja rzo ne (tzw. me ta tags).
Opty ma li za cja ko du stro ny po le ga w tym przy pad -
ku na od po wied nim do bo rze słów klu czo wych.
Kon tro wer sje praw ne bu dzi w związ ku z tym uży -
cie w cha rak te rze słów klu czo wych cu dze go zna -
ku to wa ro we go (np. „play boy”). Dzia ła nia te go ro -
dza ju, po le ga ją ce na nie uczci wym zwa bia niu użyt -
kow ni ków na swo ją stro nę, mo gą być trak to wa ne

ja ko czyn nie uczci wej kon ku ren cji, okre ślo ny
w art. 3 ust. 1 Usta wy o zwal cza niu nie uczci wej
kon ku ren cji („sprzecz ność z do bry mi oby cza ja -
mi”). W pew nych przy pad kach sta no wić one mo gą
rów nież czyn nie uczci wej kon ku ren cji po le ga ją cy
na tzw. re kla mie wpro wa dza ją cej w błąd (art. 16
ust. 1 pkt 2 Usta wy o zwal cza niu nie uczci wej
kon ku ren cji). Te go ro dza ju sta no wi sko zna la zło po -
twier dze nie w orze cze niach są dów pol skich.

Z ko lei w przy pad ku opty ma li za cji tre ści stron
pod sta wo wą za sa dą po zwa la ją cą na od róż nie nie
uczci wych me tod („Whi te hat SEO”) od dzia łań
nie uczci wych („Black hat SEO”, spam de xing) jest
re gu ła, zgod nie z któ rą treść stron, któ ra jest in -
dek so wa na przez sys tem wy szu ki wa czy, jest ta ka
sa ma jak treść stron, z któ rą za po zna je się użyt -
kow nik od wie dza ją cy da ną wi try nę. Do nie uczci -
wych me tod za li czyć na le ży w związ ku tym róż ne
spo so by ukry wa nia słów klu czo wych, np. po przez
uży cie tek stu w ko lo rze tła, umiesz cze nie na nie -
wi docz nym ele men cie lub w miej scu zwy kle nie -
oglą da nym przez użyt kow ni ka czy wresz cie pro ce -
der okre śla ny ja ko clo aking, czy li bu do wa nie spe -
cjal nie spre pa ro wa nej – dla sys te mów wy szu ki -
waw czych – stro ny, in nej niż ta, któ ra jest wi docz -
na dla in ter nau tów. W tym ostat nim przy pad ku
użyt kow nik jest prze kie ro wy wa ny na in ną stro nę
niż stro na, któ ra po ja wi ła się w wy ni kach wy szu ki -
wa nia. W przy pad ku stwier dze nia po słu gi wa nia się
przez in ne go przed się bior cę te go ro dza ju nie uczci -
wy mi spo so ba mi po zy cjo no wa nia ser wi sów ist nie ją
pod sta wy do uzna nia ich za czyn nie uczci wej kon -
ku ren cji w ro zu mie niu art. 3 ust.1 Usta wy o zwal -
cza niu nie uczci wej kon ku ren cji.

Internet 2008: Reklama online

Appendix:
Reklama internetowa a prawo
– wybrane zagadnienia
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Mar ke ting wy szu ki war ko wy
(SEM)

Ze sto so wa niem lin ków spon so ro wa nych i bok -
sów re kla mo wych zwią za ne są dwie gru py za gad -
nień praw nych. Po pierw sze, lin ki spon so ro wa ne
mu szą bez względ nie od róż niać się od zwy kłych
lin ków po ja wia ją cych się ja ko na tu ral ne wy ni ki wy -
szu ki wa nia. Po dru gie, kon tro wer sje wy wo łu je
oce na praw na re kla my kon tek sto wej. Ko rzy sta nie
z re kla my kon tek sto wej jest bez spor nie do pusz -
czal ne w sy tu acji, gdy re kla mo daw ca po słu gu je
się w cha rak te rze słów klu czo wych ro dza jo wy mi
na zwa mi to wa rów lub usług (np. sło wo „nar ty”).
Kon tro wer sje praw ne wy wo łu je na to miast po słu -
gi wa nie się ozna cze nia mi, do któ rych pra wa słu żą
pod mio tom trze cim (np. cu dzym zna kiem to wa ro -
wym). Obec nie brakuje pol skie go orzecz nic twa
w tym za kre sie. Wąt pli wa jed nak wy da je się moż -
li wość przy pi sa nia re kla mo daw cy i re kla mo bior cy
od po wie dzial no ści za na ru sze nie pra wa do zna ku
to wa ro we go. Na sta no wi sko pol skich są dów nie -
wąt pli wie istot ny wpływ bę dą mia ły wy ro ki Eu ro -
pej skie go Try bu na łu Spra wie dli wo ści w spra wach
Go ogle’a. Prze wi du je się, że zo sta ną one wy da ne
w 2010 r.

R E K L A M A
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E -ma iling
Za sa dy pro wa dze nia re kla my e -ma ilin go wej

okre ślo ne są w art. 10 Usta wy o świad cze niu
usług dro gą elek tro nicz ną wpro wa dza ją cym tzw.
za kaz spam min gu. Zgod nie z tym prze pi sem wy -
sy ła nie tzw. in for ma cji han dlo wych za po mo cą
środ ków ko mu ni ka cji elek tro nicz nej (np. e -ma il,
SMS, MMS) jest do pusz czal ne pod wa run kiem
uzy ska nia uprzed niej zgo dy ad re sa ta prze ka zu.
Po ję cie „in for ma cji han dlo wej” obej mu je róż ne po -
sta cie re kla my ko mer cyj nej (np. fir mo wy news -
letter), nie miesz czą się w nim na to miast dzia ła -
nia z za kre su re kla my spo łecz nej (np. e -ma iling
pro mu ją cy par tię po li tycz ną czy zwią zek wy zna -
nio wy). 

Za ka zem spam min gu ob ję te jest nie tyl ko prze -
sy ła nie ma te ria łów re kla mo wych oso bom fi zycz -
nym, lecz także oso bom praw nym czy pod mio tom
go spo dar czym nie po sia da ją cym oso bo wo ści
praw nej (np. spół ki cy wil ne). Nie do pusz czal ne
było by prze sła nie nie za mó wio nej in for ma cji han -
dlo wej na ad res: of fi ce@na zwa przed się -
biorstwa.pl. 

Zgod nie z usta wą in for ma cję han dlo wą uwa ża
się za za mó wio ną, je że li od bior ca wy ra ził zgo dę
na otrzy my wa nie ma te ria łów te go ro dza ju. Nie
moż na do mnie my wać zgo dy z sa me go fak tu
umiesz cze nia ad re su elek tro nicz ne go w in ter ne -
cie. Nie zgod ne z usta wą by ło by więc wy ko rzy sta -
nie w ce lach re kla mo wych ad re sów ze bra nych
na róż nych fo rach pu blicz nych (np. li sty dys ku syj -
ne), o ile ich dys po nen ci nie wy ra zi li wy raź nej zgo -
dy na e -ma iling. 

Na ru sze nie za ka zu spam min gu mo że skut ko -
wać sank cja mi cy wil no praw ny mi i kar ny mi.
W pierw szym przy pad ku ad re sat e -ma ilin gu mo że
do ma gać się stwier dze nia na ru sze nia do bra oso -
bi ste go i za dość uczy nie nia. W prak ty ce kwo ty za -
są dza ne przez są dy nie prze kra cza ją 10 tys. zł.
Prze sy ła nie nie za mó wio nych in for ma cji han dlo -
wych sta no wi rów nież wy kro cze nie za gro żo ne ka -
rą grzyw ny. Jej gór na gra ni ca to 5 tys. zł, nie za -
leż nie od licz by wy sła nych wia do mo ści.

W chwi li spo rzą dza nia ni niej sze go ra por tu pla -
no wa ne jest wpro wa dze nie – w ra mach no we li za -
cji pra wa te le ko mu ni ka cyj ne go – sank cji ad mi ni -
stra cyj nej za spam. Zgod nie z pro jek tem przy go -
to wa nym przez Mi ni ster stwo In fra struk tu ry pre -
zes Urzę du Ko mu ni ka cji Elek tro nicz nej (UKE) ma
mieć pra wo do na kła da nia ka ry pie nięż nej w wy so -
ko ści do 100 tys. zł. 

