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WSTĘP

Anna Wątła, redaktor naczelna,
manager ds. relacji członkowskich IAB Polska

N iniejszy raport jest już 11. podsumowaniem działań i funkcjonowania rynku internetowego w Polsce.
Dokument stanowi wiarygodne źródło informacji dla przedstawicieli rynku i marketerów. Rozdziały zo-
stały napisane przez przedstawicieli grup roboczych IAB Polska. Mając na uwadze wartość merytoryczną

raportu, w tym roku do prac nad raportem została powołana rada merytoryczna. Oprócz informacji rynkowych
i danych z przeprowadzonych badań opisaliśmy również działania poszczególnych grup roboczych, a także korzy-
ści z członkostwa w IAB Polska, do którego serdecznie zachęcamy firmy z branży internetowej

Paweł Kolenda, redaktor merytoryczny,
dyrektor ds. badań IAB Polska

Rok 2013 po raz kolejny pokazał, że rynek komunikacji cyfrowej posiada ogromny potencjał rozwojowy.
Wśród niewątpliwych sukcesów należy odnotować, że internet jako jedyne medium zanotował w Polsce
wzrost wydatków reklamowych, penetracja nowoczesnych urządzeń mobilnych z dostępem do sieci

internet wzrosła o kilkadziesiąt procent, a oglądalność treści audiowizualnych online wzrosła o kilkaset milionów.
To zaś tylko kilka segmentów tego złożonego ekosystemu, który rozwija się w ogromnym tempie. Spodziewane
w roku 2014 ożywienie gospodarcze powinno przełożyć się na kolejne spektakularne sukcesy tej branży.

strony www:
www.iab.org.pl
iablko.pl
forumiab.pl
mixx-awards.pl
iabcreativeshowcase.pl
wszystkoociasteczkach.pl
ogladaj-legalne.pl
komentujnieobrazaj.pl

sPołecznoścI:
fb.com/IABPolska
twitter.com/IABPolska
nk.pl/iab_polska

KontaKt z IaB PolsKa
Związek Pracodawców
Branży Internetowej IAB Polska
ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa
tel. 22 434 21 58, faks 22 434 21 69

Teresa Wierzbowska,
doradca zarządu Cyfrowego
Polsatu ds. public affairs,
prezes stowarzyszenia sygnał

Krzysztof Sobieszek,
dyrektor strategiczny
Zenithoptimedia Group

Andrzej Garapich,
prezes PBI

Rada merytoryczna

PolskI rynek Internetowy

Komentarz

Komentarz

Piotr Kowalczyk, przewodniczący rady merytorycznej,
kierownik działu produktu reklamowego
Display Media Impact Polska

Raport strategiczny IAB to z definicji praca zbiorowa, mocno
zróżnicowana i obejmująca bardzo szeroki wachlarz zagadnień.
Prace rady merytorycznej skupiły się w tym roku na dwóch

kwestiach: spójności merytorycznej, a także stylistycznej raportu oraz
przydatności zawartych w nim informacji dla marketerów. Serdecznie
dziękuję całej Radzie za czas poświęcony na te prace i mam szczerą
nadzieję, że dzięki temu raport istotnie zyskał na wartości.

Komentarz
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Według badania IAB AdEx reklama cyfrowa zarobiła w zeszłym roku
2,43 mld zł, czyli ponad 220 mln więcej niż w roku 2012. Rekordowa
wartość cyfrowej reklamy miała swoje przełożenie w dynamice wzro-
stu na poziomie 10,2 proc. rok do roku. W 2013 stale powiększała się
liczba osób, które wręcz nie były w stanie obejść się bez swojego te-
lefonu. Według badania IAB Polska odsetek użytkowników powyżej
15. roku życia wyniósł 57 proc., co w skali roku dało wzrost o 27 proc.
47 proc. spośród polskich internautów wskazało telefon jako urządze-
nie wykorzystywane do łączenia się z internetem. Dzięki tak rozwija-
jącej się konsumpcji obserwujemy też większą skłonność do dokony-
wania zakupów za pomocą smartfonów. Rozszerza się wachlarz
oferowanych usług pozwalających na płatności mobilne. Wszech-
obecne jest też zjawisko multiscreeningu – 69 proc. osób powyżej 15.
roku życia podczas oglądania telewizji korzysta równocześnie z innych
ekranów. Na rynku firm działających w branży internetowej mogliśmy
obserwować na przełomie lat 2013/2014 kolejne połączenia i zakup
spółek. Firmy stale podnoszą oraz wzbogacają oferty, aby pozyskać
coraz to większe budżety od reklamodawców.

Badanie IAB Polska „Prywat-
ność w sieci. Komunikacja
marketingowa online z per-
spektywy internautów”otrzy-
mało wyróżnienie w konkur-
sie IAB Europe Research
Awards 2014 w kategorii„Naj-
lepsze wykorzystanie budże-
tu badawczego”. Celem pro-
jektu było poznanie opinii
internautów na temat pry-
watności w sieci. Z badania
wynikało, że użytkownicy sie-
ci uważają internet za prze-
strzeń publiczną i potrafią
chronić swoją prywatność, a zbytnie formalizowanie internetu im
przeszkadza. Są także w większości świadomi istnienia cookies i faktu
zbierania danych o ich zachowaniach w sieci w celach komercyjnych.

WSTĘP

� REKLAMA CYFROWA BIJE REKORD WARTOŚCI – PONAD 2,4 MLD ZŁ.

� WZROST WYDATKÓW NA REKLAMĘ MOBILNĄ O 106 PROC. – JEDNAK STANOWI TO OK. 1 PROC. WYDATKÓW NA CAŁĄ
REKLAMĘ INTERNETOWĄ.

� BADANIE „PRYWATNOŚĆ W SIECI” ZREALIZOWANE PRZEZ ZWIĄZEK PRACODAWCÓW BRANŻY INTERNETOWEJ IAB POLSKA
OTRZYMAŁO WYRÓŻNIENIE „HIGHLY COMMENDED”, TYM SAMYM ZAJMUJĄC DRUGIE MIEJSCE W KONKURSIE IAB EUROPE
RESEARCH AWARDS 2014. ZWYCIĘZCÓW OGŁOSZONO 20 MAJA PODCZAS INTERACT CONGRESS W PARYŻU.

NOWE EVENTY IAB POLSKA

� MIXX CONFERENCE

W 2013 r. po raz pierwszy IAB Polska w trosce o ciągły rozwój branży
i edukację rynku w dniu gali rozdania nagród Mixx – 6 listopada 2013
– zorganizowało jednodniową konferencję Mixx Conference. Konfe-
rencja w całości poświęcona była tematyce efektywności kampanii re-
klamowych w internecie. Wydarzenie skierowane jest do działów
marketingu, działów interaktywnych firm oraz do branży interak-
tywnej.

PolskI rynek Internetowy
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IAB Polska jest organizacją, która stawia sobie wysokie wymagania. Rynek cyfrowy zmienia się
w dużym tempie, nieustannie więc szukamy nowych inspiracji i możliwości. Wciąż istnieje wie-
le obszarów, które wymagają rozwoju, jak chociażby edukowanie tych segmentów rynku, które
wykorzystują marketing online w niewystarczającym stopniu. To część wyzwań, którym wciąż
staramy się sprostać. Z drugiej strony bowiem koncentrujemy się na naszej branży i firmach
członkowskich. Biorąc pod uwagę to, jak cenne są dziś kompetencje, przygotowujemy się do
uruchomienia kompleksowego systemu certyfikacji i szkoleń zawodowych, opartych na Krajo-
wych Ramach Kwalifikacji. To najwyższy czas, żeby usystematyzować wiedzę na rynku, dając
naszym firmom członkowskim i całemu rynkowi narzędzia rozwoju pracowników.

Włodzimierz
Schmidt,
prezes zarządu

RobertWielgo,
członek zarządu

� IAB INTERACTIVE TRAINING CAMP

W maju 2014 obył się dwudniowy wyjazd firm członkowskich IAB Pol-
ska. Była to konferencja połączona z zabawą. W ramach integracji od-
był się drużynowy konkurs gotowania oceniany przez jury, w które-
go skład weszli znani blogerzy kulinarni. Wydarzenie miało na celu
ułatwienie nawiązania kontaktów biznesowych między przedstawi-
cielami firm członkowskich.

� IAB EXPERT PANEL

Rozpoczęliśmy nowy cykl spotkań eksperckich. Wydarzenia odby-
wają się w siedzibie IAB Polska w postaci dyskusji panelowej eksper-
tów poprzedzonej prezentacją wyników najnowszych badań.

� DIGITAL RESEARCH FOR MARKETING

DR4M to konferencja zorganizowana po raz pierwszy w marcu 2014
jako odpowiedź na zapotrzebowanie osób zajmujących się marketin-
giem, niekoniecznie cyfrowym, oraz branży internetowej. Uczestnicy
wydarzenia mieli okazję zdobyć wiedzę z zakresu wykorzystania na-
rzędzi badawczych online w działalności firmy oraz działaniach stra-
tegicznych i marketingowych związanych z marką lub produktem.
Ideą konferencji DR4M jest połączenie świata badawczego z marke-
tingowym. Prezentowane zagadnienia badawcze przedstawione by-
ły w łatwy i przystępny sposób – językiem korzyści biznesowych.

Komentarz zarządu
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WSTĘPPolskI rynek Internetowy

firma adres kod

Acxiom Polska sp. z o.o. ul. Wołoska 3 02-675 Warszawa
ADEQUATE Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101 04-041 Warszawa
Adexon ul. Wiertnicza 141 02-952 Warszawa
adQuota Poland Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 9/11 00-094 Warszawa
Adrino Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 31 00-511 warszawa
adstock exchange ul. Wiertnicza 89 02-952 Warszawa
Ad-Vice Sp. z o.o. ul. Tamka 16 lok 6/7 00-349 Warszawa
AGB Nielsen Media Research Sp. z o.o. ul. Przybyszewskiego 47 01-849 Warszawa
Agencja Interaktywna Byss.pl ul. Kresowa 28 71-770 Szczecin
Agencja Reklamowa Plasma Media ul. Czeremchowa 28 03-159 Warszawa
Agora SA ul. Czerska 8/10 00-732 Warszawa
AgroFoto.pl Skowroński Sp. j. ul. Fabryczna 14D 53-609 Wrocław
Akademia Leona Koźmińskiego ul. Jagiellońska 57/69 03-301 Warszawa
Artegence ul. Wołoska 9a 02-583 Warszawa
Artflash Interactive Sp. z o.o. ul. Saperska 42c/14 61-493 Poznań
ATOM Media Interaktywne ul. Próchnika 51 lok. 20,22 90-712 Łódź
Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy Sp. k. Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa
Bank Zachodni WBK S.A. ul. Rynek 9/11 50-950 Wrocław
BB ELEMENTS Sp. z o.o. ul. Włodarzewska 33/5 02-384 Warszawa
Biuro Podróży Reklamy Robert Sosnowski ul. Turmoncka 22 lokal 1101 03-254 Warszawa
Bluerank Sp. z o.o. ul. Łąkowa 29 90-554 Łódź
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o ul. Kijowska 1 03-738 Warszawa
Brand 24 S.A. ul. Tamka 16 lok 6/7 00-349 Warszawa
Brand s.c. ul. Łąkowa 3/5 90-562 Łódź
brandADDICTED Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 56C 00-803 Warszawa
BRE Bank SA (dawny mbank) ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa
Business Ad Network Sp. z o. o plac Grunwaldzki 23 50-365 Wrocław
BusinessClick Sp. z o.o. pl. Grunwaldzki 23 50-365 Wrocław
C2B Polska Sp. z o.o. ul. Grzybowska 4/144 00-131 Warszawa
ClearSense SA Spółka Komandytowa ul. Jagiellońska 69 03-303 Warszawa
ClickAd SA ul. Wiertnicza 89 02-952 Warszawa
Coadvertise Altrottstrasse 34 A 69190 Wallford
Codemedia SA ul. Gotarda 9 02-683 Warszawa
coigdzie.pl Sp. z o.o. ul. Gdańska 41 01-633 Warszawa
Cormedia Sp. z o.o. ul. Mikołaja Trąby 8/110 03-146 Warszawa
Cube Group SA ul. Cybernetyki 19A lok. 237 02-677 Warszawa
DDB Warszawa Sp. z o.o. ul. Wybrzeże Gdyńskie 6C 01-531 Warszawa
Deepsense Cezary Kramp al. Wojska Polskiego 20/34 05-800 Pruszków
DIALOGIX Sp. z o.o. ul. Dobrowoja 15/4 04-003 Warszawa
Digital One Consulting Sp. z o.o. ul. Dowborczyków 25 90-019 Łódź
Discipline Media Group ul. Morszyńska 77 02-932 Warszawa
Domeny.pl Sp. z o.o. ul. Wielicka 50 30-552 Kraków
E-Commerce Services Sp. z o.o. ul. Marszałkowska 104/122 00-017 Warszawa
Edytor Sp. z o.o. ul. Tracka 5 10-364 Olsztyn
e-Gentic GmbH (byłe Planet49) Oberliederbacher Weg 25 65843 Sulzbach/Ts.
Eniro Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 14 A 02-676 Warszawa
Equinox Polska Sp. z o.o. ul. Prosta 51 00-838 Warszawa
Essence Numbers Sp. z o.o. ul. Łagodna 2 lok 2 02-654 Warszawa
eStoreMedia Sp. z o.o. ul. Willowa 8/10/25 00-790 Warszawa
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Eura7 Sp. z o.o. ul. Spasowskiego 6/4 31-139 Kraków
Euro RSCG 4D Digital Sp. z o.o. (Havas) ul. Marynarska 11 02-674 Warszawa
Eurozet Sp. z o. o ul. Żurawia 8 00-503 Warszawa
Evigo Sp. z o.o. Sp. K. ul. Zielna 37 00-108 Warszawa
Evolution Media Net Sp. z o.o. ul. Wilcza 46 00-679 Warszawa
Fast White Cat ul. Św. Mikołaja 8/11 50-125 Wrocław
Fenomem Sp. z o.o. ul. Balonowa 8 02-635 Warszawa
Filmweb Sp. z o.o. ul. Wołoska 02-583 Warszawa
Fine Performance Sp. z o.o. ul. Rogalińska 1/51 01-206 Warszawa
FreshMail Danuta Fuksa ul. Fabryczna 20a 31-553 Kraków
FutureMind ul. Okrzei 23 03-715 Warszawa
G+J Gruner+Jahr Polska Sp. z o.o. & Co Spółka Komandytowa ul. Wynalazek 4 02-677 Warszawa
Gemius Polska Sp.z o.o. ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa
GG Network SA ul. Kamionkowska 45 03-812 Warszawa
Goldbach Audience Services Sp. z o.o. ul. Altowa 2 02-386 Warszawa
Goldbach Interactive (Poland) Sp. z o.o. ul. Altowa 6 02-386 Warszawa
GoldenSubmarine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Macieja Palacza 113/ 60-273 Poznań/

kor. Grzegorz Krzemień ul. Głogowska 12c 01-743 Warszawa
Gong Sp. z o.o. ul. Zygmunta Starego 13 44-100 Gliwice
Google Poland Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa
GroupM Sp. z o.o. ul. Żaryny 2B bud D 02-593 Warszawa
Grupa Allegro Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 182 60-166 Poznań
Grupa Interia.pl Sp. z o.o. sp. k. os. Teatralne 9a 31-946 Warszawa
Grupa Onet.pl SA ul. Gabrieli Zapolskiej 44 30-126 Kraków
Gry-Online SA ul. G.Zapolskiej 16A 30-126 Kraków
Heureka Huge Idea Sp. z o.o. Spółka Komandytowa al. Słowiańska 10b 01-695 Warszawa
Hostersi Sp. z o.o. ul. Dworek 23 44-200 Rybnik
Hypermedia Isobar ul. Domaniewska 49 02-672 Warszawa
iBillboard Poland Sp. z o.o. ul. Bukowińska 22/9 02-703 Warszawa
Implix Sp. z o.o. ul. Arkońska 6 bud. A3 80-387 Gdańsk
Infobip Sp. z o.o. ul. Mokotowska 1 00-640 Warszawa
Ingenious Technologies Sp. z o.o. (byłe Zieltraffic) ul. Ks. Bogusława X 1/3 70-440 Szczecin
Instytut Monitorowania Mediów Al. Jerozolimskie 53 00-697 Warszawa
INSYS K. Bartkowski, P. Czekała SP. J. ul. Jana Matejki 41/6 60-767 Poznań
Interactions Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53 02-697 Warszawa
Interactive Solutions Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 38 60-623 Poznań
International Data Group Poland SA ul. Jordanowska 12 04-204 Warszawa
Internetowy Dom Mediowy Net SA ul. Jubilerska 10 04-190 Warszawa
IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o. ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17 02-954 Warszawa
ISTV Media Sp. z o.o. ul. Emaus 6/14 30-201 Kraków
Jamel Interactive Sp. z o.o. Sp. J. ul. Leśna 8/3 80-322 Gdańsk
Jellinek Studio, Ryszard Jellinek ul. Grzybowska 37 A 00-855 Warszawa
K2 Internet SA ul. Domaniewska 44a, budynek Platinium 5 02-672 Warszawa
Kalicińscy.com ul. Okrężna 11 A 02-916 Warszawa
Kantar Media Sp. z o.o. ul. Antoniego Słonimskiego 50-304 Wrocław
Kompan.pl Sp. z o.o. ul. Puławska 469 02-844 Warszawa
Leadbullet SA ul. Marszałkowska 58/54 00-545 Warszawa
LEADR Sp. z o.o. ul. Dworkowa 3 00-784 Warszawa
Little Big Data ul. Włodarzewska 80P/Wiertnicza 141 02-393 Warszawa/02-952 Warszawa
Lowe Media Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39, bud. Nefryt IV piętro 02-672 Warszawa
Loyalty Partner Polska Sp. z o.o. ul. Złota 59 00-120 Warszawa
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Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Sp. K. ul. Żwirki 17 90-539 Łódż
Lucini & Lucini Communications LTD 19 Fitzwilliam Place Dublin – Ireland
Marketing Online Centrum Promocji Internetowej Piotr Guziur ul. Sarmacka 28B/77 02-972 Warszawa
Marquard Media Polska Sp. z o.o. ul. Wilcza 50/52 00-679 Warszawa
Maxus – Warszawa Sp. z o.o. ul. Postępu 6 02-676 Warszawa
MEC Sp. z o.o. ul. Żaryna 2B 02-593 Warszawa
Media Direction Sp. z o.o. ul. Ateńska 67 03-970 Warszawa
Media Regionalne Sp. z o.o. ul. Prosta 51/Zamoyskiego 2 00-838 Warszawa/85-063 Bydgoszcz
MediaCom Warszawa Sp. z o.o. ul. Postępu 6 02-676 Warszawa
Mediaflex Sp. z o.o. ul. Wodna 17 30-556 Warszawa
MediaMind Polska Sp. z o.o. ul. Bruna 9/223 02-594 Warszawa
Mediasoft ul. Bandurskiego 34/3 31-515 Kraków
Mexad Sp. z .o.o. ul. Noakowskiego 16/39 00-666 Warszawa
MillionYou Sp. z o.o. ul. Bruna 9/28 / Koszykowa 79A/45 02-594 Warszawa / 02-088 Warszawa
MindShare Polska Sp. z o.o. Żaryna 2B (bud. C) 02-593 Warszawa
Mint Media Sp. z o.o. ul. Pana Wołodyjowskiego 6/118 20-627 Lublin
MKI Sp. z o.o. ul. Św. Sebastiana 20/5 31-049 Kraków
Mobiem Sp. z o.o. ul. Łowicka 54, lok 6 02-531 Warszawa
Mobile Institute SP. J. al. Solidarnosci 117/207 00-140 Warszawa
Mobizzy Sp. z o.o. ul. Paryska 23 A 03-945 Warszawa
Money.pl Sp. z o.o. pl. Grunwaldzki 23 50-365 Wrocław
Murator S.A. al. Wyzwolenia 14 00-570 Warszawa
Nasza Klasa Sp. z o.o. ul. Gen. J.Bema 2 50-265 Wrocław
NetSprint.pl Sp. z o.o. al. Solidarności 74 a 00-145 Warszawa
NextWebMedia Sp. z o.o. ul. Arabska 7 03-977 Warszawa
Novem Sp. z o.o. ul. Balicka 77 30-149 Kraków
Nowoczesna Firma Sp. z o.o. ul. Wiertnicza 141 02-952 Warszawa
nugg.ad AG Rotherstrasse 16 10245 Berlin
o2 Sp. z o.o. zmiana nazwy Grupa Wirtualna Polska Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 177 02-231 Warszawa
oan Sp. z o.o. ul. Wandy Rutkiewicz 9 02-956 warszawa
Omnicom Media Group Sp. z o.o. ul. Ibisa 14 02-812 Warszawa
online media group al. Jerozolimskie 107 02-011 Warszawa
Opcom Grupa Eskadra Sp. z o.o. S.K.A. ul. Fabryczna 20 31-553 Kraków
Optimal IT Sp. z o.o. ul. Wałowa 3 43-430 Skoczów
Optivo GmbH / Sp. z o.o. Oddział w Polsce pl. Piłsudskiego 3 00-078 Warszawa
OS3 Sp. z o.o. ul. PCK 26a 44-200 Rybnik
PENTAGON RESEARCH, Konrad Pudło ul. Fryderyka Skarbka 3a 00-526 Wrocław
Performance Media Sp. z o.o. ul. Idzikowskiego 19 02-704 Warszawa
PIXAD Sp z o.o. ul. Czermakowska 71 00-715 Warszawa
pkt.pl Polskie Książki Telefoniczne Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 69 03-303 Warszawa
Polskapresse Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa
Polskie Badania Internetu Al. Jerozolimskie 65/79, lok. 3.175 00-697 Warszawa
Porwisz i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni ul. Parkowa 7 30-538 Kraków
POSIBLE Worldwide Poland Sp. z o.o. (byłe fortune cookie) ul. Dąbrowskiego 8/7 40-032 Katowice
PoV Sp. z o.o. ul. Filona 16 02-658 Warszawa
Presspublica Sp. z o.o. ul. Prosta 51 00-838 Warszawa
Pride and Glory Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Słowiańska 10B 01-695 Warszawa
Spółka Komandytowo-Akcyjna
Procreate Sp. z o.o. ul. Jakuba Wujka 15/17 61-581 Poznań
Provident PolskaA. ul. Polna 11 00-633 Warszawa
PRZEAGENCJA Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 31 02-697 Warszawa

WSTĘPPolskI rynek Internetowy
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Quercus Sp. z o.o. ul. Zachodnia 70 90-403 Łódź
ReachLocal Poland Sp. z o.o. ul. Dabrówki 10 40-081 Katowice
Redefine Sp. z o.o. al. Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa
Redmobile Sp. z o.o. ul. Rymkiewicza 19 01-644 Warszawa
Replise Poland Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53 02-697 Warszawa
Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 52 02-672 Warszawa
RTB House SA ul. Złota 61/101 00-819 Warszawa
RWE Polska SA Wybrzeże Kościuszkowskie 41 00-347 Warszawa
Sales & More SA ul. Bednarska 7 00-310 Warszawa
SARE SA ul. Piasta 12 44-200 Rybnik
Smart Adserver Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 52 02-672 Warszawa
Smart Adserver SAS 8 rue Saint-Fiacre 75002 Paris
SmartNet Research & Solutions Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 50 lok. 413 00-695 Warszawa
SME Business.pl Sp. z o.o. ul. Domaniewska 47 lok 10 02-672 Warszawa
Socializer SA ul. Racławicka 95 02-634 Warszawa
Socialyse Sp. z o.o. ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa
Sociomantic labs Sp. z o.o. al. Szucha 2/4 m27 00-582 Warszawa
Softhis Sp. z o.o. ul. Mydlarska 4 30-703 Kraków
Społeczności.pl Sp. z o.o. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa
Starcom Sp. z o.o. ul. Domaniewska 44A/ 02-672 Warszawa/

Platinium Business Park ul. Domaniewska 42 02-672 Warszawa
Sunrise System Poland Sp. z o.o. pl. Andersa 3 61-894 Poznań
Supermedia Interactive Sp. z o.o. ul. Jubilerska 10 04-190 Warszawa
Szymańska IP & Media Kancelaria Prawna ul. Śmiała 26 01-523 Warszawa
TBWA Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 34 02-697 Warszawa
Telewizja Polska SA ul. J.P. Woronicza 17 00-999 Warszawa
They.pl IT Investment Group Polska Sp. z o.o. ul. Czerniowiecka 12 02-705 Warszawa
Think Kong Sp. z o.o. ul. Wolska 88 01-141 Warszawa
Trader.com (Polska) Sp. z o.o. ul. Czerska 8/10 00-732 Warszawa
Treehouse Sp. z o.o. ul. Topiel 23 00-342 Warszawa
TVN Media Sp. z o.o. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa
Upgrade Marketing ul. Nowoursynowska 143k/10 02-776 Warszawa
Value Media Sp. z o.o. ul. Altowa 6 02-386 Warszawa
Veneo sp. z o.o. al. Juliusza Słowackiego 5 31-159 Kraków
Vercom Sp. z o.o. ul. Abpa. A. Baraniaka 88 61-131 Poznań
Viacom International Media Networks VIMN Poland Sp. z o.o. / byłe MTVN ul. Domaniewska 49 02-672 Warszawa
Walk & Talk Sp. z o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa
Way2traffic Polska Sp. z o.o. ul. Zawrat 29 02-702 Warszawa
Web Search Factory Polska Sp. z o.o. ul. Rajskich Ptaków 55A 02-816 Warszawa
Widzialni.pl ul. Limanowskiego 8 60-743 Poznań
Wirtualna Polska SA ul. Sienna 75 00-833 Warszawa
Wykop Sp. z o.o. ul. Zakręt 8/ nowy adres Grunwaldzka 182 60-351 Poznań/ 60-166 Poznań
YOYO Marcin Olczykowski ul. 3-go Maja 25 43-300 Bielsko-Biała
ZenithOptimedia Group Sp. z o.o. ul. Domaniewska 42 02-672 Warszawa
Zjednoczenie.com Sp. z o.o. ul. Czyżewskiego 14 80-336 Gdańsk-Oliwa

raport strategiczny IAB Polska
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Jak co roku szerokie grono ekspertów IAB Polska przygotowało dla
Państwa podsumowanie ostatniego roku na polskim rynku interne-
towym. Trudno się oprzeć wrażeniu, że skala trudności tego zadania
wzrasta z każdym rokiem. Wynika to z ogromnej i wciąż rosnącej róż-
norodności trendów, zjawisk, podmiotów i modeli biznesowych.
W tegorocznym raporcie wciąż odnajdziemy dwa podstawowe wąt-
ki, czyli internetowego konsumenta i internetowy rynek. W obydwu
aspektach widzimy obraz dojrzałości i stabilnego rozwoju.

� Polski konsument internetowy
Liczba Polaków z dostępem do internetu stale rośnie, co więcej, po la-
tach stagnacji rok 2013 był rekordowy, jeśli chodzi o przyrost liczby
użytkowników sieci. Oczywiście wciąż mamy w Polsce do czynienia ze
zjawiskiem wykluczenia cyfrowego, które dotyczy 28 proc. gospo-
darstw domowych. Dominującymi przyczynami są brak potrzeby,
odpowiedniego sprzętu oraz umiejętności. Wszystkie te czynniki są
zaadresowane w programie MAiC „Program operacyjny. Polska cyfro-
wa na lata 2014-2020”. Stwarza to podstawy do oczekiwania dalsze-
go rozwoju internetu w Polsce i systematycznego dążenia do średniej
unijnej pod względem penetracji w gospodarstwach domowych.
Trendy w używaniu internetu nie odbiegają znacznie od tendencji
światowych. Według badań IAB aż 54 proc. użytkowników łączy się
z siecią za pośrednictwem smartfona, co powoduje, że ta kategoria
urządzeń wyprzeda po raz pierwszy komputery stacjonarne.
No dobre ugruntowuje się również na polskim rynku zjawisko multi-
screeningu. 69 proc. internautów deklaruje korzystanie z innych ekra-
nów podczas oglądania TV.
Na znaczeniu zyskują treści wideo emitowane online. Prawie wszyscy
użytkownicy sieci (96 proc.) deklarują styczność z takimi treściami, co
stanowi istotny wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wart odno-

towania jest fakt, że istotnym beneficjentem tego rynku są serwisy
oferujące treści nielegalnie.
Ważnym zjawiskiem jest wciąż dynamiczny rozwój e-commerce. Sys-
tematyczną i trwającą od wielu lat tendencją jest rosnący odsetek
konsumentów deklarujących kupowanie w sieci. Handel internetowy
co prawda wciąż stanowi niewielki udział w całości handlu detalicz-
nego (ok. 3 proc.), jednak systematycznie zyskuje na znaczeniu, rosnąc
ok. 20 proc. rok do roku. Obszar związany z zakupami mobilnymi jest
wciąż symboliczny w ujęciu wartościowym. Co ciekawe, tablety, nie
smartfony, są wskazywane jako najpoważniejsza konkurencja dla
komputera w kontekście zakupów, choć na razie nie są często wyko-
rzystywane do tego celu.

� rynek reklamy internetowej
Zwierciadłem zmian związanych z użytkownikami sieci jest polski ry-
nek internetowy. Tegoroczny raport jak co roku charakteryzuje jego
rozwój, skupiając się przed wszystkim na części reklamowej.
Rynek reklamy internetowej, podobnie jak opisana wcześniej pene-
tracja sieci, wykazał stabilny wzrost na poziomie 10,2 proc., osiągając
wartość 2,43 mld złotych. Stawia to internet na pozycji medium ma-
jącego ponad 1/5 udziału w polskim torcie reklamowym. Za obserwo-
walny wzrost reklamy display odpowiada rozwój reklamy wideo i re-
klama w social mediach. Rośnie również reklama SEM oraz ogłoszenia.
Najbardziej dynamiczny rozwój (106 proc.) mimo stosunkowo niewiel-
kiego udziału można przypisać reklamie na urządzeniach mobilnych.
Czytelnicy raportu mogą zapoznać się ze szczegółowym opisem ro-
ku 2013 w kontekście wszystkich dostępnych narzędzi e-marketingu.
Wyraźnie zarysowanym trendem jest upowszechnienie się w niemal
wszystkich obszarach reklamy internetowej technologii umożliwiają-
cej dokładne mierzenie, oznaczanie użytkowników, a w konsekwen-

1.1. Gdzie jesteśmy
i dokąd zmierzamy

Raport strategiczny IAB Polska
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� POLSKI RYNEK INTERNETOWY JEST DOJRZAŁY I STABILNIE SIĘ ROZWIJA.

� WIDAĆ POSTĘPUJĄCE ZRÓŻNICOWANIE, POLSKI RYNEK INTERNETOWY MOŻNA OPISYWAĆ Z WIELU PERSPEKTYW.

� WZRASTA ROLA LEGISLACJI W KONTEKŚCIE RYNKU INTERNETOWEGO.

� MOŻNA SPODZIEWAĆ SIĘ STOPNIOWEGO ZACIERANIA GRANICY MIĘDZY ONLINE I OFFLINE ZARÓWNO Z PERSPEKTYWY
UŻYTKOWNIKÓW, JAK I RYNKU.

Autor: Krzysztof Sobieszek
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cji dążenie do optymalizacji działań. Objawia się to rozwojem automa-
tycznych modeli zakupu, RTB, remarketingu, dokładnego profilowa-
nia i wielu innych. Wydaje się, że przewidywania zeszłorocznego ra-
portu stają się w tym względzie rzeczywistością. Coraz większą wagę
rynek polski zaczyna przywiązywać do danych jako wartości alterna-
tywnej dla powierzchni reklamowej.
Rozdziały poświęcone sieciom reklamowym i agencjom na rynku re-
klamy internetowej już drugi raz pojawiają się w raporcie. Przeczyta-
nie ich jest, zwłaszcza dla pracowników działów marketingu, ważne,
aby wyrobić sobie pełny obraz funkcjonowania różnorodnego rynku.
Tegoroczny raport rozwija również rozdział poświęcony badaniom.
Oprócz opisu zmian w rynkowym standardzie pomiaru, Megapane-
lu, warto zapoznać się z wieloma wartościowymi projektami badaw-
czymi, które IAB zrealizowało w 2013 roku. Na pewno będą one po-
mocne w zrozumieniu mechanizmów reklamy internetowej
i planowaniu skutecznych kampanii. Dołączenie do rozdziału badaw-
czego zagadnień technologicznych i software’owych odpowiada na
wzrost ich wagi w funkcjonowaniu rynku. Rosnąca istotność mediów
społecznościowych znajduje odzwierciedlenie w opisaniu wątku mo-
nitoringu tej przestrzeni w internecie.
W tegorocznym raporcie nie mogło też zabraknąć niezwykle ważnej
kwestii, jaką stanowi legislacja regulująca funkcjonowanie w prze-
strzeni internetu zarówno konsumentów, jak i firm.

� Dokąd zmierzamy?
Z jednej strony, biorąc pod uwagę dojrzałość i stabilny rozwój rynku,
odpowiedź na to pytanie nie powinna nastręczać trudności. Nie mo-
żemy jednak zapominać o dynamice rynku internetowego, który
równolegle do rozwoju głównego nurtu wykształca alternatywne
trendy i modele biznesowe. Historia udowodniła, że potrafi się to
wydarzać w bardzo szybkim tempie.
Na pewno niezwykle istotny w nadchodzących latach, zarówno dla
konsumentów, jak i rynku będzie trend„internetu rzeczy”. W ciągu kil-
ku lat otoczymy się miliardami podłączonych do sieci urządzeń. Już
dziś widzimy wzrost ważności urządzeń mobilnych jako narzędzia,
lecz nie chodzi jedynie o nasze smartfony czy tablety. Technologia za-
cznie przenikać nasze ubrania, samochody i sprzęty domowe. W ta-
kim świecie marketing niezmienie związany będzie z technologią,
ogromnymi strumieniami danych i personalizacją, jednak te zjawiska
stopniowo opuszczać będą przestrzeń używanych przez nas ekranów.
Granice online i offline mogą ulec zatarciu. Ten trend na nowo posta-
wi pytania o istotę internetu jako takiego i skłaniając rynek do wy-
kształcania innowacyjnych modeli i praktyk.
Pozytywnym akcentem w tym kontekście jest rosnąca liczba pol-
skich młodych spółek związanych z sektorem internetowym, które bez
kompleksów radzą sobie na rynkach międzynarodowych. Można ży-
czyć sobie, aby było ich w przyszłości jeszcze więcej.

ROZDZIAŁ �PolskI Rynek InteRnetowy
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1.2. Dostęp do internetu
na świecie i w Polsce

��

� Internet w krajach Unii europejskiej
Systematycznie rośnie udział gospodarstw domowych podłączonych
do internetu w krajach członkowskich Unii Europejskiej, choć tempo
wzrostu nie jest już tak wysokie jak np. w latach 2006-2011 (zanoto-
wano wtedy przyrost o 26 pkt proc.). W 2009 roku 66 proc. gospo-
darstw domowych korzystało z internetu. W roku 2013 odsetek ten był
wyższy o 13 pkt proc. i wynosił 79 proc. Wśród 28 krajów unijnych li-
derem w dostępie do internetu jest Holandia (95 proc.), a także Luk-
semburg, Dania i Szwecja. W każdym z tych krajów penetracja inter-
netu przekracza 90 proc. Polska ze wskaźnikiem 72 proc. znajduje się
na 18. miejscu wśród krajów Unii, 7 pkt proc. poniżej średniej unijnej.
Dystans ten jest stały w ostatnich pięciu latach i wynosi 6-7 pkt proc.

� Penetracja internetu w Polsce
W 2013 r. dostęp do internetu miało 72 proc. gospodarstw domo-
wych. Odsetek ten był wyższy o 2 pkt proc. niż w poprzednim roku.
Dynamika przyrostu udziału gospodarstw domowych z dostępem do
internetu zaczyna wyhamowywać. Na przełomie 2009/2010
i 2010/2011 wynosiła 4 pkt proc., w kolejnych latach zaś 3 i 2 pkt proc.
Z danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2013 wynika, że odse-
tek gospodarstw domowych mających dostęp do internetu jest zróż-
nicowany zależnie od typu gospodarstwa i stopnia urbanizacji miej-
sca zamieszkania.
W gospodarstwach domowych z dziećmi penetracja internetu wyno-
si aż 93 proc., podczas gdy w gospodarstwach bez dzieci 61 proc. Wy-
nikać to może z faktu, iż w tych pierwszych dominują rodzice w mło-
dym i średnim wieku, a więc z grup, które korzystają częściej
z internetu. Poza tym w gospodarstwach tego typu komputer (a wraz
z nim internet) staje się coraz bardziej niezbędny do wspomagania
procesu edukacji dzieci.

Tradycyjnie internet jest powszechniejszy w dużych miastach (pene-
tracja 77 proc.) niż małych (71 proc.) czy na obszarach wiejskich (68
proc.). Choć różnice zaczynają się powoli wyrównywać – w 2009 róż-
nica między obszarami wiejskimi a dużymi miastami wynosiła 14 pkt
proc., obecnie 9 pkt proc. Podobnie w przypadku obszarów o wyso-
kiej i niskiej urbanizacji. Jeszcze pięć lat temu różnica wynosiła 13 pkt

� 2013 TO REKORDOWY ROK POD WZGLĘDEM PRZYROSTU
LICZBY INTERNAUTÓW W POLSCE.

� CO TRZECI POLAK NIE WIDZI POWODU, DLA KTÓREGO
MIAŁBY ZACZĄĆ KORZYSTAĆ Z ZASOBÓW SIECI.