Mar ke ting wi ru so wy
Wy ko rzy sty wa nie tech nik mar ke tin gu wi ru so -

we go jest do pusz czal ne. W przy pad ku ak cji po le -
ga ją cych na roz sy ła niu so bie przez użyt kow ni ków
np. fil mi ków re kla mo wych szcze gól nie zna cze nie
ma prze pis art. 3 ust. 2 Usta wy o świad cze niu
usług dro gą elek tro nicz ną. Zgod nie z nim
do prze sy ła nia wia do mo ści po mię dzy oso ba mi fi -
zycz ny mi nie sto su je się prze pi sów usta wy,
w tym i prze pi sów o za ka zie spam min gu. W kon -
se kwen cji oso by fi zycz ne mo gą wy sy łać po mię dzy
so bą ko mu ni ka ty pro mu ją ce to wa ry lub usłu gi in -
nych przed się bior ców, bez ko niecz no ści po zy ski -
wa nia zgody od ad re sa tów tych wia do mo ści.
Nadaw cy ko mu ni ka tów nie mo gą jed nak otrzy my -
wać żad nej ko rzy ści ze stro ny pod mio tu, któ re go
wi ze ru nek lub to wa ry/usługi są pro mo wa ne w ten
spo sób. Nie cho dzi tu przy tym tyl ko o bez po -
śred nią ko rzyść (np. wy na gro dze nie), lecz tak że
o ko rzyść po śred nią (np. do dat ko we uła twie nia
przy ko rzy sta niu z usług ad mi ni stra to ra ser wi su). 

Mar ke ting wi ru so wy mo że rów nież po le gać
na za chę ca niu użyt kow ni ków do świa do me go in -
for mo wa nia zna jo mych o da nym to wa rze czy
usłu dze. Do sto so wa nych tu me tod na le ży
umiesz cza nie od po wied nich skryp tów w ser wi -
sach in ter ne to wych. Pod mio ty wy ko rzy stu ją ce tę
tech ni kę mar ke tin gu wi ru so we go po win ny sto so -
wać się do po niż szych za le ceń w ce lu wy eli mi no -
wa nia ry zyka praw nego zwią za nego z te go ro dza -
ju dzia ła nia mi. Po pierw sze, nie do pusz czal ne jest
do łą cza nie przez nich ma te ria łów re kla mo wych in -
nych niż ma te ria ły re ko men do wa ne przez nadaw -
cę ko mu ni ka tu. Po dru gie, sys tem po wi nien zo -
stać zbu do wa ny w ten spo sób, aby nadaw ca wia -
do mo ści mu siał po dać swo je imię i na zwi sko oraz
ad res elek tro nicz ny. Ma to uła twić od bior cy zło -
że nie ewen tu al nej skar gi, w sy tu acji kie dy nie zna
on nadaw cy wia do mo ści i nie wy ra ził zgo dy
na otrzy my wa nie od nie go te go ro dza ju wia do mo -
ści. Po trze cie, nie do pusz czal ne by ło by za cho wy -
wa nie przez ad mi ni stra to ra ser wi su ad re sów od -
bior ców ko mu ni ka tów bez uzy ska nia ich wy raź nej
zgo dy na tę czyn ność (i ewen tu al ne dal sze wy ko -
rzy sty wa nie tych ad re sów w ce lach mar ke tin go -
wych).

Internet 2008: Reklama online
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Appendix: Reklama internetowa a prawo – wybrane zagadnienia

Mar ke ting szep ta ny
Isto tą mar ke tin gu szep ta ne go (buzz mar ke -

tingu) jest wy ko rzy sty wa nie wpły wu opi nii róż nych
osób na de cy zje o za ku pie do ko ny wa nym przez in -
ne oso by. Opi nie te mo gą być wy ra ża ne przez
tzw. li de rów, eks per tów czy wresz cie zwy kłych
kon su men tów. W przy pad ku gdy oso by te za chę -
ca ją do za ku pu da ne go to wa ru lub usłu gi ze
wzglę du na wy na gro dze nie otrzy my wa ne od re kla -
mo daw cy, za bro nio ne jest do ko ny wa nie tych za -
chęt w ten spo sób, że od bior cy prze ka zów są
prze ko na ni, że wy po wie dzi te ma ją cha rak ter neu -
tral ny. Kla sycz nym przy kła dem te go ro dza ju nie -
do pusz czal nej sy tu acji są po zor nie neu tral ne wpi -
sy na fo rach dys ku syj nych (tzw. ko men ta rze). Te -
go ro dza ju dzia ła nia sta no wią czyn nie uczci wej
kon ku ren cji opi sa ny w art. 16 ust. 1 pkt 4 Usta -
wy o zwal cza niu nie uczci wej kon ku ren cji (tzw. re -
kla ma ukry ta). Zgod nie z tym prze pi sem „czy nem
nie uczci wej kon ku ren cji w za kre sie re kla my jest
wy po wiedź, któ ra za chę ca jąc do na by wa nia to wa -
rów lub usług, spra wia wra że nie neu tral nej wia -
do mo ści”. Dzia ła nia ta kie mo gą zo stać rów nież
uzna ne za nie uczci wą prak ty kę ryn ko wą, o któ rej
mo wa w art. 7 pkt 22 Usta wy o prze ciw dzia ła niu
nie uczci wym prak ty kom ryn ko wym.

R E K L A M A

94-99 IAB-2008 RII aspekty.qxd:Layout 1  22.5.2009  18:16  Page 97



3e Software House
& Interactive Agency

ul. Słupecka 4 lok. 37
02-309 Warszawa

ul. Gdańska 54 lok. 409
90-612 Łódź

tel./faks: 022 822 48 68
tel./faks: 022 407 97 82

www.3e.pl
info@3e.pl

Działamy od 8 lat, zatrudniamy 25 osób w Warszawie i Łodzi.
Oferta: WWW, e-marketing, animacja, video, advergaming, dedykowane systemy IT, CRM, ERP.
Klienci: Agora, DHL, Euromark, Noble Concierge, Skarbiec TFI, Cadbury Wedel, X-Trade
Brokers.

Artegence Sp. z o.o. ul. Bukowińska 22 B
02-703 Warszawa

tel.: 022 380 13 13
faks: 022 380 13 14

kontakt@artegence.com
www.artegence.com

Pełna obsługa w zakresie e-marketingu oraz e-commerce: budowa i zarządzanie bazami
danych, e-commerce, consulting, marketing mobilny, marketing wirusowy, SEM i SEO,
kampanie, testy funkcjonalne. 
Specjalizacja: społeczności.

BrainJuice Group ul. Rajskich Ptaków 55a
02-816 Warszawa

tel.: 022 855 17 10
faks: 022 894 41 57

www.brainjuice.pl Partner w szeroko pojętym marketingu internetowym. Zakres działań: strategia obecności
w internecie, budowa serwisów www, marketing w wyszukiwarkach, Web PR, badania
marketingowe, generowanie leadów.
Klienci: Discovery Channel, Wprost, Radio PiN, Eden, Skarbnica Narodowa, Acxiom, Collegium
Civitas, Sheraton, Benefactor.

GoldenSubmarine ul. Palacza 113
60-273 Poznań

ul. Głogowska 12
01-743 Warszawa

tel.: 061 664 72 30
faks: 061 664 72 31

tel.: 022 663 08 14
faks: 022 663 08 16

www.goldensubmarine.com
poznan@goldensubmarine.com
warszawa@goldensubmarine.com

GoldenSubmarine jest agencją marketingu interaktywnego, która efektywnie realizuje cele
klienta.
Klienci: Audi, Big Star, EMI, Fortis Bank, Grupa Kolastyna, Kotlin, InterRisk, Media Markt,
Porshe, Saturn, Skoda, SPEC, Vision Express, Volkswagen, Warbud, Warka, WSiP.