� W LATACH 2014-2020 MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CY-
FRYZACJI PRZEZNACZY 8 MLD ZŁ ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH
NA PROGRAM CYFRYZACJI KRAJU.
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Autor: Sławomir Pliszka

Odsetek gospodarstw domowych z dostępem do internetu [w proc.]
Źródło danych: Eurostat, 2014; Okres danych: 2009-2013

Kraj 2009 2010 2011 2012 2013
Unia Europejska (28 krajów) 66 70 73 76 79
Holandia 90 91 94 94 95
Luksemburg 87 90 91 93 94
Dania 83 86 90 92 93
Szwecja 86 88 91 92 93
Finlandia 78 81 84 87 89
Niemcy 79 82 83 85 88
Wielka Brytania 77 80 83 87 88
Francja 69 74 76 80 82
Irlandia 67 72 78 81 82
Austria 70 73 75 79 81
Belgia 67 73 77 78 80
Estonia 63 68 71 75 80
Malta 64 70 75 77 79
Słowacja 62 67 71 75 78
Słowenia 64 68 73 74 76
Czechy 54 61 67 65 73
Łotwa 58 60 64 69 72
Polska 59 63 67 70 72
Węgry 55 60 65 69 71
Hiszpania 54 59 64 68 70
Włochy 53 59 62 63 69
Chorwacja 50 56 61 66 65
Cypr 53 54 57 62 65
Litwa 60 61 60 60 65
Portugalia 48 54 58 61 62
Rumunia 38 42 47 54 58
Grecja 38 46 50 54 56
Bułgaria 30 33 45 51 54
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proc. na korzyść regionów o wysokim zurbanizowaniu. Obecnie sta-
nowi już 9 pkt proc. (76 proc. versus 67 proc.).
Po kilku latach stagnacji (2010-2012) w 2013 zanotowano aż 9-proc.
wzrost liczby internautów w Polsce. Obecnie z internetu korzysta

21,1 mln osób w wieku 7+. Po rekordowym 2009, kiedy przybyło
1,7 mln internautów, w kolejnych latach notowano tendencję spad-
kową: w 2010 przybyło 1,02 mln internautów, w 2011 było to 822 tys.,
w 2012 zaś zaledwie 302 tys. W ubiegłym roku zanotowano wzrost aż
o 1,77 mln osób, z czego najwięcej w grupach wiekowych 35-44 (500
tys. osób), 25-34 (456 tys.) oraz 55 lat i więcej (423 tys. osób).

Liczba internautów w Polsce w wieku 7+ w latach 2005-2013
Źródło danych: Millward Brown/PBI; Dane za okres: grudzień 2005-2013

Głównym celem korzystania z internetu pozostaje komunikowanie się
za pośrednictwem poczty elektronicznej (82 proc. internautów), a tak-
że wyszukiwanie informacji o towarach i usługach (72 proc.). Popular-
ne jest również korzystanie z bankowości online (51 proc.), słuchanie
radia i oglądanie telewizji online (45 proc.), czytanie, pobieranie cza-
sopism online (43 proc.) oraz poszukiwanie informacji dotyczących
zdrowia (42 proc.).

� Wykluczenie cyfrowe
28 proc. gospodarstw domowych w Polsce nie ma internetu (29,5
proc. w 2011). Od lat powód jest ten sam – brak potrzeby. Wskazuje
na niego ponad połowa (57 proc.) gospodarstw domowych bez inter-
netu. Powód ten staje się coraz bardziej dominujący. Jeszcze w 2007
roku mogliśmy mówić o trzech grupach przyczyn: braku potrzeby,
kwestiach finansowych (koszt dostępu), a także związanych z brakiem
odpowiedniego sprzętu dostępowego (komputer). Od tamtej pory
dwa ostatnie powody systematycznie tracą na znaczeniu.

� Polska Cyfrowa 2014-2020
W grudniu 2013 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji opublikowa-
ło dokument„Program Operacyjny. Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”,
który jest unijnym programem cyfryzacji kraju. Budżet projektu wy-
nosi 8 mld zł, planowane działania ujęto zaś w trzech osiach priory-
tetowych: powszechny dostęp do szybkiego internetu, e-administra-
cja i otwarty rząd oraz cyfrowa aktywizacja społeczeństwa.
W ramach osi szybkiego internetu finansowane będą projekty infra-
strukturalne, których celem jest wyrównanie różnic terytorialnych
w dostępie do łączy o wysokiej przepustowości, tak aby w 2020 roku
każdy użytkownik internetu miał dostęp do łączy o przepustowości
co najmniej 30 Mb/s (obecnie ¾ łączy pozwala osiągnąć prędkość
maksymalną 10 Mb/s).

ROZDZIAŁ �PolskI Rynek InteRnetowy

Gospodarstwa domowe posiadające dostęp do internetu w domu [w proc.]
Źródło danych: Eurostat, 2014; Okres danych: 2009-2013

2009 2010 2011 2012 2013
Ogółem 59 63 67 71 72
wg typu gospodarstwa domowego
Gospodarstwa z dziećmi 75 83 88 92 93
Gospodarstwa bez dzieci 50 54 56 60 61
wg miejsca zamieszkania
Duże miasta 65 69 72 76 77
Mniejsze miasta 60 65 67 70 71
Obszary wiejskie 51 56 61 66 68
wg stopnia urbanizacji
Niski 52 59 62 66 67
Średni 58 62 68 71 71
Wysoki 65 68 71 75 76
wg regionu
Polska wschodnia 55 59 63 69 71
Polska centralna 59 64 67 72 73
Polska zachodnia 61 66 69 68 70

Powody braku dostępu do internetu w gospodarstwach domowych
w latach 2007-2013 [w proc.]
Źródło danych: Diagnoza Społeczna 2013; Dane za okres: 2007-2013

2007 2009 2011 2013
Internet nie jest nam potrzebny 47% 50% 44% 57%
Brak odpowiedniego sprzętu 45% 37% 31% 30%
Brak odpowiednich umiejętności 10% 29% 26% 27%
Koszt dostępu jest zbyt duży 40% 32% 22% 20%
Wystarczające możliwości korzystania z internetu 7% 5% 4% 3%
Inny powód 9% 8% 4% 4%
Brak możliwości technicznych 13% 7% 3% 4%
Zamierzamy założyć dostęp w tym roku 8% 5% 2% 2%
Internet nie oferuje nic ciekawego 1% 2% 1% 2%
Internet może być szkodliwy 4% 2% 1% 1%
Względy prywatności lub bezpieczeństwa 2% 2% 1% 1%

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

21 111 258

19 336 279

19 033 662

18 211 111

17 193 434

15 461 376

14 063 506

13 126 619

9 554 001
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Z kolei oś e-administracja ma zapewnić Polakom szeroki dostęp on-
line do najpowszechniejszych usług publicznych, jak np. załatwianie
spraw obywatelskich, prowadzenie działalności gospodarczej, rynku
pracy czy ochrony zdrowia. Będzie to realizowanie poprzez zwiększa-
nie puli dostępnych e-usług, usprawnienie działalności urzędów w za-
kresie elektronicznego obiegu dokumentów, a także zwiększenie do-
stępności do danych i informacji będących w posiadaniu instytucji
publicznych.
Wreszcie oś zwiększania kompetencji cyfrowych Polaków skupiać się
będzie z jednej strony na aktywizowaniu osób, które nie korzystają

z internetu (około 9 mln dorosłych Polaków), z drugiej zaś na podno-
szeniu kwalifikacji osób, które korzystają z sieci w ograniczonym stop-
niu. Przewidziano między innymi kampanie informacyjno-edukacyj-
ne, co wydaje się szczególnie ważne w świetle tego, że osoby, które
nie korzystają z internetu, nie widzą takiej potrzeby. Pokazanie, w ja-
ki sposób korzystanie z internetu może podnieść jakość codzienne-
go życia, np. w dostępie do produktów, usług czy informacji, może być
skutecznym narzędziem zwiększania świadomości cyfrowej Polaków.

Raport strategiczny IAB Polska

Internet 2014
dodatek do„Media &Marketing Polska”• czerwiec 2014

Violetta Szymanek, doradca ministra,
departament społeczeństwa informacyjnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Grono użytkowników internetu stale rośnie. Nadal jednak mamy w Polsce sporą grupę nieinternautów, którą
będziemy starali się ograniczać, realizując wspomniany Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Według GUS
9,8 mln osób w Polsce nie korzystało z internetu w 2013 r. – 8,6 mln z powodu braku umiejętności. Wśród

nich 7,6 mln ma 45 lat i więcej, z czego 5 mln jest jeszcze w wieku produkcyjnym (45-64 lata). To wielka grupa
osób z mniejszymi szansami na rynku pracy, pozbawionych możliwości ze świata cyfrowego, a co więcej, jest to
grupa stracona dla całego e-biznesu. Kształtowanie kompetencji cyfrowych leży więc w interesie znacznie większej
części społeczeństwa niż tylko same osoby bez umiejętności internetowych.
Drugą grupą, na której potrzeby chciałabym zwrócić uwagę, są osoby niepełnosprawne (4,7 mln). Nawet niepełno-

sprawni posiadający odpowiednie kompetencje bywają wykluczani cyfrowo przez twórców niedostępnych stron internetowych.
Dostępny serwis internetowy, spełniający standardy WCAG 2.0, oznacza wygodne i intuicyjne użytkowanie jego zasobów przez osoby
niepełnosprawne (niewidomi, niedowidzący, głusi, niedosłyszący oraz głucho-niewidomi, z najróżniejszymi ograniczeniami ruchowymi),
ale także przez seniorów, obcokrajowców, ludzi z niższym możliwościami intelektualnymi oraz osoby niezamożne, które często posłu-
gują się starszym sprzętem lub oprogramowaniem. Jednocześnie dostępny serwis jest łatwiejszy w obsłudze dla tysięcy użytkowników
nowoczesnych technologii mobilnych. Wszyscy ci ludzie stanową potężną grupę potencjalnych konsumentów, dla których warto pro-
jektować dostępne strony internetowe i usługi.
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� Profil polskiego internauty
Wśród polskich internautów odsetek mężczyzn i kobiet jest niemal-
że identyczny. Użytkownicy sieci to w 51 proc. kobiety i w 49 proc.
mężczyźni (w 2012 roku proporcja wynosiła 50/50). Wyraźniejsza
przewaga udziału kobiet jest widoczna w przedziałach wiekowych
15-24 lata (13 proc. kobiet vs. 9 proc. udział mężczyzn) oraz 25-35 lat
(14 proc. kobiet i 11 proc. mężczyzn). Z kolei mężczyźni mają większy
udział w grupie wiekowej 35 lat i więcej (23 proc. vs. 19 proc.).

Profil użytkowników internetu wg płci i wieku (2013)
Źródło danych: Millward Brown; Megapanel PBI/Gemius; Dane za okres: XII 2013

Najliczniejszą grupą wiekową polskich internautów nadal są osoby
między 15. a 35. rokiem życia, stanowiące niemalże połowę (47 proc.)
ogółu internautów. Kolejną pod względem liczebności grupą inter-
nautów są osoby w wieku 35-44 lata (18 proc.). Osoby najmłodsze
(7-14 lat) i najstarsze (45 lat i więcej) stanowią 1/3 internautów.
W porównaniu z 2012 rokiem zaszły minimalne, oscylujące wokół
1 pkt proc., zmiany udziału poszczególnych grup wiekowych.

Profil użytkowników internetu wg wieku (2012-2013)
Źródło danych: Millward Brown; Megapanel PBI/Gemius

W porównaniu z ogółem populacji w Polsce internauci charakteryzu-
ją się wyższym niż przeciętny statusem społecznym i majątkowym
oraz lepszym wykształceniem. Osoby z wyższym wykształceniem sta-
nowią aż 28 proc. internautów. Najliczniejsza grupa to osoby z wy-
kształceniem średnim oraz niepełnym średnim: 32 proc. Struktura
wykształcenia zmieniła się nieznacznie w porównaniu z latami po-
przednimi: zwiększył się udział osób z wykształceniem wyższym oraz
zawodowym (w obu przypadkach o 3 pkt proc.).

Profil użytkowników internetu wg wykształcenia (2012-2013)
Źródło danych: Millward Brown; Megapanel PBI/Gemius

1.3. Użytkownicy internetu w Polsce

ROZDZIAŁ �PolskI Rynek InteRnetowy

Autor: Sławomir Pliszka
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Należy pamiętać, że wykształcenie podstawowe jest właściwe głów-
nie najmłodszym użytkownikom internetu. Osoby z wykształceniem
podstawowym stanowią nadal istotną część grupy 15-24, jednak po-
wyżej 25. roku są już ewenementem. Najliczniejsza grupa wiekowa
(25-34 lata) ma w przeważającej większości wykształcenie średnie
lub wyższe, podobnie w przypadku grup starszych.
Także struktura statusu zawodowego internautów jest prawie iden-
tyczna jak rok temu. Najliczniejszą grupę osób korzystających z sieci
stanowią uczniowie i studenci – 25 proc. Dość liczną grupę stanowią
osoby należące do kadry kierowniczej, specjaliści, przedstawiciele
wolnych zawodów i właściciele firm: łącznie stanowią one 22 proc. in-
ternautów. Emeryci i renciści, bezrobotni oraz gospodynie domowe
stanowią 17 proc.

Profil użytkowników internetu wg grupy zawodowej (2012-2013)
Źródło danych: Millward Brown; Megapanel PBI/Gemius

Ponad ¼ internautów (27 proc.) deklaruje, że nie uzyskuje żadnych do-
chodów. Pokrywa się to ze strukturą statusu zawodowego osób ko-
rzystających z internetu, gdzie 25 proc. to osoby uczące się. 12 proc.
użytkowników sieci odmówiło odpowiedzi na pytanie o zarobki.
Wśród osób, które zgodziły się ujawnić wysokość swoich zarobków,
największy udział internautów (26 proc.) deklaruje zarobki na pozio-
mie od 1001 do 2000 zł netto. Wśród pozostałych zarabiających:
15 proc. deklaruje zarobki w przedziale 2001-3000 zł, 8 proc. zarabia
do 1000 zł, a 11 proc. według deklaracji uzyskuje dochody powyżej
3000 zł miesięcznie.

Profil użytkowników internetu wg dochodu własnego netto (2013)
Źródło danych: Millward Brown; Megapanel PBI/Gemius

Województwem o największej liczbie internautów jest nadal mazowiec-
kie (13 proc.), choć jego udział zmniejszył się o 3 pkt proc. w stosunku
do 2012 roku. Na następnych miejscach znajdują się województwa: ślą-
skie (12 proc.), małopolskie i wielkopolskie (po 9 proc.) oraz dolnoślą-
skie (8 proc.). Najmniejszy udział internautów jest w województwach:
lubuskim, opolskim, świętokrzyskim i podlaskim (po 3 proc.).

Profil użytkowników internetu wg województwa (2012-2013)
Źródło danych: Millward Brown; Megapanel PBI/Gemius
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Pomimo zdecydowanie większej dostępności internetu w najwięk-
szych miastach i aglomeracjach najliczniejszą grupę internautów ze
względu na miejsce zamieszkania stanowią osoby mieszkające na wsi
– blisko 4 na 10 osób (37 proc.). W miastach od 20 do 100 tys. miesz-
ka jedna trzecia internautów (32 proc.), w miastach powyżej 100 tys.
zaś pozostałe 31 proc.

Profil użytkowników internetu: wg wielkości miejscowości (2012-2013)
Źródło danych: Millward Brown; Megapanel PBI/Gemius

� Aktywność polskich internautów
Polscy internauci korzystają z sieci w sposób bardzo intensywny. Co-
dziennie lub prawie codziennie jest online 68 proc. z nich, a niemal-
że co czwarty internauta (23 proc.) surfuje w sieci kilka razy w tygo-
dniu. Korzystanie z internetu rzadziej niż raz w tygodniu deklaruje
zaledwie 3 proc. internautów.
Statystyczny polski internauta spędza miesięcznie w sieci ponad 29
godzin i pod względem tego wskaźnika polscy internauci są w euro-
pejskiej czołówce. Więcej czasu od Polaków spędzają w sieci tylko in-
ternauci z Wielkiej Brytanii (37,3 godziny), Turcji (31 godzin) oraz Ho-
landii (blisko 30 godzin). Średnia europejska wynosi blisko 27 godzin.

� Platformy dostępu do internetu
Komputer/laptop, który znajdziemy w 64 proc. polskich gospodarstw
domowych, pozostaje najpowszechniejszym urządzeniem dostępo-
wym do internetu. Jednak w ostatnich dwóch latach urządzeniom sta-
cjonarnym wyrósł poważny konkurent w postaci urządzeń mobil-
nych: smartfonów i tabletów. Urządzenia te w mniejszym stopniu

pozyskują nowych użytkowników internetu, lecz bardziej sprawiają,
że obecni internauci zaczynają korzystać z niego wieloplatformowo.
W pierwszym kwartale 2012 roku z internetu w smartfonie korzysta-
ło 33 proc. internautów. Pod koniec 2013 roku odsetek ten wzrósł do
57 proc. Głównie za sprawą urządzeń z Androidem, które zdominowa-
ły rynek tych urządzeń. Otwarty system oraz względnie niska cena
urządzeń spowodowały, że skutecznie konkurują z należącym do Ap-
ple systemem iOS. Jednak prawdziwy przełom w nadchodzącym ro-
ku na rynku urządzeń dostępowych mogą spowodować tablety, któ-
re wypierają z rynku netbooki dzięki niskiej cenie. Wartość rynku
sprzedaży tych urządzeń wyniosła w 2013 roku w Polsce 230 mln eu-
ro, prognozy na 2014 rok mówią zaś o 260 mln euro (wzrost
o 13 proc.). W przeliczeniu na liczbę urządzeń w 2013 roku sprzeda-
no w Polsce 1,4 mln tych urządzeń, prognoza na 2014 rok mówi zaś
o 2 mln sztuk. W dużej mierze za sprawą polskich producentów (Man-
ta, GoClever, Pentagram, Lark, Modecon, Tracer), którzy opanowali już
około 30 proc. rynku.

ROZDZIAŁ �PolskI Rynek InteRnetowy
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Profil użytkowników internetu: wg częstości korzystania (2012-2013)
Źródło danych: Millward Brown; Megapanel PBI/Gemius
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Top 20 witryn według liczby użytkowników na przestrzeni roku
Źródło: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2012 – grudzień 2013

Rok 2013 przyniósł ożywienie po lekkiej stagnacji, która pojawiła się
w 2012 roku. W ciągu ostatnich miesięcy w internecie pojawiło się
ponad 1,7 mln nowych użytkowników (w 2012 roku jedynie 300 tys.).
W grudniu 2013 już 21 111 258 Polaków korzystało z sieci. Dynamikę
na rynku internetowym spowodowała również zmiana w sposobie
grupowania witryn oraz zmiany właścicielskie stron – łączenie się
lub podział grup. Wśród największych graczy pojawiły się takie grupy
jak: Grupa Allegro – GG, Grupa Onet – RASP, Grupa Polskapresse
– Media Regionalne czy Grupa Murator – Time. Ponadto niemal
wszystkie Grupy i witryny znajdujące się w rankingu top 20 zyskały
widownię. Wyjątkiem były Grupa O2 i Grupa Nk.pl.
W całym 2013 roku na 1. miejscu w rankingu znajdowała się Grupa
Google, w grudniu 2013 odwiedziło ją niemal 19 mln (18 841 693) in-
ternautów, co oznacza, że dziewięciu na dziesięciu internautów korzy-
sta ze stron Google (89,0 proc.). Na 2. miejscu znalazła się Grupa Al-

legro – GG z widownią przekraczającą 16 mln (13 656 454) osób. Gru-
pa powstała z połączenia dwóch grup – Allegro, zajmującej w grud-
niu 2012 8. miejsce, oraz GG Network, będącej na 11. miejscu w ran-
kingu. 3. miejsce utrzymał wciąż rosnący w siłę Facebook. W ciągu
roku Facebook zwiększył zasięg wśród internautów z 69,4 do 72,7
proc., przekraczając w grudniu 2013 liczbę 15 mln użytkowników
(15 39 946).
Z 2. na 4. miejsce spadł YouTube.com, liczący 14 914 019 użytkow-
ników. Na 5. miejscu pojawiła się nowa w zestawieniu Grupa Onet
– RASP, mająca 14 815 452 widzów miesięcznie. Powstała ona po-
przez połączenie 4. w 2012 roku Grupy Onet z 13. Grupą Ringier
Axel Springer. Mimo 1,5 mln nowych użytkowników Grupa Wirtu-
alna Polska utrzymała się na tej samej, 6., pozycji co w zeszłym ro-
ku. Mające widownię na poziomie 12 mln Grupy Gazeta.pl i Inte-
ria.pl spadły w rankingu o jedną pozycję – Grupa Gazeta.pl na 7.
(12 386 429 użytkowników) i Grupa Interia.pl na 8. (12 229 930
użytkowników). 9. zachowała wikipedia.org, którą odwiedzało pra-
wie 10 mln osób miesięcznie (9 869 668). Na 10. miejscu pozosta-
ła Grupa O2, która w ciągu roku straciła 185 tys. internautów
(z 9 081 447 do 8 896 050).
Część witryn będących w 2012 roku w drugiej dziesiątce, pozostała
tam również w 2013, jednak ich pozycja w rankingu zmieniła się.
W roku 2013 mniej internautów odwiedzało witryny w ramach grup
Microsoft oraz Edipresse, przez co w grudniu 2012 osiągnęły niższe
miejsca. Za to Grupa Murator – Time i Grupa TVN awansowały w ran-
kingu. W 2013 roku w top 20 pojawiło się kilku debiutantów
– ask.com, szukaj.com oraz nowe Grupa Polskapresse – Media Regio-
nalne i Grupa Cyfrowy Polsat. Pośród nich największy wzrost zanoto-
wała witryna ask.com, która od grudnia 2012 zyskała 4,2 mln no-
wych użytkowników, zmieniając pozycję w rankingu o 28 oczek
(z 2 108 643 do 6 355 103). Jedynie Grupa Nk.pl (7 110 326 użytkow-
ników) oraz filmweb.pl (4 651 821 użytkowników) utrzymały swoje po-
zycje w rankingu w stosunku do poprzedniego roku.

� Popularność grup witryn i witryn
niezgrupowanych według łącznego czasu
spędzanego na danej witrynie/grupie witryn

Czas spędzany na stronie internetowej jest niewątpliwie jednym
z najważniejszych wskaźników opisujących popularność stron WWW
wśród internautów.

1.4.Witryny internetowe

Raport strategiczny IAB Polska

Internet 2014
dodatek do„Media &Marketing Polska”• czerwiec 2014

Autor: Joanna Ciemniewska

12.2012 01.2013 02.2013 03.2013 04.2013 05.2013 06.2013 07.2013 08.2013 09.2013 10.2013 11.2013 12.2013

18 000 000

16 000 000

10 000 000

8 000 000

6 000 000

4 000 000

2 000 000

0

Grupa Google
Grupa Allegro - GG
facebook.com
youtube.com
Grupa Onet - RASP
Grupa Wirtualna Polska
Grupa Gazeta.pl

Grupa Interia.pl
wikipedia.org
Grupa O2
Grupa Polskapresse - Media Regionalne
Grupa Nk.pl
ask.com
Grupa Murator - Time

szukaj.com
Grupa TVN
Grupa Cyfrowy Polsat
Grupa Microsoft
Grupa Edipresse.pl
�lmweb.pl

IAB 2014 rozdz.I.qxp:Layout 1  1-07-14  13:45  Page 20



��

Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych
audytem site-centric według miesięcznego czasu
Źródło: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2012 – grudzień 2013

W grudniu 2013 na pierwszym miejscu wśród witryn objętych audy-
tem site-centric pod względem spędzanego czasu znajdowała się
Grupa Onet – RASP. Internauci spędzili na witrynach, należących do
grupy, łącznie 76 876 977 godzin (więcej niż rok temu o 5,6 mln go-
dzin). Mimo to, biorąc pod uwagę średni miesięczny czas spędzony
przez użytkownika na witrynie, internauci przebywali na stronach
Grupy Onet – RASP 43 min 58 s krócej niż przed rokiem (z 05 godzin
34 min na 04 godzin 50 min). Na drugim miejscu znalazł się zeszłorocz-
ny lider się Grupa Wirtualna Polska (71 178 628 godziny), a na trzecim
Grupa Allegro-GG (65 704 844 godziny). W ciągu roku pozycja grup
Interia.pl, Murator-Time oraz Filmweb.pl nie zmieniła się. Czas spędza-
ny na stronach grup Gazeta.pl, TVN, Eurozet i Polskapresse – Media Re-
gionalne zwiększył się w stosunku do 2012 roku, a w przypadku stron
należących do grup O2, Społeczności.pl i Polskie Radio oraz strony
wiocha.pl zmniejszył się. Po raz pierwszy w zestawieniu Top 20 wg cza-
su spędzonego na stronie, pojawiła się Grupa Demotywatory.pl,
gry.pl, Grupa Cyfrowy Polsat, photoblog.pl, cda.pl oraz ling.pl. Jednak
internauci spędzili na tych witrynach maksymalnie 7 mln godzin.

� Popularność grup witryn i witryn
niezgrupowanych objętych audytem
site-centric według liczby odsłon
oraz średniego czasu na użytkownika

ROZDZIAŁ �PolskI Rynek InteRnetowy

Grupa Allegro – GG
Grupa Onet – RASP

Grupa Wirtualna Polska
Grupa Interia.pl

Grupa O2.pl
Grupa Społeczności.pl

Grupa Demotywatory.pl
Grupa Polskapresse – Media Regionalne

Filmweb.pl
Gry.pl

Grupa TVN
Photoblog.pl

Ulub.pl
Wiocha.pl

Grupa Cyfrowy Polsat
Grupa Murator – Time

Cda.pl
Grupa Edipresse

Grupa Szafa.pl miliony

0 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00

lp. nazwa czas krajowy ogółem [godz:min:s]
1 Grupa Onet – RASP 76 876 977
2 Grupa Wirtualna Polska 71 178 628
3 Grupa Allegro – GG 65 704 844
4 Grupa Interia.pl 50 725 029
5 Grupa Gazeta.pl 19 775 019
6 Grupa TVN 19 124 799
7 Grupa O2 14 629 454
8 Grupa Murator – Time 8 034 956
9 Grupa Demotywatory.pl 7 039 277

10 Grupa Eurozet 5 671 309
11 Grupa Społeczności.pl 5 145 255
12 Gry.pl 4 869 439
13 Grupa Cyfrowy Polsat 4 229 873
14 Grupa Polskie Radio 4 159 588
15 Grupa Polskapresse – Media Regionalne 3 357 851
16 Filmweb.pl 2 401 495
17 Photoblog.pl 1 970 056
18 Wiocha.pl 1 884 120
19 Cda.pl 1 649 099
20 Ling.pl 1 442 862

lp. węzeł odsłony krajowe ogółem
1 Grupa Allegro – GG 4 148 232 959
2 Grupa Onet – RASP 2 500 604 521
3 Grupa Wirtualna Polska 2 198 063 615
4 Grupa Interia.pl 977 943 647
5 Grupa Gazeta.pl 754 161 784
6 Grupa O2 709 309 168
7 Grupa Społeczności.pl 403 674 514
8 Grupa Demotywatory.pl 281 164 617
9 Grupa Polskapresse – Media Regionalne 246 695 432

10 Filmweb.pl 244 315 433
11 Gry.pl 135 269 460
12 Grupa TVN 132 223 245
13 Photoblog.pl 124 492 923
14 Ulub.pl 86 323 638
15 Wiocha.pl 82 221 366
16 Grupa Cyfrowy Polsat 75 256 780
17 Grupa Murator – Time 68 141 357
18 Cda.pl 65 369 646
19 Grupa Edipresse.pl 64 991 532
20 Grupa Szafa.pl 43 775 726
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W 2013 roku pierwsze trzy witryny nie zmieniły swojej pozycji w ran-
kingu według liczby odsłon oraz spędzanego czasu na stronie. Nadal
najczęściej odwiedzanymi były grupy: Allegro – GG, Onet – RASP
i Wirtualna Polska. W grudniu 2013 średnia liczba odsłon na użytkow-
nika dla pierwszych trzech witryn wynosiła: Grupa Allegro – GG
– 241,0 odsłony, Grupa Onet – RASP – 150,5 odsłony, a Grupa Wirtu-
alna Polska – 146,7 odsłony. Większość witryn zajęła zbliżone miejsca
w rankingu do 2012 roku, a pojawienie się nowych graczy w zesta-
wieniu łączyło się bezpośrednio z włączeniem ich do pomiaru site-
-centric.

Biorąc pod uwagę średni czas w ciągu miesiąca spędzany przez użyt-
kownika na stronie, na pierwszym miejscu pojawiła się Grupa Euro-
zet, która zatrzymywała swoich odwiedzających średnio na 08 godzin
46 minut 51 sekund. Kolejnymi najdłużej przeglądanymi witrynami
były Ling.pl (6 godz. 43 min) oraz Grupa Wirtualna Polska (5 godz. 03
min). Czwarta Grupa Onet – RASP była odwiedzana średnio przez
5 godzin, a piąta Grupa Interia.pl oraz szósta Grupa Allegro – GG by-
ły odwiedzane średnio przez 4 godziny. Kolejne, należące do witryn
z pierwszej dziesiątki to: Grupa TVN, Grupa Społeczności.pl, Grupa Pol-
skie Radio i Kreskoweczki.pl.

� Popularność kategorii tematycznych
według zasięgu

Popularność kategorii tematycznych na przestrzeni roku
Źródło: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2012 – grudzień 2013

Niezmiennie od kilku lat najbardziej popularną kategorią witryn jest
Kultura i rozrywka – 99,2 proc. internautów odwiedza strony o tym
profilu. W porównaniu z 2012 rokiem kolejność kategorii w rankingu
popularności w ciągu roku często się zmieniała. O drugie miejsce
w rankingu walczyły witryny i serwisy z kategorii Społeczności
(90,0 proc.) oraz Wyszukiwarki i katalogi (84,6 proc.). Strony związane
ze Stylem życia oraz Firmowe, zamieniły się miejscami – czwartym
i piątym i odnotowały kolejno 90,0 i 84,6 proc. zasięgu. Z ósmego miej-
sca na szóste w ciągu ostatniego roku awansowała kategoria E-com-
merce (81,3 proc.). Z tego powodu o jedną pozycję w rankingu spa-
dły kategorie Informacje i publicystyka (80,2 proc.) i Komunikacja
(76,2 proc.). Podobnie jak w zeszłym roku na kolejnych trzech miej-
scach, dziewiątym, dziesiątym i jedenastym, pozostały trzy kategorie:
Nowe technologie (74,0 proc.), Edukacja (62,8 proc.) oraz Biznes, finan-
se, prawo (61,7 proc.). Poza nimi na niższych pozycjach niż w poprzed-
nim roku pojawiły się kategorie Sport, Hosting i Publiczne. Natomiast
wyżej w rankingu znalazły się Motoryzacja Mapy i lokalizatory oraz Tu-
rystyka. Erotyka, Budownictwo, nieruchomości oraz Praca pozostały
na tych samych pozycjach w rankingu co w poprzednim roku.
Zmiany w rankingu były spowodowane głównie zmniejszeniem się
widowni niektórych kategorii. W ciągu ostatnich 12 miesięcy
największe spadki zanotowały kategorie Komunikacja (o 7,2 pkt proc.)
oraz Informacje i publicystyka (o 7,1 pkt proc.). Za to w tym czasie
Motoryzacja zyskała najwięcej nowych użytkowników (6,3 pkt proc.).
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lp. węzeł czas krajowy ogółem [godz:min:s]
1 Grupa Eurozet 08:46:51
2 Ling.pl 06:43:29
3 Grupa Wirtualna Polska 05:03:17
4 Grupa Onet – RASP 04:50:21
5 Grupa Interia.pl 03:59:47
6 Grupa Allegro – GG 03:51:19
7 Grupa TVN 03:27:47
8 Grupa Społeczności.pl 02:55:46
9 Grupa Polskie Radio 02:54:22

10 Kreskoweczki.pl 01:50:16
11 Gry.pl 01:36:15
12 Grupa Demotywatory.pl 01:30:20
13 Grupa O2 01:27:45
14 Realmadrid.pl 01:27:22
15 Grupa Gazeta.pl 01:25:32
16 Photoblog.pl 01:22:06
17 Grupa Puls Biznesu 01:21:51
18 Sledzimykonkursy.pl 01:20:29
19 Wiocha.pl 01:18:23
20 Grupa Murator – Time 01:17:29
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Kategoria tematyczna Kultura i rozrywka według zasięgu
na przestrzeni roku (top 5)
Źródło: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2012 – grudzień 2013

YouTube.com kolejny rok z rzędu otworzył ranking
najpopularniejszych witryn z kategorii Kultura i rozrywka. Zasięg
witryny w grudniu 2013 wyniósł 70,5 proc. Na drugim miejscu
pojawiła się nowa Grupa Onet – RASP z zasięgiem o połowę niższym
niż lider – 37,2 proc. Kolejne miejsca z zasięgiem o połowę niższym niż
lider zajęły serwisy rozrywkowe Grupy Onet – RASP (37,2 proc.) oraz
Grupy Wirtualna Polska (30,7proc.). W 2013 roku w zestawieniu top 5
pojawiły się Grupa Interia oraz filmweb.pl, które odwiedziło kolejno
28,8 proc. i 22,0 proc. internautów.

Kategoria tematyczna Społeczności według zasięgu
na przestrzeni roku (top 5)
Źródło: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2012 – grudzień 2013

W 2013 roku Facebook pozostał liderem kategorii Społeczności,
zostawiając w tyle pozostałych graczy. Niedawny konkurent
Facebooka Grupa Nk.pl spadała z drugiego na czwarte miejsce, mając
33,6 proc. zasięg. Na drugie miejsce (z piątego) awansowała Grupa
Google (41,0 proc.), na trzecie Grupa Interia (33,7 proc.). Na piątym
miejscu pojawiła się nowa w zestawieniu Grupa Onet – RASP (30,7
proc.).

Kategoria tematyczna Wyszukiwarki i katalogi według zasięgu na
przestrzeni roku (top 5)
Źródło: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2012 – grudzień 2013

W kategorii Wyszukiwarki i katalogi od lat niekwestionowanym
liderem jest Grupa Google, z której korzysta 88,5 proc. internautów.
Na drugie miejsce powróciła witryna ask.com, odnotowując wzrost
zasięgu od grudnia 2012 z 10,9 proc. na 30,0 proc. w grudniu 2013. Na
trzecim miejscu pojawiła się nowa witryna szukaj.com (27,0 proc.).
Grupa Panorama Firm (14,2 proc.) pozostała na czwartej pozycji, a na
piąte miejsce awansowało yahoo.com (13,1 proc.).
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Kategoria tematyczna Styl życia według zasięgu na przestrzeni roku
(top 5)
Źródło: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2012 – grudzień 2013

W kategorii Styl życia pojawiły się te same witryny co w poprzednim
roku. Liderem pozostały serwisy Grupy Onet – RASP, które skupiały
wokół siebie co trzeciego internautę (36,4 proc.). Na drugim miejscu
ex aequo znalazły się witryny należące do Grupy Gazeta.pl oraz Grupy
Wirtualna Polska, osiągając zasięg 30,7 proc. Na kolejnych miejscach
w rankingu znalazły się grupa O2 (24,2 proc.) i Grupa Edipresse.pl
(22,5 proc.).

Kategoria tematyczna Firmowe według zasięgu na przestrzeni roku (top 5)
Źródło: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2012 – grudzień 2013

Kategoria Firmowe, podobnie jak w poprzednich latach, dynamicznie
się zmieniała. Mimo to Grupa Microsoft (23,5 proc.) niemal przez cały
rok utrzymywała pozycję lidera. Na drugim miejscu znalazła się Grupa
PKO Bank Polski (18,1 proc.). Grupa Play awansowała na trzecie
miejsce w rankingu (16,5 proc.). Na czwartym miejscu znalazły się ex
aequo Grupa Wirtualna Polska oraz, nowa witryna w zestawieniu,
adobe.com z 16,3-proc zasięgiem.

Kategoria tematyczna Informacje i publicystyka według zasięgu
na przestrzeni roku (top 5)
Źródło: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2012 – grudzień 2013

W kategorii Informacje i publicystyka w ciągu 2012 roku o miano
lidera konkurowały grupy Polskapresse – Media Regionalne
(37,3 proc.) oraz Onet – RASP (37,0 proc.). Na trzecim miejscu znalazł
się zeszłoroczny lider – Grupa Wirtualna Polska (31,8 proc.), a na
czwartym Grupa Gazeta.pl. W 2013 roku w rankingu top 5 pojawiła się
na ostatnim miejscu Grupa Interia z 18,2 proc. zasięgiem.
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Kategoria tematyczna Komunikacja według zasięgu na przestrzeni roku
(top 5)
Źródło: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2012 – grudzień 2013

Liderem kategorii Komunikacja pod koniec 2013 roku została Grupa
Wirtualna Polska (28,5 proc.), awansując z drugiego miejsca. Na
kolejnych miejscach w rankingu znalazły się Grupa Google
(23,2 proc.), Grupa Onet-RASP (20,7 proc.) oraz Grupa O2.pl
(14,9 proc.). Duży spadek, bo z pozycji lidera na czwarte miejsce,
zanotowała Grupa Allegro – GG, której widownia w grudniu 2013 roku
wyniosła 19,9 proc. internautów.

Kategoria tematyczna E-commerce według zasięgu na przestrzeni roku
(top 5)
Źródło: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2012 – grudzień 2013

W kategorii E-commerce niekwestionowanym liderem, którego
witryny w 2013 roku odwiedzało dwóch na trzech internautów, była
Grupa Allegro – GG (63,0 proc.). Na kolejnych miejscach w rankingu
pojawiła się witryna euro.com.pl (15,5 proc.) oraz nowe w zestawieniu,
Grupa Empik Media Fashion (12,5 proc.) i Skapiec.pl (11,3 proc.). Na
piąte miejsce spadała Grupa Okazje.info, mając 11,0-proc. zasięg.