HONKI Multimedia
Agencja Interaktywna

ul. Ratajczaka 26/5
61-815 Poznań

tel.: 061 852 83 00 
faks: 061 855 86 67

www.honki.pl
biuro@honki.pl  

Serwisy WWW, Serwisy mobile, Reklama online, Multimedia, Interactive branding, User
Centered Design, Badania online i doradztwo, Prezentacje multimedialne.
Główni klienci: US Pharmacia, Telewizja Polsat, TV4, TELEAUDIO, ATM Grupa, BRE Bank,
BZWBK, KREISEL Technika Budowlana, Henkel Ceresit, Grupa Concordia, Balma SA, Unity
Line, BROG Media Biznesu, BCC, 7milowy.

Hypermedia ul. Altowa 5
02-386 Warszawa

tel.: 022 824 06 40
faks: 022 824 06 45

www.hypermedia.pl
kontakt@hypermedia.pl

Agencja komunikacji i marketingu interaktywnego: strategia, kreacja, planowanie i zakup
mediów, projektowanie, analiza użyteczności i dostępności serwisów WWW, aplikacje webowe,
hurtownie danych, tworzenie portali i serwisów WWW, SEM/SEO.
Klienci, m.in.: Grupa PKO BPSA, Procter&Gamble, Reebok, Adidas, Onet.pl, Nasza Klasa,
Agora, Hoop Polska, WyethPolska.

MOSQI.TO
Najlepsza Agencja
INTERAKTYWNA
z Tonga 

ul. Wigury 13/10
90-302 Łódź

tel.: 042 636 75 51 www.mosqi.to
msz@mosqi.to

W Internecie kąsamy kreatywnie i wiemy jak .TO robić skutecznie!
• rysujemy ładniej
• mówimy mniej
• działamy szybciej
Nasi Klienci .TO: mBank, Unilever, ING, Mondial Assistance, Volkswagen Bank i …

MRM Worldwide 
Sp. z o.o.

ul. Cybernetyki 19
02-677 Warszawa

tel.: 022 21 01 300
tel./faks: 022 21 01 301

www.mrm.pl
kontakt@mrm.pl

Strategia komunikacji w nowych mediach, serwisy www, kampanie online, UX, SEM/SEO,
programy lojalnościowe, marketing mobilny, rozwiązania bazodanowe. 
Klienci: MasterCard, Polkomtel, Microsoft, PLL LOT, L’Oreal, Volkswagen Bank, GM, Nestle,
Cadbury Wedel.

Netaffiliation – C2B SA 63, boulevard Marechal
Joffre
92340 Bourg-la-Reine
Francja

tel.: 
+33 (0) 1 70 68 97 44
faks: 
+33 (0) 1 43 50 02 08

www.netaffiliation.com
reklamodawca@netaffiliation.com

Międzynarodowa platforma afiliacyjna świadcząca pełen zakres usług w dziedzinie
performance marketing. Nowoczesna technologia. Innowacyjne i kompleksowe rozwiązania
dostosowane do potrzeb każdego klienta. 
Klienci: Toyota, Nestle, ING Bank, Canal +, Eurosport, Pixmania, Leroy Merlin, Reader's
Digest, Citroen, Be2.

OS3 multimedia ul. Niedźwiedzia 29A
02-737 W-wa

ul. PCK 26A
44-200 Rybnik

tel.: 022 852 28 54
022 852 28 55

faks: 022 853 08 54

www.os3.pl
www.ostrzy.pl
handlowy@os3.pl

Agencja interaktywna wyspecjalizowana w doradztwie w zakresie komunikacji online.
Klienci: Tissot, Niquitin, Tchibo, HP, COTY, Lirene, Kampania Piwowarska, HoopKofola, PTC
Era, TUI, INGBank Śląski, Unilever.

Point of View 
(PoV sp. z o.o.)

ul. Wiktorska 67
02-582 Warszawa 

tel.: 022 843 50 31
faks: 022 848 97 97

www.pointofview.pl
info@pointofview.pl

Kreujemy skuteczne rozwiązania e-marketingowe: kampanie reklamowe w sieci, filmy
i animacje do stron www, serwisy brandowe, marketing wirusowy, konkursy internetowe dla
takich marek, jak: 36i6, Plus, Simplus, LUKAS Bank, AEGON, Wrangler, Lee, JanSport.

VENTI sp.j. ul. Senatorska 31
93-192 Łódź

tel.: 042 639 89 02 
faks: 042 630 61 24

www.venti.com.pl
info@venti.com.pl

Agencja interaktywna Venti: serwisy www (korporacyjne,  produktowe, programy partnerskie
oraz przyjazne i bezpieczne strony dla dzieci), e-commerce, gry online,  kampanie reklamowe
w sieci i wyszukiwarkach.
Główni Klienci: 3M, Agros Nova, AIG, Echo Investment,  Instytut Adama Mickiewicza, Konica
Minolta, Real, Telekomunikacja Polska, Trefl, Vileda.

Zieltraffic Sp. z o. o. ul. Kr. Jadwigi 13/12
70-261 Szczecin

tel.: 091 484 54 61
faks: 091 886 54 67

www.zieltraffic.pl
marcin.kowalik@zieltraffic.pl
anna.dzieciol@zieltraffic.pl

Keyword-Advertising (SEM), Affiliate-Marketing, Pozycjonowanie (SEO), Display-Advertisig, 
E-Mail-Marketing. 
Klienci: mBank, Millennium, Bank Pocztowy, Citibank Handlowy, Santander Consumer Bank.

zjednoczenie.com 
Sp. z o.o. 

ul. Czyżewskiego 14
80-336 Gdańsk 

tel.: 058 552 02 23
faks: 058 559 86 52

www.zjednoczenie.com
biuro@zjednoczenie.com

Marketing interaktywny, email marketing, realizacja kampanii reklamowych w Internecie,
tworzenie i utrzymywanie stron WWW, rozwiązania do zarządzania informacją, administracja
i utrzymanie systemów i aplikacji. 
Klienci: MTV, VIVA, VH1, Nickelodeon, Reserved, CCC, Oceanic, Hoop, Murator, Monnari,
Cekol, Starcom, EURO RSCG.

LOGO FIRMA ADRES TELEFON, FAKS INTERNET, KONTAKT ZAKRES USŁUG

AtomClick
(dział interaktywny 
IQ Marketing)

ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17
02-954 Warszawa

tel.: 022 543 29 00
faks: 022 543 29 90

www.atomclick.pl
Marcin Cyndecki, 
Interactive Manager
marcin.cyndecki@atomclick.pl

Interactive & mobile marketing: serwisy www, e-mailingi, reklama on-line, prezentacje
multimedialne, komunikacja sms i mms; marketing wirusowy, m-kupony, m-broadcasting,
zasilanie baz danych, grafika 3D.
Klienci: Ghelamco, Mars Polska, Maspex Wadowice, Scandinavian Tobacco, Sony Ericsson,
Unilever, Wyborowa S.A.

AGENCJE INTERAKTYWNE
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ACR S.A. ul. Puławska 182
02-670 Warszawa

tel.: 022 343 06 90
faks: 022 433 53 69

www.acr.pl 
www.blog.acr.pl
Ilona Wicherkiewicz
ilona.wicherkiewicz@acr.pl
office@acr.pl

Planowanie i zakup mediów online, strategie e-marketingowe, ePR. Lider w Performance
Marketingu: Marketing afiliacyjny, SEM, SEO, E-mail marketing oraz Conversion Management.
Główni klienci: AIG PTE, Commercial Union, Gadu-Gadu, HotelClub, IKEA, International
Masters Publishers, NUTRICIA, Provident, Sanitec Koło, Toyota Bank.

Codemedia Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 34
02-532 Warszawa

tel.: 022 207 28 80
faks: 022 207 28 21

www.codemedia.pl
office@codemedia.pl

Zajmujemy się zintegrowaną komunikacją w mediach cyfrowych i internecie (lub
czasopismach). 
Klienci: Link4, Getin Bank, Tesco, Leroy Merlin, AmRest (KFC, Burger King), Maspex,
RTVEuroAGD, Oriflame, OKI, Be2, Bacardi, Speakup, Empik School...