Kategoria tematyczna Nowe technologie według zasięgu na przestrzeni
roku (top 5)
Źródło: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2012 – grudzień 2013

Najważniejszą zmianą w kategorii Nowe technologie było pozyskanie
większej o 8,3 proc. widowni przez lidera – Grupę Onet – RASP
(z 22,7 proc. na 31,0 proc.) i awans na pierwszą pozycję.
Dotychczasowy lider kategorii – Grupa Interia.pl (10,1 proc.) spadła na
piąte miejsce, głównie z powodu odejścia z grupy witryny
Elektroda.pl, która ma 12,7 proc. zasięg. Pozostali gracze z top 5
awansowali o jedno miejsce wyżej, mimo że ich zasięg nie uległ
zmianie - dobreprogramy.pl na drugie (20,7 proc.) i Wirtualna Polska
na trzecie miejsce (17,2 proc.).
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Kategoria tematyczna Edukacja według zasięgu na przestrzeni roku
(top 5)
Źródło: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2012 – grudzień 2013

Mimo wahnięć w oglądalności witryn z kategorii Edukacja w okresie
letnim kolejność najbardziej popularnych stron pozostała taka sama
jak przed rokiem. Liderem pozostała Wikipedia.org (46,6 proc.), a ko-
lejne miejsca zajęły: Grupa Google (25,3 proc.), Grupa Ściąga.pl
(12,2 proc.), zadane.pl (11,6 proc.) oraz Grupa Wirtualna Polska
(10,6 proc.). Przy czym warto podkreślić, że sezonowość oglądalności
witryn edukacyjnych wynika bezpośrednio z cyklu roku szkolnego
i akademickiego.

Kategoria tematyczna Biznes, finanse, prawo według zasięgu na
przestrzeni roku (top 5)
Źródło: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2012 – grudzień 2013

W 2013 roku, podobnie jak w poprzednim roku liderem kategorii
pozostała Grupa Onet – RASP (21,4 proc.). Na drugim miejscu znalazły
się ex aequo Grupa Wirtualna Polska (15,7 proc.) oraz Grupa Money.pl
(15,7 proc.). Grupa Infor (13,9 proc.) oraz Grupa Gazeta.pl (9,9 proc.)
pozostały na tych samych miejscach co w 2012 roku.

Kategoria tematyczna Sport według zasięgu na przestrzeni roku (top 5)
Źródło: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2012 – grudzień 2013

W 2013 roku kategoria Sport nie zanotowała znacznych zmian,
zarówno jeśli chodzi o pozycję w rankingu, jak i liczbę użytkowników.
Liderem kategorii pozostała Grupa Onet – RASP z 22,9-proc.
zasięgiem. Kolejne miejsca utrzymały grupy: Wirtualna Polska
(20,0 proc.), Gazeta.pl (10,3 proc.) oraz Interia.pl (5,7 proc.). Po raz
pierwszy w zestawieniu top 5 pojawiło się sportowe forum dyskusyjne
– sfd.pl, które pod koniec 2013 roku miało 6,6 proc. zasięgu.
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Kategoria tematyczna Hosting według zasięgu na przestrzeni roku (top 5)
Źródło: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2012 – grudzień 2013

Zarówno kategoria Hosting, jak i jej czołowi gracze w 2013 roku
stracili część użytkowników. Co prawda republika.pl należąca do
Grupy Onet - RASP pozostała liderem, mając zasięg na poziomie 8,0
proc., jednak na niższych pozycjach witryny w ciągu roku silnie
konkurowały ze sobą. Grupa Interia, która w grudniu 2012 zajmowała
piąte miejsce, awansowała na drugą pozycję (5,8 proc.), a Home.pl
spadło z pierwszej na trzecią (5,3 proc.). W top 5 witryn hostingowych
na czwartej pozycji pojawił się nowy gracz – cba.pl (4,8 proc.). Ostatnie
miejsce w grudniu 2013 zajęła witryna Imageshack.us z 4,5-proc.
zasięgiem.

Kategoria tematyczna Motoryzacja według zasięgu na przestrzeni roku
(top 5)
Źródło: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2012 – grudzień 2013

Grupa Allegro – GG w 2013 roku umocniła swoją pozycję lidera
kategorii Motoryzacja, kończąc rok z 24,2-proc. zasięgiem. Na
kolejnych miejscach nie nastąpiły żadne zmiany. Na drugim miejscu
pozostała Grupa Onet – RASP (16,8 proc.), na trzecim roku Grupa
Wirtualna Polska (11,6 proc.), a na piątym Grupa Interia.pl (8,1 proc.).
Na piątym miejscu na miejscu połączonej z Grupą Onet Grupy RASP
pojawiła Grupa Polskapresse – Media Regionalne (5,9 proc.)

Kategoria tematyczna Mapy i lokalizatory według zasięgu na przestrzeni
roku (top 5)
Źródło: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2012 – grudzień 2013
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Wszystkie witryny z rankingu top 5 w kategorii Mapy i lokalizatory
utrzymały swoje pozycje sprzed roku. Pierwsza była Grupa Google
(27,4 proc.), kolejne: Grupa Onet - RASP (18,7 proc.) oraz Grupa
Targeo.pl (7,5 proc.). Na ostatnich miejscach w ciągu roku następowały
zamiany, jednak w grudniu witryna jakdojade.pl (3,4 proc.) utrzymała
czwarte miejsce, a docelu.pl (Grupa Wirtualna Polska) piąte (1,8 proc.).

Kategoria tematyczna Turystyka według zasięgu na przestrzeni roku (top 5)
Źródło: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2012 – grudzień 2013

Kolejny rok z rzędu kategoria Turystyka rozwijała się dynamicznie. Pod
koniec roku strona rozklad-pkp.pl straciła pozycję lidera (7,4 proc.) na
rzecz Grupy Onet-RASP (10,2 proc.) i Grupy Wirtualna Polska
(9,6 proc.). Natomiast o czwarte miejsce walczyli dwaj gracze – Grupa
E-podróżnik.pl (5,3 proc.) i nowy w rankingu Booking.com (5,1 proc.).

Kategoria tematyczna Publiczne według zasięgu na przestrzeni roku (top 5)
Źródło: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2012 – grudzień 2013

W kategorii Publiczne najbardziej popularne były witryny
Policja.gov.pl (3,0 proc.), zus.pl (2,9 proc.) oraz Sejm.gov.pl (2,7 proc.).
Popularność witryny pah.org.pl w ciągu roku wahała się, jednak
w grudniu 2013 pozwoliła zająć stronie czwarte miejsce w rankingu
(2,1proc.). Na ostatniej pozycji znalazła się nowa w rankingu
szlachetnapaczka.pl (1,9 proc.). Po raz pierwszy od kilku lat
w zestawieniu nie pojawiła się witryna wosp.org.pl.

Kategoria tematyczna Erotyka według zasięgu na przestrzeni roku (top 5)
Źródło: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2012 – grudzień 2013
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Co ósmy internauta odwiedził lidera kategorii Erotyka witrynę
– Redtube.com (12,1 proc.). Kolejne pozycje zajęły strony:
Pornhub.com (9,7 proc.), xhamster.com (9,1 proc.) oraz xvideos.com
(7,9 proc.). Niegdyś popularna Sexrura.pl (7,2 proc.) spadła z drugiego
na piąte miejsce).

Kategoria tematyczna Budownictwo, nieruchomości według zasięgu
na przestrzeni roku (top 5)
Źródło: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2012 – grudzień 2013

W kategorii Budownictwo, nieruchomości nastąpiła zmiana w czołów-
ce – Grupa Allegro – GG (9,6 proc.) awansowała na pierwsze miejsce,
a Grupa Murator – Time (7,7 proc.), Grupa Polskapresse – Media Re-
gionalne (7,1 proc.) i Gazeta.pl (6,7 proc.) spadły na drugie, trzecie
i czwarte miejsce. Na piątej pozycji pozostała Grupa Interia, mająca za-
sięg na poziomie 2,8 proc.

Kategoria tematyczna Praca według zasięgu na przestrzeni roku (top 5)
Źródło: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2012 – grudzień 2013

W kategorii Praca liderem pozostała Grupa Wirtualna Polska
(10,2 proc.). Drugą pozycję utrzymała Grupa Pracuj – Solutions
(7,2 proc.), a na trzecie miejsce awansowała Grupa Gazeta.pl
(4,5 proc.). Na czwartej i piątej pozycji pojawiły się nowe w zestawie-
niu witryna indeed.com (4,2 proc.) oraz Grupa Polskapresse – Media
Regionalne (4,0).
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REKLAMA

Biuro Podróży Reklamy
ul. Turmoncka 22 /1101
03-254 Warszawa
Agnieszka Sosnowska
aga@biuropodrozyreklamy.eu
tel. kom.: 607 731 718

Zakres usług:
Obsługiwaliśmy angielskiego króla. No, ok. jego nie. Ale czy w branży interaktywnej ‘obsługiwaliśmy IAB’
nie oznacza tego samego? Spośród kilkuset agencji to właśnie nas wybrano w tym roku do tego zadania.
Główni klienci:
Oprócz IAB Polska pracowaliśmy między innymi dla: Allegro, Samsung, ING, Pekao Bank Hipoteczny SA,
mBank, PKO BP, Sony, Philips, Toshiba, Asus, Panasonic, Dekoral Fashion, OBI, Luxmed, Beko, Media
Markt, Saturn. Zapraszamy do współpracy.

Byss.pl
Al. Bohaterów Warszawy 21
70-372 Szczecin
Tel.: 91 42 44 570
www.byss.pl, www.byss.mobi
info@byss.pl

Zakres usług:
Byss.pl od 16 lat oferuje kompleksowe rozwiązania w dziedzinie promocji i sprzedaży on-line.
Nasz zgrany, elastyczny zespół specjalistów tworzy i obsługuje kampanie lojalnościowe,
działania konkursowe, strony www, profile na serwisach społecznościowych. Tworzymy aplikacje
i gry na urządzenia mobilne. Nasze kompetencje potwierdzają nasi klienci z którymi pracujemy
po kilka, a czasami kilkanaście lat.

zjednoczenie.com sp. z o.o
ul. Czyżewskiego 14, 80-336 Gdańsk
Tel.: (58) 552 02 23;
fax: (58) 559 86 52
biuro@zjednoczenie.com
www.zjednoczenie.com

Zakres usług:
Serwisy WWW, social media, e-mail marketing, planowanie i obsługa kampanii, strategia marki
w Internecie.
Główni klienci:
LPP SA (Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay), HJ Heinz (Pudliszki), MTV Networks Polska,
Atmedia, Tan-Viet (Vifon), Axel Springer, Oceanic SA, Starcom, RMF Classic, Ergo Hestia,
Browar Amber, Proama

Liquid
ul. Żaryna 2B (budynek D)
02-593 Warszawa
Tel.: +48 22 11 33 093
Fax: +48 22 11 33 006
maciej.maciejewski@mecglobal.com
https://www.facebook.com/agencjaliquid

Zakres usług:
Łączymy zgrabnie kompetencje agencji reklamowej, interaktywnej oraz social mediowej

Point of View (PoV sp. z o.o.)
ul. Filona 16, 02-658 Warszawa
Tel.: 22 843 50 31
fax: 22 646 24 01
www.pointofview.pl
info@pointofview.pl

Zakres usług:
Tworzymy historie, które pozwalają doświadczyć markę za pomocą mediów interaktywnych.
Przygotowujemy strategię, wykonujemy kreację i realizujemy akcje marketingowe.
Główni klienci:
Plus, Credit Agricole, Grupa Paradyż, Asa, Aviva, Warta, ING Bank.

GoldenSubmarine
Ul. Głogowska 12,
01-743 Warszawa
tel.: 22 663 08 14
info@goldensubmarine.com
www.goldensubarine.com

Zakres usług:
Tworzymy strategie i kreacje, zajmujemy się komunikacją marek w mediach interaktywnych
wykorzystując wszystkie obszary 360interactive. Wierzymy w innowacyjną mobilność,
a status lidera w tej dziedzinie podkreślają kolejne nagrody, m.in. najwięcej w Polsce mFWA.
W 2013 roku zostaliśmy agencją roku wg M&MP.

MOSQI.TO
Ul. Wigury 13/10, 90-302 Łódź
Tel.: 668 393 021
ideas@mosqi.to

Niezależni pozdrawiają sieciowych

agencje interaktywne

OS3
Ul. Niedźwiedzia 29a, 02-737 Warszawa
tel.: +48 22 852 28 54,
fax: +48 22 843
www.os3.pl, www.facebook.com/ostrzy
ostrzy@os3.pl

Zakres usług:
Tworzymy kompleksowe strategie obecności marek w sieci,
serwisy korporacyjne i produktowe, kampanie internetowe
i e-mailingowe, kreacje, aplikacje, advergame, UX, social media,
programy lojalnościowe, e-commerce, performance marketing.
Główni klienci:
BMW, Hasbro, Hoop Polska, ING, Intel, Philips, PKO Bank Polski, Sygma Bank, Unilever
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1.5.Sieci na polskim rynku
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Podsumowując rynek sieci reklamowych w Polsce w 2013 roku,
w pierwszej kolejności warto odwołać się do prognoz, jakie były
przedstawione w poprzednim raporcie. Uwagę zwrócono wówczas na
rozwój znaczenia technologii, zmiany sposobu konsumpcji mediów
przez internautów, większą kontrolę nad miejscem i kontekstem emi-
sji kampanii reklamowych oraz zmieniający się model współpracy na
linii wydawca – sieć reklamowa – marketer.
Patrząc na rok 2013 z dzisiejszej perspektywy, można jednoznacznie
stwierdzić, że w./w. prognozy były jak najbardziej trafne, a wręcz ska-
la zjawiska była większa, niż wówczas zakładano.

� Zmiany zasad współpracy na linii wydawca
– sieci reklamowe

Przede wszystkim zmienia się model współpracy pomiędzy wydaw-
cami serwisów, sieciami reklamowymi oraz samymi marketerami czy
też agencjami reprezentującymi interesy reklamodawców. Sieci rekla-
mowe, jak na każdym rynku, również w Polsce stanowiły i stanowią za-
sadniczy element ekosystemu reklamy online. Podmioty te w swej

pierwotnej formule miały na celu monetyzację powierzchni witryn,
która nie została sprzedana przez wydawców własnymi kanałami
sprzedaży. Przez lata w Polsce wykształcił się dość jasny model współ-
pracy pomiędzy sieciami reklamowymi i wydawcami. Współpraca ta
w znacznej mierze opierała się na tzw. wyłączności sieciowej, czyli
sprzedaży powierzchni danego wydawcy przez jedną z wybranych
sieci reklamowych. To zaś skutkowało określoną strategią sieci rekla-
mowych w budowaniu swojej przewagi konkurencyjnej. Skupiona by-
ła ona w głównej mierze na budowaniu unikatowego portfolio witryn
wchodzących w skład danej sieci i budowaniu przewagi poprzez
maksymalizację zasięgu całej sieci czy też wybranych kategorii tema-
tycznych – strategicznych z punktu widzenia rynku.
Od roku 2012 zauważalna była jednak zmiana w podejściu wydaw-
ców, którzy coraz częściej zaczęli otwierać własne biura sprzedaży
i jednocześnie zaczęli odchodzić od modelu współpracy na wyłącz-
ność, podpisując coraz częściej umowy brokerskie z kilkoma sieciami
reklamowymi. To zaś przełożyło się na zmianę strategii samych sieci
reklamowych w zakresie budowania przewag konkurencyjnych. Prze-
waga budowana jest nie tylko poprzez unikatowe portfolio, które z ra-
cji umów brokerskich i braku wyłączności przestaje być tak unikato-
we jak wcześniej, lecz coraz większe znaczenie zaczyna odgrywać
technologia wykorzystywana przez daną sieć. Poszukując nowych
i lepszych sposobów monetyzacji, sieci reklamowe zaczęły dywersy-
fikować swoje zaplecze technologiczne tak, aby sprostać wymaga-
niom wszystkich stron: wydawców, w imieniu których realizują sprze-
daż, oraz marketerów i agencji.
Czasy, w których sieci reklamowe dysponowały jedną technologią
adserwerową, sprzedawały powierzchnię reklamową w tradycyjnych
modelach emisyjnych RON (Run On Network), ROC (Run On Category),
ROS (Run On Site) z wykorzystaniem podstawowego modelu rozlicze-
niowego CPM, minęły bezpowrotnie. Obecnie sieć reklamowa pragną-
ca sprawnie funkcjonować na rynku reklamy online zmuszona jest do
ciągłego rozwoju zaplecza, maksymalizującego z jednej strony przycho-
dy z tytułu samej sprzedaży powierzchni reklamowej, z drugiej strony
zaś odpowiadając coraz większym oczekiwaniom marketerów. Tych
ostatnich nie interesuje już wyłącznie sama emisja reklam, lecz w coraz
większym stopniu realizacja określonych KPI kampanii.

� technologia kluczem do budowania przewagi
konkurencyjnej

Jednym z głównych trendów zaobserwowanych w 2013 roku jest
coraz większe skupienie marketerów na targetowaniu kampanii do
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� ZMIENIA SIĘ MODEL WSPÓŁPRACY MIĘDZY SIECIAMI REKLA-
MOWYMI A WYDAWCAMI – CORAZ CZĘŚCIEJ ZAMIAST
UMÓW NA WYŁĄCZNOŚĆ PODPISYWANE SĄ UMOWY
BROKERSKIE, A WYDAWCY DYWERSYFIKUJĄ ŹRÓDŁA PRZY-
CHODÓW, TWORZĄC WŁASNE BIURA REKLAMY, A NIE-
SPRZEDANĄ POWIERZCHNIĘ ODDAJĄC DO DYSPOZYCJI
KILKU SIECI REKLAMOWYCH.

� PRZEWAGĘ KONKURENCYJNĄ SIECI BUDUJĄ NIE TYLKO PO-
PRZEZ PORTFOLIO WITRYN, LECZ CORAZ CZĘŚCIEJ PO-
PRZEZ UNIKATOWE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE
ORAZ SPRZEDAŻ AKCJI NIESTANDARDOWYCH W ŚCISŁEJ
WSPÓŁPRACY Z WYDAWCAMI.

� BIG DATA JEST JESZCZE WE WSTĘPNEJ FAZIE ROZWOJU,
ALE DANE MAJĄ CORAZ WIĘKSZE ZNACZENIE I OBOK PO-
WIERZCHNI REKLAMOWEJ STAJĄ SIĘ DRUGIM ZASOBEM
UMOŻLIWIAJĄCYM GENEROWANIE PRZYCHODÓW.

� PROGRAMMATIC I AUDIENCE TARGETING ROZWIJAJĄ SIĘ
CORAZ BARDZIEJ, JEDNAK WCIĄŻ JEST KLUCZOWY KON-
TEKST REKLAMOWY.

Autor: Michał Hejka
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określonych grup celowych. Tutaj mowa nie tylko o wciąż rosnącym
udziale kampanii retargetowanych (wykorzystujących 1st party data
marketerów), lecz zwrócenie większej uwagi na dane posiadane przez
samych wydawców, jak również sieci reklamowe. To właśnie dane, po-
tocznie nazywane cookies, stają się obok samej powierzchni reklamo-
wej głównym obszarem zainteresowania marketerów i agencji. Sieci
reklamowe zatem albo same zaczynają tworzyć rozwiązania umożli-
wiające wykorzystanie tych danych, albo poprzez alianse biznesowe
z wyspecjalizowanymi firmami zaczynają w swoich ofertach łączyć te
dwa (powierzchnia i dane) elementy oferty. Dzięki takim rozwiąza-
niom ewoluują z dostawców powierzchni do dostawców powierzch-
ni konsumowanej przez określone grupy celowe. To zaś skutkuje tym,
że efektywność kampanii jest znacznie większa dzięki minimalizacji
tzw. strat mediowych, czyli emisji kampanii do osób spoza grupy ce-
lowej reklamodawcy.
Znaczący wpływ na kierunek zmian ma również rozwój technologii
programmatic buying/selling, którego jednym z narzędzi jest RTB. Aby
precyzyjnie przeanalizować zmiany, jakie nastąpiły i jakie będą nastę-
pować, należy wziąć pod uwagę cały trend programmatic, nie zaś tyl-
ko RTB. O ile w poprzedniej edycji raportu tematyka RTB była przed-
stawiona „w pigułce”, w tegorocznym raporcie jest dość obszernie
opisana w kolejnych rozdziałach. Po kilku latach powolnego rozwo-
ju 2013 rok był rokiem, w którym byliśmy świadkami dynamicznego
rozwoju w tym obszarze. Wraz z rozwojem ekosystemu programma-
tic oraz pojawieniem się na rynku platform typu SSP (Supply Side Plat-
form) czy też AdExchange wydawcy uzyskali alternatywne źródło
pozyskiwania przychodów. Sieci reklamowe także zapewniły swoim
partnerom możliwość wejścia w ten obszar rynku, stając się eksper-
tem w zastosowaniu nowych rozwiązań. We własnym zakresie lub we
współpracy z dostawcami technologii zaczęły tworzyć i rozwijać m.in.
Private SSP.

� Audience targeting
i dalszy wzrost znaczenia danych

Wraz z rozwojem programmaticu na znaczeniu zaczęła zyskiwać kwe-
stia danych, w tym nowym ekosystemie uwaga została bowiem prze-
niesiona z miejsca (kontekstu) emisji kampanii na odbiorcę, czyli oso-
bę, której prezentowana jest kampania. To zaś – jak wspomniano
powyżej – wiąże się z danymi, którymi dysponują wszystkie trzy seg-
menty rynku: marketerzy (czy też agencje je reprezentujące), sieci re-
klamowe oraz sami wydawcy. Napędzają one kolejny obserwowany
trend, który przybierze na sile – sprzedaż samych danych. Aby rynek

ten nabrał tempa, musi najpierw dojść do procesu ich standaryzacji
oraz sposobów agregacji. Sieci reklamowe w najbliższej perspektywie
staną się nie tylko dysponentem powierzchni reklamowej oraz pod-
miotem odpowiedzialnym za jej monetyzację, lecz w coraz większym
stopniu będą odpowiadać za monetyzację drugiego (obok po-
wierzchni) zasobu wydawców, czyli danych. W tej chwili brakuje jesz-
cze standardów w tym obszarze, ale jest tylko kwestią czasu, gdy na
polskim rynku zaczną funkcjonować DMP (Data Management Plat-
form) w formie, w jakiej działają już na rynkach zagranicznych. DMP
dla sprawnego działania muszą być jednak zasilone między innymi
danymi typu„third party data”i między innymi właśnie sieci reklamo-
we będą stanowić źródło takich danych, wygenerowane w ten spo-
sób przychody stanowić zaś będą nowy obszar zysków, zarówno dla
samych sieci, jak i wydawców.

� Kontekst wciąż ma znaczenie
Rozwój technologii oraz coraz częstsze wykorzystywanie danych nie
oznaczają jednak, że sam kontekst czy ogólnie rzecz ujmując tema-
tyka serwisów, przestaje mieć znaczenie. Wręcz przeciwnie – otocze-
nie, w jakim ma miejsce emisja kampanii reklamowej, jest i nadal bę-
dzie niezwykle istotne. Nie tylko ze względu na dopasowanie
kontekstowe komunikatu, które skutkuje wzrostem efektywności,
lecz również ze względu na bezpieczeństwo wizerunku samej rekla-
mowanej marki. Ekosystem online wciąż rośnie i w odróżnieniu od in-
nych mediów (TV, radio) nie ma tutaj ograniczeń prawnych w zakre-
sie limitu podaży powierzchni reklamowej. W internecie podaż ta
nieprzerwanie rośnie, co jest wynikiem powstawania coraz nowszych
serwisów i usług oraz rosnącej konsumpcji internetu przez społe-
czeństwo. Przy tak dużej podaży i tak zróżnicowanych modelach czy
tez kanałach zakupu marketerzy mogą utracić kontrolę nad tym gdzie
(w jakim otoczeniu) pojawia się ich komunikat. W odpowiedzi na to
przykładają coraz większą wagę do kontroli jakości treści w miejscu
emisji, eliminując (często„manualnie”) z listy emisyjnej serwisy niepo-
żądane.
Dowodem na wciąż ważną jakość samych serwisów oraz kontekstu
jest istnienie oraz rozwój sieci wertykalnych, czyli skupionych na jed-
nej określonej tematyce serwisów, np. biznes, zdrowie, budownictwo,
sport etc. W tym obszarze widać też znacznie większą współpracę po-
między poszczególnymi graczami. Marketerzy oczekują dedykowa-
nych rozwiązań, wychodzących poza standardową powierzchnię re-
klamową – ingerującą w treści redakcyjne i kontent serwisu. Sieci
reklamowe współpracują znacznie bliżej z wydawcami w celu stwo-
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rzenia takich unikatowych rozwiązań. Wydawcy zaś zaczynają ce-
chować się coraz większą elastycznością i skłonnością do wdrażania
tego typu kampanii. Ten format reklamowy doczekał się również
swojej własnej nazwy„native advertising”, często nazywany jest rów-
nież„content marketingiem”.

� Prognoza na 2014
W 2014 roku będziemy świadkami dalszego rozwoju znaczenia tech-
nologii, która obok powierzchni reklamowej stanie się głównym ele-
mentem budowania przewagi konkurencyjnej przez sieci reklamowe.
Dywersyfikacji rozwiązań technologicznych i wprowadzania dedyko-
wanych narzędzi dla reklamy display, mobile oraz wideo. Będziemy
obserwować wzrost znaczenia danych, które obok powierzchni rekla-
mowej staną się kolejnym zasobem, jaki oferowany będzie na rynku
przez sieci reklamowe i wydawców. Istotny będzie także dalszy wzrost
przychodów mobile wynikający z konieczności podążania markete-
rów za konsumentami, a także wzrost na rynku reklamy wideo oraz
znaczenie rozwiązań multi-screeningowych. To ostatnie zjawisko bę-
dzie wymagało wypracowania wspólnej waluty dla reklamy wideo
– online i TV – przy czym wprowadzenie GRP dla reklamy wideo on-
line to rozwiązanie połowiczne.

��
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Marcin Dobrzyniecki, Admatica

Wraz z rozwojem rynku internetowego pojawiają się nowe rozwiązania tech-
nologiczne, które mają coraz mocniejszy wpływ na funkcjonowanie
podmiotów działających na tym rynku. W tym kontekście rola sieci reklamo-

wych naturalnie także będzie ewoluować. Dotychczasowy sposób sprzedaży
powierzchni reklamowej wielu witryn przez sieci będzie uzupełniany o nowe modele
sprzedaży. Marketerzy coraz częściej oczekują realizacji założonych celów kampanii,
które wykraczają poza podstawowe mierniki takie jak zasięg czy CTR. Możliwość wyko-
rzystywania danych oraz dostępność platform automatycznego zakupu sprawia, że

klienci mogą w coraz większym stopniu docierać do precyzyjnie określonej grupy docelowej, nie tylko bazu-
jąc na kontekście danych witryn. Oczywiście tematyka serwisów ma nadal bardzo duże znaczenie. I tutaj
tkwi klucz do sukcesu dla sieci, czyli umiejętne połączenie technologii wykorzystujących dane z odpowied-
nim doborem tematyki serwisów.
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� Smartfon zamiast desktopa
Badania potencjału rynku mobilnego w Polsce przeprowadzone przez
IAB Polska pod koniec 2013 roku pokazały, iż był to rok przełomowy
w sposobie konsumpcji internetu. Aż 56 proc. polskich internautów
wskazało telefon wśród posiadanych urządzeń umożliwiających łącze-
nie się z internetem. Tym samym po raz pierwszy w historii smarfony
prześcignęły wynik uzyskany przez komputery stacjonarne.
Warto również zauważyć, iż w tym samym roku wciąż obecny jest du-
ży odsetek osób, które nie postrzegają swojego telefonu jako smart-
fona. Osoby te zostały w głównej mierze posiadaczami urządzeń te-
go typu w wyniku polityki sprzedażowej operatów skupionych na
programie wymiany słuchawek.
Operatorzy wspomagają rynek reklamy mobilnej dzięki popularyzacji
tzw. płaskich planów taryfowych. Dzięki nim użytkownik w ramach jed-
nej stałej opłaty dostaje paczkę połączeń głosowych, SMS-ów i transmi-
sji danych pozwalających na łączenie się z internetem.

E-urządzenia
Źródło: IAB Polska Mobile 2013 ’Q4

� nasilenie zjawiska multiscreeningu
i konsumpcji wideo w wersji mobilnej

Raporty IAB Polska często obejmują zagadnienia związane z trendem
zwanym multiscreening. Oznacza to równoczesne wykorzystywanie kil-
ku urządzeń do przeglądania treści. Najnowsze badanie IAB Polska
pokazało, że 69 proc. polskich internautów w wieku 15+ podczas oglą-
dania tradycyjnej telewizji korzysta jednocześnie z innych ekranów.
Stanowi to 77 proc. internautów oglądających telewizję. Nic więc dziw-
nego, że w Polsce pojawiły się pierwsze aplikacje umożliwiające interak-
cje z programem telewizyjnym również w czasie rzeczywistym.
Możemy również zaobserwować rosnącą popularność aplikacji mo-
bilnych udostępniających treści wideo. Zjawisko to w głównej mierze
jest spowodowane faktem, iż użytkownicy uzyskują dostęp do treści
wideo szybciej, niż ma to miejsce w przypadku tradycyjnych platform,
a najwięksi dostawcy są tego w pełni świadomi.

Multiscreening
Źródło: IAB Polska Mobile 2013 ’Q4

1.6.Rynek mobile
Autor: Tomasz Woźniak
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� POLACY CHĘTNIEJ KORZYSTAJĄ ZE SMARTFONÓW
DO PRZEGLĄDANIA INTERNETU NIŻ Z KOMPUTERÓW
STACJONARNYCH.

� NASILENIE SIĘ MULTISCREENINGU I KONSUMPCJI WIDEO
W WERSJI MOBILNEJ.

� POPULARYZACJA USŁUG MOBILNYCH.

� RYNEK MOBILNY CIERPI NA BRAK STANDARDÓW.

� GLOBALNY POTENCJAŁ MOBILE.
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� Popularyzacja usług mobilnych
Ponad połowa ankietowanych internautów nie odrzuca możliwości
dokonywania zakupów za pośrednictwem smartfonów. Nic więc
dziwnego, że w 2013 roku mieliśmy możliwość zaobserwować zna-
czny wzrost liczby oferowanych usług pozwalających m.in. na płat-
ność za bilety komunikacji miejskiej lub parking przy wykorzystaniu
urządzeń mobilnych.
Warto jednocześnie zauważyć, że mimo niewielkiej penetracji rynku
to właśnie tablety zostały wskazane przez ankietowanych jako głów-
ny konkurent dla komputerów w zakresie e-commerce.

Plany e-zakupowe za pomocą urządzeń
IAB Polska Mobile 2013’Q4

W zakresie rozwiązań mobilnych duże zmiany zachodzą także w bran-
ży finansowej. Już dziś aplikacje większości banków pozwalają skorzy-
stać odbiorcy z takiego samego wachlarza usług jak przy wykorzysta-
niu standardowej strony WWW. Co więcej, niektóre z nich dają
użytkownikom dodatkowe możliwości, takie jak geolokalizacja lub
technologia zbliżeniowa.
Na rynku pojawiły się również pierwsze aplikacje udostępnione przez
administrację publiczną i samorządy oraz koncerny energetyczne
czy ogólnopolskich dostawców usług pocztowych. Już prawie
60 proc. świadomych użytkownicy smartfonów powraca do swoich
aplikacji przynajmniej raz dziennie.

� Brak standardów
Dynamicznie rozwijający się rynek mobilny, niestety, cierpi na brak
jednolitych standardów.
W 2012 roku spore nadzieje wiązano z technologią NFC, która miała
zrewolucjonizować m.in. płatności mobilne, umożliwiając płatności
w stacjonarnych sklepach za pomocą telefonu komórkowego. Wystar-
czyło jednak, by firma Apple nie wyposażyła nowego modelu iPho-
ne’a w tę technologię, by NFC przestała być upatrywana jako faworyt
technologiczny w obszarze płatności mobilnych. Obecnie nadzieję na

rozwiązanie problemu autoryzacji płatności mobilnej przejęła tech-
nologia Touch ID. Jest to czytnik linii papilarnych wbudowany w urzą-
dzenie typu smartfon. Pierwsze urządzenia z tą technologią udo-
stępniły Samsung i Apple.
Dodatkowo istotnym wydarzeniem w Polsce będzie zawarcie porozu-
mienia wśród największych banków, które pozwoli zbudować wspól-
ną infrastrukturę umożliwiającą realizowanie płatności mobilnych.
To dzięki tym dwóm elementom telefon w krótkim czasie powinien
stać się jeszcze lepiej przystosowanym narzędziem do dokonywania
zakupów/realizacji płatności.
Na rynku mobilnym brakuje również globalnych standardów reklam
mobilnej. Problem ten dotyka szczególnie kreacji richmediowych,
oraz mobilnego wideo. Biorąc jednak pod uwagę charakter rynku re-
klamy mobilnej, możemy spodziewać się szybkiego rozwiązania tej
kwestii.

� Globalny potencjał rynku mobilnego
Ostatni rok pokazał również, że rynek mobilny w odróżnieniu od klasycz-
nego internetu ma o wiele większy potencjał międzynarodowy. Wszyst-
ko to dzięki uniwersalnym sposobom dystrybucji aplikacji, które dały
szanse polskim przedsiębiorcom zaistnieć na światowym rynku.
Dobrym przykładem jest choćby rodzima produkcja Bloxy i Real Bo-
xing 3D oraz aplikacji edukacyjnych Move The Turtlle i Foldify. Dodat-
kowo szansę dostały startupy technologiczne wykorzystujące rozwią-
zania mobilne w medycynie czy szeroko pojętej rekreacji (np.
Inteliclinic).
Dzięki temu na polskim rynku pojawiają się zagraniczni inwestorzy,
którzy angażują się finansowo w konkretne projekty i otwierają pol-
skie oddziały swoich firm (uTest, Mobica).
Można więc śmiało powiedzieć, że w ten sposób zniknęły największe
bariery, które do tej pory stanowiły przeszkodę dla polskich przedsię-
biorców chcących wyjść na rynek międzynarodowy.
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Agnieszka Ferenc,wirtualna Polska

Badania wskazują, że w ciągu kilku naj-
bliższych lat wydatki na display
i mobile w USA oraz Wielkiej Brytanii

zrównają się. Oczywiście sytuacja na rynku
polskim nie odzwierciedla w stu procentach
tego, co dzieje się na Zachodzie. Wzrosty
przychodów z kanału mobilnego pokazują
jednak, że u nas trend jest podobny. Już

pod koniec 2013 roku nawet 90 proc. sprzedanych przez opera-
tor w telefon w stanowiły smartfony. Te dane oraz informacje
o rozwoju wszelkiego rodzaju urządzeń typu Smart pokazują, że
reklamodawcy nie mogą być wobec rynku mobile obojętni.
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W minionym roku media internetowe bazujące na przekazie wideo
odnotowały kolejne wzrosty, a sama forma komunikacji cieszy się nie-
zmiennie rosnącą popularnością. W najnowszym badaniu IAB Polska
„Wideo w sieci”zrealizowanym w sierpniu 2013 roku, odsetek przynaj-
mniej okazjonalnych użytkowników dowolnej formy wideo online wy-
niósł 96 proc. To kilkanaście procent więcej niż w badaniu realizowa-
nym rok wcześniej przez IAB Polska i OPI, które wskazywało na
80-proc. odsetek internautów korzystających z treści wideo.

� Co z reklamą wideo w mobile?
W Polsce, podobnie jak w całej Europie, sektor wideo obok obszaru mo-
bile traktowany jest jako jeden z głównych stymulatorów rozwoju ca-
łego rynku reklamy online. Wysoka dynamika wzrostu wartości rekla-
my wideo online, zgodnie z danymi IAB Europe/IHS AdEx Brenchmark,
plasuje Polskę w top 10 krajów europejskich. Przed nami są takie kra-
je, jak Hiszpania, Węgry, Dania, Austria, Rumunia, Turcja, Rosja i Włochy.
Reklama w serwisach wideo, z których korzystają widzowie za pomo-
cą komputera, jest już powszechnie stosowana, natomiast wciąż naj-
większy rozkwit przed sobą ma sektor wideo na urządzeniach mobil-
nych, zarówno jeśli chodzi o konsumpcję, a tym bardziej jego
reklamowe wykorzystanie. Zgodnie z danymi IAB Polska/Deloitte Vi-
deoExpert 2013 liczba wyświetleń materiałów wideo online w urządze-
niach mobilnych wyniosła w pierwszym półroczu 2013 roku 77,4 mln,
gdy rok wcześniej było to zaledwie 22,8 mln. Widzowie korzystający
z urządzeń mobilnych zdecydowanie rzadziej spotykają się jednak
z przekazem reklamowym. Zaledwie 12 proc. użytkowników smartfo-
nów i 4 proc. użytkowników tabletów ma kontakt codziennie z rekla-
mą podczas oglądania materiałów AV, gdy w przypadku widzów korzy-
stających z usług wideo za pomocą komputera 66 proc. z nich ma
kontakt codzienny z reklamami przy tych treściach. Dane te wskazują,
że tak jak rozwój samych mediów wideo i konsumpcji takich treści za
pomocą urządzeń multimedialnych utrzymuje wysoką dynamikę, tak
można się spodziewać jeszcze większych wzrostów w zakresie reklamy
towarzyszącej tego typu przekazom.

Struktura przychodów serwisów wideo online w Polsce
Źródło: IAB Polska/Deloitte VideoExpert 2013

� 3-proc. wzrost udziału modeli płatnych
Nadal wiodącym modelem biznesowych stosowanym przez serwisy
wideo jest model reklamowy, jednak w 2013 roku można było zauwa-
żyć wzrost roli modeli płatnych w łącznej strukturze przychodów.
W pierwszej połowie 2012 roku modele inne niż reklamowe (abona-
mentowy i PPV) stanowiły jedynie 8 proc. przychodów, w analogicz-
nym okresie roku 2013 było to już 11 proc. Dynamika wzrostu mode-
li finansowych stanowiących przychody na rynku wideo online
w pierwszym półroczu 2013 wykazuje, że modele płatne wzrosły
o ok. 140 proc., podczas gdy model reklamowy o 65 proc.