DiGi Media Store ul. Przybyszewskiego 29/2
30-128 Kraków

tel. 012 638 02 85
faks: 012 623 01 03

www.digimediastore.pl
Carolina Pietyra Interactive Unit
Manager
carolina.pietyra@digimediastore.pl

DiGi Media Store zajmuje się innowacyjnym planowaniem reklamy online, zakupem mediów
internetowych oraz adaptacją najnowszych rozwiązań technologicznych na potrzeby kampanii
reklamowych.

LOGO FIRMA ADRES TELEFON, FAKS INTERNET, KONTAKT ZAKRES USŁUG

DOMY MEDIOWE – PLANOWANIE INTERNETU
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Fastbridge ul. Altowa 6
02-386 Warszawa

tel.: 022 572 33 00
faks: 022 572 33 01

www.fastbridge.pl
Tomasz Wileński, Dyrektor
Tomasz.Wilenski@fastbridge.pl

Media Planning&Buying, Programy Afiliacyjne, Search Marketing, Lead Generation,
Optymalizacja kampanii on-line, Onsite conversion, Zintegrowane rozwiązania marketingu
internetowego, Integracja rozwiązań Digital Out/In door ze środowiskiem WWW. 
Klienci: MillenniumBank, BGŻ, Orbis, Tchibo, Fujitsu, Statoil, Bricoman, Aster.

Hyperhouse of Media ul. Altowa 5 
02-386 Warszawa

tel.: 022 824 06 40
faks: 022 824 06 45

www.hypermedia.pl
kontakt@hypermedia.pl

Planowanie i zakup mediów: Social Media, Buzz Marketing, ePR, Działania Wirusowe, Mobile,
Advergaming.
Efektywna sprzedaż w internecie: Preformance Marketing, Afiliacja, SEM/SEO, eMail Marketing.
Klienci: Grupa PKO BP SA, Reebok, General Motors (Saab, Opel, Chevrolet), Adidas, BMW,
Philips, Ferrero Polska, H&M, Forum Film, Neckermann Polska, Disney. 

MEC Interaction,
dział interaktywny
w Mediaedge: cia

ul. Dobra 56/66
00-312 Warszawa 

tel.: 022 552 77 77
faks: 022 552 77 70

Tomasz.Rzepniewski@mecglobal.
com

Kompleksowa obsługa w zakresie planowania komunikacji w mediach interaktywnych. Display,
e-mail marketing, SEM/SEO, działania afiliacyjne, kreacja. Szkolenia i badania. Optymalizacja
działań sprzedażowych i pomiar ROI. 

Media Contacts ul. Postępu 13
Warszawa 02-676

tel.: 022 843 66 60
faks: 022 843 66 61

www.mediacontacts.pl
Olimpia.Owczarek@mediacontacts
.com
Business Development Manager

Sprzedaż w Internecie [Pozyskiwanie Leadów, Afiliacja, Performance Marketing, SEM/SEO,
eMail Marketing]
Branding [Social Media, Buzz Marketing, ePR, ReTargetowanie, Mobile, Advergaming]

Jesteśmy dumni z tego, że pracujemy dla: CIEBIE?

Next ul. Sobieskiego 104
00-764 Warszawa

tel.: 022 493 99 99 
faks: 022 493 99 00 

www.nextinnovation.pl 
Jakub Bielerzewski
Digital Director 
info@nextinnovation.pl

Strategie komunikacji z wykorzystaniem nowych technologii: internetu, gier komputerowych,
telefonów komórkowych, telewizji cyfrowej, standardowe i niestandardowe reklamy graficzne,
strony www, kampanie direct marketingowe, kampanie interaktywne rozliczane za efekt,
marketing w wyszukiwarkach. 
Klienci m.in.: Coca-Cola, Kompania Piwowarska, Kraft Foods Polska, PTC Era, US Pharmacia. 

Value Media Sp. z o.o. ul. Fasolowa 31a
02-482 Warszawa 

tel.: 022 203 60 00
faks: 022 863 13 60 

www.valuemedia.pl
m.majewska@valuemedia.pl 
m.moczydlowski@valuemedia.pl 

Strategiczne doradztwo komunikacyjne, planowanie i zakup mediów, kampanie PR, kreacja,
działania niestandardowe, SEM/SEO, affiliate management, reklama kontekstowa. 
Główni Klienci: AMD, Action, BenQ, Canpol Babies, Empik.com, Epson, Komandor, NetArt,
Sferis, Tobet. 
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Przy cho dy bran ży ogło sze nio wej i yel low pa ges
w 2008 ro ku wy nio sły ok. 226,1 mln zł1 i w po -
rów na niu z 2007 ro kiem wzro sły o 43 proc.
Wzrost ten jest mniej szy niż ogól ny wzrost ca łej
bran ży re kla mo wej w in ter ne cie (57 proc.). Wy ni -
kać to mo że z dwóch przy czyn. Przede wszyst kim
bran ża ta jest sto sun ko wo doj rza ła i za go spo da -
ro wa na. W po rów na niu ze sta le ro sną cą licz bą
pod mio tów ak tyw nie kon ku ru ją cych o przy cho dy
z rekla my ty pu di splay no wi sil ni gra cze w bran ży
ogło sze nio wej i yel low pa ges są znacz nie mniej
licz ni i naj czę ściej opie ra ją stra te gię wej ścia na
ry nek na ofer cie bez płat nej lub tań szej niż kon ku -
ren cja. W re zul ta cie wzrost przy cho dów w ca łej
bran ży za le ży głów nie od dy na mi ki wzro stu przy -
cho dów naj więk szych ser wi sów. 

Dru gą przy czy ną jest du ża za leż ność tej ka te go rii
re kla my in ter ne to wej od ogól nej sy tu acji eko no micz -
nej. Koń ców ka bo omu na ryn ku nie ru cho mo ści w Pol -
sce w pierw szej po ło wie 2008 ro ku prze ło ży ła się

ROZ DZIAŁ 3

Handel elektroniczny

Ogłoszenia i yellow pages

wprost na zwięk szo ne przy cho dy ser wi sów ogło sze -
nio wych z tej bran ży i umoż li wi ła zdo by cie udzia łu
w ryn ku no wym gra czom z tej ka te go rii. Gwał tow na
zmia na sy tu acji ma kro eko no micz nej w koń ców ce ro ku
spo wo do wa ła jed nak wy ha mo wa nie te go tren du. Do -
dat ko wo wpły nę ła spo wal nia ją co na wy dat ki firm z po -
zo sta łych sek to rów go spo dar ki. Dla ca łe go 2008 ro -
ku wpływ te go wy ha mo wa nia jest jesz cze nie zau wa -
żal ny, ale przy pusz czal nie za wa ży znacz nie moc niej
na te go rocz nych przy cho dach.

W Sta nach Zjed no czo nych, któ re ja ko pierw sze
od czu ły bo le śnie skut ki kry zy su go spo dar cze go,
przy cho dy bran ży ogło sze nio wej już w pierw szej
po ło wie 2008 ro ku spa dły o 5,2 proc. w sto sun ku
do ana lo gicz ne go okre su ro ku 2007 (z 1 mld 699
mln do 1 mld 611 mln do l.2). Ca ły rok 2008 za -
mknął się jesz cze więk szym, 9,5-proc. spad kiem
(z 3 mld 321 mln do 3 mld 174 mln do l.3).

W od nie sie niu do pol skie go ryn ku ogło szeń in -
ter ne to wych war to zwró cić uwa gę na trend kon -

Liczba ogłoszeń w serwisach z kategorii Nieruchomości w 2008 r.
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so li da cyj ny. W 2008 ro ku ufor mo wa ła się osta -
tecz nie czo łów ka in ter ne to wych wy daw ców ogło -
sze nio wych dzia ła ją cych naj czę ściej we wszyst -
kich trzech naj waż niej szych ka te go riach te ma -
tycz nych ogło szeń (pra ca, nie ru cho mo ści, mo to -
ry za cja). Oprócz Grat ki na le żą cej do Pol ska pres se
w gro nie tym znaj du je się Ago ra wzmoc nio na za -
ku pem Tra der.com (m.in.: Ga ze ta Pra ca, Ga ze ta -
Dom, Do mi por ta, Au to tra der), gru pa Al le gro
(Oto Mo to, Oto Dom, Al le Pra ca, Al le Wa ka cje) i gru -
pa Pra cuj.pl. Do tych czte rech wy daw ców tra fia
więk szość przy cho dów ogło sze nio wych. War to od -
no to wać rów nież ro sną cą ak tyw ność O2 (Naj Au to
i Naj Dom), któ re wy bra ło jed nak od mien ny mo del
biz ne so wy – za miesz cza nie ogło szeń za rów no
przez oso by pry wat ne, jak i fir my jest bez płat ne. 

Trzy naj więk sze por ta le ho ry zon tal ne (Onet, WP,
In te ria) nie pro wa dzą wła snej dzia łal no ści sprze da -
żo wej w za kre sie ogło szeń. Każ dy z nich pro wa dzi
jed nak w swo ich ra mach sek cje ogło sze nio we. Są
one pro wa dzo ne we współ pra cy z wy mie nio ny mi
wy żej wy daw ca mi ogło sze nio wy mi, któ rzy peł nią
funk cję do staw ców za war to ści. Ten po pu lar ny mo -
del part ner stwa da je ko rzy ści obu stro nom. Zwięk -
sza za sięg ofert pu bli ko wa nych w ser wi sach ogło -
sze nio wych, a co za tym idzie – ich sku tecz ność
(czy li licz bę wy ge ne ro wa nych kon tak tów sprze da -
żo wych z ogło sze nio daw cą). Zwięk sza rów nież za -
sięg i po wierzch nię re kla mo wą por ta lu.

Pra ca
W 2008 ro ku uka za ło się po nad 1 mln 304 tys.

ogło szeń re kru ta cyj nych, co ozna cza spa dek
o ok. 100 tys. w po rów na niu z 2007 ro kiem.
W ser wi sach in ter ne to wych za re je stro wa no po nad
48 tys. pra co daw ców po szu ku ją cych pra cow ni ków.
Naj wię cej pra co daw ców po szu ki wa ło pra cow ni ków
w wo je wódz twach: ma zo wiec kim (po nad 27 proc.
wszyst kich ofert pra cy), ślą skim i wiel ko pol skim.
Naj wię cej ofert pra cy w 2008 ro ku (po nad
580 tys., 43 proc. wszyst kich) prze zna czo nych by -
ło dla spe cja li stów bez wyż sze go wykształ ce nia4.

Nie ru cho mo ści
Sprzy ja ją ca sy tu acja na ryn ku nie ru cho mo ści

w Pol sce w 2008 ro ku prze ło ży ła się na zwięk -
szo ną ak tyw ność re kla mo wą agen cji nie ru cho mo -
ści i de we lo pe rów ryn ku pier wot ne go. W efek cie
przez ca ły rok ro sły za rów no oglą dal ność,
jak i licz ba ofert w ser wi sach ogło sze nio wych. 

R E K L A M A
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W tej bran ży w dal szym cią gu du że zna cze nie
dla klien tów ma re kla ma pra so wa. Cho ciaż nie
przy no si ta kie go efek tu sprze da żo we go jak in ter -
net, jest po strze ga na ja ko naj lep sze na rzę dzie do
bu do wa nia wi ze run ku i mar ki, szcze gól nie przez
de we lo pe rów ryn ku pier wot ne go. Od no si się to
jed nak tyl ko do re kla my ty pu di splay. Bu dże ty
ogło sze nio we wy da wa ne są już w więk szo ści w in -
ter ne cie, któ ry jest tań szy, ma nie po rów ny wal nie
więk szy za sięg i do star cza wię cej kon tak tów
sprze da żo wych. 

Mo to ry za cja
W pro mo cji sprze da ży no wych sa mo cho dów in -

ter net jest co raz waż niej szym, ale na dal ra czej
uzu peł nia ją cym ka na łem ko mu ni ka cji. Z ko lei han -
del sa mo cho da mi uży wa ny mi pra wie w ca ło ści
prze niósł się z giełd sa mo cho do wych i pra sy do
in ter ne tu. Co cie ka we, ser wi sy ogło sze nio we
w tej ka te go rii peł nią nie tyl ko funk cję trans ak cyj -
ną, lecz tak że in for ma cyj ną. To naj lep sze źró dło
in for ma cji o ak tu al nych ce nach sa mo cho dów i po -
pu lar no ści okre ślo nych mo de li i ma rek. Oto Mo to,
nie kwe stio no wa ny li der w tej ka te go rii, jest rów -
no cze śnie naj po pu lar niej szym ser wi sem mo to ry -
za cyj nym w Pol sce, wy prze dza jąc pod wzglę dem
oglą dal no ści nie tyl ko in ne ser wi sy ogło sze nio we,
lecz także in for ma cyj ne. 

Yel low pa ges
Yel low pa ges, co raz czę ściej wy stę pu ją ce pod

na zwą „wy szu ki wa rek lo kal nych”, to zbiór in for -
ma cji o fir mach, pro duk tach i usłu gach do stęp ny
bez płat nie w for mie pa pie ro wej (of fli ne) i elek tro -
nicz nej (on li ne). Pod sta wo wą ce chą żół tych stron
jest łą cze nie ku pu ją cych i sprze da ją cych. Pre zen -
ta cja ofer ty fir my na żół tych stro nach jest płat na
w za leż no ści od jej for ma tu. Głów ni klien ci yel low
pa ges to fir my z sek to ra MSP, dla któ rych re kla -
ma w ka ta lo gu czy w wy szu ki war ce te le adre so wej
jest nie jed no krot nie je dy nym spo so bem na za pre -
zen to wa nie swo jej ofer ty. Ale żół te stro ny to tak -
że atrak cyj ne me dium re kla mo we dla du żych pod -
mio tów go spo dar czych, któ re ce nią je za pro fil
użyt kow ni ka – oso by/fir my po szu ku ją ce pro duk -
tów/usług, za in te re so wa ne ich za ku pem5.

W ostat nich la tach bran ża yel low pa ges głów -
ny na cisk kła dzie na dzia ła nia on li ne i jest to kie -
ru nek roz wo ju wy zna czo ny przez użyt kow ni ków,
któ rzy mi gru ją z me diów dru ko wa nych do in ter ne -
tu. Z po wo du ro sną ce go po ten cja łu te go seg -
men tu oprócz tra dy cyj nych li de rów („Pa no ra ma
Firm”, „Pol skie Książ ki Te le fo nicz ne”) udział w ryn -
ku pró bu ją zdo by wać rów nież no wi w tej bran ży
gra cze – Onet (Zu mi.pl) i WP (Do ce lu.pl). Ze
wzglę du na dy na micz ny roz wój ser wi sów mapo -

Internet 2008: Handel elektroniczny

Liczba ogłoszeń w serwisach z kategorii Motoryzacja w 2008 r.
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Ogłoszenia i yellow pages

wych usłu gi geo lo ka li za cyj ne sta ły się nie od łącz -
nym ele men tem żół tych stron.

Naj czę ściej po szu ki wa ne ha sła na żół tych
stro nach po zo sta ją w ści słym związ ku z tren da mi
na ryn ku. Są ka te go rie wy szu ki wań, któ rych po -
pu lar ność nie ma le je przez ca ły rok, jak ban ki,
ban ko ma ty, re stau ra cje czy ho te le. W przy pad ku
nie któ rych branż, np. tu ry sty ki czy szkol nic twa,
wi dać se zo no wość.

„Żół ty ry nek re kla mo wy”, chcąc na dą żyć za po -
trze ba mi in ter na tów, bę dzie in we sto wał w pod no -
sze nie ja ko ści i ilo ści kon ten tu, roz bu do wę al go -
ryt mów wy szu ki waw czych, roz wój form re kla mo -
wych ze szcze gól nym uwzględ nie niem se arch
engi ne mar ke tin gu (SEM). Z pew no ścią po ja wią

się bar dziej wy spe cja li zo wa ne pro duk ty za spo ka -
ja ją ce po trze by bar dziej wą sko de fi nio wa nych
grup do ce lo wych (wer ty ka li za cja), no we for my
dys try bu cji (urzą dze nia mo bil ne) oraz ser wi sy
i wer ty ka le spe cja li stycz ne dla kon kret nych
branż, usług lub pro duk tów.