� nowa rzeczywistość regulacyjna
Rok 2013 to też początek nowego etapu regulacji mediów online, po-
nieważ od 28 lutego 2013 roku zgodnie z nowelizacją Ustawy o radio-
fonii i telewizji nadzór nad działalnością telewizji internetowych spra-
wuje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Od momentu rozpoczęcia
prac zidentyfikowała ona około 40 podmiotów internetowych świad-

1.7.TV online 2013 Autor: Teresa Wierzbowska
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� ODSETEK UŻYTKOWNIKÓW WIDEO ONLINE WYNIÓSŁ 96 PROC.

� REKLAMA WIDEO STYMULUJE WZROST CAŁEGO RYNKU REKLAMY ONLINE.

� UDZIAŁ MODELI PŁATNYCH W PRZYCHODACH SERWISÓW WIDEO WZRÓSŁ O 3 PROC.

� SERWISY PIRACKIE ROSNĄ W SIŁĘ KOSZTEM BRANŻY ONLINE.

■ Model reklamowy

■ Model PPV

■ Model abonamentowy

92%

5% 7%
4%3%

89%

H1’2012 H’2013
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czących usługi VoD, jednak tylko 20 z nich jak na razie zostało podda-
nych szczegółowej kontroli. W 2013 roku KRRiT dwukrotnie przyjrza-
ła się działalności serwisów VoD, weryfikując, czy spełniają one wymo-
gi ustawowe, i wskazując rynkowi konieczne kierunki zmian. Do
końca marca 2014 roku wszystkie podmioty świadczące usługi audio-
wizualne na żądanie po raz pierwszy zaraportowały m.in. sposób wy-
wiązania się z obowiązku udostępniania i promowania treści europej-
skich w swoim katalogu oraz sposobu ochrony małoletnich przed
dostępem do treści nieodpowiednich.

� reklamy finansują serwisy pirackie
Rosnącą barierą w rozwoju sektora telewizji online jest powszech-
ne piractwo internetowe. Niejednokrotnie było ono interpretowa-
ne jako nieistotne dla gospodarki zjawisko kulturowe, będące natu-
ralną konsekwencją rozwoju nowych mediów. Marginalizowanie
tego zjawiska w kontekście ekonomicznym doprowadziło do sytu-
acji, w której piractwo internetowe urosło do rangi problemu istot-
nego dla gospodarki Polski i Europy. Coraz częściej prezentowane
są dane pokazujące negatywny wpływ ekonomiczny piractwa na
sektor kreatywny. Stanowi on istotną barierę w rozwoju legalnych
źródeł treści, gdyż inwestowanie w licencje na atrakcyjne treści
w przypadku tak dużego ryzyka nielegalnego obiegu stawia pod
znakiem zapytania opłacalność takich przedsięwzięć. W 2013 roku
IAB Polska zrealizowało analizę, której celem było zweryfikowanie
potencjału reklamowego największych serwisów pirackich w Polsce.
Większość serwisów pirackich finansuje się bowiem z modelu rekla-
mowego, emitując kampanie znanych marek w kontekście treści nie-
legalnych, przeważnie bez wiedzy reklamodawców o takim zasto-
sowaniu ich wizerunku. Według IAB Polska potencjał reklamowy
pirackich serwisów oferujących treści wideo w modelu streamingo-
wym przekroczył w 2012 roku 40 mln złotych, czyli ponad dwie
trzecie przychodów największych polskich serwisów oferujących
legalne treści VoD. Prawie drugie tyle wynoszą straty finansowe
rynku wynikające z unikania przez nich opłat, m.in. za prawa do tre-
ści czy infrastrukturę. Oprócz nich istnieje także wiele stron WWW,
które masowo udostępniają treści w modelu hostingowym, przerzu-
cając odpowiedzialność za nielegalną dystrybucję plików na inter-
nautów. Z analiz IAB Polska i PBI wynika, że skala zjawiska dotyczy
ponad 75 proc. internautów w wieku powyżej 6. r.ż., co daje ponad
14 mln użytkowników sieci internet. Znaczna część z nich nie jest
świadoma, że korzysta z nielegalnych treści podobnie jak rekla-
modawcy, których kampanie finansują serwisy pirackie i uwiarygod-
niają je.

Warto wskazać, że w 2013 roku IAB Polska zrealizowała kilka warto-
ściowych badań na temat rynku wideo (IAB Polska – Wideo w sieci, IAB
Polska/Deloitte VideoExpert) oraz opracowała publikacje, które sze-
rzej opisują zagadnienia przytoczone w niniejszym rozdziale. W listo-
padzie 2013 roku nakładem Harvard Business Review wydany został
raport IAB Polska „Perspektywy rozwojowe wideo online w Polsce”,
który przy zaangażowaniu szeregu ekspertów z branży kompleksowo
opisuje rynek mediów i reklamy wideo online.

ROZDZIAŁ �PolskI Rynek InteRnetowy
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� Amazon – metoda drobnych kroków?
Rok 2013 w polskim e-commerce to rok, w którym znów nie doszło
do spektakularnego i oczekiwanego przez branżę otwarcia polskiej
wersji Amazon.com. Dziś wiemy, że Amazon zdecydował się działać
w Polsce, ale… na razie koncentrując się na logistyce. Choć szczegó-
ły strategii wejścia Amazona na polski rynek nie są znane, w opinii ob-
serwatorów rynku gigant w oczekiwaniu na ugruntowanie lokalnych
standardów e-commerce postanowił przyjąć metodę ostrożnych kro-
ków. Być może R&D Amazon wziął pod uwagę przypadek eBaya. Do
tej pory Jeff Bezos zdaje się nie popełniać błędów, więc jest wysoce
prawdopodobne, że obrana strategia okaże się optymalna. Niestety,
nie jest to dobra informacja dla potentatów polskiego e-commerce.
Kolejny rok m-commerce?
2013 rok to także kolejny rok, w którym m-commerce rósł, jednak na-
dal nie przyniósł rewolucji. Nie stał się trendem wiodącym i musiał zo-
stać przeniesiony jako wydarzenie roku na rok kolejny. Co prawda we-
dług raportu jestem.mobi „Mobile commerce w Polsce 2013”, udział
m-commerce w przychodach Allegro w 2013 wyniósł 3,4 proc. i jest
to wzrost z poziomu 2,3 proc. w roku 2012, to wciąż trudno uznać ta-
ką skalę za spektakularną.

� Ile wart jest polski e-commerce?
Publikowane dane wskazują na to, że precyzyjnej wartości polskiego
e-commerce nie oszacował nikt. Wynika to z faktu, że wszelkie pomia-
ry opierają się – poza niewieloma przypadkami sklepów należących
do spółek giełdowych – na deklaratywnych danych. Być może w przy-
szłości dzięki narzędziom do monitorowania zakupów (np. gemius-
ShopMonitor) obszar ten uda się opisać bardziej precyzyjnie. Jednak
na razie rynek jest zmuszony do wyciągania średniej z dostępnych ra-
portów. Roczna dynamika wzrostu rynku e-commerce szacowana
jest bardzo różnie. Dość ostrożne szacunki znajdziemy w PMR Publi-
cations„Handel internetowy w Polsce 2012. Analiza i prognoza rozwo-
ju rynku e-commerce na lata 2012-2014”. Według tych prognoz rynek
e-commerce osiągnie wartość 26,6 mld zł (ok. 3,5 proc. wartości han-
dlu detalicznego) dopiero w 2014 roku. Znajdziemy tam także infor-
macje mówiące o tym, że Polacy najczęściej kupowali w sieci produk-
ty z kategorii odzież i obuwie (67 proc. kiedykolwiek), elektronikę
użytkową (60 proc.) i książki (55 proc.). Z kolei najrzadziej produkty
spożywcze (7 proc.) oraz antyki i sztukę (7 proc.). W jednej kwestii zga-
dza się większość opracowań rynkowych – rynek e-commerce rośnie
w tempie dwucyfrowym, choć rozbieżności w szacunkach wynoszą
od 17 do 24 proc. tempa wzrostu rok do roku.

1.8.E-commerce 2013
Autor: Radosław Tyszko
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� Z POWODU BRAKU PRECYZYJNEJ METODOLOGII ISTNIEJĄ
SPORE ROZBIEŻNOŚCI, JEŚLI CHODZI O SZACOWANĄ WAR-
TOŚĆ POLSKIEGO RYNKU E-COMMERCE.

� M-COMMERCE JAKO KANAŁ SPRZEDAŻY WCIĄŻ STANOWI
TYLKO SYMBOLICZNĄ WARTOŚĆ PRZYCHODÓW W OBSZA-
RZE E-COMMERCE. NAJWIĘKSZY UDOKUMENTOWANY
UDZIAŁ TO ALLEGRO.PL, W KTÓRYM PRZYCHÓD
Z M-COMMERCE STANOWIŁ 3,4 PROC. UDZIAŁU W CAŁO-
ŚCI PRZYCHODÓW.

� WCIĄŻ ROSNĄCY ODSETEK POLSKICH INTERNAUTÓW DE-
CYDUJĄCYCH SIĘ NA DOKONYWANIE ZAKUPÓW DROGĄ
ELEKTRONICZNĄ JEST STAŁYM TRENDEM. MÓWIĄC
O BRANŻACH, W 13 PRZYPADKACH NA 22 ODSETEK KUPU-
JĄCYCH ROK DO ROKU WYRAŹNIE SIĘ ZWIĘKSZYŁ. TYLKO
W 5 PRZYPADKACH ZMALAŁ.

Szymon Dobosz,
Ceo International Coupons
(właściciel portalu kodyrabatowe.pl)

Nieprzerwany, dwucyfrowy wzrost
rynku e-commerce w Polsce zauwa-
ża coraz więcej firm i serwisów

zagranicznych, które coraz częściej ekspan-
sję do Polski traktują jako konieczność.
Sklepy zaczynają dostrzegać niewątpliwe
zalety marketingu afiliacyjnego, a w szcze-
gólności rozliczeń wyłącznie za efekt. Jest to

transparentny model, gdzie całe ryzyko bierze na siebie wydaw-
ca, a nie reklamodawca, jak to dzieje się w przypadku
klasycznych kampanii. Wśród największych graczy offline za naj-
bardziej efektywną uważam tegoroczną ofensywę Tesco.

KOMENTARZ EKSPERTA
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Produkty i usługi kupowane w e-commerce
Źródło: PMR Publications „Raport – Handel internetowy w Polsce 2013”,

uwzględniono odpowiedzi 1000 badanych

� Google Shopping, giełda, porażki i dywersyfi-
kacja strategii największych graczy

Choć rynek nasyca się z roku na rok, należy pamiętać, że nie przestanie
być dynamiczny i elastyczny. Historia Nokaut.pl pokazuje, że wejście na
giełdę może nie tylko nie przynieść sukcesu, ale wręcz stać się począt-
kiem okresu spadków. Dużo większy wpływ na powodzenie biznesów
niż giełda może mieć Google. Ostateczna decyzja Google o wejściu do
Polski z Google Shopping z dużym prawdopodobieństwem stanie się
początkiem wielkich kłopotów innych polskich porównywarek. Warto
wspomnieć także o głośnych medialnie, a więc bardzo negatywnie
wpływających na wiarygodność polskiego e-commerce oszustwach.Ta-
kich jak choćby sprawa 66procent.pl czy Retrobut.pl.
2013 rok to czas pojawienia się kolejnych wielkich graczy of-
fline`owych, którzy ostatecznie decydują się przygodę z kanałem on-
line. Leroy Merlin, Saturn, Tesco czy też Euro.com.pl, czy Empik.com
– którzy już wcześniej postawili na synergię wynikającą z połączenia
kanałów offline i online – powoli tworzą kategorię sklepów odrębnych
od typowo online’owych. Jest to jasny sygnał, że nie ma najlepszego
sposobu na osiągnięcie sukcesu i na rynku tym jest miejsce na różno-
rodność.

� Quo vadis e-commerce – automatyzacja
i globalne regulacje głównymi motorami
zmian?

Pisząc o e-commerce w 2013 roku, nie sposób nie wspomnieć o au-
tomatyzacji. Do automatyzacji w zakresie kupowania ruchu (Ad-
Words) dołączyła automatyzacja w zakresie zawracania ruchu (RTB).
Wszystko wskazuje na to, że 2013 rok był rokiem, w którym e-commer-
ce odszedł od kampanii kupowanych w tradycyjnym modelu. Braku-
je jeszcze wiarygodnych danych na temat wielkości rynku RTB w Pol-
sce, ale eksperci związani z tematem mówią o kilkusetprocentowych
wzrostach rok do roku.
Rok 2013 to także eksplozja pozwów kierowanych do sklepów i do-
tyczących klauzul abuzywnych. Na szczęście problem został zauwa-
żony i na poziomie ustawowym trwają prace nad jego uregulowa-
niem. Ostatnie decyzje na poziomie UE pozwalają polskiemu
e-commerce patrzeć z coraz większą nadzieją na zagraniczne rynki
zbytu, co jest cenną perspektywą w kontekście nieuchronnie zbliża-
jącego się punktu oznaczającego wysoki stopień nasycenia i profesjo-
nalizacji rynku.

ROZDZIAŁ �PolskI Rynek InteRnetowy

■ 2013

■ 2012Inne

Antyki, sztuka

Spożywcze

Leki

Masaże, SPA, wizyty lekarskie, dentystyczne itp.

Żywność i akcesoria dla zwierząt

Ubezpieczenia

Wózki, foteliki

Zamawianie posiłków z dowozem

Muzyka i filmy

Telekomunikacyjne

Bankowość (otwieranie rachunku bankowego, depozytu,
złożenie zamówienia na kartę płatniczą)

Sprzęt sportowy

Zabawki

Kosmetyki i chemia gospodarcza

Bilety do teatru, kina, na koncert

Wycieczki, hotele, bilety autobusowe, lotnicze, na pociąg,
wypożyczenie samochodu itp.

DIY i meble

Części motoryzacyjne, samochody itp.

Książki

Elektronika użytkowa, RTV, AGD

Odzież i obuwie

3%
3%

7%
7%
7%

10%
11%
12%

10%
12%

16%
16%
16%

19%
18%

20%
24%

27%
38%

33%

37%
34%

58%
35%

38%
36%

24%
40%

38%
41%

42%
42%

39%
44%

37%
44%

53%
50%

54%
55%

59%
60%

62%
67%

IAB 2014 rozdz.I.qxp:Layout 1  1-07-14  13:46  Page 41



��

Uzupełnianie kompetencji. Tak można w skrócie nazwać procesy,
które zachodzą na rynku agencji. Nie chodzi wyłącznie o pozyskiwa-
nie nowych kompetencji w ramach agencji, ale również akwizycje ma-
łych podmiotów przez potentatów rynku. Wydarzenia w Polsce są od-
zwierciedleniem sytuacji globalnej, gdzie WPP, Dentsu Aegis, Publicis,
Havas i inni walczą o kompleksowość swoich usług w świecie szybko
zmieniających się realiów mediowych.
W czerwcu 2013 roku VML (część grupy WPP) sfinalizowało zakup
49 proc. akcji Grupy Heureka, z opcją przejęcia pakietu większościo-
wego w przyszłości. Kwota transakcji nie została podana do wiadomo-
ści publicznej. Grupa Heureka zmieniła nazwę na VML Polska i stała się
bardzo ważnym graczem digital w Europie dla WPP. Po latach współ-
pracy w październiku 2013 ogłoszono, że Saatchi & Saatchi (Grupa Pu-
blicis) przejmie 100 proc. udziałów w Interactive Solutions, agencji zaj-
mującej się kampaniami w mediach cyfrowych.
Jeszcze w grudniu 2013 Mediacap SA przejął 51 proc. akcji The Digi-
tals. Wartość transakcji wstępnie ustalono na 8,5 mln zł. Miesiąc wcze-
śniej Mediacap przejął pakiet kontrolny 53 proc. akcji Grupy IQS, zaj-
mującej się badaniami rynku. Kwota transakcji to 2,5 mln zł. W ten
sposób grupa buduje silne kompetencje w obszarze data & digital.
Do walki o liderów rynku w Polsce stanęło też Dentsu Aegis Network.
Grupa Socializer, w skład której wchodzą Socializer, Lubię To i Social-
formance, została przejęta w 95,6 proc. za kwotę 26,3 mln zł. Dentsu
ma zamiar kontynuować przejęcia w Polsce. W następnej kolejności
celem będzie spółka zajmującą się mobile marketingiem.
Dla obserwatorów rynku reklamy akwizycje te nie są zaskoczeniem.
Najchętniej kupowane są i będą agencje zajmujące się komunikacją

w mediach cyfrowych. Marketerzy coraz większy procent swoich
budżetów lokują w internecie, więc brak silnych podmiotów z tej dzie-
dziny w portfelu grup mediowych byłby wielkim błędem. Obecnie na
świecie najgorętszym tematem fuzji związanych właśnie z uzupełnia-
niem kompetencji było połączenie Omnicomu i Publicisu. Powstanie
w ten sposób największa grupa mediowa na świecie, która nawet po
połączeniu planuje kolejne akwizycje liczone w miliardach dolarów.
Zapotrzebowanie na dobre agencje digitalowe pociąga za sobą ich roz-
wój. Aby nadążyć za popytem na swoje usługi, agencje rekrutują na po-
tęgę. Portal Pracuj.pl przeanalizował dane dotyczące zamieszczanych
ofert dla specjalistów w obszarze internet, e-commerce i nowe media.

1.9.Agencje. Sytuacja na rynku 2013/2014
Autor: Wacław Wykrytowicz
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� ŚWIATOWI GIGANCI KUPUJĄ W POLSCE.

� NAJGORĘTSZYM TOWAREM AGENCJE DIGITAL.

� RYNEK PRACY W BRANŻY ROŚNIE W ZASKAKUJĄCYM TEMPIE.

Liczba ofert pracy wg specjalizacji
Źródło: Opracowanie Pracuj.pl, marzec 2014

2013 2013 Suma 2014
Specjalizacje analizowane od Q3 lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty
E-marketing/SEM/SEO 135 143 214 204 161 129 1793 270 189
Sprzedaż/e-commerce 270 230 289 248 234 204 2553 314 240
Media społecznościowe 65 101 80 82 72 70 762 78 66
Projektowanie 255 257 286 305 228 194 2692 232 229
Tworzenie stron WWW/Technologie internetowe 763 332 350 393 326 242 3655 425 315

Liczba ofert pracy wg regionu
Źródło: Opracowanie Pracuj.pl, 03.2014

Region pracy styczeń 2014 luty 2014
internet/e-commerce/nowe media 1002 810
Mazowieckie 375 266
Wielkopolskie 111 96
Małopolskie 82 60
Dolnośląskie 94 79
Śląskie 57 58
Łódzkie 59 44
Pomorskie 47 45
Kujawsko-Pomorskie 26 28
Zachodniopomorskie 25 24
Lubelskie 38 33
Podkarpackie 19 16
Podlaskie 22 15
Świętokrzyskie 9 9
Warmińsko-Mazurskie 9 8
Lubuskie 13 9
zagranica 6 7
Opolskie 10 13
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W 2013 roku opublikowano na Pracuj.pl blisko dziesięć tysięcy ofert, co
oznacza wzrost o 57 proc. w stosunku do roku 2012. Jeszcze ciekawiej
sytuacja kreuje się w bieżącym roku. Tylko w styczniu i lutym 2014 uka-
zało się 1812 ofert, czyli o 82 proc. więcej niż w analogicznym okresie
rok wcześniej. Szczegółowa analiza danych z tego roku pokazuje jed-
ną bardzo zaskakującą informację. Najmniej ofert znajdą osoby poszu-
kujące pracy w social mediach.
Z analiz wynika, że sukcesem do znalezienia pracy„w internecie” jest
posiadanie twardych umiejętności, takich jak kodowanie czy projek-
towanie. Media społecznościowe są nadal postrzegane jako zajęcie
dla każdego, stąd łatwość rekrutacji, a co za tym idzie – niechęć do
płatnych ogłoszeń w specjalistycznych portalach. 140 ofert w Pracuj.pl
w tym roku wskazuje na poszukiwanie specjalistów posiadających

warsztat analityczny, językowy i kulturowy. Należy również zwrócić
uwagę na rozkład geograficzny oferowanych stanowisk. 30 proc.
wszystkich ofert pochodzi z województwa mazowieckiego (ponad
640 ofert w okresie styczeń-luty 2014). Na drugim miejscu uplasowa-
ło się wielkopolskie, a w dalszej kolejności małopolskie i dolnośląskie.
Dysproporcje są wyraźne. Najgorsze wiadomości dotyczą osób z wo-
jewództw świętokrzyskiego (18 ofert) i warmińsko-mazurskiego (17
ofert).

ROZDZIAŁ �PolskI Rynek InteRnetowy

Sylwester Krawczyk, client service
director, partner w Przeagencja

Zwiększenie liczby ofert pracy w natu-
ralny sposób sprzyja rotacji w branży.
Duża podaż ofert daje wrażenie ła-

twości zmiany pracodawcy i znalezienia
lepszej pracy. To okres, kiedy należy jeszcze
bardziej dbać o wartościowych pracowni-
ków, ale też często okazja, aby wzmocnić
zespół agencji „świeżą krwią”.

KOMENTARZ EKSPERTA

REKLAMA
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W 2014 roku celem działania grupy roboczej Agencje, funkcjonującej
w ramach IAB Polska, jest rozpoczęcie procesu usprawniania komu-
nikacji na linii klient – agencje. Celem jest stałe podnoszenie jakości
kreacji tworzonych w Polsce. W niniejszym raporcie strategicznym
skupiono się na briefie. Dobry brief to nadal rzadkość.

� Przychodzi klient do agencji
Komunikacja między klientem a agencją rozpoczyna się zwykle od
briefu. Klient typuje grupę agencji, z których finalnie wybierze tę,
której powierzy swoją markę. Następnie briefuje agencje i czeka na
propozycje.

� Informacja organizacyjna
Zanim dojdziemy do tego, co powinien zawierać brief, zacznijmy od
informacji, która powinna mu towarzyszyć, poprzedzać go. W osob-
nym dokumencie lub po prostu w mailu klient powinien zawrzeć: in-
formację o konieczności podpisania NDA, cel organizowanego prze-
targu, markę, której dotyczy, osoby decyzyjne, kluczowe terminy
i inne informacje organizacyjne, np. konieczność podpisania umowy
o wyłączności branżowej w przypadku wygranej. Odpowiedzialną za
przygotowanie takiego dokumentu jest osoba organizująca prze-
targ, w dużych organizacjach będzie to dział zakupów.

� Brief
Nadrzędnym celem briefu jest przekazanie do agencji informacji
o planowanym, przyjmijmy dla uproszczenia, projekcie. Należy jednak
pamiętać, że taki projekt nie istnieje w oderwaniu od historii marki.
Ta historia może mieć wiele dziesiątek lat lub właśnie zamierzamy na-
pisać jej pierwszy rozdział. Niezależnie od tego, na jakim jesteśmy eta-
pie tej historii, projekt, na który właśnie briefujemy agencję, musi być
w nią wpisany.
Zacznijmy więc pisanie briefu od kluczowych informacji o naszej
marce. Zawrzyjmy w tej części takie informacje jak: DNA marki, do-
tychczasowe działania, wnioski z poprzednich projektów, grupa do-
celowa, konkurencja, udziały w rynku, czynniki, ze względu na które
decydujemy się na przeprowadzenie projektu (wewnętrzne i ze-
wnętrzne), bariery i ograniczenia. Im więcej informacji uzupełnimy
wynikami przeprowadzonych badań, tym lepiej. W dobie trendów in-
ternetowych, klientów zmieniających zachowania z roku na rok nale-
ży zadbać o aktualność przesyłanych wyników.
Następnie opiszmy planowany projekt. Czy jest częścią większej ak-
tywizacji marki, czy ma odgrywać rolę uzupełniającą, czy wiodącą, co

jest celem projektu, jakie będziemy stosować kryteria oceny projek-
tu, jakie będą wagi dla poszczególnych kryteriów, harmonogram
działań. Unikajmy stwierdzeń niejednoznacznych typu „oczekujemy
zaistnienia marki na tle konkurencji”. Piszmy tak, aby nie pozostawiać
miejsca na interpretację i projekcje, np. „Chcemy mieć na koniec ro-
ku 100 000 fanów w Facebooku”.
Lista zadań dla agencji ułatwi pracę zarówno organizatorowi przetar-
gu, jak i agencji. Wszystkie oferty będą zawierały pożądane przez nas
informacje, dzięki czemu porównanie ofert i wyłonienie zwycięskiej
będzie prostsze.
Bardzo ważny element to harmonogram. Zarówno przetargu, jak
i projektu. Zdecydowanie powinien znaleźć się w informacji poprze-
dzającej brief, ponieważ w wielu przypadkach determinuje decyzję
o przystąpieniu do przetargu. Kluczowe dla wykonawcy będą termi-
ny rozpoczęcia prac i publikacji projektu.
Na koniec budżet. Bez jego podania wszystkie powyższe informacje
mogą okazać się niewystarczające do przygotowania oferty spełnia-
jącej oczekiwania klienta. Agencja niekoniecznie wyciągnie słuszne
wnioski na temat skali projektu.
Jeśli w ramach oferty oczekujemy przygotowania projektów graficz-
nych, warto zadbać o materiały, na których agencja będzie pracować.

� I po briefie
Pomimo rzetelnego spisania briefu agencja zawraca głowę i chce się
spotkać, żeby porozmawiać. Czy warto? Doświadczeni marketerzy
wiedzą, że tak. The more you give, the more you get in return. Warto
dać poznać siebie, opowiedzieć o swojej marce, pokazać swój stosu-
nek do projektu i celów przed nim stawianych. Dajmy szansę zadać
agencji pytania, bo być może pojawi się takie, którego sami sobie nie
zadaliśmy. Niejeden z nas spotkał się z sytuacją, w której spotkanie
z klientem redefiniowało cele projektu.

� Podsumowanie
Wielu z nas, pracowników agencji, spotkało się z dobrym briefem, uzu-
pełnionym badaniami i konstruktywnym, merytorycznym spotka-
niem z klientem. Z takich briefów powstają zwykle dobre, a nawet bar-
dzo dobre projekty. Z takimi briefami przyjemnie się pracuje, co
sprzyja kreatywności zespołu i jego zaangażowaniu. Plusów, wynika-
jących z doinformowania agencji na wstępie, nie da się przecenić.
Dlatego gorąco namawiamy do poświęcenia odpowiedniej ilości
czasu na przygotowanie briefu, który będzie solidną podwaliną pro-
jektu.
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DoBry BrIef jAKo PoCZąteK UDAnej relACjI BIZneSoWej

Zaproszenie
Zapraszamy do dyskusji w ramach grupy roboczej Agencje. Zachęcamy zwłaszcza przedstawicieli marketerów do wyrażania swoich opinii
i dzielenia się spostrzeżeniami z agencjami. Zapraszamy do udziału w spotkaniach, na których wymieniamy się informacjami na temat ocze-
kiwań każdej ze stron. Rozmawiamy o bieżących trendach i ich faktycznym zastosowaniu w aktualnych projektach. Rzeczowo o waszej i na-
szej pracy.
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� Wartość reklamy online
Od roku 2007, od kiedy w Polsce realizowane jest badanie IAB/PwC
AdEx, obserwowane tempo wzrostu wartości reklamy online jest
wciąż dwucyfrowe. Rok 2013 przyniósł kolejny rekord. Według AdEx
reklama cyfrowa zarobiła w tym okresie 2,43 mld zł, czyli ponad 220
mln więcej niż w roku 2012. Przełożyło się to na dynamikę wzrostu na
poziomie 10,2 proc. rok do roku. Jednocześnie, według Starlinka, po-
zostałe media zanotowały spadki, a wartość całego rynku reklamowe-
go zmniejszyła się o 4,5 proc. Biorąc pod uwagę obydwa trendy,
udział online w całkowitym torcie reklamowym wzrósł z 18,6 proc. do
21,4 proc. Jeśli w szacunkach tych uwzględnić pozostałe formaty re-
klamy cyfrowej, które raportowane są w AdEx, udział ten przekroczył
już jedną czwartą.

Wartość i dynamika wydatków reklamowych na reklamę online w Polsce
Źródło: IAB Polska / PwC AdEx

� Podział tortu reklamowego online
Wśród podstawowych typów reklamy cyfrowej w roku 2013 nadal do-
minowała reklama graficzna z 44-proc. udziałem rynku. W porówna-
niu z rokiem wcześniejszym odnotowała największą dynamikę (+14
proc.), dzięki czemu zwiększyła swój udział o ponad 1 pkt proc. Na
drugim miejscu nadal plasowała się reklama SEM z ponad jedną trze-
cią udziałów (35 proc.). Jej dynamika rok do roku wyniosła 11 proc. Do-
datnią dynamikę odnotowały także ogłoszenia (+8 proc.), podczas gdy
wydatki na e-mail praktycznie zatrzymały się w miejscu.
W dużym stopniu na wysoką dynamikę reklamy graficznej miała
wpływ reklama wideo, która wzrosła o 33 proc. w stosunku do roku
2012 oraz reklama w social mediach, która zwiększyła swą wartość
o 44 proc. Warto także zwrócić uwagę na reklamę rich-media, która
osiągnęła dynamikę ponad 37 proc., dzięki czemu jej wartość w roku
2013 przekroczyła 80 mln zł. Wśród pozostałych typów na szczegól-
ną uwagę zwraca reklama w urządzeniach mobilnych, która ponow-
nie zanotowała trzycyfrowy wzrost wartości (106 proc.).

Udział głównych typów reklamy w torcie wydatków na reklamę online
Źródło: IAB Polska / PwC AdEx

Biorąc pod uwagę podział branżowy, skład pierwszej dziesiątki pozostał
bez zmian, choć doszło do kilku rotacji, między innymi na pozycji lide-
ra. W roku 2013 została nim motoryzacja, która pozyskała 16 proc. tortu
reklamowego online. Gałąź ta zawdzięcza awans dość dużej dynamice,
która wyniosła 17 proc. rok do roku, podczas gdy zeszłoroczny lider
– branża finansowa – utrzymała zbliżony poziom wydatków. Wśród po-
zostałych branż warto odnotować wysokie wzrosty wydatków na chemię
gospodarczą (40 proc.), odzież i dodatki (38 proc.), żywność (34 proc.),

2.1.Wydatki na reklamę online
Autor: Paweł Kolenda

ROZDZIAŁ 2Polski rynek internetowy

� W ROKU 2013 REKLAMA CYFROWA PO RAZ KOLEJNY POBI-
ŁA REKORD WARTOŚCI, OSIĄGAJĄC PONAD 2,4 MLD ZŁ.

� W TORCIE REKLAMOWYM DOMINUJE WCIĄŻ REKLAMA
GRAFICZNA, KTÓRA ROŚNIE NAJBARDZIEJ DYNAMICZNIE,
GŁÓWNIE ZA SPRAWĄ WIDEO ONLINE, SOCIAL MEDIA
I RICH MEDIA.

� WŚRÓD SZCZEGÓŁOWYCH FORMATÓW REKLAMOWYCH
ONLINE NAJWYŻSZĄ DYNAMIKĘ WZROSTU OSIĄGA NADAL
REKLAMA W URZĄDZENIACH MOBILNYCH.
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a także farmaceutyki (30 proc.). Ogółem wydatki na reklamę online dóbr
szybko zbywalnych zwiększyły się o 18 proc. rok do roku.

� Prognozy
Polski rynek reklamy internetowej jest dość dojrzały i znajduje się na
etapie stabilnego wzrostu. Biorąc pod uwagę tempo rozwojowe, w ro-
ku 2012 Polska znalazła się na 13. miejscu wśród 26 krajów Starego Kon-
tynentu, w których realizowane jest paneuropejskie badanie IAB AdEx.
Ranking ten w dużym stopniu odzwierciedla dojrzałość rynków. Naj-
większą dynamiką wartości reklamy online charakteryzują się te kraje,
w których medium to intensywnie się rozwija. W pierwszej dziesiątce
ogólnoeuropejskiego zestawienia za rok 2012 znalazło się aż 7 krajów
z regionu Europy Środkowo-Wschodniej (ang. CEE). Liderzy wzrostu
osiągnęli tempo przekraczające 30 proc. rok do roku, podczas gdy pol-
ski indeks wzrostu uplasował się na poziomie średniej europejskiej
(11 proc.). Dwucyfrowe tempo zostało zachowane w roku 2013.

Dynamika wzrostu reklamy online w Europie Śr.-Wsch. w roku 2012
Źródło: IAB Europe/ IHS AdEx Benchmark

W roku 2014 w Polsce oczekiwane są dalsze wzrosty wydatków na re-
klamę online. W związku z ożywieniem gospodarczym i oczekiwanym
wzrostem indeksów PKB można się spodziewać, że tempo rozwojo-
we reklamy nieco przyspieszy. Zakładając pozytywny scenariusz go-
spodarczy, dotychczasowe trendy w dynamice oraz rosnącą kon-
sumpcję materiałów online wynikającą z powiększającej się liczby
użytkowników urządzeń przenośnych online (smartfony, tablety),
można się spodziewać, że indeks wzrostu w roku 2014 wyniesie po-
nad 10 proc. i przyniesie kolejny rekord wartości reklamy online, któ-
ra może przekroczyć wartość 2,7 mld zł.
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MateuszWalewski,
senior economist, PwC

Spodziewane wzrosty wydatków na re-
klamę online w Polsce są zgodne
z trendami europejskimi i regionalny-

mi. Według PwC Global Media and
Entertainment Outlook w Europie Zachod-
niej rynek ten wzrośnie w roku 2014 o 6-10
proc., a w Europie Środkowo-Wschodniej
o 15-20 proc. Tendencją globalną będzie

wzrost znaczenia rynku reklam dedykowanych urządzeniom mo-
bilnym. Przewidywany jest rozwój nowych kreatywnych
formatów oraz coraz dokładniejszych sposobów targetowania.
W Europie Środkowej, w tym w Polsce, wciąż dużą rolę odgrywa
rosnąca penetracja internetu, a w szczególności dynamiczny roz-
wój rynku smartfonów.

KOMENTARZ EKSPERTA
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� Popularność form reklamowych
Reklama display była wciąż typem reklamy, w który inwestowane
były największe budżety internetowe i stanowiła 44 proc. rynku on-
line. Udział ten zwiększył się o ponad 1 pkt proc. względem roku
2012, a sam wzrost wyniósł 14 proc. rok do roku. W 2013 r. uległ
zmianie skład pierwszej trójki najpopularniejszych form reklamo-
wych zaliczanych do reklamy display. Najczęściej wyświetlaną formą
pozostał double billboard, który w roku 2013 stanowił jedną czwar-
tą wyświetlanych reklam. Na drugim miejscu, bez zmian, znalazł się
rectangle jednak udział tego formatu spadł z 20 proc. do 17 proc. Na-
tomiast w miejsce billboardu, który do tej pory był trzecią najpopu-
larniejszą formą, awansował box z udziałem 11 proc. Zmiana ta mia-

ROZDZIAŁ 2Polski rynek internetowy

2.2.1.Reklama display Autor: Ilona Drzewosowska

� REKLAMA DISPLAY NAJSILNIEJSZYM TYPEM REKLAMY
ONLINE W POLSCE WG IAB ADEX (44-PROC. UDZIAŁ
W WYDATKACH).

� BILLBOARD POZA PIERWSZĄ TRÓJKĄ
NAJPOPULARNIEJSZYCH FORMATÓW REKLAMOWYCH.

� NAJWYRAŹNIEJSZE TRENDY: POMIAR ZACHOWAŃ
UŻYTKOWNIKÓW PO KLIKNIĘCIU, POMIAR ADVISIBILITY,
ZAKUP AUTOMATYCZNY, WZROST ZNACZENIA REKLAMY
NATYWNEJ.

REKLAMA

IAB 2014 rozdz.II.qxp:Layout 1  1-07-14  13:47  Page 47



ła miejsce prawdopodobnie w wyniku zwiększającego się udziału
kampanii sprzedażowych, w których używany jest właśnie box. Z cie-
kawszych zmian można wymienić dalszy wzrost udziału takich form
jak: triple billboard, surround wallpaper, wideboard czy halfpage. Po-
pularność zyskała również forma layerowa FloorAd.

Udział ilościowy poszczególnych formatów display
Źródło: AdReport, 2013 FY

� trendy w reklamie display w 2013 roku
W reklamie display w 2013 roku można było zaobserwować kilka
przeważających trendów. Reklamodawcy chętnie korzystali z możli-
wości mierzenia zachowań użytkowników po kliknięciu w reklamę.
Coraz częściej przenosili sposoby ich mierzenia znane z kampanii
kupowanych w modelu performance do kampanii wizerunkowych,
kupowanych z modelu Flat Fee lub CPM. Oznacza to, że marketerzy
w kampaniach wizerunkowych decydowali się mierzyć np.: ruch na
stronie docelowej, liczbę dokonanych transakcji lub innych zachowań
użytkowników. Badania wizerunkowe, związane ze zwiększeniem
rozpoznawalności marki, nadal nie są często stosowane w kampa-
niach w internecie.
W minionym roku popularność zdobyło pojęcie AdVisibility, czyli wi-
doczność formy reklamowej. Reklama określana jako„widziana”to ta-
ka, której min. 50 proc. powierzchni było widoczne od razu po otwo-
rzeniu strony (bez konieczności scrollowania) przez minimum
1 sekundę. Na rynku pojawiły się pierwsze podmioty oferujące uzu-
pełnianie raportów po kampanii właśnie wskaźnikiem advisibility.
Podmioty emitujące reklamy dają również możliwość optymalizacji
kampanii według tego wskaźnika.
Trendem widocznym już od kilku lat w Polsce, który mocno rozwinął
się w ubiegłym roku, jest zakup reklamy display w modelach automa-
tycznych. Zwykle w tym modelu emitowane są podstawowe formy
płaskie – billboard, double billboard, rectangle, skyscraper, a czasem
triple billboard. Natomiast w 2013 r. niektóre podmioty zaoferowały
kupno i sprzedaż surround wallpaper czy reklamy in-stream właśnie
w tym modelu.