R E K L A M A

1Estymacja IAB Polska na podstawie badania IAB AdEx 2008
prowadzonego przez IAB Polska i PwC Polska.
2, 3Interactive Advertising Bureau (IAB) and PricewaterhouseCoopers
(PwC), „IAB Internet Advertising Report: 2008 Full-Year Results”, March
30, 2009.
4Raport ekspercki „Rekrutacja w polskim internecie", GazetaPraca.pl,
kwiecień 2008.
5Badanie PRO MillwardBrown SMG KRC, kwiecień 2008 r.
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Aukcje i e-commerce

W 2008 r. Po la cy na za ku py on li ne wy da li po -
nad 11,01 mld zł, co sta no wi wzrost o 36,4
proc. w po rów na niu z ro kiem po przed nim. Udział
trans ak cji zre ali zo wa nych za po śred nic twem au -
kcji in ter ne to wych (CtoC, BtoC) wzrósł o ok. 1,9
punk tu pro cen to we go, do po zio mu 58,86 proc.
war to ści sprze da ży (6,480 mld zł). Tym sa mym
za po śred nic twem skle pów in ter ne to wych (BtoC)
na za ku py on li ne zo sta ło wy da ne 41,14 proc. pie -
nię dzy, czy li 4,53 mld zł.

Przez kil ka mie się cy 2008 r. ze wzglę du na sil -
ną zło tów kę zna czą co wzro sła licz ba za ku pów do -
ko ny wa nych za gra ni cą. Dla Pol ski prze cięt nie
jest to oko ło 2 proc.6, śred nia dla 27 kra jów Eu -
ro py to 7 proc., 15 kra jów Unii Eu ro pej skiej to 9
proc.). Po mię dzy mar cem a wrze śniem 2008 r. ta
war tość mo gła być na wet 3-krot nie więk sza. To
utwo rzy ło ni szę ryn ko wą, w któ rej szyb ko po ja wi ły

się fir my po śred ni czą ce (je śli w da nym kra ju do
za mó wie nia wy ma ga ny był lo kal ny ad res ko re -
spon den cyj ny). Przede wszyst kim do ty czy ło to
USA, gdzie naj chęt niej ku po wa no droż szą elek -
tro ni kę (np. kom pu te ry, fo to). 

Mu si my tak że pa mię tać o wpły wie in ter ne tu na
za ku py re ali zo wa ne po za sie cią. Po nad 90 proc.
pol skich in ter nau tów de kla ru je wy ko rzy sta nie in -
ter ne tu ja ko wspar cia de cy zji za ku po wych7. Jed -
no cze śnie tyl ko 66 proc. użyt kow ni ków sie ci8 de -
kla ru je, że kie dy kol wiek do ko na ło w niej za ku pów.
Co wię cej, śred nia war tość trans ak cji w ta kim
sche ma cie (po szu ki wa nie on li ne, za kup of fli ne)
jest zde cy do wa nie wyż sza niż w po zo sta łych wa -
rian tach za cho wań9. Ma na to wpływ rów nież
spe cy fi ka branż – im droż szy to war, tym częst -
sze wy stę po wa nie te go wzor ca za cho wań kon su -
menc kich. War tość pro duk tów ku pio nych pod
wpły wem in ter ne tu, ale po za nim wy no si ła
w 2008 r. oko ło 17 mld zł (w 2007 r. ok. 9 mld
zł, wzrost o 89 proc.). Efekt po szu ki wań w sie ci i
za ku pu po za nią bę dzie co raz sil niej szy (dy na mi ka
wzro stu jest więk sza niż sa me go han dlu in ter ne -
to we go), co po twier dza ją do świad cze nia ryn ków
bar dziej roz wi nię tych (np. Wlk. Bry ta nia, Niem cy,
Fran cja).

Sza cun ki obej mu ją wy łącz nie ob rót to wa ra mi, po -
mi ja jąc sek tor usług. W przy pad ku więk szo ści usług
prze ni ka nie ka na łów ob słu gi klien ta (on li ne, of fli ne)
jest sil niej sze, cza sem nie zbęd ne do za war cia trans -
ak cji, stąd trud ność w od po wied nim ści słym ka te go -
ry zo wa niu sprze da ży. Sto sun ko wo naj le piej mo ni to ro -
wa ną bran żą jest tu ry sty ka on li ne, któ rej war tość
(wy dat ki Po la ków) w 2008 r. sza co wa na jest na oko ło
850 mln zł (w tym wy ciecz ki zor ga ni zo wa ne oko ło
300 mln zł, bi le ty lot ni cze oko ło 300-350 mln zł, po -
zo sta ła część przy pa da na re zer wa cje ho te lo we,
ubez pie cze nia, wy po ży cze nia sa mo cho dów itp.). Sza -
cun ki do ty czą sprze da ży przez ka nał in ter ne to wy, bez
sprze da ży przez sta cjo nar ne punk ty ob słu gi klien ta,

Wartość polskiego rynku e-commerce

 Źródło: SMB, „Polski rynek e-commerce”
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VFP Com mu ni ca tions Sp. z o.o. Ltd., ul. Wał Mie dze szyń ski 630, 03-994 War sza wa, tel.: 022 514 65 00, faks: 022 740 50 55
Ane ta Ku ciń ska – dy rek tor biu ra re kla my i mar ke tin gu
BIU RO RE KLA MY „MMP”: Agniesz ka Wrem bel – kie row nik biu ra re kla my,  Agniesz ka Ja cho wicz -Hen ke, agnieszka.jachowicz@media.com.pl, Emi lia Klup czyń ska, emilia.klupczynska@media.com.pl, 
Ka mil Kru pa, kamil.krupa@media.com.pl, An na Ma kow ska, anna.makowska@media.com.pl, Agniesz ka Oso chow ska, agnieszka.osochowska@media.com.pl, Żaneta Postek, zaneta.postek@media.com.pl,
Pa weł Wrzo sek, pawel.wrzosek@media.com.pl 
DZIAŁ MAR KE TIN GU „MMP”: Ka ta rzy na Włostowska – kie row nik dzia łu mar ke tin gu, Łu kasz Ku ciń ski, lukasz.kucinski@media.com.pl, Piotr Łu kow ski, piotr.lukowski@media.com.pl, Ka ta rzy na Mar chel,
katarzyna.marchel@media.com.pl, An na Pa stor, anna.pastor@media.com.pl, Elżbieta Wydra, elzbieta.wydra@media.com.pl, Mał go rza ta Za wadz ka, malgorzata.zawadzka@media.com.pl
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któ re po sia da ją nie któ rzy gra cze in ter ne to wi. Pa mię -
taj my, że część firm sprze da je usłu gi tu ry stycz ne
z kil ku ka te go rii (np. wy ciecz ki i bi le ty). Na le ży pod -
kre ślić, że efekt po szu ki wań w sie ci i za ku pu usług
po za nią mo że być na wet sil niej szy niż w przy pad ku
to wa rów, pro duk tów.

Bez szcze gó ło we go po mia ru wy dat ków w po szcze -
gól nych ka te go riach bran żo wych bar dzo trud no jest
sza co wać udział han dlu elek tro nicz ne go w ca ło ści
han dlu de ta licz ne go (du że roz bież no ści mię dzy bran -
ża mi). Bio rąc pod uwa gę ca ło ścio wą sprze daż de ta -
licz ną to wa rów wg GUS, otrzy mu je my ok. 1,91 proc.
udzia łu e -com mer ce w ob ro cie han dlo wym (uwa ga
– zna czą cy udział w sprze da ży de ta licz nej ma ją ar ty -
ku ły żyw no ścio we, w han dlu in ter ne to wym zaś jesz -
cze nie wiel ki). Przy za sto so wa niu ana lo gicz nej me to -
dy do osza co wa nia udzia łu w 2007 r. otrzy ma my
1,56 proc. udzia łu e -com mer ce w ca ło ści han dlu de -
ta licz ne go, co ozna cza wzrost o 22,4 proc.

Wzrost ten nie dzi wi, je śli po rów na my pro cen to we
wzro sty ob ro tów w han dlu tra dy cyj nym. Sprze daż
de ta licz na w 2008 r. ro sła o śred nio 13 proc.10.
Han del elek tro nicz ny za no to wał ob ro ty więk sze
o 36,43 proc. rok do ro ku.