� double billboard
� rectangle
� box
� billboard
� triple billboard
� wideboard
� half page
� skyscraper 160
� surround wallpaper
� skyscraper 120
� top layer
� floor ad
� inne

25%

9%

17%
6%

6%
7%

4%

3%

3%
2%

3%

3%

6%

www.mmp24.pl

DZIENNY SERWIS

Media & Marketing Polska

Zamów bezpłatny test na:
www.mmp24.pl

Kontakt w sprawie licencji:
Anna Pastor, tel.: (22) 514 65 67, anna.pastor@media.com.pl

Kontakt w sprawie reklam:
Magdalena Adamowicz, tel.: (22) 514 65 59,magdalena.adamowicz@media.com.pl
Marta Gajowniczek, tel.: (22) 514 65 15, marta.gajowniczek@media.com.pl

IAB 2014 rozdz.II.qxp:Layout 1  1-07-14  13:47  Page 48



W 2013 popularnym pojęciem była reklama natywna. Jej definicji
jest wiele. Chodzi o wszelkie formaty, które tworzą integralną część
serwisu internetowego. Celem przyświecającym idei reklamy natyw-
nej jest stworzenie takiego przekazu promocyjnego, który nie będzie
drażnił użytkowników, gdyż nie będzie się odróżniał od serwisu, na
którym jest emitowany. Przykładem reklamy natywnej może być
sponsorowana, funkcjonalna aplikacja umieszczona na danym serwi-
sie, która nie tylko nie przeszkadza użytkownikom, ale wręcz stano-
wi dla nich wartość dodaną. Może to być kalkulator kredytu samocho-
dowego lub aplikacja do „przymierzania” różnych fryzur do zdjęcia
własnej twarzy.
Podsumowując, display jest najsilniejszym typem reklamy online
w Polsce. Najpopularniejszą jego formą jest double billboaord, a naj-
bardziej widocznymi trendami są: coraz dokładniejsze pomiary kam-
panii (w tym advisiblity), automatyczny zakup oraz reklama natywna.

Polski rynek internetowy
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Robert Niebrzydowski,
digital client service director,
PHD Media Direction

Wzeszłym roku domy mediowe
koncentrowały się na rozwoju
kompetencji w zakresie

programmatic buyingu. Dzięki dużej
otwartości marketerów na nowe rozwiązania
reklamowe w 2013 wzrosła liczba kampanii
opartych na modelu RTB.
Marketerzy bacznie też obserwowali

możliwości w obszarze mobile display advertising i starali się, aby
inwestycje w ten kanał pokrywały się z jego rzeczywistym
potencjałem (aktualnie około 5-7 proc. wizyt na landing page
pochodzi z kanału mobilnego).

KOMENTARZ EKSPERTA
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� nowości na rynku
Na rynku pojawia się obecnie wiele firm oferujących dane bądź no-
wą technologię oferującą dotarcie do konkretnego konsumenta – np.
poprzez zlokalizowanie go w danej bazie i wysłanie mu odpowiednie-
go e-mailingu reklamowego. Zagadnienie to jest także przedmio-
tem zainteresowania zarówno agencji reklamowych, domów medio-
wych, firm dostarczających alternatywne technologie, jak i brokerów
danych.
Bardzo wiele agencji na polskim i zagranicznym rynku zbudowało
swoje własne platformy do wyświetlania reklam, a ich głównym zapo-
trzebowaniem jest powierzchnia reklamowa oraz dane. Patrząc przez
ten pryzmat oraz biorąc pod uwagę liczbę kampanii realizowanych
z wykorzystaniem tej technologii, można z całą pewnością powie-
dzieć, że szeroko pojęta reklama behawioralna jest wciąż tematem ży-
wym. Obejmuje ona wszystkie działania związane z danymi, z użyt-
kownikiem, do którego chcemy dotrzeć, i z przekazem reklamowym.
Dodatkowo zauważalnym trendem pojawiąjącym się po stronie agen-
cji jest to, że większość budżetów przeznaczonych na reklamę beha-
wioralną wykorzystują na swoich własnych platformach.
Temat reklamy behawioralnej jest bardzo popularny na rynkach za-
chodnich i coraz bardziej popularny na rynku polskim. Coraz więcej
podmiotów – zarówno ze strony agencji, wydawców, jak i samych
marketerów – zaczyna interesować się danymi i wszystkim, co jest
związane z tymi obszarami. Patrząc przez pryzmat organizowanych
konferencji, pojawia się coraz więcej tematów związanych właśnie
z danymi. Rynek jednak staje przed kolejnymi wyzwaniami: np. jak
sprzedawać informacje o użytkownikach? Bardzo wielu wydawców
posiadających wartościowe dane obawia się braku kontroli nad tym,

co z ich danymi może się stać. Najbardziej optymalną opcją jest sprze-
daż danych i monetyzowanie ich na własnej powierzchni.
Barierą w rozwoju tego segmentu rynku może być brak kontroli nad
udostępnionymi danymi pod kątem rozliczania. Dotyczy to przede
wszystkim sytuacji, kiedy wykorzystywana jest metoda oparta na ba-
zie „piksela retargetingowego”, pozwalająca na dostarczenie każdej
możliwej informacji o cookies do każdego systemu. Problemem jest
kontrola liczby użytych cookies, a co się z tym wiąże, jakie są podsta-
wy do rozliczenia kampanii. Bardzo prostym rozwiązaniem jest za-
mieszczenie kodu mierzącego odsłony, który dostarcza tego typu in-
formacje, jednak niektóre platformy RTB nie akceptują zewnętrznych
kodów mierzących. Najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku jest
integracja serwerowa, która jednak wymaga czasu i dużego wkładu
pracy.
Kolejnym bardzo ważnym zagadnieniem w przypadku obrotu dany-
mi jest ich cena. Przedział cenowy dostępnych danych na rynku jest
bardzo duży, a głównym wyznacznikiem w tym przypadku jest rodzaj
danych i zawężenie profilu użytkownika, do którego chcemy dotrzeć,
np. dotarcie do osób ogólnie poszukujących samochodu będzie re-
latywnie tańsze od dotarcia do osób, które np. poszukują samocho-
du marki Audi z silnikiem Diesel, z napędem na cztery koła, wyprodu-
kowanego w 2013 roku. Coraz więcej pojawia się projektów, w których
wydawcy oferują bardzo specyficzne dane, a także bardzo zawężone
profile, co powoduje, że możliwe jest np. dotarcie do kilku tysięcy
użytkowników (zamiast do kilku milionów), jednak są to osoby kon-
kretnie zainteresowane zdefiniowanym tematem – najważniejsi, klu-
czowi klienci z grupy docelowej. Dodatkowo, rozwój tego typu pro-
jektów pozwala reklamodawcom przy ograniczonym budżecie

2.3.Reklama behawioralna
Autor:Grzegorz Sławatyński

� ROŚNIE ROLA DANYCH O UŻYTKOWNIKACH, KTÓRA POBUDZA RYNEK REKLAMY BEHAWIORALNEJ DO DALSZEGO
ROZWOJU.

� CORAZ BARDZIEJ ISTOTNA STAJE SIĘ KWESTIA ZRÓŻNICOWANIA CENOWEGO USŁUG I MODELI ROZLICZENIOWYCH.

� NA RYNKU POJAWIA SIĘ WIELE PLATFORM RTB, KTÓRE ZWIĘKSZAJĄ KONKURENCYJNOŚĆ USŁUG.
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docierać do bardzo trudno dostępnych grup docelowych, gdzie tra-
dycyjne metody nie zawsze mogą się sprawdzić.

� Perspektywy
Bardzo duża liczba najróżniejszych platform RTB w dużym stopniu do-
pinguje rynek do sprzedaży danych oraz do tworzenia systemów ich
zbierania. Dane na temat użytkowników są dostępne praktycznie
wszędzie i coraz więcej podmiotów zajmuje się ich zbieraniem.
Pewną nowością jest łączenie danych behawioralnych zbieranych
online z e-mailingami, dzięki czemu można wysłać wiadomość do
konkretnej grupy docelowej, kategoryzując ją za pomocą dostęp-
nych zmiennych socjodemograficznych, jak również na podstawie za-
interesowań czy intencji zakupowych. System mailingowy w czasie
rzeczywistym może przygotować spersonalizowaną kreację e-ma-
ilingową, bazując na tym, co dany użytkownik właśnie oglądał w skle-
pie internetowym.
Polski rynek uczy się sposobów korzystania z danych, na rynkach za-
chodnich dostępne są case studies pokazujące skuteczność kampa-
nii wizerunkowych w platformach RTB z ich wykorzystaniem. To,
o czym powinniśmy pamiętać, to decyzja – jakie dane wykorzystywać
w zależności od celu kampanii, i pod tym kątem optymalizować dzia-
łania (biorąc pod uwagę dostępne zmienne). Tylko w ten sposób od-
powiednio zoptymalizowane kampanie, wykorzystujące odpowied-
nie dane, mogą zapewnić nam dobre wyniki.

Tomasz Kuisz, Xaxis

Rozwój reklamy online napędzają
obecnie technologia oraz wykorzysta-
nie danych, których świat cyfrowy

produkuje w ogromnej ilości (90 proc. zaso-
bów danych na świecie zostało
wygenerowanych przez ostatnie 2 lata!).
Stąd popularność, również w Polsce, chwy-
tliwego hasła, jakim jest Big Data. Prawda

jest taka, że nie chodzi o to, by skupiać się na liczbie zbieranych
danych, ale na ich jakości oraz efektywnym wykorzystaniu!

KOMENTARZ EKSPERTA
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VFP Communications Ltd.Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.Wał Miedzeszyński 630, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy,XXWydział Gospodarczy,

pod numerem KRS 0000038991, kapitał zakładowy 178 000 zł, nIP: 587-020-04-12, REGon: 190598398

KontaKt: Piotr Łukowski, piotr.lukowski@media.com.pl, tel. 22 514 65 68

DANE DO WYSYŁKI MAGAZYNU/DANE DO FAKTURY

odbiorca: .....................................................................................

imię i nazwisko: ..........................................................................

stanowisko: .................................................................................

nazwa firmy: ................................................................................

ulica, nr: .......................................................................................

kod, miasto: ................................................................................

telefon: ..........................................; e-mail: ..................................................

branża: ..........................................; NIP: ..................................................

Oświadczenie: Upoważniam firmę VFP Communications Ltd. Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

data ................................... podpis ..........................................................

Zamówienie proszę przesłać mailem lub faksem: 22 514 65 42

ZAMÓW PRENUMERATĘ MIESIĘCZNIKA

ROCZNA 365 zł/rok ................
NON STOP 335 zł/rok ................ (PRENUMERATA PRZEDŁUŻANA AUTOMATYCZNIE,

AŻ DO PISEMNEGO ODWOŁANIA)

STUDENCKA* 186 zł/rok ................ (NIE ZAWIERA „ALMANACHU MEDIÓW I REKLAMY”,
*KOPIA LEGITYMACJI STUDENCKIEJ)

CENA BRUTTO LICZBA PRENUMERAT

Data rozpoczęcia prenumeraty .................................. lub od nr ..........

UWAGA! Okres prenumeraty nie ulega skróceniu.

W RAMACH
PRENUMERATY

OTRZYMAJĄ PAŃSTWO:
10 EGZEMPLARZY MAGAZYNU
BEZPŁATNY DOSTĘP DO SERWISU
MAGAZYNU MMP ONLINE
BEZPŁATNĄ DWUTYGODNIOWĄ WERSJĘ
TESTOWĄ MMP24
RAPORTY SPECJALNE „MMP”
„ALMANACH MEDIÓW I REKLAMY” DRUK I ONLINE
RABAT NA UCZESTNICTWO W WYDARZENIACH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ WYDAWNICTWO

PPRREENNUUMMEERRAATTAA  

Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez firmę VFP Communications Ltd., Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Wał Miedzeszyński 630, wyłącznie do celów organizacyjnych oraz w celu promocji wydarzeń organizowanych przez firmę VFP Communications Ltd. Mają Państwo prawo do wglądu do swoich danych,

prawo do ich poprawiania, a także prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne.
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2.4.RTB
Au tor: Ma�ciej�Wy�szyń�ski,�

Wspar cie me ry to rycz ne: Adam�Dy�ba,�Do�ro�ta�Bi�go,�Piotr�Ma�rzec,�Mi�chał�Orze�chow�ski,�
Mar�cin�Przy�go�da,�Agniesz�ka�Wi�chul�ska,�Ka�ta�rzy�na�Szy�muś�

� WZROSŁO ZNACZENIE WYKORZYSTYWANIA DANYCH W KAMPANIACH RTB. WIĘKSZOŚĆ KLIENTÓW KORZYSTA ZE SWOICH
WŁASNYCH DANYCH (1ST PARTY DATA), A CZĘŚĆ KLIENTÓW ZACZYNA KORZYSTAĆ Z DANYCH ZEWNĘTRZNYCH (3RD PARTY).

� AUTOMATYCZNY ZAKUP POWIERZCHNI JEST JUŻ DOSTĘPNY NIE TYLKO WE WSZYSTKICH KANAŁACH (DESKTOP, MOBILE), ALE
TAKŻE NA SMARTFONACH I TABLETACH, BEZ WZGLĘDU NA SYSTEM OPERACYJNY URZĄDZENIA.

� WZRÓSŁ UDZIAŁ RTB W WYDATKACH NA REKLAMĘ DISPLAY. OPTYMISTYCZNE SZACUNKI WSKAZUJĄ NA WZROST Z 3 PROC.
DO 5 PROC., PROGNOZY NA 2014 TO AŻ 10 PROC. UDZIAŁU W TORCIE REKLAMY ODSŁONOWEJ.

ROZ DZIAŁ 2Polski rynek internetowy

REKLAMA

� Co�rtB�zmie�ni�ło�wmo�de�lu�za�ku�pu�re�kla�my?
Rok 2013 to czas, w któ rym du że agen cje me dio we za zna jo mi ły się
z RTB i czę ścio wo po sta wi ły na roz wój swo ich plat form ku pu ją cych
DSP (de mand si de plat forms). Nie któ re agen cje wy od ręb ni ły ze swo -
ich struk tur dzia ły lub na wet utwo rzy ły swo je od dzia ły i ko rzy sta ją
z jed nej lub wie lu tech no lo gii DSP. Naj czę ściej są to mo dy fi ka cje mię -
dzy na ro do wych plat form ku pu ją cych. Część wydawców w ro ku 2013

za czę ła udo stęp niać swo je po wierzch nie re kla mo we do no we go eko -
sys te mu za po mo cą plat form SSP (sup ply si de plat forms). Po wsta ły też
no we pod mio ty ty pu ade xchan ge, zrze sza ją ce wy daw ców śred nich
i mniej szych, łą czą ce w so bie za le ty plat for my SSP z dzia łal no ścią
sie ci re kla mo wej.
W ro ku 2013 wzro sło zna cze nie wy ko rzy sty wa nia da nych do za ku pu
emi sji gra ficz nych kam pa nii re kla mo wych. Więk szość klien tów ko rzy -
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sta już ze swo ich wła snych da nych zbie ra nych na swo ich stro nach in -
ter ne to wych (1st par ty da ta), część klien tów za czy na ko rzy stać z da -
nych ze wnętrz nych (3rd par ty data), po nie waż po ja wi ły się fir my,
któ re ofe ru ją sprze daż ta kich da nych w po sta ci pro fi li be ha wio ral no -
-de mo gra ficz nych, udo stęp nia jąc je dla plat form ku pu ją cych (DSP).
Do tych cza so we ku po wa nie za się gów w por ta lach i kla sycz nych sie -
ciach re kla mo wych jest za stę po wa ne przez ku po wa nie za się gów na
po wierzch niach udo stęp nia nych przez plat for my SSP. Wzrósł udział
RTB w wy dat kach na re kla mę di splay. Sza cun ki autorów wska zu ją na
wzrost z 3 proc. do 5 proc., pro gno zy na 2014 to aż 10 proc. udzia łu
w tor cie re kla my od sło no wej. Rów nież po czą tek ro ku 2014 po ka zu -
je, że agen cje i ich klien ci po lu bi li i do ce ni li wy ko rzy sta nie plat form
DSP, a wy daw cy co raz mniej oba wia ją się no we go spo so bu sprze da -
wa nia i tak że za czy na ją do strze gać be ne fi ty z au to ma ty za cji pro ce sów
sprze da ży.

� Stra�te�gie�z wy�ko�rzy�sta�niem�sys�te�mów�au�to�ma�-
tycz�ne�go�za�ku�pu�me�diów

Au to ma ty za cja za ku pu me diów nie sie ze so bą ob ni że nie kosz tu za -
ku pu me diów, skró ce nie cza su przy go to wa nia wy ce ny, zgro ma dze -
nie sze ro kie go au dy to rium w jed nym miej scu.
W kam pa niach za się go wych lub au dien ce tar ge tin gu za kup au to ma -
tycz ny ma prze wa gę nad tra dy cyj nym głów nie ze wzglę du na za sięg,
któ ry klient mo że uzy skać za po mo cą DSP lub plat for my ade xchan -
ge. Naj istot niej szym aspek tem jest to, że sil nik opty ma li za cyj ny ge ne -
ru je du żo wyż szy współ czyn nik kon wer sji, ma jąc do dys po zy cji ogrom
po wierzch ni, któ rą mo że opty ma li zo wać. Za sięg peł ni klu czo wą
funkcję, bio rąc pod uwa gę kam pa nie be ha wio ral ne, kam pa nie re tar -
ge to wa ne – gdzie wy ko rzy sta nie da nych znacz nie za wę ża po ten cjał
uni kal nych użyt kow ni ków. 
Oprócz pod nie sie nia efek tyw no ści kam pa nii na le ży wziąć pod uwa -
gę aspek ty ta kie, jak brak ko niecz no ści od py ty wa nia wie lu pod mio -
tów czy wy ko rzy sy anie na rzę dzi do pla no wa nia i ana li ty ki kam pa nii
opie ra ją cych się na da nych z po wierzch ni wie lu do staw ców.
Ko lej nym ar gu men tem jest moż li wość zwięk sze nia efek tyw no ści
kam pa nii po przez opty ma li za cję kosz tów. Dzię ki za ku po wi po -
wierzch ni re kla mo wej w mo de lu au kcyj nym re kla mo daw ca jest w sta -
nie okre ślić, ile re al nie war ta jest prze strzeń, na któ rej chce emi to wać
kam pa nię. Więk szość zna nych plat form RTB ko rzy sta z mo de lu au kcyj -
ne go Vic kreya, któ ry po zwa la za kła dać wyż sze staw ki, jed no cze śnie
da jąc pew ność za ku pu w ce nie, któ ra bę dzie ade kwat na do war to ści
da nej po wierzch ni. Dzię ki te mu ry nek re kla my otwie ra się na każ de -
go re kla mo daw cę, nie za leż nie od te go, ja kim bu dże tem dys po nu je. 

� Moż�li�wo�ści�au�to�ma�tycz�ne�go�za�ku�pu�me�diów
Obec nie sa ma au to ma ty za cja pro ce su za ku pu po wierzch ni to pod sta -
wa, któ ra – w po łą cze niu z od po wied nim wy ko rzy sta niem da nych
o użyt kow ni ku – po zwa la na bu do wa nie dłu go fa lo wej re la cji na sty -
ku re kla mo daw ca  – in ter nau ta. Uży tecz ność te go po dej ścia szcze gól -
nie po twier dza je go szyb ka ada pta cja w sek to rze e -com mer ce. 
Sto so wa nie wy so ko sper so na li zo wa ne go prze ka zu po zwa la na uzy -
ska nie kon wer sji oraz wy raź ne go wzmoc nie nia lo jal no ści (np. za ku -
po wej), na pod sta wie oso bi ste go do świad cze nia in ter nau ty. Wy so kiej
kla sy tech no lo gia RTB umoż li wia za rzą dza nie w cza sie rze czy wi stym
ogrom ną ilo ścią da nych (w tym z sys te mów CRM), na pod sta wie któ -
rych do sto so wy wa na jest treść re klam. Spe cjal ne al go ryt my po zwa -
la ją na przy pi sy wa nie kon su men tów do grup cha rak te ry zu ją cych się
po dob nym za cho wa niem, a roz po zna nie tych za cho wań po ma ga
prze wi dy wać kon su menc kie po trze by. Pol scy re kla ma dow cy mo gą
ko rzy stać z roz wią za nia już te raz, przy czym lep sze przy go to wa nie in -
fra struk tu ry ra dzą cej so bie z Big Da ta po ich stro nie otwo rzy przed ni -
mi wię cej moż li wo ści w przy szło ści. W USA w cią gu naj bliż szych 3 lat
udział form od sło no wych w ryn ku mo że spaść z 47 do 17 proc. (wg
Ma gna Glo bal) na rzecz pro gra mo wal nej re kla my oso bi stej oraz au -
kcji, co z pew no ścią znaj dzie od zwier cie dle nie tak że na ryn ku pol skim.
Au to ma tycz ny za kup po wierzch ni jest ak tu al nie moż li wy nie tyl ko we
wszyst kich ka na łach (de sk top, mo bi le), ale tak że na smart fo nach i ta -
ble tach, bez wzglę du na sys tem ope ra cyj ny no śni ka. Dzię ki tech no -
lo gii HTM L5 Flash -free obec ne roz wią za nia po zwa la ją na do cie ra nie
z tar ge to wa ną re kla mą na wet do użyt kow ni ków Ap ple (iOS i Sa fa ri). 

� Moż�li�wo�ści�w przy�szło�ści
Wi docz nym tren dem jest in te gra cja no wych źró deł da nych. Moż na
wy róż nić tu kil ka ka te go rii, za rów no w za kre sie lep sze go kie ro wa nia
re klam, jak i da ne trak to wa ne ja ko zmien ne w opty ma li za cji al go ryt -
micz nej. Im wię cej do stęp nych da nych, tym lep sze de cy zje.
W ka te go rii da nych do tar ge to wa nia do mi nu ją cookies (przy kład to
re tar ge ting lub 3rd par ty da ta), ale też li czą się tech nicz ne moż li wo -
ści DSP po zwa la ją ce np. kie ro wać re kla mę na kon kret ny mo del smart -
fo na lub bar dzo pre cy zyj nie okre ślo ną lo ka li za cję. W przy szło ści moż -
na spo dzie wać się co raz więk szej licz by do staw ców da nych oraz
zwięk sza nia opcji tech no lo gicz nych do stęp nych w sa mych DSP (np.
mo bi le, geo da ta). Na pew no znacz nie zwięk szy się do stęp ność i wy -
ko rzy sta nie Da ta Ma na ge ment Plat forms (DMP) po zwa la ją cych na za -
awan so wa ne ope ra cje na co okies, im port 3rd par ty da ta i bu do wa nie
do wol nej gru py od bior ców na pod sta wie po sia da nych da nych.
Osob ny trend to in te gra cja da nych ze źró deł ze wnętrz nych. W tym ob -
sza rze cięż ko prze wi dzieć po my sło wość w za kre sie wy ko rzy sta nia

Nie wróżymy z fusów.
Stawiamy na esencję.
Dzięki modelowi RTB kupujemy powierzchnię reklamową przy 
pomocy zaawansowanych algorytmów, optymalizowanych 
pod pożądany cel w założonej kwocie. Dzięki temu rozwiązaniu, 
Twoja reklama dociera wyłącznie do zaangażowanych 
użytkowników.

RTB to model, w którym mieszają się przeróżne korzyści:
- obniżenie kosztu zakupu mediów
- skrócenie czasu przygotowania wyceny
- większy zasięg Twojej reklamy

mexad.pl

w zakresie strategii komunikacji oraz kreacji  
współpracujemy z Agencją Kreatywną Pompidou

korzystamy z technologii   
DataXu
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tech no lo gii. Każ dy typ da nych po ten cjal nie mo że mieć wpływ na
efek tyw ność kam pa nii – da ne o po go dzie mo gą od bi jać się na kon -
wer sji, a syn chro ni za cja cza so wa z kam pa nia mi w TV mo że prze kła -
dać się na CTR re klam. Jed ną z te go ty pu no wo ści jest moż li wość wy -
ko rzy sta nia tre ści stron na po zio mie słów klu czo wych. Klu czo we
w za kre sie wy ko rzy sta nia da nych wy da ją się w naj bliż szej przy szło ści
dwa ob sza ry: wi dzial ność re klam i zin te gro wa ny mar ke ting. 

ROZ DZIAŁ 2Polski rynek internetowy

Ra�do�sław�Da�ma�sie�wicz,�
dy rek tor mar ke tin gu 
i e -com mer ce, tra vel pla net.pl

Sper so na li zo wa na re kla ma w mo de lu RTB
po zwa la nam sku tecz nie do trzeć do użyt -
kow ni ków przy dy na micz nie

zmie nia ją cej się ofer cie. Wi dzi my wy so ką sku -
tecz ność RTB w po rów na niu z re klamami
di splay owymi w in nych mo de lach. Dzię ki tej
me to dzie mo że my szyb ko i pre cy zyj nie od po -
wia dać na za po trze bo wa nie klien tów. 

KO MEN TARZ EKS PER TA

Nie wróżymy z fusów.
Stawiamy na esencję.
Dzięki modelowi RTB kupujemy powierzchnię reklamową przy 
pomocy zaawansowanych algorytmów, optymalizowanych 
pod pożądany cel w założonej kwocie. Dzięki temu rozwiązaniu, 
Twoja reklama dociera wyłącznie do zaangażowanych 
użytkowników.

RTB to model, w którym mieszają się przeróżne korzyści:
- obniżenie kosztu zakupu mediów
- skrócenie czasu przygotowania wyceny
- większy zasięg Twojej reklamy

mexad.pl

w zakresie strategii komunikacji oraz kreacji  
współpracujemy z Agencją Kreatywną Pompidou

korzystamy z technologii   
DataXu

REKLAMA

IAB 2014 rozdz.II.qxp:Layout 1  1-07-14  13:48  Page 55



War�tość�(mln)�i udział�(%)�SEM�w tor�cie�re�kla�mo�wym�on�li�ne
Źró�dło:�Es�ty�ma�cja�na�pod�sta�wie�IAB�Pol�ska/PwC�AdEx

� Wy�szu�ki�war�ki:�sta�tus�quo�utrzy�ma�ne
Rok 2013 to ko lej ny rok, w któ rym po pu lar ność wy szu ki wa rek po zo -
sta ła na prak tycz nie nie zmie nio nym po zio mie – wciąż do mi nu je Go -
ogle, któ ry w XII 2013 r. ob słu gi wał po nad 95 proc. wszyst kich za py -
tań . Nie ustan nie roz wi ja się ob szar wy szu kań z urzą dzeń mo bil nych
– 54 proc. użyt kow ni ków smart fo nów de kla ru je co dzien ne ko rzy sta -
nie z wy szu ki war ki, a 90 proc. po szu ku je in for ma cji lo kal nych.

� Płat�na�re�kla�ma�w wy�ni�kach�wy�szu�ki�wa�nia�i sie�-
ciach�kon�tek�sto�wych

Po rów na nie wy dat ków po nie sio nych na tę for mę pro mo cji po twier -
dza, że mar ke te rzy w ko lej nym ro ku wy da li wię cej pie nię dzy w wy szu -
ki war kach. Jed nak po raz pierw szy w hi sto rii ba da nia IAB AdEx za ob -

ser wo wa no wy ha mo wa nie tem pa wzro stu mi mo sto sun ko wo wie lu
zmian tech no lo gicz nych i pro duk to wych, któ re zo sta ły w tym cza sie
wpro wa dzo ne.
Przede wszyst kim na le ży wspo mnieć o fak tycz nym de biu cie Pro duct
Li sting Ads, czy li for my re kla mo wej umoż li wia ją cej bez po śred nią
pro mo cję pro duk tów w ob sza rze wy ni ków wy szu ki wa nia. Udo stęp -
nie nie te go pro duk tu oraz stop nio we wpro wa dza nie usłu gi Go ogle
Mer chant Cen ter przy czy ni ły się do dal szej ak ty wi za cji pod mio tów
z sek to ra e -com mer ce w za kre sie alo ka cji bu dże tów re kla mo wych na
mar ke ting w wy szu ki war kach.
Mó wiąc o no wych usłu gach re kla mo wych Go ogle, war to wspo mnieć
rów nież o istot nych zmia nach do ty czą cych pro duk tów ofe ro wa nych
w sie ci Go ogle Di splay Ne twork. Wpro wa dzo no no we for my opar te
m.in. na za an ga żo wa niu użyt kow ni ka (En ga ge ment Ads). Ist nie ją ce
for ma ty zo sta ły w więk szo ści uspój nio ne z obo wią zu ją cy mi w Pol sce
stan dar da mi. Na le ży od no to wać rów nież de biut Gma il Spon so red
Pro mo tions, czy li no wych for my pro mo cji z po gra ni cza SEM i e -ma il
mar ke tin gu.

� no�we�moż�li�wo�ści�po�mia�ru�efek�tów�kam�pa�nii
W pa rze z no wy mi pro duk ta mi re kla mo wy mi fir ma Go ogle za dba ła
o udo sko na le nie tech no lo gicz nych moż li wo ści po mia ru sku tecz no ści
dzia łań. Na rzę dzia Go ogle Tag Ma na ger po zwa la mar ke te rom ela -
stycz niej za rzą dzać wszel ki mi ko da mi śle dze nia za cho wań użyt kow -
ni ków. Uni ver sal Ana ly tics, czy li no we po dej ście do zbie ra nia da nych
w Go ogle Ana ly tics, po zwa la z ko lei na iden ty fi ko wa nie te go sa me -
go użyt kow ni ka nie za leż nie od urzą dze nia, z któ re go ko rzy sta. Da je
to moż li wość bar dziej do kład ne go śle dze nia ścież ki za ku po wej klien -
ta i wy cią gnię cie lep szych wnio sków do ty czą cych fak tycz nej ro li dzia -
łań re kla mo wych w pro ce sie de cy zyj nym.

� SeO�– zmia�ny�w ana�li�ty�ce�i cią�gła�dba�łość�
o ja�kość�dzia�łań

W dru giej po ło wie 2013 r. Go ogle do ko na ło istot nej zmia ny w ra por -
to wa niu ru chu po cho dzą ce go z or ga nicz nych wy ni ków wy szu ki wa -
nia, bę dą cej efek tem ukry cia tre ści za py tań in ter nau tów, co spo wo -
do wa ło, że wła ści cie le ser wi sów in ter ne to wych zo sta li po zba wie ni
wia ry god nych da nych. In for ma cje te zo sta ły czę ścio wo przy wró co ne
w usłu dze Go ogle Na rzę dzia dla We bma ste rów, któ ra zo sta ła jed no -
cze śnie roz wi nię ta w kie run ku udo sko na le nia ko mu ni ka cji mię dzy
wła ści cie la mi ser wi sów i wy szu ki war ką w ob sza rach istot nych z punk -
tu wi dze nia po zy cjo no wa nia (np. ostrze że nia o nie na tu ral nych od no -

2.5.��SEM
Autor: Ma�ciej�Ga�łec�ki

Współ au to rzy: Ra�do�sław�Kop�czyń�ski,�Pa�weł�Wa�żyń�ski

� WYDATKI NA SEM W 2013 R. TO OK. 860 MLN ZŁ, CO
OZNACZA 11 PROC. WIĘCEJ NIŻ ROK WCZEŚNIEJ.

� SEM STANOWIŁ 35 PROC. WYDATKÓW NA REKLAMĘ
ONLINE, IDENTYCZNIE JAK W ROKU POPRZEDNIM.

� DYNAMIKA WZROSTU W 2014 R. PRAWDOPODOBNIE
NADAL BĘDZIE DWUCYFROWA.
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śni kach mo gą cych skut ko wać na ło że niem ka ry, czy szcze gó ło we in -
for ma cje o przy ja zno ści wer sji mo bil nej wi try ny).
W ob sza rze al go ryt mu za ob ser wo wa no zmia ny, któ re po ka zu ją przy wią -
za nie do ja ko ści – ro zu mia nej ja ko brak przy zwo le nia na sto so wa nie ni -
sko ja ko ścio wych roz wią zań ma so wych i au to ma tycz nych, któ re ma ją za -
do wo lić wy szu ki war kę, a nie in ter nau tów. Do tknę ło to zwłasz cza
sys te my wy mia ny lin ków i tzw. za ple cza oraz ser wi sy in ter ne to we, któ -
re opie ra ły się na cu dzej tre ści lub in for ma cjach ni skiej ja ko ści. W efek -
cie ko lej ne du że ak tu ali za cje al go ryt mu („Pan da”, „Pin gwin”) spo wo do -
wa ły prze ta so wa nia w wy ni kach wy szu ki wa nia. Na od ręb ne wy róż nie nie
za słu gu je ak tu ali za cja „Ko li ber”, któ ra jed no cze śnie mo że świad czyć
o za mia rach Go ogle na przy szłość. Zmia na ta za szła w ob sza rze se man -
ty ki, po ka zu jąc wy raź nie, że al go rytm bę dzie od cho dził w przy szło ści od
ba zo wa nia na sło wach klu czo wych i ich za war to ści w tek ście, w za mian
le piej ro zu mie jąc kon tekst i sens ca łej tre ści stro ny lub ser wi su.
Ko lej ne zmia ny za szły w war stwie pre zen ta cyj nej wy ni ków wy szu ki -
wa nia. Na le ży tu taj wspo mnieć przede wszyst kim o gra fie wie dzy

(„Know led ge Graph”) i tzw. wy ni kach roz sze rzo nych, da ją cych bez po -
śred ni do stęp do roz bu do wa nych in for ma cji już na stro nie wy ni ków
wy szu ki wa nia.

� Co�przy�nie�sie�rok�2014?
Wy da je się, że Go ogle umoc ni swo ją po zy cję na ryn ku mar ke tin gu efek -
tyw no ścio we go. Tren dy uru cha mia nia pro duk tów z po gra ni cza mar ke -
tin gu w wy szu ki war kach i in nych form pro mo cji al bo wręcz spo za ob -
sza ru SEM wy raź nie po ka zu ją kie run ki roz wo jo we tej fir my. Roz wój
no wych i do stęp nych usług po zwo li na bar dziej kom plek so we kon ku -
ro wa nie o alo ka cję bu dże tów mar ke tin go wych i re ali za cję peł niej sze go
za kre su dzia łań efek tyw no ścio wych, w któ rych osią bę dą wciąż dzia ła -
nia po przez wy szu ki war ki. Eks per ci z bran ży spo dzie wa ją się rów nież dal -
sze go roz wo ju re mar ke tin gu – od roz wią zań po zwa la ją cych na do cie -
ra nie do użyt kow ni ka nie za leż nie od urzą dze nia, z któ re go ko rzy sta, po
po głę bie nie związ ku z tech ni ka mi tar ge to wa nia be ha wio ral ne go i dal -
szą in dy wi du ali za cję prze ka zu re kla mo we go.
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Mi�chał�Krecz�mar,�Ceo iPro spect Pol ska, 
Dent su Aegis ne twork

Po mi mo wpro wa dza nia przez Go ogle sze -
re gu no wo ści re kla ma
w wy szu ki war kach w ub.r. „zła pa ła za -

dysz kę”. No we for ma ty nie są już tak
atrak cyj ne? Nie da ją tak sil nych dźwi gni wzro -
stu, a mo że se arch czu je na ple cach od dech
no wych plat form per for man ce mar ke tin gu, tj.
pa id so cial, RTB, mar ke ting au to ma tion? Gdy

wzro sty rok do ro ku nie są już tak spek ta ku lar ne jak w la tach ubie -
głych, a udział re kla my w wy szu ki war kach w tor cie re kla mo wym
za trzy mał się w miej scu – za sta na wia my się, czy Pol ska po dzie li
los ryn ków za awan so wa nych? Tam re kla mie per for man ce’owej
przy był no wy od świe żo ny, di splayowo/wi ze run ko wy ry wal, no we
po ko le nie in ter nau tów w od mien ny, bar dziej „spo łecz ny” spo sób
kon su mu je in ne, co raz bar dziej mo bil ne me dia cy fro we. 

KO MEN TARZ EKS PER TA
W do bie ogrom nej po pu lar no ści me diów spo łecz no ścio wych ocze ki -
wa ny jest rów nież roz wój pro duk tów re kla mo wych w sie ci spo łecz no -
ścio wej Go ogle Plus, któ re bę dą zin te gro wa ne z Go ogle Ad Words. Już
w tej chwi li moż na współ ko rzy stać z gło sów „+1” po mię dzy kam pa -
nią lin ków spon so ro wa nych i pro fi lem spo łecz no ścio wym. Wy da je się,
że stan dar do we pro duk ty re kla mo we z do dat ko wy mi moż li wo ścia mi
(np. re mar ke tin gu) przy nio są du żą zmia nę ja ko ścio wą i ilo ścio wą.
W uję ciu fi nan so wym spo dzie wa ne jest za cho wa nie tem pa wzro stu
wy dat ków na po zio mie z 2013 r., a przy bar dziej opty mi stycz nym sce -
na riu szu osią gnię cie na wet re kor do wej ba rie ry 1 mld zł.
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� Per�for�man�ce�ja�ko�pro�ces
Rok 2013 przy niósł w da nych AdEx dal szy spa dek udzia łu re kla my ty -
pu per for man ce, acz kol wiek dy na mi ka ta wy ha mo wa ła z 13,9-proc.
spad ku w 2012 do 1 proc. w ro ku ko lej nym. Uza sad nie nie te go zja wi -
ska po ja wi ło się już w ze szło rocz nym ra por cie, a po sta wio ne w nim te -
zy i pro gno zy po twier dzi ły tren dy 2013. Wy da ją ce się nie lo gicz ne
da ne o zmniej sze niu udzia łu per for man ce mar ke tin gu w ryn ku re kla -
mo wym w cza sach cią gle nie pew nej przy szło ści dla wie lu pod mio tów,
a tak że sta łe go roz wo ju seg men tu e -com mer ce, znaj du ją swo je wy -
ja śnie nie. No wo cze sny mar ke ting efek tyw no ścio wy to znacz nie wię -
cej niż tra dy cyj ne dzia ła nia roz li cza ne w mo de lach CPS, CPA, CPL.
Wzrost świa do mo ści re kla mo daw ców i wy daw ców, a tak że no we
moż li wo ści tech no lo gicz ne i sys te my sta ty stycz ne da ją znacz nie wię -
cej moż li wo ści bu do wa nia sku tecz ne go per for man ce mar ke tin gu
obej mu ją ce go wszel kie ak tyw no ści re kla mo we w in ter ne cie. Mar ke -
ting efek tyw no ścio wy na le ży ro zu mieć więc już nie tyl ko ja ko po je -
dyn czy wy ci nek tor tu mar ke tin go we go, ale ra czej ja ko pro ces obej -
mu ją cy róż ne mo de le emi sji i ele men ty pro mo cji, któ re w po łą cze niu
ze so bą da ją fi nal nie po li czal ną sprze daż. 

� Po�miar�atry�bu�cji
In ten syw ny roz wój obec nych i no wych roz wią zań ana li tycz nych po -
zwa la na co raz bar dziej pre cy zyj ne mie rze nie wpły wu po szcze gól nych
ka na łów na efekt sprze da żo wy. Po miar atry bu cji, po ję cie ob ce wie lu
prak ty kom jesz cze w 2012, stał się nie zwy kle istot ny dla wie lu pod -
mio tów w 2013. Pro ble mem na sze go ryn ku, ha mu ją ce go roz wój stra -

te gii atry bu cyj nych, jest niedostatek know -how do ty czą ce go ana li zy
da nych uzy ski wa nych dzię ki co raz bar dziej pre cy zyj nym sys te mom
da nych sta ty stycz nych. 
To wła śnie atry bu cja w naj więk szej mie rze przy czy ni ła się do teo re -
tycz ne go spad ku wy dat ków na per for man ce. Teo re tycz ne go, gdyż po -
przez ana li zę da nych i przy pi sy wa nie war to ści do po szcze gól nych ka -
na łów mar ke ter mo że efek tyw nie za pla no wać bu dżet
w zróż ni co wa nych mo de lach roz li cze nio wych. Po wo du je to, że za kup
do ko ny wa ny jest w kom po zy cji mo de li roz li cze nio wych, co sta no wi
wła śnie per for man ce mar ke ting w no wo cze snym kształ cie.

� Sie�ci�afi�lia�cyj�ne�
Mi nio ny rok nie przy niósł spek ta ku lar nych de biu tów na ryn ku sie ci afi -
lia cyj nych. Zmia na po dej ścia do per for man ce’u wy mu si ła na ist nie ją -
cych pod mio tach istot ne prze kształ ce nia ofer to we i prze su wa nie się
w kie run ku agen cji re kla mo wych z szer szym port fo lio, jed nak opar -
tym na dzia ła niach efek tyw no ścio wych. Dru gim kie run kiem zmian by -
ło pro fi lo wa nie dzia łal no ści w stro nę mo de lu roz li czeń CPS, dy na micz -
nie roz wi ja ją ce go się w 2013 dzię ki ro sną cej wie dzy na te mat
moż li wo ści za rob ko wa nia w in ter ne cie wśród wy daw ców ma łych
i śred nich ser wi sów, któ rzy po tra fią re ali zo wać sku tecz ne kam pa nie
w tych mo de lach emi syj nych. Du ży wpływ na zy skow ność te go ka na -
łu mia ło rów nież po ja wie nie się mię dzy na ro do wych wy daw ców, dla
któ rych Pol ska jest na tu ral nym kie run kiem eks pan sji. Bar dzo du że
zna cze nie ma tu taj tak że sta le ro sną cy ry nek e -com mer ce. Więk szość
skle pów in ter ne to wych mu si zmie ścić swo je wy dat ki re kla mo we
w gra ni cach mar ży, co po wo du je, że szu ka ją oni na ryn ku bez piecz -
nych mo de li roz li czeń – ta kich jak CPS.

� Con�tent�mar�ke�ting
W 2013 ob ser wo wa li śmy odej ście wy daw ców od re ali za cji kam pa nii
w roz li cze niu per for man ce, opar tym na tra dy cyj nym di splayu. Re -
kla ma sta ła się bar dziej sub tel na, do sto so wa na do te ma ty ki ser wi su,
pre fe ren cji in ter nau tów oraz opar ta na treści. Wy daw cy znacz nie czę -
ściej sta wia li na dłu go okre so we bu do wa nie za ufa nia do pre zen to wa -
nych przez sie bie tre ści. Con tent mar ke ting jest więc nie zwy kle istot -
nym i sku tecz nym ka na łem, któ ry dy na micz nie bę dzie roz wi jał się
tak że w 2014. Pro ste ser wi sy, opar te wy łącz nie na prze ka zie re kla mo -
wym, po wo li zni ka ją z ryn ku lub prze cho dzą na tzw. con tent płat ny.
Wy jąt kiem od tej re gu ły są wszel kie go ro dza ju „po rów ny war ki ofert”,
któ re w szcze gól no ści na po cząt ku 2013 prze ży wa ły dy na micz ny roz -
wój. Ze szły rok był przede wszyst kim cza sem eks pan sji ser wi sów ku -

2.6. Per for man ce mar ke ting
Autor: Andrzej�Cudny

Kon sul ta cja me ry to rycz na: Mar�cin�Mi�chal�ski,�Piotr�Za�bu�ła

� WYDATKI NA REKLAMĘ EFEKTYWNOŚCIOWĄ W 2013 ROKU
WYNIOSŁY 151 MLN ZŁ, CZYLI O NIECAŁY 1 PROC. MNIEJ
NIŻ ROK WCZEŚNIEJ. 

� STANOWIŁA ONA 6,2 PROC. OGÓŁU WYDATKÓW NA
REKLAMĘ ONLINE, CZYLI O 0,7 PKT PROC. MNIEJ NIŻ
W ROKU 2012. 

� UDZIAŁ W TORCIE MARKETINGOWYM REKLAMY
DEKLAROWANEJ JAKO EFEKTYWNOŚCIOWA BĘDZIE W 2014
ROKU SPADAŁ, MIMO WZROSTU EFEKTYWNOŚCI
INTERNETU JAKO MEDIUM. 
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po no wych, któ rych na na szym ryn ku w tym okre sie po ja wi ło się kil -
ka dzie siąt, w tym kil ka mię dzy na ro do wych. Pod mio ty te co raz czę ściej
na wią zy wa ły współ pra cę w pol ski mi wy daw ca mi, któ rzy two rzy li
w ob rę bie swo ich po wierzch ni sek cje z ku po na mi. 

� Sys�tem�Mar�ke�ting�Au�to�ma�tion
W sie ciach afi lia cyj nych mi nio ny rok na le żał w du żym stop niu do
wy daw ców e-ma ilin go wych, któ rzy co raz sku tecz niej roz bu do wy -
wa li swo je ba zy, de cy du jąc się na dzia ła nia CPL i CPA. Na ryn ku po ja -
wi ło się tak że kil ka wy spe cja li zo wa nych sie ci e-ma ilin go wych re ali zu -
ją cych te go ty pu kam pa nie. Ob ser wo wa no rów nież roz wój dzia łań
opar tych na pro fi lo wa niu użyt kow ni ków. Za czę ły po ja wiać się ze -
wnętrz ne da ne w po sta ci hur tow ni DMP, któ re uzu peł nia ją pro fil
użyt kow ni ka ze bra ny przez klien ta. Nie zwy kle szyb ko roz wi ja ły się sys -
te my Mar ke ting Au to ma tion, two rzo ne rów nież przez pol skie pod -
mio ty. Po pu lar ne sta ją się co raz bar dziej za awan so wa ne sys te my re -
ko men da cji, któ re w po łą cze niu z sys te ma mi re mar ke tin go wy mi
po zwo li ły na znacz ny wzrost kon wer sji pły ną cych z tych dzia łań.
W nie da le kiej przy szło ści moż na prze wi dy wać rów nież po wsta nie
plat form, łą czą cych roz wią za nia słu żą ce pro fi lo wa niu i zbie ra niu co -
raz bar dziej szcze gó ło wych da nych, re ali zu ją cych in dy wi du al ne stra -
te gie ko mu ni ka cji, uza leż nio ne od co raz więk szej licz by pa ra me trów,
wy ko rzy stu ją cych roz wią za nia re mar ke tin go we i in ne ro dza je mar ke -
tin gu in ter ne to we go, a w koń cu pod da ne do głęb nej ana li zie, opty ma -
li za cji i ra por to wa niu.

� rtB�i per�so�na�li�za�cja�prze�ka�zu
Per for ma ce mar ke ting dzię ki pro gra ma tic buy ingowi dy na micz nie
roz wi ja moż li wo ści opty ma li za cji za ku pu me diów. Po wo du je to, że

stan dar do wy za kup po wierzch ni di splay pod le ga sta łej au to ma ty za -
cji. Skra ca to pro ces do mi ni mum, czy niąc go za ra zem bar dziej efek -
tyw nym. W dłuż szej per spek ty wie po win no się to prze ło żyć na wzrost
re kla my on li ne w po rów na niu z in nymi me diami. Pod miot re ali zu ją -
cy kam pa nie sku pi się na de dy ko wa nych ak cjach, a al go rytm efek tyw -
nie za ku pi stan dar do we po wierzch nie re kla mo we. 
W 2014 mar ke te rzy po win ni po sta wić na per so na li za cję prze ka zu. Co -
raz cie kaw sze roz wią za nia tech no lo gicz ne, roz bu do wy wa ne ba zy da -
nych czy do pra co wy wa ne al go ryt my ana li tycz ne po zwa la ją na dy na -
micz ny roz wój in ter ne tu w tym kie run ku. Do tar cie do użyt kow ni ka
z wła ści wym prze ka zem, we wła ści wym miej scu i o wła ści wym cza -
sie za wsze by ło ce lem prak ty ków mar ke tin gu. Przy szły rok po wi nien
nas zbli żyć do tej optymalnej wi zji prze ka zu. 
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Ar�ka�diusz�Gaw�ry�luk, kierownik działu sprzedaży internetowej, lot Polish Airlines

Spoj rze nie na dzia ła nia ty pu per for man ce przez pry zmat wie lo ka na ło wej ko mu ni ka cji po zwo li na bu do wa nie sku -
tecz ne go mar ke tin gu i roz bu do wę port fo lio klien tów w bran żach, któ re wy da ją się obec nie na sy co ne. Mar ke te rzy
in we stu ją cy i ro zu mie ją cy ana li ty kę bę dą od no si li suk ce sy on li ne. Przy szłość na le ży do atry bu cji i roz wią zań ty pu

mar ke ting au to ma tion.

KO MEN TARZ EKS PER TA
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� Wzrost�zna�cze�nia�urzą�dzeń�mo�bil�nych�
Mo bi le od gry wa co raz więk szą ro lę w na szym ży ciu, a ro sną ca licz ba
osób wręcz nie mo że się obejść bez swo je go te le fo nu – tak de kla ru -
je bli sko 52 proc. ba da nych oby wa te li Sta nów Zjed no czo nych, któ rzy
ma ją go zwy kle w za się gu rę ki, a do dat ko we 30 proc.  – pra wie za wsze
przy so bie. Jest to spo wo do wa ne tym, że te le fon za stę pu je co raz
wię cej urzą dzeń i tym sa mym uła twia re ali zo wa nie wie lu co dzien nych
po trzeb. 
Do dat ko wo w Pol sce z ro ku na ro ku ro śnie licz ba ak tyw nie ko rzy sta -
ją cych ze smart fo nów. Na ko niec 2013, we dług ba da nia IAB Pol ska,
od se tek ich użyt kow ni ków w gro nie in ter nau tów po wy żej 15. ro ku ży -
cia wy niósł 57 proc. (wzrost w ska li ro ku o +27 proc.). We dług pro gnoz
te go rocz ny wzrost nie bę dzie już tak dy na micz ny, jed nak wciąż co raz
wię cej osób w Pol sce ko rzy stać bę dzie z urzą dzeń mo bil nych, a zna -
cze nie te go me dium w bran ży re kla mo wej ca ły czas bę dzie ro snąć.

� Wydatki�na�reklamę�mobilną�
Wy dat ki na re kla mę mo bil ną ro sną z ro ku na ro ku bar dzo dy na micz -
nie i – we dług prze wi dy wań eMar ke te ra – ten trend ma się utrzy mać
w per spek ty wie kil ku naj bliż szych lat. Glo bal ne wy dat ki już w tej
chwi li na ko niec 2013 ro ku wy nio sły oko ło 18 mld do l., co sta no wi ło
mniej wię cej 14,2 proc.  wy dat ków na re kla mę in ter ne to wą. Wy ni ki fi -
nan so we Fa ce bo oka czy Go ogle po ka zu ją, że na re kla mie mo bil nej
moż na za ra biać, ale na ta kie efek ty mu si my w Pol sce jesz cze po cze -
kać. Ak tu al ne da ne IAB AdEx re ali zo wa ne przez PwC i do ty czą ce wy -
dat ków on li ne za rok 2013 po ka zu ją, że re kla ma mo bil na sta no wi je -
dy nie oko ło 1 proc. wy dat ków mar ke te rów. Cie szy na to miast fakt, że
mo bi le jest li de rem wzro stów w re kla mie on li ne – o +106 proc. r./r.
W po rów na niu jed nak z na szymi są sia dami z Eu ro py Środ ko wo -
-Wschod niej ma my jesz cze wie le do nad ro bie nia – na tych ryn kach
udział re kla my mo bil nej wy no si we dług sza cun ków oko ło 3,6 proc.
W 2014 ro ku prze wi dy wa ne są dal sze wzro sty wy dat ków na re kla mę

mo bil ną, m.in. dla te go, że co raz więk sza licz ba firm za czy na zwra cać
uwa gę na zwięk sza ją cy się ruch z urzą dzeń mo bil nych na ich stro nach
oraz na zmia ny, ja kie za cho dzą w kon sump cji me diów przez Po la ków.

War�tość�re�kla�my�mo�bil�nej�on�li�ne�w Pol�sce�(mln�zł)
Źró�dło:�IAB�Pol�ska/�PwC�AdEx

� Ogrom�ny�po�ten�cjał�re�kla�my�mo�bil�nej
Waż ną ro lę w pla no wa niu kam pa nii in ter ne to wych od gry wa ją sta ty -
sty ki Me ga pa nel PBI/Ge mius. Do tych czas bran ża mo bi le dys po no wa -
ła je dy nie da ny mi o mo bil nych od sło nach kra jo wych i ich udzia le we
wszyst kich od sło nach. Po rów nu jąc sta ty sty ki 20 naj więk szych wy daw -
ców w Pol sce z koń ca 2012 i 2013 r., wi dzi my ogrom ny wzrost licz by
od słon. Ich su ma wzro sła z 588 mln do 1,18 mld na ko niec 2013 ro ku,
a udział od słon po więk szył się z 4,37 proc. do 9,75 proc. Da ne te po -
ka zu ją, że wy daw cy już te raz dys po nu ją po kaź ną ba zą (oko ło 10 proc.
ru chu), któ ra jed nak nie jest w peł ni wy ko rzy sty wa na. 
W 2013 r. udo stęp nio na zo sta ła ak tu ali za cja, dzię ki któ rej od kwiet -
nio wych wy ni ków ba da nia Me ga pa nel PBI/Ge mius moż na spraw -
dzić, ile cza su spę dza ją mo bil ni in ter nau ci oraz ile mo bil nych co okies

2.7.Re kla ma mo bil na Au tor: Pa�tryk�Ła�sto�wiec�ki

� 52 PROC. AMERYKANÓW NIE MOŻE OBEJŚĆ SIĘ BEZ SWOJEGO TELEFONU. 

� W 2013 NASTĄPIŁ WZROST WYDATKÓW NA REKLAMĘ MOBILNĄ W POLSCE O 106 PROC. R./R., JEDNAK STANOWI ONA
NADAL JEDYNIE OK. 1 PROC. WSZYSTKICH WYDATKÓW NA REKLAMĘ INTERNETOWĄ.

� BADANIE MEGAPANEL POKAZUJE DYNAMICZNY WZROST LICZBY ODSŁON MOBILNYCH I DODATKOWE WSKAŹNIKI
POMIARU UŻYTKOWNIKÓW MOBILNYCH. 

� BOGACTWO WYBORU MOŻLIWOŚCI REKLAMOWYCH W RAMACH MOBILE MARKETINGU.
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po sia da ją naj więk sze pod mio ty ryn ku re kla my in ter ne to wej. W przy -
pad ku kam pa nii mo bil nych na le ży jed nak pa mię tać, że dys po nu je my
tyl ko czę ścią sta ty styk i z obec nej per spek ty wy nie da się okre ślić cech
de mo gra ficz nych użyt kow ni ków z uwa gi na brak ist nie ją ce go opro -
gra mo wa nia do mie rze nia ich ak tyw no ści.

� tren�dy�w re�kla�mie�mo�bil�nej
W przy pad ku re kla my mo bil nej mar ke te rzy ma ją do dys po zy cji sze -
ro ką ga mę moż li wo ści zwią za nych z wy bo rem miej sca i ro dza ju re kla -
my. W ostat nich la tach z tych pro po zy cji naj chęt niej ko rzy sta ła bran -
ża mo to ry za cyj na, ale wi dać, że co raz więk sza licz ba re kla mo daw ców
do strze ga to me dium.
W 2013 ro ku ob ser wo wa no zwięk szo ne za in te re so wa nie kam pa nia -
mi wy ko rzy stu ją cy mi po ten cjał ta ble tów, co mia ło zwią zek ze zwięk -
szo ną sprze da żą tych urzą dzeń. To wła śnie na ta ble tach moż na wy -
świe tlać for ma ty re kla mo we zna ne z kam pa nii in ter ne to wych. Dzię ki
te mu re la tyw nie ta nie mu roz wią za niu wie le firm mo że za ist nieć w ka -
na le mo bi le wła ści wie od za raz. Bar dziej za awan so wa ne kre acje re kla -
mo we rich -me dia umoż li wia ją za ofe ro wa nie użyt kow ni kom do dat ko -
we go kon ten tu w po sta ci np. ga le rii zdjęć, wi deo, lo ka li za to rów
skle pów czy for mu la rzy kon tak to wych, a tym sa mym an ga żu ją użyt -
kow ni ków już w sa mej kre acji re kla mo wej. Po dob ne funk cjo nal no ści
zna ne są od ja kie goś cza su w kam pa niach re kla mo wych prze pro wa -
dza nych na stro nach „li ght”. 
W ze szłym ro ku wy daw cy za ofe ro wa li na lek kich stro nach o wie le wię -
cej moż li wo ści, wpro wa dza jąc in no wa cyj ne for ma ty re kla mo we
i funk cjo nal no ści, któ re po zwa la ją w peł ni wy ko rzy stać po ten cjał
smart fo nów. Przy kła dem są tu: for mat zdrap ki (któ ra umoż li wia od sło -
nię cie pal cem wierzch niej war stwy re kla my i ukry te go prze ka zu) czy
for mat sha ke (w któ rym kre acja wy ko rzy stu je wbu do wa ne w te le fon
czuj ni ki i zmie nia się po po trzą śnię ciu te le fo nem). W 2014 mo że my się
spo dzie wać ko lej nych nie stan dar do wych roz wią zań – moż li wo ści
wy da ją się w tym ob sza rze ogrom ne.
Trze cim fi la rem, na któ rym opie ra się bran ża re kla my mo bil nej, są apli -
ka cje. Obec nie po wsta je co raz wię cej apli ka cji z róż ne go ro dza ju tre -
ścia mi, któ re w za mian za dar mo we użyt ko wa nie wy świe tla ją re kla -
my mo bil ne. Do tej po ry więk szość re klam sprze da wa nych w ra mach
tych apli ka cji by ła dość in wa zyj na (np. re kla ma peł no ekra no wa) lub

emi to wa na w po sta ci pro ste go ban ne ra, ale w tym ro ku mo że my
być świad ka mi wpro wa dza nia no wych roz wią zań oraz po ja wia nia
się więk szej licz by nie stan dar do wych ak cji w już ist nie ją cych apli ka -
cjach.
Waż ną ro lę za czy na od gry wać rów nież mar ke ting mo bil ny w wy szu -
ki war kach – zwłasz cza po ogło sze niu przez fir mę Go ogle w po ło wie
2013 in for ma cji, że fir my nie po sia da ją ce stron przy sto so wa nych do
oglą da nia na urzą dze niach mo bil nych bę dą prze su wa ne ni żej w wy -
ni kach wy szu ki wa nia. Na le ży też pa mię tać o ser wi sach spo łecz no ścio -
wych, któ re dys po nu ją ogrom ną licz bą da nych na te mat swo ich użyt -
kow ni ków oraz ko mu ni ka cji z wy ko rzy sta niem SMS/MMS/IVR, któ rej
prze wa gą jest to, że mo że do trzeć do nie mal każ dej oso by w Pol sce.
Dzię ki moż li wo ści do kład ne go geo tar ge to wa nia re kla my SMS moż -
na do trzeć z ko mu ni ka tem do osób prze by wa ją cych w naj bliż szej
oko li cy np. da ne go skle pu. 
To wszyst ko spra wa, że roz wój bran ży mo bil nej w naj bliż szym cza sie
wy da je się nie za gro żo ny. W 2014 ro ku mo że po ja wić się rów nież wię -
cej kam pa nii, któ re bę dą po tra fi ły wy ko rzy stać sy ner gię me diów of -
fli no wych i mo bi le mar ke tin gu.

raport strategiczny iAB Polska 

Internet2014
dodatek�do�„Media�&�Marketing�Polska”�• czerwiec�2014

Jakub�Dębiński,��
mobile marketing executive, Mobext

Od kil ku lat suk ce syw nie no to wa ny jest
wzrost wy dat ków na re kla mę mo bil -
ną. Obec nie nie jest to je dy nie

do da tek do kam pa nii i co raz czę ściej sta no wi
in te gral ną część stra te gii mar ke tin go wych firm.
W ubie głym ro ku mo gli śmy za ob ser wo wać dy -
na micz ny roz wój no wych form re kla my (m.in.
for ma tów rich me dia), co mia ło wpływ na

utrzy ma nie wy so kiej efek tyw no ści kam pa nii w mo bi le na tle in -
nych ka na łów. W tym ro ku mo że my spo dzie wać się roz wo ju
i re kla mo we go wy ko rzy sta nia tech no lo gii mi kro lo ka li za cji oraz
kon wer gent nych roz wią zań wy ko rzy stu ją cych ekra ny kil ku urzą -
dzeń.

KO MEN TARZ EKS PER TA
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Z ro ku na rok wy dat ki na re kla mę w so cial me diach ro sną, a bu dże ty
re kla mo we przy pa da ją ce na jed ne go użyt kow ni ka wy ka zu ją dy na -
micz ną ten den cję wzro sto wą. Bio rąc pod uwa gę wy dat ki re kla mo we
na stan dar do we kam pa nie za się go we, na tyw ne oraz po zo sta łe for ma -
ty płat nej obec no ści na plat fo mach spo łecz no ścio wych, Sta ny Zjed -
no czo ne wy prze dza ją w ran kin gu ja ki kol wiek in ny re gion i we dług
sza cun ków eMar ke ter.com trend ten utrzy ma się w naj bliż szej przy -
szło ści. W na szym re gio nie, w Eu ro pie Środ ko wo -Wschod niej, re kla -
ma w so cial me diach od lat wy ka zu je kil ku dzie się cio pro cen to we
wzro sty. W 2013 ro ku ry nek me diów spo łecz no ścio wych wzrósł o 54
proc. w po rów na niu z ro kiem 2012. Tym sa mym dy na mi ka wzro stu
jest o wie le wyż sza niż w Sta nach Zjed no czo nych, gdzie ry nek jest już
bar dziej doj rza ły, ale na dal w cią gu ostat nie go ro ku urósł o 42 proc.
Glo bal ne wy dat ki w tym sa mym cza sie uro sły o 37 proc. Sta ny Zjed -
no czo ne po zo sta ją li de rem pod ką tem wy dat ków na jed ne go użyt -
kow ni ka, na któ re go w 2013 przy pa da ło śred nio 26 do la rów. Bio rąc
pod uwa gę śred nią uzy ska ną w na szym re gio nie, tj. nie speł na 2 do -
la ry przy pa da ją ce na jed ne go użyt kow ni ka, wi dać po ten cjał, ja ki
drze mie w so cial me diach na na szym ryn ku i któ ry w ko lej nych la tach
co raz chęt niej bę dzie wy ko rzy sty wa ny przez mar ke te rów.

War�tość�re�kla�my�w so�cial�me�diach�w Pol�sce�(mln�zł)
Źró�dło:�IAB�Pol�ska/PwC�AdEx

We dług IAB Pol ska/PwC AdEx w Pol sce war tość re kla my w so cial me -
diach w ro ku 2013 prze kro czy ła 120 mln zł. W po rów na niu z ro kiem
wcze śniej szym ozna cza to wzrost o 44 proc., co jest jed nym z naj wyż -
szych wzro stów wśród cy fro wych for ma tów re kla mo wych. Wyż szą dy -
na mi kę za no to wa ła wy łącz nie re kla ma mo bil na, któ ra po now nie uzy -
ska ła trzy cy fro wy in deks. Na le ży zwró cić uwa gę, że da ne AdEx
obej mu ją wy łącz nie sprze daż po wierzch ni re kla mo wej i nie sku pia ją się
na przy cho dach po cho dzą cych np. z two rze nia czy ob słu gi fan pa ge itp. 

� naj�waż�niej�sze�wy�da�rze�nia�wme�diach
społecznościowych�w 2013�ro�ku

• ro�śnie�zna�cze�nie�mo�bi�le
W 2013 wi docz ne by ło za in te re so wa nie prze strze nią mo bil ną. Co raz
wię cej użyt kow ni ków ko rzy sta z apli ka cji mo bil nych i śle dzi wy da rze -
nia w ser wi sach spo łecz no ścio wych z te le fo nem w rę ku. We dług ra -
por tu Sha re ho lic 51 proc. ru chu ge ne ro wa ne go przez użyt kow ni -
ków Fa ce bo oka na ze wnętrz ne ser wi sy po cho dzi wła śnie z mo bil nych
wer sji ser wi su. Rów no le gle wzra sta zna cze nie mul ti scre eningu,
w przy pad ku któ re go kon su ment ma do czy nie nia z kil ko ma ka na ła -
mi ko mu ni ka cji jed no cze śnie, np. oglą da swój ulu bio ny se rial w te le -
wi zji i jed no cze śnie sur fu je po in ter ne cie na swo im te le fo nie. To da je
du że moż li wo ści do zin te gro wa nych kam pa nii, któ re już te raz zdo by -
wa ją co raz więk szą po pu lar ność w Sta nach Zjed no czo nych.

• Blo�ge�rzy�prze�cho�dzą�do�ma�in�stre�amu
Ko lej nym waż nym wy da rze niem by ło prze bi cie się blo ge rów oraz
vlo ge rów do szer szej świa do mo ści pu blicz no ści. Gło śnym echem
w me diach obił się suk ces blo ge rek mo do wych i ku li nar nych, któ rym
uda ło się prze do stać do tak tra dy cyj ne go me dium, ja kim jest te le wi -
zja. Wszyst ko wska zu je na to, że oprócz ho ry zon tal nych ser wi sów
spo łecz no ścio wych, ta kich jak Fa ce bo ok, użyt kow ni cy da lej po szu ku -
ją nisz zwią za nych z ich za in te re so wa nia mi i trend ten bę dzie się po -
głę biał w ko lej nych la tach, kie dy z ogrom ne go szu mu in for ma cyj ne -
go każ dy bę dzie mu siał wy brać in te re su ją ce go tre ści.

2.8. Spo łecz no ści Au tor: Joanna�Brzostowicz

� WEDŁUG IAB POLSKA/PWC ADEX WARTOŚĆ REKLAMY W SOCIAL MEDIACH W POLSCE W ROKU 2013 PRZEKROCZYŁA
120 MLN ZŁ. W PORÓWNANIU Z ROKIEM WCZEŚNIEJSZYM OZNACZA TO WZROST O 44 PROC.

� UŻYTKOWNICY CORAZ CHĘTNIEJ TWORZĄ TREŚĆ, A W WIĘKSZOŚCI SERWISÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH OBRAZKI
OTRZYMUJĄ PONAD POŁOWĘ WIĘCEJ INTERAKCJI NIŻ STANDARDOWE POSTY Z TREŚCIĄ.

� W POLSCE ZNACZNA CZĘŚĆ RUCHU NA WITRYNY SPOŁECZNOŚCIOWE GENEROWANA JEST Z URZĄDZEŃ MOBILNYCH,
A TREND TEN BĘDZIE SIĘ Z KAŻDYM ROKIEM UMACNIAŁ.
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• User�Ge�ne�ra�ted�Con�tent�ro�śnie�w si�łę
Rok 2013 to rok wi deo oraz me mów. Użyt kow ni cy co raz chęt niej
two rzą tre ści. Prym wie dzie roz ryw ka, ale da się też za uwa żyć, że co -
raz więk sza część użyt kow ni ków za czy na pro wa dzić swo je ka na ły
zwią za ne z za in te re so wa nia mi czy też bie żą cy mi wy da rze nia mi. Mar -
ka w tym ka na le nie jest ni czym in nym niż zwy kłym użyt kow ni kiem,
któ ry mu si za pro po no wać cie ka we tre ści, za pre zen to wać au tor ski
po mysł, aby ma te riał stał się suk ce sem i zdo był od po wied ni za sięg.
W tej sy tu acji nie zbęd nym ele men tem jest mo ni to ro wa nie – im szyb -
sza jest re ak cja mar ki na da ną sy tu ację, tym więk sze praw do po do -
bień stwo suk ce su. 

• Ob�raz�ki�war�te�wię�cej�niż�ty�sią�ce�słów
Ko mu ni ka cja opar ta na ob raz kach bę dzie da lej  zy ski wać po pu lar -
ność. W więk szo ści ser wi sów spo łecz no ścio wych ob raz ki otrzy mu ją
po nad po ło wę wię cej in te ra kcji niż stan dar do we po sty z tre ścią. Na -
wet na Twit te rze, któ re go głów na fun cjo nal ność opar ta jest na krót -
kich tre ściach, naj le piej kon wer tu ją ob raz ki. Więk szą po pu lar no ścią
cie szą się też ser wi sy wo kół zdjęć ta kie jak Snap chat, In sta gram czy też
Pin te rest. Zwią za ne jest to ze zmia ną za cho wań kon su men tów, do
któ rych szyb ciej moż na do trzeć za po mo cą ob ra zu niż tre ści. 

� tren�dy�i ocze�ki�wa�nia�na�2014

• Do�łask�po�wró�ci�stwier�dze�nie�„con�tent�is�king”
Con tent mar ke ting bę dzie wiódł prym na wszyst kich plat for mach
spo łecz no ścio wych w 2014 ro ku. Ro sną ca po pu lar ność so cial me -
diów za rów no wśród użyt kow ni ków, jak i w dzia łach mar ke tin gu,
spra wi iż pu bli ko wa nie tre ści bę dzie ła twiej sze i bar dziej do stęp ne niż
kie dy kol wiek. Two rze nie wy so kiej ja ko ści con ten tu bę dzie kry tycz ne
i co raz wię cej ma rek po ja wi się w ro li wy daw ców au tor skich tre ści, pu -
bli ko wa nych na róż nych ka na łach, ta kich jak ar ty ku ły, new slet te ry,
blo gi oraz ma te ria ły wi deo, któ re moż na ła two zin te gro wać z plat for -
ma mi spo łecz no ścio wy mi. Mar ke te rzy bę dą rów nież od po wie dzial ni
za śle dze nie efek tów dzia łań mar ke tin go wych – jak sze ro ko two rzo -
na przez nich treść jest udo stęp nia na w me diach spo łecz no ścio wych
i jak to da lej prze kła da się na sprze daż oraz zwrot z in we sty cji. 

• na�stą�pi�dal�szy�wzrost�wy�dat�ków�na�so�cial�me�dia
W przy szłym ro ku wzro sną rów nież wy dat ki na płat ne for ma ty re kla -
mo we w me diach spo łecz no ścio wych. Ce lem więk szo ści ma rek bę -
dzie sta ły wzrost za an ga żo wa nia we wszyst kich ka na łach ko mu ni ka -
cji z użyt kow ni ka mi. W kon se kwen cji bę dzie to ozna cza ło wzrost
wy dat ków na pro mo wa ne for ma ty, któ re zwięk szą za sięg i bę dą stric -
te do pa so wa ne do gru py do ce lo wej, ja ką mar ka chce po zy skać.
Du żym atu tem me diów spo łecz no ścio wych po zo sta ją da ne o użyt -
kow ni kach, któ re po zwa la ją do kład nie okre ślić wiek, płeć czy też za -
in te re so wa nia każ de go z użyt kow ni ków. To wszyst ko spra wi, że frmy
bę dą wię cej cza su po świę cać na bu do wa nie oraz roz wi ja nie kom pe -

ten cji we wnątrz firm, jak i re ali zo wa nie wcze śniej za ło żo nej stra te gii,
któ ra po zwo li na wzrost świa do mo ści mar ki, lo jal no ści oraz wpły wu
na za cho wa nie kon su men tów.

• Wzrost�znaczenia�danych�w�marketingu�społecznościowym
Mar ke te rzy bę dą do strze ga li więk szy zwią zek mię dzy da ny mi i me dia -
mi spo łecz no ścio wy mi, co umoż li wi im pod ję cie lep szych de cy zji.
Za po mo cą zauto ma ty zo wa nych na rzę dzi do ba dań ryn ku bę dą mo -
gli wy brać da ny wzo rzec kon sump cyj ny, rów no le gle wzro śnie zna cze -
nie na rzę dzi do mo ni to rin gu me diów spo łecz no ścio wych. Po iden ty -
fi ka cji za cho wań mar ka bę dzie mo gła ko mu ni ko wać się bez po śred nio
z kon su men tem po przez ak tu al ne ofer ty i ich pro mo cję w ka na łach
so cial me dia. W ten spo sób du ża ana li za da nych po zwo li mar ce ob -
ser wo wać, uczyć się i do sto so wać do swo ich klien tów we wszyst kich
ka na łach spo łecz no ścio wych.

• Ak�cje�nie�stan�dar�do�we�zbu�du�ją�za�an�ga�żo�wa�nie
Aby za ist nieć w ka na łach so cial me dia, mar ki bę dą mu sia ły wdra żać
dzia ła nia, któ re po wo du ją wzrost eks po zy cji mar ki oraz za an ga żo wa -
nie. W me dia pla nach co raz czę ściej po ja wiać się bę dą kon kur sy oraz
in ne ak cje nie stan dar do we, ta kie jak pro fi le czy gru py spon so ro wa -
ne. Ta kie dzia ła nia po zwa la ją bu do wać ba zę klien tów, do któ rych
w póź niej szym okre sie moż na wró cić z od po wied nio do pa so wa nym
ko mu ni ka tem mar ke tin go wym. W 2014 uj rzy my pew nie wię cej spek -
ta ku lar nych ak cji re kla mo wych w ta kich ser wi sach jak Pin te rest czy też
Twit ter, któ re do tej po ry nie cie szą się du żą po pu lar no ścią. Wy ko rzy -
sta ne do dzia łań re kla mo wych zo sta ną też apli ka cje mo bil ne umoż -
li wia ją ce prze sła nie krót kie go fil mi ku, co sta je się mod ne wśród mło -
dych użyt kow ni ków, jak Vi ne czy Snap chat oraz ser wi sy Q&A, gdzie
użyt kow ni cy za da ją i od po wia da ją na py ta nia. Wraz z ro sną cą po pu -
lar no ścią smart fo nów w ko lej nym ro ku du ży na cisk kam pa nii nie stan -
dar do wych zo sta nie po ło żo ny na mo bil ność, w tym geo lo ka li za cję
oraz mul ti scre ening.