Po rów naj my pra wie 2-pro cen to wy udział han dlu
elek tro nicz ne go w sprze da ży de ta licz nej do sy tu acji
w Wiel kiej Bry ta nii ucho dzą cej za naj bar dziej roz wi -
nię ty e -ry nek eu ro pej ski. Zbli żo na me to do lo gia sza co -
wa nia (po rów na nie do ca ło ści sprze da ży de ta licz nej)
za sto so wa na przez Ver dit Re se arch es ty mo wa ła
udział e -com mer ce w ca łym han dlu w 2007 r. na po -
zio mie 5,2 proc. Mu si my oczy wi ście wziąć pod uwa gę

istot ne róż ni ce, np. w za moż no ści spo łe czeń stwa
i pa ra me trach ru chu in ter ne to we go (pe ne tra cja, ce -
na, prze pu sto wość). Nie mniej jed nak han del elek tro -
nicz ny w Pol sce ma jesz cze zna czą cy po ten cjał wzro -
stu. Głów nym py ta niem po zo sta je, jak szyb ko bę dzie
on re ali zo wa ny.

Ana li zu jąc cykl roz wo ju doj rza łych ryn ków e -com -
mer ce, je ste śmy w sta nie wy róż nić czy tel ne fa zy ze
wzglę du na dy na mi kę przy ro stów rocz nych: re wo lu cja
(po wy żej 100 proc. przy ro stów rok do ro ku), roz wój
(wzro sty po wy żej 50 proc.), ewo lu cja (po wy żej
20 proc.), sta bi li za cja (po ni żej 20 proc.). W 2008
roku ry nek bry tyj ski znaj do wał się w fa zie ewo lu cji
(ok. 30 proc. wzro stu rocz ne go), ame ry kań ski – sta -
bi li za cji (kil ka na ście pro cent). Stop nio we wy płasz cza -
nie się krzy wych dy na mi ki wzro stu jest w tej chwi li
po tę go wa ne przez ak tu al ną sy tu ację go spo dar czą
i na stro je kon sump cyj ne. Pro gno zy wzro stu in dek sów
na przy szłe la ta są w tej chwi li ko ry go wa ne w dół
(prze cięt nie o oko ło 10 pkt pro c.), po zo sta jąc jed nak
na plu sie (cze go nie moż na po wie dzieć o han dlu tra -
dy cyj nym).

Pierw sze dwie fa zy czy tel nie wy stą pi ły na pol skim
ryn ku e -com mer ce:

Do 2005 r. ob ser wo wa li śmy fa zę „eks plo zji”.
W 2008 r. za koń czy li śmy fa zę „re wo lu cji”,
w IV kwar ta le ro ku osła bia ną przez spo wol nie nie
go spo dar cze. War to rów nież wspo mnieć, że
w 2008 r. ob ro ty re ali zo wa ne za po śred nic twem
au kcji in ter ne to wych ro sły szyb ciej niż w skle pach
tra dy cyj nych (48:36 proc.). 

Dynamika przyrostów rocznych (do roku poprzedniego)

Sklepy internetowe E-commerce (suma) Platformy aukcyjne
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 Źródło: Raport SMB: Polski rynek e-commerce, 25.03.2009
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Twój koszyk jest pusty? 
Zapełnisz go w naszym sklepie!

www.sklep.media.com.pl

KONTAKT:
Piotr Łukowski
piotr.lukowski@media.com.pl
tel.: 022 514 65 68
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Wskaź nik ogól ne go kli ma tu ko niunk tu ry
w handlu w lu tym 2009 r. kształ to wał się na po -
zio mie – 10, co obec nie nie su ge ru je od wró ce nia
tren du. 2009 r. dla pol skie go e -com mer ce bę dzie
ozna czał po cząt ko wy okres fa zy ewo lu cyj ne go
roz wo ju przy es ty mo wa nym wzro ście ob ro tów
w 2009 roku na po zio mie 20 proc. Wzmoc ni się
za to efekt po szu ki wa nia w sie ci przed do ko ny wa -
niem za ku pów – zna le zie nie naj lep szej moż li wej
ofer ty bę dzie istot ne dla kon su men tów z do stę -
pem do sie ci ze wzglę du na spo wol nie nie go spo -
dar cze.

Ku pu ją cy w in ter ne cie
We dług ba da nia Me ga pa nel w cią gu 2008 r.

przy by ło 1,4 mln in ter nau tów, co sta no wi wzrost
ich licz by o 9,8 proc. w po rów na niu z grud niem
2007 r. Jed no cze śnie już 66 proc. in ter nau tów
de kla ru je do ko ny wa nie za ku pów w sie ci11. Ozna -
cza to wzrost o 10 proc. w sto sun ku do ro ku po -
przed nie go.

W dłuż szym okre sie nie po ko ić mo że ma le ją ca
dy na mi ka wzro stu licz by in ter nau tów czy od set ka
ku pu ją cych w sie ci. To mo że ozna czać, że wzro -
sty ob ro tów han dlu elek tro nicz ne go w co raz
więk szym stop niu za le żeć bę dą od już ku pu ją cych
w sie ci i ich czę sto tli wo ści do ko ny wa nia za ku pów,
bar dziej niż od po zy ski wa nia no wych ku pu ją cych.
Bran ża han dlu elek tro nicz ne go nie ma du że go
wpły wu na in fra struk tu rę tech nicz ną, ce ny urzą -
dzeń do stę po wych i sa me go do stę pu (pa ra me try
licz by in ter nau tów). Głów nym ob sza rem ak tyw no -

ści po win no być prze ko ny wa nie in ter nau tów nie -
ku pu ją cych w sie ci, bo to ich za cho wa nie mo że
sta no wić o dy na mi ce ryn ku.

Po zy tyw ny mi in for ma cja mi w tym ob sza rze są
ak tyw no ści na szcze blu pań stwo wym zwią za ne
z do stęp no ścią do sie ci (w tym roz wój in ter ne tu
na ob sza rach wiej skich), czy też rzą do wy pro -
gram dzia łań na rzecz wspie ra nia elek tro nicz ne -
go han dlu i usług12. Na le ży rów nież wspo mnieć
o ini cja ty wie naj więk szych pol skich przed się -
wzięć e -com mer ce po wo łu ją cej w ra mach Sto -
wa rzy sze nia Mar ke tin gu Bez po śred nie go gru pę
e -com mer ce sku pio ną na pro ak tyw nym wspie ra -
niu roz wo ju han dlu elek tro nicz ne go.

Skle py in ter ne to we
Na ko niec grud nia 2008 r. w ka ta lo gu skle pów

in ter ne to wych pro wa dzo nym przez Skle py 24.pl za -
re je stro wa nych by ło 4615 zwe ry fi ko wa nych biz ne -
sów e -com mer ce. Na ko niec 2007 r. sza cun ki mó -
wi ły o oko ło 4 tys. skle pów in ter ne to wych (w ka ta -
lo gu za re je stro wa nych by ło 3,3, tys. pod mio tów).
Ozna cza to wzrost ca łej licz by skle pów o 41,7
proc. Naj więk szy przy rost rok do roku na stą pił
w ka te go riach Dom i ogród (66,3 proc.), Odzież
(52,9 proc.) oraz De li ka te sy (47 proc.).

Tak du ży przy rost licz by skle pów mo że być
zwią za ny z na stę pu ją cy mi czyn ni ka mi:

• no wi gra cze w e -com mer ce (zwłasz cza po -
sze rza nie o in ter net ka na łów dys try bu cji ist nie ją -
cych firm);

Struktura asortymentowa polskich sklepów internetowych

Kategoria 2007 2008 2008 Wzrost 2008 
(w %) do 2007

(w %)
Dom & ogród 492 818 17,7 66,3
Prezenty & akcesoria 350 496 10,7 41,7
Zdrowie & uroda 343 489 10,6 42,6
Odzież 297 454 9,8 52,9
Foto & RTV/AGD 342 433 9,4 26,6
Komputer 336 404 8,8 20,2
Dziecko 250 335 7,3 34,0
Sport & turystyka 222 319 6,9 43,7
Hobby 241 285 6,2 18,3
Auto & moto 171 233 5,0 36,3
Książki & multimedia 202 227 4,9 12,4
Delikatesy 83 122 2,6 47,0
Razem 3257 4615 100,0 41,7

Źródło: Sklepy24.pl – 12.2008, 12.2007
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• re je stro wa nie się w ka ta lo gu skle pów, któ re
ist nia ły wcze śniej, ale nie by ły ska te go ry zo wa ne;

• pro fe sjo na li zo wa nie dzia łal no ści przez oso by
fi zycz ne (dzia łal ność go spo dar cza);

• roz wój ofer ty plat form e -com mer ce, udo -
stęp nia ją cych in fra struk tu rę do pro wa dze nia wła -
sne go skle pu in ter ne to we go.