• Po�pu�lar�ność�wi�deo�bę�dzie�wzra�stać
Wi deo bę dzie na dal obec nym te ma tem w mar ke tin gu. Mar ki bę dą się
sta ra ły stwo rzyć ko lej ny vi ral czy krót ki ma te riał wi deo, któ ry wzmoc -
ni wi ze ru nek mar ki. YouTu be bę dzie rósł w si łę, a ra zem z nim tzw.
youtu be rzy, któ rzy za po mo cą swo ich ka na łów do cie ra ją do co raz
szer szej pu blicz no ści. Tu taj po ja wia ją się rów nież no we moż li wo ści
zwią za ne z osa dze niem ko mu ni ka tu mar ke tin go we go w prze ka zie wi -
deo. Jak wszę dzie w so cial me diach mu si mieć on jed nak wy wa żo ny
cha rak ter, że by nie do pra wa dzić do od wrot ne go efek tu. Mar ke te rzy
bę dą mu sie li też szu kać spo so bów na two rze nie pro fe sjo nal nych,
ale jed no cze śnie au ten tycz nych fil mów, aby za spo ko ić ape ty ty kon -
su men tów na wi deo.
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ROZ DZIAŁ 2Polski rynek internetowy

Jo�an�na�Ja�ku�ce�wicz,�se nior di gi tal & so cial me dia co or di na tor, ne stlé Pol ska

W2013 ro ku po twier dzi ło się to, o czym mó wio no od daw na – obec ność mar ki w me diach spo łecz no ścio -
wych ni gdy nie by ła i nie bę dzie nie od płat na. So cial me dia to je dy ne me dia, któ re da ją moż li wość
pro wa dze nia dia lo gu mię dzy kon su men tem i bran dem, dla te go nie wol no za po mnieć o zde fi nio wa niu

ich ro li, ja ką od gry wa ją w eko sys te mie mar ki. War to ścio wy kon tent, od po wied nie kre acje i wy czu cie naj lep sze go
mo men tu po zwa la ją tra fić w gu sta kon su men tów. Do pie ro jed nak świa do mość ko niecz no ści wspar cia re kla mo we go
dla two rzo nych tre ści wy mu sza re flek sję, na co po sta wić – bu do wę za an ga żo wa nia czy sze ro kie go za się gu? Ile ryn -
ków, ka te go rii, ma rek i grup kon su men tów – ty le moż li wych od po wie dzi. War to jed nak zwró cić uwa gę na re la cję

mię dzy me dia mi tra dy cyj ny mi (szcze gól nie TV) i spo łecz no ścio wy mi – aby w do bie mul ti scre enin gu i ro sną cej kon sump cji tre ści mo bi le
po sta wić na sy ner gię mię dzy ni mi.

KO MEN TARZ EKS PER TA
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Rok 2013 dla bran ży gier przy niósł bar dzo ko rzyst ne zmia ny z per -
spek ty wy nad cho dzą cych lat – wi docz ną zmia nę po dej ścia re kla mo -
daw ców do gier ja ko na rzę dzia mar ke tin go we go, suk ce sy wy da rzeń
e-spor to wych, re kla my te le wi zyj ne gier (już nie tyl ko pu deł ko wych
ka te go rii AAA, ale tak że gier skie ro wa nych do kon su men ta ma so we -
go), lo ko wa nie pro duk tów w grach PC. To za po wie dzi o wie le więk -
szych, cie kaw szych pro duk cji i re ali za cji, któ re mo gą po ja wić się już
w 2014 ro ku.

� Gracz�jest�w każ�dym�z nas
Po mi mo zna czą ce go wzro stu po pu lar no ści wy ko rzy sta nia na rzę dzi
mar ke tin go wych z wy ko rzy sta niem gier na dal bar dzo trud no zmie -
rzyć wiel kość tej czę ści ryn ku, szcze gól nie że nie jest to ma ły ry nek.
We dług ba dań new zoo w Pol sce ma my po nad 13,4 mln gra czy. W tej
gru pie są oso by gra ją ce za rów no na kom pu te rach PC (9,6 mln – gry
in sta lo wa ne), smart fo nach (5,6 mln), kon so lach (6,2), kon so lach prze -
no śnych (1,1 mln), ta ble tach (1,9 mln), jak rów nież gra cze kon kret nych
ty pów gier Mas si ve Mul ti play er On li ne (6 mln) czy gra cze w ser wi sach
spo łecz no ścio wych (12 mln), któ rzy sta no wią naj więk szy seg ment.
Ko lej ne wy ni ki ba dań war te za cy to wa nia to da ne z Ba da nia Ga me In -
du stry Trends 2013. 85 proc. ba da nych in ter nau tów w wie ku 15-75 lat
za de kla ro wa ło ko rzy sta nie z gier elek tro nicz nych, co sta no wi wzrost
o 8 pkt proc. w sto sun ku do ro ku 2012 oraz 10 pkt proc. do 2011 ro -
ku. Gra cze to za rów no ko bie ty, jak i męż czyź ni. Wiek w grach tak że po -
wo li prze sta je mieć zna cze nie. Gra cze są w prak tycz nie każ dej gru pie
de mo gra ficz nej – wy star czy do brze do brać na rzę dzie, aby do nich do -
trzeć.

� Ad�ver�ga�mes�już�nie�do�mi�nu�ją�tak�bar�dzo,�jak
się�wy�da�wa�ło

Na rzę dzia mar ke tin go we z wy ko rzy sta niem gier naj czę ściej są ko ja -
rzo ne z gra mi re kla mo wy mi (ad ver ga mes) i choć jest to naj czę ściej
sto so wa ne na rzę dzie, naj ła twiej sze do do sto so wa nia do gru py ce lo -
wej, nie jest to je dy na moż li wość, aby gry wpla tać w obec ność mar -
ke tin go wą prak tycz nie do wol nej mar ki. Gry re kla mo we naj czę ściej

tak że zgła sza ne są do kon kur sów bran żo wych, w tym Mixx Awards (na
tej im pre zie ma ją od kil ku lat osob ną ka te go rię). Wy ko rzy sty wa ne są
głów nie do or ga ni zo wa nia kon kur sów oraz wspie ra nia bie żą cej ak -
tyw no ści ma rek w me diach spo łecz no ścio wych lub na stro nach wła -
snych ma rek. To wła śnie me dia spo łecz no ścio we po ma ga ją w po pu -
la ry za cji ad ver ga mes, po zwa la jąc po przez do bre wy ko rzy sta nie
me cha ni zmów do stęp nych w tych ser wi sach (np. za pra sza nie zna jo -
mych, pu bli ka cja in for ma cji o gra niu) na zwie lo krot nie nie efek tu, jaki
da je ist nie ją ca spo łecz ność mar ki lub re kla ma sa mej gry w ser wi sie. 
Gry re kla mo we, po mi mo swo jej do mi na cji, nie są już je dy nym na rzę -
dziem gier w mar ke tin gu. Cie ka wie pre zen tu ją się dzia ła nia w opar -
ciu o pro duct pla ce ment, wy da rze nia e-spor to we czy jed no z ha seł
mar ke tin gu 2013 ro ku, czy li ga mi fi ka cja.
In te re su ją ce re ali za cje w opar ciu o lo ko wa nie pro duk tu (pro duct pla -
ce ment) moż na za uwa żyć w jed nej z gier, w któ rej zna la zły się dzia -
ła nia lo kal nych i glo bal nych re kla mo daw ców. W grze Sim Ci ty swo je
do dat ki za pre zen to wa ły bo wiem mar ki Nis san i Play. Po zwa la ły one
wejść w in te rak cję z pro duk ta mi. W wy pad ku mar ki mo to ry za cyj nej
był to no wy mo del sa mo cho du Nis san Le af®, Play na to miast po ja wił
się z do dat kiem umoż li wia ją cym umiesz cza nie za dar mo w grze sa -
lo nów sprze da ży w stre fach ko mer cyj nych roz gryw ki. Do dat ki by ły
moż li we do po bra nia za dar mo dla każ de go z gra czy po sia da ją cych
grę Sim Ci ty. 
Za sięg ak cji opar tych na lo ko wa niu pro duk tu moż na osza co wać na
przy kła dzie dzia łań lo kal nych pro du cen tów gier spo łecz no ścio wych.
Udo stęp nia ją oni co raz chęt niej da ne na te mat wy ni ków wła snych ak -
cji. Przy kła do wa ak cja zwią za na z 69. rocz ni cą wy bu chu po wsta nia
war szaw skie go w grze wro cław skie go stu dia „Skal ne Mia stecz ko”,
skie ro wa na do gra czy na nk.pl w cią gu 5 dni trwa nia przy cią gnę ła 70
tys. gra czy spo śród 100 tys. osób, któ re mia ły kon takt z in for ma cją
o ak cji spe cjal nej.
Wy da rze nia e-spor to we, czy li ko lej na co raz sil niej sza ga łąź mar ke tin -
gu z wy ko rzy sta niem gier, prze nio sły się z ga ra żo wych czy lo kal nych
ak cji na are nę mię dzy na ro do wą. Ide al nym przy kła dem mo że być
zor ga ni zo wa ny w Ka to wi cach fi nał In tel Extre me Ma sters. Jest to wy -

2.9. Gry w marketingu Au tor: Jacek�Jankowski
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� 13,4 MLN GRACZY W POLSCE.

� DZIESIĄTKI TYSIĘCY WIDZÓW NA IMPREZACH ESPORTOWYCH.

� POLSKI PRODUCT PLACEMENT W ŚWIATOWYCH PRODUKCJACH.
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da rze nie o mię dzy na ro do wym za się gu, a mo gą ce być śmia ło na zy wa -
ne mi strzo stwa mi świa ta w grach kom pu te ro wych. Or ga ni zo wa ne po
raz ko lej ny w Pol sce przy cią gnę ło na kil ka dni do ka to wic kie go
Spodka w 2014 po nad 73 tys. go ści, któ rzy mo gli oglą dać fi na ły w ta -
kich grach jak Le ague of Le gends, CS: GO, Fi fa 14, He ar th Sto ne i Star -
craft II. Wy da rze nie to mia ło oglą dal ność na po zio mie po nad 23 mi -
lio nów se sji w ser wi sie twitch, a w szczy to wych mo men tach
trans mi sję on li ne oglą da ło rów no cze śnie po nad 640 tys. osób.

Ostat nim, a rów no cze śnie naj szyb ciej roz wi ja ją cym się na rzę dziem,
jest ga mi fi ka cja. Sze ro ko oma wia ne re ali za cje dla ta kich ma rek jak
HBO czy Play sta tion sta no wią szczyt wdro żeń i ak cji pro wa dzo nych
ostat nich la tach. Wie le dzia łań opie ra ją cych się na wy ko rzy sta niu
me cha ni ki gier jest umiesz cza na bo wiem w ka te go riach pro gra mów
lo jal no ścio wych dla klien tów czy w ak cjach za mknię tych – szcze gól -
nie w ra mach firm, w któ rych wspie ra ją one pro ce sy we wnętrz ne, ta -
kie jak sprze daż czy mar ke ting fir my.

ROZ DZIAŁ 2Polski rynek internetowy

Juliusz�Kornaszewski,�Cee Pr manager, intel

Zpunk tu wi dze nia pro du cen ta do star cza ją ce go tech no lo gie dla gra czy seg ment gier jest dla In te la jed nym
z klu czo wych. Je ste śmy w nim za an ga żo wa ni w róż nych ob sza rach. Jed nym z nich jest wspo mnia na przez
Jac ka obec ność w grach (np. GRI D2), gdzie ma my sil ną, kon tek sto wą obec ność mar ki, a po nad to dzię ki bli -

skiej współ pra cy na szych de we lo pe rów z twór ca mi gry użyt kow ni cy kom pu te rów z na szy mi pro ce so ra mi mo gą
uzy skać do dat ko we efek ty gra ficz ne wzbo ga ca ją ce roz gryw kę. Dru gi fi lar współ pra cy z eko sys te mem gier to du że
wy da rze nia – mi strzo stwa w grach kom pu te ro wych. Mó wi my tu o im pre zach ran gi mi strzostw świa ta, przy cią ga ją -
cych na try bu ny i mo ni to ry mi lio ny wi dzów. Dla wie lu osób jest to abs trak cja, lecz In tel Extre me Ma sters to
za wo dy, któ re li cząc na wet sa mą lo kal ną wi dow nię, de kla su ją zde cy do wa ną wiel kość „praw dzi wych” spor to wych

roz gry wek. Mar ke tin go wy aspekt ta kiej im pre zy jest nie do prze ce nie nia. Dzie siąt ki ty się cy osób ma ją bez po śred nią stycz ność z pro duk -
ta mi, któ re prze zna czo ne są dla gra czy. Ko rzy ści ma ją tu wszy scy, nie tyl ko In tel bę dą cy głów nym spon so rem im pre zy, ale dzie siąt ki
part ne rów bę dą cych współ uczest ni ka mi im pre zy – pro du cen ci kom pu te rów, ta ble tów, gier, mo ni to rów, a na wet… na po jów ener ge tycz -
nych. Trze ba jed nak so bie zda wać spra wę, że dzi siaj im pre za ty pu In tel Extre me Ma sters to glo bal ne wy da rze nie te le wi zyj ne
i in ter ne to we. O ile przez ka to wic ki Spodek w cią gu trzech dni prze wi nę ło się re kor do we 73 ty sią ce wi dzów, to jest to licz ba wy glą da ją -
ca skrom nie przy 23 mln osób oglą da ją cych trans mi sję on li ne na ca łym świe cie. Ta ki spo sób kon sump cji tre ści da je ogrom ne
moż li wo ści – po zy cjo no wa nia pro duk tów, eks po zy cji ma rek, a tak że to, co bar dzo istot ne – in te rak cji z wi dza mi. Coś, co przy trans mi sji
w tra dy cyj nej te le wi zji jest moc no ogra ni czo ne (za zwy czaj do SMS -ów).

KO MEN TARZ EKS PER TA
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� Wydatki�na�wideo�przekroczyły�160�mln�zł
Analizując wyniki badania IAB Polska/Pwc AdEx za rok 2013 pod
kątem wydatków na reklamę wideo,  widać jednoznacznie, że format
ten odnotowuje po raz kolejny duży wzrost.

Wy�dat�ki�na�re�kla�mę�wi�deo�w in�ter�ne�cie�(mln�zł)�w la�tach�2011-2013
Źró�dło:�IAB�Pol�ska/PwC�AdEx�

Wiel kość wy dat ków na re kla mę wi deo w ska li ro ku 2013 wzro sła o 42
mln zł i wy nio sła 168 mln zł. Pierw szy raz w hi sto rii prze kro czy ły one
„ma gicz ną” ba rie rę 150 mln zł, któ ra jesz cze w 2012 ro ku by ła prze wi -
dy wa na na rok 2015. 
Dy na mi ka wzro stu wy dat ków wy nio sła 33 proc. w 2013 ro ku, przy 65
proc. w ro ku 2012. W ko lej nych la tach pro gno zu je się dal szy wzrost
udzia łu re kla my wi deo w wy dat kach na re kla mę on li ne. Co raz czę ściej
re kla ma wi deo on li ne sta no wi bo wiem sta ły ele ment pa kie tu cross -
me dio we go i to re kla mo daw cy do tych czas re kla mu ją cy się w te le wi -
zji naj chęt niej się ga ją po re kla mę wi deo on li ne. Jed nym z ar gu men -
tów prze ma wia ją cych za ta ką de cy zją jest fakt, że re kla ma wi deo
on li ne istot nie zwięk sza atrak cyj ność dla wi dza i sku tecz ność sprze -
da żo wą re kla my te le wi zyj nej. W nad cho dzą cym ro ku pla no wa ne jest
po wtó rze nie ba da nia IAB „TV + www = ra zem le piej”, któ re po ka zu je
ko re la cje mię dzy ty mi dwo ma ka na ła mi.

Pa trząc na in ne da ne pre zen to wa ne przez IAB AdEx, wy dat ki na re kla -
mę wi deo w in ter ne cie pod wzglę dem dy na mi ki wzro stu są na trze -
cim miej scu i ustę pu ją miej sca tyl ko od po wied nio: mo bi le i so cial me -
dia. Wy so ka po zy cja on li ne wi deo znaj du je od zwier cie dle nie tak że
w udzia le wy dat ków wi deo w ska li wy dat ków w ca łym in ter ne cie. 

Udział�wy�dat�ków�wi�deo�w wy�dat�kach�ca�łe�go�in�ter�ne�tu�w la�tach�2011-2013
Źró�dło:�IAB�Pol�ska/PwC�AdEx

Jak wy ni ka z ra por tu AdEx za 2013 rok, udział wy dat ków wi deo w wy -
dat kach ca łe go in ter ne tu wy niósł 6,9 proc. To re kor do wy wy nik. Po -
twier dza to, że re kla ma wi deo ma się do brze i przed nią ko lej ne la ta
wzro sto we. 
Re kla ma wi deo on li ne wy ko rzy sty wa na przez re kla mo daw ców to
prze waż nie spot emi to wa ny rów no le gle w iden tycz nej lub roz bu do -
wa nej wer sji w tra dy cyj nej te le wi zji. Zde cy do wa na więk szość re klam
wi deo on li ne przyj mu je za tem for mę pre -roll i jest emi to wa na przy
tre ściach wi deo, w tym te le wi zyj nych do stęp nych w in ter ne cie. Wo -
bec sta łe go wzro stu wy dat ków na re kla mę przy ma te ria łach wi deo
po wo li za czy na kur czyć się in ven to ry. W związ ku z tym co raz czę ściej
za czy na się mó wić o re kla mach wi deo two rzo nych na po trze by re kla -
my wi deo w in ter ne cie i sze ro kim jej wy ko rzy sta niu, wy cho dząc po -
za zwy kły pre -roll przed ma te ria łem wi deo (np. video in banner).
Istot ną ro lą w tej kwe stii mo że mieć też sze ro kie wy ko rzy sta nie in nych
plat form niż te le wi zo ry do emi sji re klam wi deo.

� WY DAT KI NA WI DEO PRZE KRO CZY ŁY 160 MLN ZŁ.

� WPRO WA DZE NIE DA NYCH STRE AM W ME GA PA NELU.

� IN FOR MA CJE I PU BLI CY STY KA NAJ CHĘT NIEJ OGLĄ DA NY MI MA TE RIA ŁA MI WI DEO W IN TER NE CIE.

raport strategiczny iAB Polska 

Internet2014
dodatek�do�„Media�&�Marketing�Polska”�• czerwiec�2014

2011 2012 2013

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

77 127 168

2011 2012 2013

7

6

5

4

3

2

1

0

3,8

5,8
6,9

Pr
oc

en
t u

dz
iał

u

IAB 2014 rozdz.II.qxp:Layout 1  1-07-14  13:48  Page 68



��

� Wprowadzenie�danych�stream�dla�wideo�
przez�Megapanel�PBI/Gemius�

Fir ma ba daw cza Ge mius wpro wa dzi ła na ry nek ba da nie Ge mius -
Stream, któ re do star cza in for ma cji o za cho wa niu użyt kow ni ków od -
twa rza ją cych ma te ria ły mul ti me dial ne (nie tyl ko wi deo, ale tak że au -
dio) w in ter ne cie. Umoż li wia ono spraw dze nie np. licz by re al nych
użyt kow ni ków wi deo, licz by roz po czę tych od two rzeń, licz by od two -
rzeń cał ko wi tych czy naj czę ściej oglą da nych okre ślo nych ty pów ma -
te ria łów. 
Da ne są pre zen to wa ne za po śred nic twem prze glą dar ki Ge miu sE -
xplo rer, pokazującej tak że da ne Me ga pa nel PBI/Ge mius. Ich pierw sza
pu bli ka cja mia ła miej sce wraz z uka za niem się da nych in ter ne to -
wych za sier pień 2013 ro ku. Mi mo że był to dłu go ocze ki wa ny mo -
ment, do ba da nia nie przy stą pi li wszy scy wy daw cy wi deo w in ter -
necie. Trwa etap te sto wy słu żą cy do sko na le niu spo so bu pre zen ta cji
da nych, w tym zmia ny me to dę po mia ru ma te ria łów stre am nada -
wanych w try bie „li ve” oraz po kry cia da ny mi więk szej re pre zen ta cji
ryn ku. 
Do koń ca ro ku 2013 do ba da nia stre am za im ple men to wa ne go do
stan dar du Me ga pa nel PBI/Ge mius przy stą pi li na stę pu ją cy wy daw cy:
Gru pa Onet, Gru pa Wir tu al na Pol ska, Gru pa Ga ze ta.pl, Gru pa In te ria,
Gru pa Mu ra tor i Gru pa Spo łecz no ści (UGC na Fot ka.pl). W pierw szej
fa li ba da nia wzię ła tak że udział Gru pa Cy fro wy Pol sat (Ipla). Wraz
z pu bli ka cją ko lej nych da nych nie uka za ły się ich wy ni ki ze wzglę du
na róż ni ce w da nych – do ty czy ły głów nie łą cze nia da nych dla wi try -
ny i apli ka cji.
W ba da niu nie wzię ły w ogó le udzia łu m.in. Gru pa Go ogle (YouTu be)
i Gru pa TVN, czy li gra cze, któ rzy ma ją bar dzo du ży po ten cjał, je śli cho -
dzi o wi deo na pol skim ryn ku.
Do ka te go rii wi deo w ba da niu Ge mius Stre am za li cza się tak że gry.
W tej chwi li je dy nym przed sta wi cie lem tej ka te go rii w ba da niu jest
Gru pa Gry -On li ne.pl.
Pra ca nad me to do lo gią oraz pu bli ka cja pierw szych da nych do ty czą -
cych tre ści wi deo jest od po wie dzią na ro sną cą po zy cję wi deo w in ter -
ne cie, któ ra wy mu si ła po trze bę do sto so wa nia me tod ba daw czych dla
te go sek to ra. W związ ku z tym fir my Ge mius oraz Pol skie Ba da nia In -
ter ne tu zde cy do wa ły się do ko nać roz bu do wy stan dar du ba daw cze -
go Me ga pa nel PBI/Ge mius o po miar oglą dal no ści ma te ria łów wi deo.

Wraz z da ny mi na te mat wi deo opu bli ko wa ne zo sta ły tak że in for ma -
cje na te mat kon sump cji tre ści au dio. Pra ca nad pro jek tem stre am
trwa ły od kil ku lat i zo sta ły opu bli ko wa ne ze spo rym opóź nie niem.
Pierw szy ter min pu bli ka cji ta kich da nych był w ro ku 2012. Na stęp nie
mia ły zo sta ć udo stęp nio ne w po ło wie ro ku 2013. Osta tecz nie by ło to
je sie nią 2013, wraz z pu bli ka cją da nych sierp nio wych.

Mie�sięcz�na�licz�ba�re�al�nych�użyt�kow�ni�ków�for�ma�tów�wi�deo�
(da�ne�Stre�am�08-12.2013)
Źró�dło:�opra�co�wa�nie�wła�sne�
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Adam�Wróblewski,�kierownik ds. mediów, Danone

Wostat nich la tach mo gli śmy ob ser wo wać dy na micz nie za cho dzą ce zmia ny na ryn ku me dio wym, w za cho -
wa niu kon su men tów i w kon sump cji sa mych me diów. Klu czo wą ro lę w tej trans for ma cji od gry wa
oczy wi ście in ter net, któ ry umoż li wia do stęp do in te re su ją cych nas tre ści w do wol nym cza sie, w do wol -

nym miej scu i w do wol nej for mie. Wi deo jest zaś jed ną z tych form do star cze nia cie ka wej tre ści, któ ra cie szy się
naj więk szą po pu lar no ścią. Za wdzię cza my to nie tyl ko glo bal nym plat for mom ta kim jak YouTu be, ale rów nież lo kal -
nym do staw com, któ rzy za czę li moc niej in we sto wać w tre ści wi deo (m.in. play er.pl, ipla.tv, onet.vod.pl, iplex.pl).

Ob ser wu jąc dy na micz nie ro sną ce wy dat ki na wi deo on li ne, moż na stwier dzić, że ry nek do strzegł i wy ko rzy stu je po ten cjał te -
go ka na łu ko mu ni ka cji. Mo im zda niem w przy szło ści co raz czę ściej mar ke te rzy bę dą od cho dzić od stra te gii na sta wio nej je dy nie na
efek tyw ne do bu do wy wa nie za się gu kam pa nii te le wi zyj nej po przez wy ko rzy sta nie wi deo on li ne i tym sa mym opty ma li za cji CRPR, na
rzecz con tent mar ke tingu. Dla cze go? Two rze nie tre ści, któ re nie tyl ko re ali zu ją ce le mar ki, ale rów nież od po wia da ją na po trze by i ocze -
ki wa nia kon su men tów (któ rzy w in ter ne cie ma ją nie ogra ni czo ny wy bór) jest spo so bem na wy ko rzy sta nie po ten cja łu, któ ry da je to
me dium. Umoż li wia bu do wa nie za an ga żo wa nia oraz ini cjo wa nie in te rak cji. Za zmia ną po dej ścia po dą ża zmia na po strze ga nia ce lu wy -
ko rzy sty wa nia wi deo on li ne i sta wia nych mu za dań – mo że nie dłu go istot niej szym mier ni kiem bę dzie licz ba udo stęp nień, licz ba
„po lu bień” czy licz ba in te rak cji z tre ścią niż tyl ko licz ba wy świe tleń, za któ re mu sie li śmy za pła cić. 

KO MEN TARZ EKS PER TA
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Rok 2013 przyniósł dużo zmian na rynku e-mail marketingu w Polsce.
Część z nich budziła początkowo obawy w branży, jednak patrząc

z perspektywy czasu, większość miała pozytywne oddziaływanie na
marketerów i efekty prowadzonych przez nich działań.

� Sytuacja�na�rynku�poczty�e-mail
Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi na zlecenie Wirtualnej Polski
przez IIBR z poczty elektronicznej korzysta 97 proc. polskich
internautów. Co więcej, z analizy raportu Email Statistics Report,
2013 -2017 przygotowanego przez firmę Radicati wynika, iż e-mail
jako forma komunikacji cały czas rozwija się i nic w najbliższym czasie
nie powinno tego trendu zmienić. W 2013 według badań Megapanel
PBI/Gemius najpopularniejsza w Polsce jest Poczta.wp.pl. Co więcej,
zważyszy na fakty, iż firma ta została kupiona przez Grupę o2

2.11. E-ma il
Au tor: Pa�weł�Sa�la

Kon sul ta cja merytoryczna: Karolina�Żmijewska,�Jarosław�Królikowski,�
Natalia�Paczóska,�Paweł�Łosik,�Monika�Głowacka

� 97 PRO C. IN TER NAU TÓW KO RZY STA Z POCZ TY 
ELEK TRO NICZ NEJ.

� W RO KU 2013 WZRO SŁY ŚRED NIE WSKAŹ NI KI OPEN RA TE
I CTR.

� WPRO WA DZE NIE ZA KŁA DEK W PO CZCIE GMA IL 
NIE SPO WO DO WA ŁO GWAŁ TOW NE GO SPAD KU 
EFEK TYW NO ŚCI E-MA IL MAR KE TIN GU.

ROZ DZIAŁ 2Polski rynek internetowy
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– sprawia, to iż podmioty te będą łącznie obsługiwały ponad 44 proc.
rynku. Drugą najpopularniejszą pocztą jest Gmail z 23 proc. rynku
(szczegóły tabela 1).

Liczba użytkowników poczty według dostawców
źró�dło:�Megapanel�PBI/Gemius�-�luty�2013

Do staw ca pocz ty Re al User
pocz ta.wp.pl 5227817
gma il.com 4231585
pocz ta.onet.pl 3534839
pocz ta.o2.pl 2308832
pocz ta.in te ria.pl 2242623
ma il.tlen.pl 577117
pocz ta.ga ze ta.pl 230510

� rynek�usług�e-mailmarketingowych
E-ma il mar ke ting to for ma mar ke tin gu in ter ne to we go ba zu jąca na
wy ko rzy sta niu pocz ty elek tro nicz nej. Jest to jed na z naj star szych
form ko mu ni ka cji mar ke tin go wej w in ter ne cie. Za sad ni czo dzia ła nia
e-ma ilmar ke tin go we możemy po dzie lić na dwie ka te go rie: z jed nej
stro ny pro wa dze nie wy sy łek new slet te rów i ma ilin gów do baz wła -
snych fir my, z dru giej stro ny wy ko rzy sta nie baz ze wnętrznych (na -
leżących do por ta li i in nych ser wi sów in ter ne to wych) i re ali zo wa nie
ma ilin gów na zle ce nie mar ke te ra przez właścicie li baz da nych.
Ry nek e-ma il mar ke tin gu w Pol sce ko lej ny rok z rzędu no tu je wy so -
ki wskaźnk wzro stu. W sto sun ku do ro ku po przed nie go od no to wa no
wzrost wy dat ków na e-ma il mar ke ting na po zio mie 5,8 proc. (ba da -
nie IAB Pol ska/PwC Adex). Wy nik ten spo wo do wał, iż udział ema il mar -
ke tin gu w ca łości wy dat ków na re kla mo daw ców osią gnął 6 proc.
w ro ku 2013, co sta no wi ta ki sam udział jak w ro ku po przed nim.

REKLAMA
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Wartość reklamy e-mail w Polsce
Źródło:�IAB�Polska/PwC�AdEx

� Ko�mu�ni�ka�cja�do�baz�wła�snych
W 2013 śred ni wskaźnik open ra te (licz ba otwar tych ma ili w sto sun -
ku do wy sła nych) wy niósł 20,67 proc. (wg FreshMail, Optivo, Sare),
przy czym na leży pa miętać, że wskaźnik ten nie ob ra zu je 100 proc.

otwar tych ma ili, co jest spo wo do wa ne ogra ni cze nia mi tech nicz ny mi
pro gra mów pocz to wych. Jest to wy nik o po nad punkt pro cen to wy
lep szy niż w 2012, co po ka zu je, iż mi mo zwięk szo nej licz by śred nio
otrzy my wa nych ma ili przez polskich internautów mar ke te rzy co raz le -
piej sto su ją za awan so wa ne stra te gie zmie rza ją ce do bu do wa nia re -
la cji one -to -one z od bior ca mi. Śred ni wskaź nik CTR (licz ba ma ili, któ -
re mia ły co najm niej je den klik nię ty link w sto sun ku do licz by
wy sła nych wia do mo ści) w ro ku 2013 wy niósł 6,4 proc., co jest tylko
o 0,1 pkt pro cen to we go gor szym wy ni kiem w sto sun ku do ro ku po -
przed nie go.  Ostat ni rok przy niósł zmia ny w za kre sie pre fe ren cji
marke te rów co do dnia naj chęt niej wy bie ra ne go do re ali za cji kam pa -
nii e-ma ilmar ke tin go wych. 
Według danych FreshMail (E-mail marketing w liczbach, 2014) w ro ku
2013 naj po pu lar niej szym dniem na re ali za cję kam pa nii ema il mar ke tin -
go wych oka zał się wto rek – kie dy to re ali zo wa ne jest pra wie 21 proc.
wszyst kich ty go dnio wych kam pa nii. Dru gi naj po pu lar niej szy dzień to
śro da z wy ni kiem 20,38 proc. Jed no cze śnie ana li zu jąc wo lu men wy sy ła -
nych ma ili – naj wię cej ko re spon den cji mar ke tin go wej otrzy mu ją pol scy
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in ter nau ci w po nie dział ki i śro dy. W sto sun ku do ro ku po przed nie go
urósł tak że wo lu men ma ili mar ke tin go wych otrzy my wa nych w week en -
dy przez pol skich in ter nau tów. Osią gnął on w 2013 ro ku udział na łącz nym
po zio mie 14 proc. wszyst kich ma ili mar ke tin go wych wy sła nych w da nym
ty go dniu.
Z punk tu wi dze nia od bior ców ko mu ni ka cji do baz wła snych w 2013 ro -
ku na stą pi ły dwie zna czą ce zmia ny. Przede wszystkim co raz wię cej od -
bior ców otwie ra ko mu ni ka cję mar ke tin go wą na urzą dze niach mo bil -
nych – w grud niu 2013 ro ku po nad 11 proc. wszyst kich ma ili
mar ke tin go wych zo sta ło otwo rzo ne na smart fo nach i ta ble tach. Fakt ten
za czy na zna czą co wpły wać na stra te gię ko mu ni ka cji mar ke te rów, któ -
rzy z jed nej stro ny win ni w nad cho dzą cym cza sie zmie nić spo sób przy -
go to wa nia kre acji ma ila, tak aby wy świe tlał on się po praw nie na urzą -
dze niach mo bil nych. Z dru giej stro ny mar ke te rzy mu szą co raz bar dziej
po chy lić się nad przy go to wy wa niem war to ścio wej tre ści i bu do wa niu
od po wied nich re la cji z od bior ca mi – gdyż ci, spraw dza jąc pocz tę na
urzą dze niach mo bil nych, sta ją się bar dzo wy ma ga ją cy mi czy tel ni ka mi. 

� Ko�mu�ni�ka�cja�do�baz�ze�wnętrz�nych
Ma iling re kla mo wy do baz por ta li oraz baz ze wnętrz nych na dal jest
do mi nu ją cą for mą e-ma il mar ke tin gu, je śli cho dzi o je go udział w bu -
dże to wym tro cie. Ogrom ną za le tą ta kich wy sy łek jest róż no rod ność
ak tyw no ści re kla mo wych, ja kie moż na dzię ki nim prze pro wa dzić.
Wy daw cy in ter ne to wi dys po nu ją du żą ba zą użyt kow ni ków (su ma
ak tyw nych kont In te rii, O2, One tu i WP to nie mal 20 mi lio nów) co po -
zwa la na wy sył kę ma so wą bu du ją cą du ży za sięg w krót kim cza sie. 
Do staw cy wy sy łek ma ilin go wych co raz bar dziej roz wi ja ją swo ją ofer -
tę ba zu jąc na da nych de mo gra ficz nych oraz be ha wio ral nych oraz

wy ko rzy stu jąc te da ne do ge ne ro wa nia star ge to wa nych prze sy łek re -
kla mo wych. W ostat nim ro ku część do staw ców pocz ty wpro wa dzi ła
do dat ko we na rzę dzia wzbo ga ca ją ce usłu gę wy sył ki ma ilin gu re kla -
mo we go. Jed nym z cie kaw szych roz wią zań oka za ło się pod świe tle nie
da nej wia do mo ści, na li ście wszyst kich po zo sta łych. 

� Co�się�zmie�ni�ło�i co�zmie�niać�się�bę�dzie
Gmail w 2013 ro ku wpro wa dził zna czą cą mo dy fi ka cję w funk cjo no wa -
niu swo jej usłu gi, do da jąc do zwy kłe go pa ne lu pocz to we go kil ka za kła -
dek, któ re au to ma tycz nie se gre gu ją pocz tę za użyt kow ni ka na na stę pu -
ją ce gru py: głów ne, spo łecz no ści, ofer ty, po wia do mie nia, fo ra.
Po cząt ko wo zmia ny te wpro wa dzi ły du ży nie po kój wśród mar ke te rów,
gdyż wszyst kie new slet te ry i ma ilin gi au to ma tycz nie tra fia ły do fol de -
ru „ofer ty”. Po krót kim cza sie oka za ło się, iż zmia ny te nie wy wo ła ły spe -
cjal nie du żych zmian. Po nad po ło wa z mar ke te rów po zmia nach uzy ska -
ła wzrost wskaź ni ka Open Ra te i CTR wśród użyt kow ni ków pocz ty
Go ogle wg FreshMail. U ko lej nych 32 proc. mar ke te rów mo dy fi ka cja
Gma ila nie spo wo do wa ły wi docz nych zmian w wy ni kach dzia łań ema -
il mar ke tin go wych. Tyl ko nie ca łe 14 proc. mar ke te rów od no to wa ło
spad ki wskaź ni ka Open Ra te i CTR. W ko lej nych mie sią cach usłu ga
pocz to wa ofe ro wa na przez In te ria.pl oraz Gru pę o2 wpro wa dzi ła po dob -
ne zmia ny w funk cjo no wa niu swo ich pro gra mów pocz to wych.
Dru gą istot ną zmia ną na ryn ku e-ma il w Pol sce oka za ły się zmia ny pre -
fe ren cji od bior ców, któ rzy co raz chęt niej spraw dza ją swo ją pocz tę
w go dzi nach wie czor nych. I o ile ilo ścio wo ca ły czas naj wię cej ma ili
otrzy mu je my i czy ta my w go dzi nach po ran nych – to z ba dań wy ni -
ka, iż naj chęt niej do ko nu je my kon wer sji za ku po wej w go dzi nach
wie czor nych.

ROZ DZIAŁ 2Polski rynek internetowy

Łu�kasz�Ko�złow�ski,�
wi ce pre zes za rzą du ds. e -com mer ce, sklep spor to wo -tu ry stycz ny „Presto”

WPRE STO trak tu je my e -ma il mar ke ting ja ko na rzę dzie dwo ja kie go ro dza ju. Po pierw sze – re we la cyj nie
sprze da je. ROI na e -ma il mar ke tin gu jest naj wyż szy ze wszyst kich źró deł ru chu. A to w or ga ni za cji han -
dlo wej jest naj waż niej sze. Po dru gie – jest to świet na dro ga dia lo gu z klien tem i ba da nia pre fe ren cji

na szych klien tów. Do brze usta wio na kam pa nia i do bra jej ana li za mo że przy nieść wię cej in for ma cji niż więk szość
ra por tów bran żo wych. Dla te go e -ma il mar ke ting w sklep -pre sto.pl jest naj waż niej szym ele men tem ko mu ni ka cji
han dlo wej z klien tem.
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Ogło sze nia (ang. clas si fieds) to, obok e -ma il mar ke tin gu, jed na z naj -
star szych form re kla my in ter ne to wej. Ser wi sy ogło sze nio we w na tu -
ral ny spo sób prze ję ły ro lę anon sów pra so wych, któ re w ob li czu spad -
ku czy tel nic twa pra sy w Pol sce tra cą na zna cze niu. W cią gu ostat nich
lat ob ser wu je my wy raź ny trend prze no sze nia bu dże tów ogło sze nio -
wych, zwłasz cza tzw. clas si fieds, z pra sy do in ter ne tu, co każ de go ro -
ku po twier dza ją wy ni ki ra por tu IAB Pol ska/PwC AdEx. W 2011 roku
wy dat ki na re kla mę w ser wi sach ogło sze nio wych wy nio sły 331 mln
zł, w ko lej nym ro ku – 328 mln zł, a w 2013 roku wzro sły do 352 mln
zł i wie le wska zu je na to, że ten den cja wzro sto wa utrzy ma się przez
naj bliż szych kil ka lat. Przy kła dem z ryn ków świa to wych jest naj star -
szy ser wis ogło szeń w Sta nach Zjed no czo nych (Cra ig slist.com), któ -
ry we dług da nych z ran kin gu eBi zM BA2 od wie dza 111 mi lio nów
użyt kow ni ków mie sięcz nie, co da je mu szó ste miej sce pod wzglę dem
po pu lar no ści, za ser wi sa mi ta ki mi jak YouTu be, Wi ki pe dia i Twit ter. Sy -
tu acja na na szym ro dzi mym ryn ku, mi mo oczy wi stej róż ni cy ska li, wy -
da je się po dob na – naj po pu lar niej szy pol ski ser wis ogło szeń lo kal -
nych OLX.pl, dawniej Ta bli ca.pl, utrzy mu je się na li ście top 20 do men
– we dług ba da nia Me ga pa nel PBI/Ge mius w li sto pa dzie 2013 roku
ser wis od wie dzi ło po nad 6,7 mln RU (ang. Real Users – realni użyt kow -
ni cy). Sil ną po zy cję seg men tu clas si fieds bu du ją też ser wi sy te ma tycz -
ne, np. Pra cuj.pl z po nad 1,5 mln RU, Dom.grat ka.pl z pra wie 2 mln RU,
czy Oto mo to.pl z po nad 4 mln RU. Ta ka licz ba po ten cjal nych klien tów
sta no wi du ży po ten cjał, zwłasz cza dla firm z sek to ra MŚP, któ re nie
dys po nu ją du ży mi bu dże ta mi re kla mo wy mi. 