Po rów na nie mie sięcz nych sta ty styk ru chu
(gru dzień 2007 r. do grud nia 2008 r.) wg ba da nia
Me ga pa nel po ka zu je, że z jed nej stro ny ka te go rię
Skle py in ter ne to we od wie dzi ło o 5 proc. wię cej
osób, z dru giej stro ny ozna cza ło to de fac to spa -
dek za się gu (z uwa gi na więk szy przy rost licz by
no wych in ter nau tów). Po twier dza to spa da ją cą
dy na mi kę przy ro stu no wych ku pu ją cych, co dla
skle pów ozna cza ko niecz ność bar dziej in ten syw -
nej kon ku ren cji (co su ge ru je zwięk szo na licz ba
odsłon oraz zde cy do wa nie dłuż szy czas spę dzo ny
przez in ter nau tę na stro nach skle pów in ter ne to -
wych).

Głośnym echem od bi ły się w me diach ban kruc -
twa kil ku skle pów in ter ne to wych w koń cu 2008 r.
i na po cząt ku 2009 r. Nie wąt pli wie nad uży ciem
jest jed na ko we trak to wa nie przy pad ków za koń -
cze nia dzia łal no ści z po wo du jej nie ren tow no ści
oraz oszustw re ali zo wa nych za po śred nic twem
sie ci (wy ko rzy stu ją cych przede wszyst kim ry zy -
kow ne za cho wa nia kon su men tów, a nie tech no lo -
gicz ne nad uży cia). Nie mniej jed nak sil ny ne ga tyw -

ny wy dźwięk jest fak tem, z któ rym bę dą mu sie li
się zmie rzyć przed się bior cy w ob sza rze e -com -
mer ce. Za ufa nie, pew ność, bez pie czeń stwo sta ją
się oprócz ce ny i wy go dy istot ny mi czyn ni ka mi za -
ku pów on li ne.

Au kcje in ter ne to we
Po dob nie jak w przy pad ku skle pów in ter ne to -

wych au kcje za no to wa ły wzrost licz by od wie dza -
ją cych, ale spa dek za się gu zwią za ny z więk szą
licz bą in ter nau tów. Wi docz ny jest rów nież efekt
wzro stu licz by od słon i cza su spę dzo ne go na po -
dej mo wa niu de cy zji w mniej szej niż w przy pad ku
skle pów ska li (znaj do wa nie ko lej ne go ofe ren ta od -
by wa się w ra mach tej sa mej plat for my).

W ta kim uję ciu – nie tyl ko za sięg, lecz tak że
licz ba in ter nau tów spa dła w po rów na niu z grud -
niem 2007 r. Skąd więc wzro sty w osob no uję -
tych au kcjach i skle pach? Przede wszyst kim wy ni -
ka ją one z za cho wa nia in ter nau tów do tych czas
ko rzy sta ją cych z jed nej for my za ku pów on li ne (au -
kcje lub skle py) roz sze rza ją cych swo je za cho wa -
nia o dru gi spo sób ku po wa nia.

Li de rem plat form au kcyj nych jest nie zmien nie
Al le gro.pl. Ser wis wzmoc nił swo ją po zy cję w ska li
ro ku kosz tem po zo sta łych plat form au kcyj nych,
zwięk sza jąc licz bę od wie dza ją cych z 7,42 mln in -
ter nau tów w grud niu 2007 r. do 8,1 mln w grud -
niu 2008 r. Ozna cza to wzrost o po nad 9 proc.,
czy li zde cy do wa nie wię cej niż śred nia dla ka te go rii

Porównanie miesięcznych statystyk ruchu
– kategoria Sklepy internetowe

grudzień ’07 grudzień ’08 zmiana (w %)
RU 7 154 851 7 569 146 5,79
PV 360 760 825 491 506 911 36,24
Średni czas na użytkownika 00:33:51 00:48:04 42,00
Zasięg (w %) 50,59 48,76 -3,62

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, XII 2007-2008

Porównanie miesięcznych statystyk ruchu
– kategoria Aukcje

grudzień ’07 grudzień ’08 zmiana (w %)
RU 7 795 880   8 220 882   5,45
PV   3 717 170 962    4 564 755 783   22,80
Średni czas na użytkownika 04:08:21 05:03:29 22,20
Zasięg (w %) 55,13 52,96 -3,94

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, XII 2007-2008
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au kcji. Al le gro ak tyw nie po zy sku je rów nież no -
wych in ter nau tów – za sięg ser wi su po zo stał
prawie nie zmie nio ny w ska li ro ku. 

Sze ro ko ko men to wa nym wy da rze niem by ła de -
cy zja eBaya o za mknię ciu pol skie go od dzia łu fir my
i wspar cie pol skiej wer sji ser wi su z za gra ni cy.

Pod su mo wa nie
Cze ka nas rok wol niej sze go wzro stu, sta bi li zo -

wa nia się sek to ra e -com mer ce. Ry nek e -com mer -
ce w 2009 r. prze kro czy 13,2 mld zł (wzrost
o 20 proc. rok do ro ku), wli cza jąc usłu gi tu ry -
stycz ne, osią gnie oko ło 14,5 mld zł. Bez sty mu la -
cji han dlu trans gra nicz ne go (ko men to wa ne w pra -
sie ogra ni cze nia w za ma wia niu to wa rów z Pol ski

na wet w kra jach Unii Eu ro pej skiej) ze wzglę du na
sła bą zło tów kę nie na le ży się spo dzie wać zna czą -
ce go wzmac nia nia za ku pów za gra ni cą. Wzmoc ni
się efekt wy ko rzy sta nia in ter ne tu do wy szu ka nia
naj ko rzyst niej szej ofer ty, na wet je śli za kup na -
stą pi po za sie cią. War tość za ku pów do ko ny wa -
nych po za in ter ne tem, a pod je go wpły wem mo że
osią gnąć na wet 25 mld zł.

Naj waż niej szy mi wy zwa nia mi dla przed się bior ców
są zaś do pa so wa nie stra te gii swo je go biz ne su do
wol niej sze go wzro stu (co spo wo do wać mo że sil niej -
szą kon ku ren cję w sek to rze) oraz w przy pad ku firm
obec nych rów nież po za in ter ne tem – pró by osza co -
wa nia i wy ko rzy sty wa nia „efek tu of fli ne”.

Porównanie miesięcznych statystyk ruchu 
– kategoria Sklepy internetowe + Aukcje

grudzień ’07 grudzień ’08 zmiana (w %)
RU 9 729 786 9 367 755   -3,72
Zasięg (w %) 68,80 60,35 -12,28

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, XII 2007-2008

Allegro.pl – wartości transakcji w tys. zł

2006 2007 2008
Roczna wartość transakcji 2500 3800 5200
Procent rok do roku poprzedniego 52 37
Liczba sprzedanych przedmiotów 46 70,5 96,7
Procent rok do roku poprzedniego 53 37

Źródło: Allegro.pl

6„Re port on cross -bor der e -com mer ce in the EU”; Com mis sion of the Eu -
ro pe an Com mu ni ties.
7TNS In fra test dla Go ogle.
8„Pol ski in ter net” 2008/2009, Ge mius.
9TNS Infra test.
10In deks GUS 2008/2007.
11Ba da nie Ge mius „Pol ski in ter net 2008/2009, „Czy kie dy kol wiek ro bi -
łaś(eś) za ku py za po śred nic twem in ter ne tu”.
12Mi ni ster stwo Go spo dar ki.
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