Przy cho dy re kla mo we on li ne w seg men cie „ogło sze nia”
Źró�dło:�IAB�Pol�ska/PwC�AdEx

� Sta�bi�li�za�cja�ryn�ku�sta�je�się�fak�tem
Ry nek ser wi sów clas si fieds w po cząt ko wej fa zie swo je go roz wo ju
cier piał z po wo du du żej de frag men ta cji. Ma łe, zwłasz cza lo kal ne ser -
wi sy nie przy wią zy wa ły więk szej wa gi do ja ko ści treści, przez co nie
speł nia ły swo jej funk cji. Pro fe sjo na li za cja seg men tu na stą pi ła wraz
z wpro wa dze niem opłat, któ rych skut kiem by ło pod nie sie nie po zio -
mu świad czo nych usług. Na ta ki krok mo gły so bie po zwo lić tyl ko
ser wi sy z du żym za ple czem ka pi ta ło wym. Dla te go dziś po bu dże ty re -
kla mo we z ogło szeń in ter ne to wych się ga ją naj więk si gra cze na ryn -
ku: Gru pa Al le gro, Ago ra, Pol ska pres se czy Gru pa Pra cuj. Jak wy ni ka
z ra por tu IAB Pol ska/PwC AdEx, fir my ogło sze nio we w ubie głym roku
po dzie li ły mię dzy sie bie 14 proc. udzia łów w tor cie re kla my on li ne. 

� Ogłoszenia�ery�mobilnej
Ser wi sy ogło sze nio we swo ją sta bil ną po zy cję na ryn ku re kla my in ter -
ne to wej za wdzię cza ją w du żej mie rze swo im umie jęt no ściom ada pta -
cyj nym. Mi mo iż po le ma new ru jest nie wiel kie, gdyż w pro stym mo -
de lu funk cjo no wa nia nie wie le mo że się zmie nić, ry nek clas si fieds
sta ra się do sto so wać swo ją ofer tę do po trzeb klien tów i użyt kow ni -
ków na róż ne spo so by. Dla te go, pa trząc na roz wój in ter ne tu mo bil ne -
go, ser wi sy ogło sze nio we dłu go nie cze ka ły na wdro że nie swo ich

2.12.Ogło sze nia
Autor: Agata�Stachowiak

� WE DŁUG RA POR TU IAB POL SKA/PWC ADEX WY DAT KI NA
RE KLA MĘ W SER WI SACH OGŁO SZE NIO WYCH W 2013 RO -
KU WY NIO SŁY PO NAD 352 MLN ZŁ.

� NAJ PO PU LAR NIEJ SZY POL SKI SER WIS OGŁO SZEŃ LO KAL -
NYCH OLX.PL, DAWNIEJ TA BLI CA.PL, UTRZY MU JE SIĘ NA LI -
ŚCIE TOP 20 DO MEN.

� TREN DY MO BIL NE NIE OMI JA JĄ SER WI SÓW OGŁO SZE NIO -
WYCH.
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wer sji stron mo bil nych, a na wet apli ka cji. Jak wy ni ka z ba da nia agen -
cji Blu erank, w 2013 na 160 por ta li aż 62 po sia da ło już wer sję mo bil -
ną, z cze go w przy pad ku 34 ser wi sów by ła to de dy ko wa na apli ka cja.
Do da wa nie i prze glą da nie ogło szeń z po zio mu smart fo na ofe ru je
już m.in. Ale grat ka.pl, Oto mo to.pl, OLX.pl (dawniej Ta bli ca.pl), Do my.pl
czy Pra cuj.pl. Apli ka cje mo bil ne sta no wią obec nie na rzę dzie wspo ma -
ga ją ce dla tra dy cyj nych wer sji ser wi sów, a ko rzy sta nie z nich nie wią -
że się z żad ny mi opła ta mi. 

� Per�spek�ty�wy�roz�wo�ju
Ser wi sy ogło sze nio we zaj mu ją sta bil ną po zy cję wśród in nych na rzę -
dzi re kla mo wych w pol skim in ter ne cie. O si le te go seg men tu sta no -
wi tra dy cja na wią zu ją ca do re klam pra so wych i sto su nek ce ny do efek -

tyw no ści. Ser wi sy ogło sze nio we są na dal naj tań szym ka na łem bez po -
śred niej ko mu ni ka cji o pro duk cie czy usłu dze. Dla te go naj więk szą
gru pę klien tów wśród ogło sze nio daw ców sta no wią fir my z sek to ra
MŚP, któ re do pie ro za czy na ją za uwa żać po ten cjał re kla my on li ne.
Bio rąc pod uwa gę fakt, że znacz ną część bu dże tu firm z te go sek to -
ra na dal kon su mu je pra sa, ser wi sy ogło sze nio we ma ją w per spek ty -
wie dal sze, stop nio we przej mo wa nie tych środ ków. 

Marcin�Urbańczyk,�
dyrektor zarządzający serwisu olX.pl 

Ser wi sy clas si fieds w Pol sce prze szły dłu gą
dro gę: od dar mo wych anon sów ogło sze -
nio wych po ser wi sy te ma tycz ne,

z wy dzie lo ny mi stre fa mi dla in dy wi du al nych
i ko mer cyj nych ogło sze nio daw ców. Wie le firm
z sek to ra MŚP swo ją przy go dę z re kla mą on li ne
za czy na wła śnie od ser wi sów ogło sze nio wych,

któ re w pierw szym eta pie dzia łal no ści za stę pu ją ta kie na rzę dzia jak
cho ciaż by stro na in ter ne to wa. Prze wi du ję, że w naj bliż szych la tach
za in te re so wa nie re kla mą w ser wi sach ogło sze nio wych utrzy ma się
na po dob nym po zio mie, z uwa gi na brak spek ta ku lar nych moż li wo -
ści roz wo jo wych w tym seg men cie. Ta kim kro kiem by ło by
cho ciaż by wpro wa dze nie trans ak cji, co się z pew no ścią nie sta nie.
Ser wi sy ogło sze nio we słu żą pre zen to wa niu pro duk tów czy usług i to
nie ule gnie zmianie. 

KO MEN TARZ EKS PER TA
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Właściciele i menedżerowie każdego serwisu dysponują szczegółową
wiedzą na temat zarządzanych przez siebie serwisów. Dostęp do da-
nych o konkurencji jest trudniejszy, a ich zakres znacznie uboższy. Naj-
powszechniejszym źródłem wiedzy do analizy konkurencji na każdym
dojrzałym rynku mediowym jest standard pomiaru mediów. W Polsce
od 2004 funkcję takiego standardu pełni badanie Megapanel PBI/Ge-
mius. To powszechne i uniwersalne narzędzie, dostarczające rynkowi
reklamowemu, e-commerce, e-marketingowemu porównawczych
danych o ponad 6 tysiącach witryn, serwisów i aplikacji interneto-
wych. Dzięki tej wiedzy można określić, w których obszarach dany ser-
wis internetowy różni się od konkurencji, gdzie tkwią jego podstawo-
we atuty, o które obszary przewagi należy szczególnie dbać, a które
wyglądają na niezagrożone.
Standard mediów to także podstawowe narzędzie do planowania re-
klam oraz do rozliczania się z przeprowadzonych kampanii. Wskaźni-
ki stosowane w Badaniu Megapanel pełnią funkcję „waluty”, którą
rozliczają się reklamodawcy, domy mediowe i wydawcy internetowi.
Metodologia obliczania zasięgu i liczby użytkowników serwisów, sto-
sowana w badaniu Megapanel PBI/Gemius nie zmieniła się od chwi-
li jego powstania. To dodatkowa wartość, jaką dysponują analitycy
i wszyscy zainteresowani polskim rynkiem, pozwalająca analizować
trendy w ujęciu długoterminowym. Stosowanie tej samej metodolo-
gii nie oznacza naturalnie braku rozwoju badania, które musi
uwzględniać zmieniający się świat internetu, podążać za rozwojem
technologii oraz gustami internautów stacjonarnych i mobilnych.

� Wyzwania przed pomiarem internetu mobilnego
Obecnie rynek mobilny staje się największym wyzwaniem dla firm
specjalizujących się w pomiarze aktywności internetowych. Rosnący
ruch w internecie pochodzący z urządzeń mobilnych (telefonów ko-
mórkowych, smartfonów i tabletów) wymaga rewizji dotychczaso-
wych ustaleń dotyczących pomiaru internetu. Czy ruch mobilny na-
leży traktować jako uzupełnienie „tradycyjnego internetu”, czy też
całkiem osobno? Jak wykluczyć dublowanie aktywności użytkowni-

ków, którzy w tym samym okresie korzystają z serwisu zarówno za po-
mocą komputera, jak i smartfona? To tylko przykładowe pytania, na
które branża będzie musiała znaleźć odpowiedź w najbliższych kilku-
nastu miesiącach. Choć w Polsce ruch mobilny jako odsetek odsłon
wykonywanych na urządzeniach mobilnych osiąga wartość około
10 proc., nie ulega wątpliwości, że ma charakter rosnący i w ciągu kil-
ku lat osiągnie pułap właściwy dla najbogatszych krajów UE, tj. ok.
30-40 proc. Jego uwzględnienie i uruchomienie pomiaru porówny-
walnego jakością z mierzeniem tradycyjnego internetu to największe
wyzwanie dla firm badawczych. Niestety, nie udało się w Polsce wdro-
żyć pomiaru internetu mobilnego w oparciu o dane operatorów te-
lekomunikacyjnych. Tego rodzaju badanie funkcjonuje od niedawna
tylko w paru krajach Europy (Wlk. Brytania, Francja, Niemcy) i zdaniem
wielu specjalistów nie spełniło pokładanych w nich oczekiwań. Wyda-
je się, że przyszłość tego pomiaru leży w zaawansowanych technolo-
giach site-centric połączonych z panelami uwzględniającymi udział
różnorodnych platform sprzętowych wśród użytkowników.
Od 2013 pomiar Megapanel PBI/Gemius uwzględnia sitecentricowe
wskaźniki aktywności mobilnych, takie jak czas i liczba odsłon (poda-
wana jako liczba bezwzględna oraz odsetek wszystkich odsłon wyko-
nanych na danym serwisie oraz czasu na nim spędzonego). Wyniki ba-
dania uwzględniają także liczbę cookie zidentyfikowaną jako cookie
należące do urządzenia mobilnego. Należy jednak pamiętać, że sto-
sunkowo wysoka liczba urządzeń mobilnych nie akceptuje w ogóle
plików cookie.

� Pomiar stream jako uzupełnienie badania
Megapanel PBI/Gemius

Rosnący udział telewizji internetowych, stacji radiowych i innych ak-
tywności korzystających ze strumieniowego przesyłu danych wyma-
gał odmiennego podejścia do pomiaru tego fragmentu internetu.
Charakter użytkowania treści streamowych, np. słuchanie radia w tle
innych działań lub oglądanie filmów w serwisach online, wykluczają
użycie wskaźnika„liczba odsłon”jako miernika aktywności interneto-
wej. Pomiar treści strumieniowych wymaga wykorzystania wskaźni-
ków telemetrycznych, porównywalnych do tradycyjnych mierników
stosowanych przy pomiarze oglądalności telewizji.
Wyniki pomiaru stream uwzględniono w wynikach Megapanelu
w III kwartale 2013. Liczba podmiotów objęta pomiarem systematycz-
nie rośnie i prawdopodobnie w drugiej połowie 2014 uwzględni
wszystkich istotnych graczy na rynku telewizji w internecie i większość
stacji radiowych nadających audycje w sieci. Szczególną wagę twór-
cy badania przyłożyli do odpowiedniej kategoryzacji treści. Podsta-

3.1. Megapanel Autor:Andrzej Garapich

ROZDZIAŁ 3Polski rynek internetowy

� NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W BADANIU W 2013 ROKU (I.E.
NOWE ZASADY GRUPOWANIA, WSKAŹNIKI MOBILNE,
DOŁĄCZENIE POMIARU STREAM).

� WYZWANIA NA 2014 ROK – KONKURS OFERT NA POMIAR
INTERNETU W POLSCE.
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wowej kategoryzacji polegającej na przyporządkowaniu treści wi-
deo do jednej z dziesięciu kategorii dokonuje sam wydawca. Jego kla-
syfikacja może zostać poddana audytowi przez firmę Gemius. Kate-
goryzacja treści audio jest prostsza i uwzględnia podział na treści
radiowe, podcasty oraz treści stworzone przez użytkowników (UGC).
Podane wyżej kategorie tematyczne treści audio i wideo dotyczą
tylko pierwszej z trzech – bardziej szczegółowych poziomów klasyfi-
kacji.

� nowe zasady grupowania
W 2013 zmieniły się zasady grupowania witryn i serwisów w wynikach
badania Megapanel PBI/Gemius. Dotychczasowy model grupowania
serwisów w tzw. węzły bazował na identycznym wpisie w bazie who-
is. Nowy system grupowania witryn opiera się na wykonywaniu efek-
tywnej kontroli biznesowej nad grupowanym serwisem. Decyzja, czy
wskazany serwis może zostać zgrupowany, należy do firmy Gemius
w oparciu o specjalnie stworzony regulamin grupowania serwisów
(dostępny na stronach WWW tej firmy), regulaminy serwisów umiesz-
czone na stronach WWW oraz dokumentów biznesowych dostarcza-

nych przez zainteresowane podmioty. Choć nowy sposób grupowa-
nia witryn w wynikach badania wymaga złożenia większej liczby do-
kumentów niż system poprzedni, został przez podmioty przyjęty ze
zrozumieniem i aktywnym wsparciem podmiotów. Od decyzji kate-
goryzacyjnej podejmowanej przez firmę Gemius przysługuje odwo-
łanie do wyspecjalizowanej kancelarii prawnej, której werdykt ma
charakter ostateczny.

� Konkurs ofert na badania internetu
W 2014 zostanie rozstrzygnięty konkurs ofert na standard badań in-
ternetu w Polsce. Intencją PBI jest, by nowe badanie funkcjonowało
w latach 2015-2017 lub rok dłużej. Formułując oczekiwania rynku, PBI
zastrzegło, że oferty mają dotyczyć czterech obszarów aktywności in-
ternetowych, tj.: 1. Oglądalności stron internetowych; 2. Konsumpcji
treści stream; 3. Aktywności mobilnych; 4. Pomiaru aplikacji interne-
towych. Do udziału w konkursie zgłosiły się czołowe polskie i zagra-
niczne firmy, dysponujące najwyższymi kompetencjami w zakresie
mierzenia mediów interaktywnych, co pozwala optymistycznie pa-
trzeć na wsparcie e-branży ze strony narzędzi badawczych.

raport strategiczny iAB Polska
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� IAB/PwC Adex
Sztandarowym projektem badawczym IAB Polska jest AdEx. To cy-
kliczne badanie wartości wydatków na reklamę online, w którym
biorą udział wszystkie wiodące firmy internetowe. Projekt ten jest re-
alizowany z PwC od roku 2007, a jego wyniki stały się standardem ryn-
kowym i są bazą innych analiz dotyczących wydatków reklamowych.
Założeniem badania AdEx jest jak najwierniejszy pomiar, dlatego
opiera się ono na fakturach uczestników badania, a nie ogólnych
deklaracjach. Rynek online rośnie i zmienia się dynamicznie, a za
zmianami podąża metodologia. W 2013 roku do badania dołączyło kil-
kanaście kolejnych firm – wydawcy z dynamicznie rozwijającego się
segmentu wideo online oraz domy mediowe. Planowane jest dalsze
poszerzanie listy. Polska edycja badania jest także zintegrowana
z paneuropejskim AdEx Benchmark, koordynowanym przez IAB Eu-
rope oraz IHS. W badaniu wprowadzono więc najnowsze rozwiązania
(definicje, estymacje itp.), które wypracowywane są na płaszczyźnie
europejskiej. Rozpoczęto między innymi pomiar wideo in-stream,
a także rozbudowano moduł dotyczący reklamy mobilnej.

� Wideo online
W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku dotyczące szczegółów
funkcjonowania rosnącego segmentu wideo online w 2013 roku IAB
Polska zrealizowało szereg badań i analiz dotyczących tego
zagadnienia. Między innymi wprowadzono pomiar video-in-stream
w badaniu AdEx, a także zrealizowano badania z odbiorcami i dostaw-
cami tych treści. W ramach projektu konsumenckiego (IAB Polska,„Wi-
deo w sieci”) przeprowadzono badanie internautów na dużej próbie

badawczej (N=6000), w którym poznano szczegóły dotyczące prefe-
rencji i zwyczajów związanych z konsumpcją treści wideo w sieci
i poza nią. W badaniu B2B (IAB/Deloitte VideoExpert 2013) wzięły
natomiast udział kluczowe podmioty dostarczające usługi VoD w Pol-
sce, które udostępniły swoje dane finansowe oraz statystyki dotyczą-
ce oglądalności i liczby materiałów udostępnianych w sieci. W grud-
niu 2013 IAB Polska opublikowało we współpracy z Harvard Business
Review (ICAN Institute) raport„Perspektywy rozwojowe wideo online
w Polsce”, który obejmuje szczegółowe analizy wzbogacone komen-
tarzami ekspertów branżowych.

� IAB Polska Mobile
W związku z dynamicznym rozwojem rynku urządzeń mobilnych on-
line (smartfony, tablety), w listopadzie 2013 roku przeprowadzono po
raz kolejny projekt IAB Polska Mobile. Z badania wynika, że na koniec
ubiegłego roku penetracja użytkowników smartfonów wśród inter-
nautów w wieku 15+ osiągnęła 57 proc. Wyniki wskazują także, że
– pomimo stopniowego nasycania rynku – liczba użytkowników tych
urządzeń nadal będzie rosła. Zdecydowana większość posiadaczy
tych urządzeń łączyła się kiedykolwiek za ich pomocą z internetem
(87 proc.). Zeszłoroczną edycję projektu rozbudowano o szczegółowe
pytania dotyczące tabletów. Według badania na koniec zeszłego ro-
ku penetracja tych urządzeń wśród internautów wyniosła 17 proc.,
a na koniec 2014 roku może wzrosnąć do 23 proc. W przypadku użyt-
kowników tabletów odsetek osób wykorzystujących je do łączenia się
z internetem jest nawet wyższy niż w przypadku smartfonów i sięga
prawie 100 proc.

3.2. Badania IAB Polska
Autor: Paweł Kolenda

� W 2013 ROKU IAB POLSKA ZREALIZOWAŁO CYKL BADAŃ I ANALIZ DOTYCZĄCYCH WIDEO ONLINE. PO RAZ KOLEJNY
SKUPIONO SIĘ TAKŻE NA URZĄDZENIACH PRZENOŚNYCH W BADANIU IAB POLSKA MOBILE, KTÓRE ROZSZERZONO
O MODUŁ DOTYCZĄCY TABLETÓW.

� ABY PRZYBLIŻYĆ ROLĘ INTERNETU W PROCESIE ZAKUPOWYM, ZREALIZOWANO NAJWIĘKSZY PROJEKT DOTYCZĄCY
E-KONSUMENTÓW, SKŁADAJĄCY SIĘ Z ODDZIELNYCH 17 BADAŃ DOTYCZĄCYCH RÓŻNYCH KATEGORII PRODUKTÓW
I USŁUG.

� IAB POLSKA BIERZE WCIĄŻ AKTYWNY UDZIAŁ W DYSKUSJI DOTYCZĄCEJ E-SPOŁECZEŃSTWA. W ROKU 2013 SKUPIONO SIĘ
NA ZAGADNIENIACH ZWIĄZANYCH Z PRYWATNOŚCIĄ W SIECI. BADANIE TO ZOSTAŁO WYRÓŻNIONE W KONKURSIE IAB
EUROPE RESEARCH AWARDS 2014.

ROZDZIAŁ 3Polski rynek internetowy
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Prognozy dotyczące penetracji smartfonówwśród internautów 15+
Źródło: IAB PolskaMobile 2013’Q4, N=5000. Realizacja: IIBR

� e-konsumenci – Consumer Journey Online
W kwietniu 2013 IAB Polska zrealizowało badanie „E-konsumenci
– Consumer Journey Online – wpływ internetu na proces zakupowy
produktów i usług”. Jest to największy dotychczas projekt tego typu,
w którym skupiono się na 17 kategoriach produktów i usług – od ty-
powo offline’owych (jak produkty spożywcze, gastronomia) po kate-
gorie mocno związane z internetem (np. software, czy multimedia).
Projekt zrealizowano na dużej, reprezentatywnej próbie internautów
w wieku 15+, która objęła 11 tysięcy wywiadów. Przybliża on per-
spektywę internautów na sieć jako źródło informacji w procesie zaku-
powym. Z raportu wynika, że internet w przypadku większości bada-
nych kategorii jest jednym z najpowszechniejszych źródeł wiedzy
wspierających ten proces. Co więcej, medium to charakteryzuje się wy-
soką wiarygodnością. Rola internetu jest istotna zarówno w świetle im-
pulsu zakupowego, który rozpoczyna tzw. podróż konsumencką, jak
również na kolejnych etapach – decyzyjnym, samego zakupu dokony-
wanego na podstawie informacji znalezionych w sieci (w internecie, jak
i poza nim), czy wymiany wiedzy z innymi użytkownikami. Raport po-
kazuje wyraźnie, że obecność marki w sieci stała się nieodzownym ele-
mentem marketingu, a samo medium jest kanałem komunikacji i dys-
trybucji, który pełni znaczącą funkcję w sprzedaży.

� IAB/MeC Webtrack
W roku 2012 IAB Polska we współpracy z firmami członkowskimi zre-
alizowało pilotaż projektu badawczego, którego celem jest pomiar

efektywności wizerunkowej reklamy internetowej. Skoncentrowano
się w nim na wpływie reklamy online na wskaźniki zaangażowania. Ba-
danie to ma na celu przybliżenie marketerom narzędzi graficznej re-
klamy cyfrowej z perspektywy procesu zakupowego. Metodologię ba-
dawczą oparto na tzw. tunelu zakupowym, czyli klasycznym modelu
marketingowym, wychodzącym ze znajomości marki i wiodącym
poprzez wskaźniki zaangażowania aż po chęć zakupu. Dzięki temu
udało się uchwycić wskaźniki istotne w procesie budowania sprzeda-
ży i relacji z klientem-konsumentem. W roku 2013 badanie było kon-
tynuowane. W ramach projektu przebadano szczegółowo 20 kampa-
nii reklamowych różnych produktów i usług. W drugiej połowie 2014
roku ukaże się szczegółowy raport z badania.

raport strategiczny iAB Polska
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� e-społeczeństwo
Oprócz badań typowo marketingowych i konsumenckich IAB Polska
realizuje także projekty związane ze społeczeństwem cyfrowym. W ra-
mach tej aktywności badawczej we wcześniejszych latach skupiono
się na kulturze wypowiedzi w sieci („Internetowa kultura obraża-
nia?”) czy oglądalności serwisów, które w sposób nielegalny udo-
stępniają treści wideo online („Co oglądasz w internecie?”). To ostat-
nie zagadnienie zostało pogłębione we wspomnianym wyżej raporcie
„Perspektywy rozwojowe wideo online w Polsce”, gdzie oszacowano
skalę zjawiska, a także wartość przychodów reklamowych czerpa-
nych z nielegalnej dystrybucji treści wideo online. W 2013 roku sku-
piono się także na zagadnieniu prywatności w internecie. W tym ce-
lu zrealizowano internetowe badanie na reprezentatywnej próbie
użytkowników sieci w wieku 15+ (N=4573 wywiadów). Projekt był od-
powiedzią na zaproszenie do debaty, do której zachęcało Minister-
stwo Administracji i Cyfryzacji. Z badania wynika, że użytkownicy
sieci uważają internet za przestrzeń publiczną i potrafią chronić swo-

ją prywatność, a zbytnie formalizowanie internetu im przeszkadza. Są
także w większości świadomi istnienia cookies i faktu zbierania danych
o ich zachowaniach w sieci w celach komercyjnych. Badanie„Prywat-
ność w sieci” zostało docenione na arenie międzynarodowej. W kon-
kursie IAB Europe Research Awards 2014 uzyskało wyróżnienie„High-
ly commended” w kategorii Best Use of Research Budget.

� Partnerzy badań IAB Polska
W realizacji projektów badawczych IAB Polska kluczową rolę odgry-
wają partnerzy, reprezentujący wiele firm z różnych segmentów ryn-
ku: wydawców, sieci reklamowe, domy mediowe, instytuty badawcze
czy firmy consultingowe. Do partnerów projektów badawczych zre-
alizowanych w roku 2013 należały m.in.: AdVice, Atmedia, Centrum im.
Adama Smitha, Deloitte, GG Network, Goldbach Audience, Grupa
Gazeta.pl, IIBR, Interia, MEC, NK Research, Onet, Panel Badawczy
Ariadna, Polskie Badania Internetu (PBI), Pkt.pl, Polskapresse, PwC, WP.

ROZDZIAŁ 3Polski rynek internetowy

Sławek Pliszka, dyrektor ds. badań, PBi

Wideo to jeden z najdynamiczniej rozwijających się segmentów rozrywki online. Aby lepiej poznać obec-
ną sytuację segmentu, warto sięgnąć po publikację IAB Polska „Perspektywy rozwojowe wideo online
w Polsce”. Wynika z niej, że – mimo ogromnego potencjału rozwojowego – rynek ten musi pokonać kil-

ka barier, które wyhamowują jego rozwój. Kluczową kwestią wydaje się zapewnienie większej ochrony prawnej
przedsiębiorców upowszechniających legalnie treści wideo w sieci. Bazując na danych badań IAB Polska oraz Me-
gapanel PBI/Gemius, oszacowano, że w roku 2012 serwisy, które bez poszanowania praw autorskich udostępniały
treści wideo, zarobiły na działalności reklamowej ponad 40 mln zł. Dla porównania serwisy legalne zaledwie 54

mln zł. Pierwszą jaskółką bardziej zdecydowanego podejścia do serwisów pirackich mogą być niedawne restrykcje wobec właścicieli
serwisu Kinomaniak.tv, z którego korzystało 1,5 mln internautów. Serwis, nadający z zagranicznych serwerów, zamknięto w styczniu
2014, skonfiskowano sprzęt i zablokowano konta bankowe, a właścicieli czeka proces o wspieranie nielegalnej dystrybucji filmów i se-
riali poprzez udostępnianie usług hostingowych.

KOMENTARZ EKSPERTA

Cytowane raporty IAB Polska można znaleźć na stronie www.iab.org.pl
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Z roku na rok rośnie zainteresowanie badaniem internetu. Kiedyś by-
ło to tylko monitorowanie liczby odwiedzających witryny, sprawdza-
nie popularności, liczba unikalnych odwiedzin. Rynek posiada obec-
nie coraz więcej narzędzi pomagających zrozumieć ogromną liczbę
informacji, jakie o danej marce bądź produkcie pojawiają się w sieci.
Duże znaczenie ma również kwestia tego, iż większość firm zaczęła kon-
centrować się na swoim wizerunku w sieci. Marketing szeptany jest za-
stępowany coraz częściej przez dialog z marką. Obecnie na forach in-
ternetowych można spotkać oficjalnych przedstawicieli marek, którzy
nie są tam, aby zachwalać produkty, ale aby budować więź z klientem-
-internautą, pomagać mu w problemach czy tłumaczyć zawiłości umów
lub regulaminów. Angażują oni internautów do dialogu z marką i przy-
nosi to korzyści. Wizerunkowo takie działanie jest mile widziane. Mar-
ki dzięki temu budują sobie też bazę lojalnych klientów, tzw. brand lo-
vers – czyli osoby, które polecają markę swoim znajomym lub innym
internautom. Tworzą w ten sposób ambasadorów marki, osoby właści-
wie obsłużone, które o tym opowiadają. Przykładem mogą być firmy IT
w USA, które wyszukują internautów opisujących na forach swoje pro-
blemy z komputerami. Przedstawiciele takich firm znajdują odpowied-
nie posty i starają się pomóc, podsuwać rozwiązania bądź nakierowy-
wać na odpowiednie działania. Budują w ten sposób więź z klientem,
który potem, podejmując decyzję zakupową, zwraca uwagę na produkt
marki, z którą miał interakcję w sieci. W Polsce dominują w takich dzia-
łaniach producenci IT oraz telekomy.
Pozyskiwanie ambasadorów marki jest bardzo ważną formą komuni-
kacji. Osoby z dużym potencjałem społecznościowym mają możli-
wość zdziałać dla marki wiele bądź ją pogrążyć. Z osobami wpływo-
wymi trzeba prowadzić bardziej zaawansowany dialog i nie
pozostawiać ich pytań bez odpowiedzi. Przykładowo blogerzy mają
swoje bardzo aktywne „mikrospołeczności”. Jeden niezadowolony
bloger, wypowiadający się publicznie o marce, może pociągnąć za so-

bą lawinę niezadowolonych klientów w postaci swoich czytelników.
Kolejnym rozwiązaniem, coraz popularniejszym w polski internecie,
są działania real time marketing. W zeszłym roku głośno było o akcji
„Pizza Patrol”, która polegała na wyszukiwaniu głodnych osób w Fa-
cebooku i dostarczaniu im pizzy. W 2013 roku podobną akcję przepro-
wadziła marka Rockstar, producent napojów energetycznych. Akcja
polegała na przeszukiwaniu społeczności (Facebooka i Twittera) w ce-
lu wyłonienia najbardziej zmęczonych internautów bądź osób, którym
brakuje energii. Po zdobyciu adresu od tych osób ekipa RockstarTe-
am przywoziła napoje energetyczne. Odbiór całej akcji był bardzo po-
zytywny i wpłynął dodatnio na odbiór marki. Tego typu przedsięwzię-
cia mają potencjał wizerunkowy, są w miarę tanie i efektywne.
Ponadto informacja o takich akcjach trafia do szerokiego grona od-
biorców, nie tylko w branży marketingowej.
Jednym z innych rozwiązań jest redystrybucja danych. Bardzo często
na eventach, imprezach czy spotkaniach marketingowych pojawia-
ją się ekrany, na których można obserwować social stream – wyniki
z monitoringu prezentowane na żywo. Na ekranie wyświetlają się po-
sty z mediów społecznościowych, opatrzone na przykład specjalnym
tagiem bądź po prostu na podstawie określonego słowa kluczowego.
Można w ten sposób pokazać, w jaki sposób na żywo w social me-
diach obecny jest temat konkretnej konferencji, jakie są komentarze.
Można też wykorzystać takie rozwiązanie w celu wyłonienia najaktyw-
niejszych komentatorów i nagrodzenia za aktywność. Innym sposo-
bem wykorzystywania takich danych jest umieszczenie widżetu z da-
nymi na odpowiednio przygotowanej stronie, wewnątrz swojej
domeny. Takie rozwiązanie jest bardzo popularne – często wykorzy-
stuje je chociażby WOŚP (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy) lub
Intel (do obsługi imprezy Intel Extreme Masters 2014).
Ciekawym tematem w monitoringu jest monitoring obrazu. Jest to
rozszerzenie tradycyjnego przeglądania danych, które znajduje się

3.3. Monitoring internetu
Autor: MikołajWinkiel

� REAL TIME MARKETING TERAŹNIEJSZOŚCIĄ I PRZYSZŁOŚCIĄ.

� MARKI W KOMUNIKACJI BEZPOŚREDNIEJ Z INTERNAUTĄ – OBSŁUGA KLIENTA ONLINE.

� BLOGERZY/AMBASADORZY – WARTO Z NIMI WSPÓŁPRACOWAĆ.

raport strategiczny iAB Polska
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ROZDZIAŁ 3Polski rynek internetowy

Tomasz Sulewski, head of social media strategy & coordination, orange Polska

Dużo mówi się o tym, że media społecznościowe zmieniają podejście firm do klientów. Co innego jednak
mówić, a co innego doświadczyć tego na własnej skórze. W Orange już od kilku lat rozwijamy obsługę spo-
łecznościową dla naszych użytkowników. To naturalne, że dziś zdenerwowany lub zdezorientowany klient

pierwsze, co robi, to dzieli się swoimi emocjami lub wątpliwościami w internecie. Pół biedy, gdy zrobi to na którymś
z naszych kanałów, tagując profil – wtedy wyłapanie takiej informacji jest dość proste. Gorzej, jeśli nie doda tagu lub
zrobi to gdzie indziej – na własnym blogu, forum, pod artykułem. Dlatego nie wyobrażam sobie naszej pracy bez
narzędzi monitoringu, które pozwalają nam w czasie rzeczywistym zidentyfikować wpis zawierający istotne treści
w niemal dowolnym miejscu internetu – po to, aby móc na nie zareagować dokładnie w tej przetrzeni, w której zo-

stał umieszczony. Tak powinna w naszym przekonaniu wyglądać obsługa na miarę XXI wieku – szybko, bezpośrednio i skutecznie.

KOMENTARZ EKSPERTA

jeszcze w początkowej fazie rozwoju, ale tkwi w nim duży potencjał.
W Polsce bowiem bardzo popularny staje się Instagram, serwis ze
zdjęciami. Obecnie w ramach monitoringu zdjęcia te są badane na
podstawie hashtagów lub słów występujących wraz ze zdjęciem. Już
niedługo systemy do monitoringu będą monitorowały zestawy kolo-
rów na zdjęciach. Pozwoli to ocenić, czy na zdjęciu występuje produkt
lub jego logo. Obecnie trwają testy tej funkcji.
Przyszłość monitoringu rysuje się w coraz jaśniejszych barwach. Du-
żo firm zauważa potencjał w mediach społecznościowych i wystarczy
wykorzystać narzędzia do znalezienia wszystkich informacji doty-
czących marki, które pojawiają się w sieci. Narzędzia te są dostępne
i rozpoczęcie samodzielnego monitoringu jest bardzo łatwe. Ponad-
to, kiedy już upowszechni się monitoring obrazu – pojawi się możli-
wość jeszcze pełniejszej analizy obecności marek w sieci, nawet tam,
gdzie jej obecność nie jest oczekiwana.
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� Chmura i przetwarzanie danych w modelu SaaS
SaaS (software as a Service) to niekwestionowany lider – na świecie
84 proc. nowego oprogramowania jest udostępniane w tym mode-
lu i rozwija się w 6-krotnie szybszym tempie niż pozostałe (IaaS, Pa-
aS) . Według szacunków Gartnera 86 proc. firm na świecie już przeko-
nało się do więcej niż jednej usługi w cloud computingu. I jak
prognozuje – w 2016 roku będziemy przechowywać w popularnej
chmurze ponad 35 proc. wszystkich danych, także prywatnych.
Według badań przeprowadzonych przez IPSOS na zlecenie Microsoft
w 2013 52 proc. polskich firm korzysta każdego dnia z usług cloud
computingu. Najczęściej chmury są używane do korespondencji
e-mail, systemu obiegu dokumentów, archiwizacji danych oraz two-
rzenia kopii zapasowych plików lub używania szeregu aplikacji biu-
rowych.

Użytkownicy najbardziej cenią w chmurze:
• możliwość ograniczania wydatków i kosztów prowadzenia dzia-

łalności,
• ułatwienie w walce z konkurencją,
• dostępność niedrogich, ale zaawansowanych aplikacji.

Za sukcesem cloud computingu kryje się jego olbrzymia zaleta. Uwal-
nia on klientów chmury od wielu problemów infrastrukturalnych,
sprzętowych, administracji zasobami, konfiguracji, serwisowania itp.
Warto wiedzieć również, że IaaS, PaaS oraz SaaS to nie rodzaje chmur,
ale ich warstwy. Na infrastrukturze znajduje się platforma, a na niej
końcowa usługa – oprogramowanie. SaaS zdejmuje z nas najwięcej
problemów za jednym zamachem.

W sondażu JP Morgan przeprowadzonego w marcu 2012 roku ankie-
towani zapytani o przewagi rozwiązań w chmurze wymienili jako
pierwsze 3 odpowiednio – skalowalność usługi, elastyczność bizne-
sową i obniżenie kosztów. Te czynniki to także główne przewagi kon-
kurencyjne małych i średnich przedsiębiorstw w walce o klienta. Roz-
wiązania w chmurze ze względu na swój charakter są wprost idealne
dla tego segmentu rynku, który uważnie patrzy na koszty, szybko ada-
ptuje się do nowych sytuacji i co najważniejsze – na przykładzie Pol-
ski – zatrudnia blisko 70 proc. ogółu zatrudnionych.

Użytkownicy najbardziej obawiają się w cloud computingu:
• możliwości awarii chmury i utraty danych (dzieje się tak, jeśli usłu-

godawca nie stosuje odpowiedniej liczby serwerów redundancyj-
nych i nie wykonuje kopii zapasowych z odpowiednią częstotliwo-
ścią),

• poczucia, że ktoś inny mógłby mieć dostęp do danych,
• ataków hakerskich na infrastrukturę usługodawcy.

� Urządzenia mobilne uzasadniają chmurę
Dziś potrzebujemy stałego dostępu do informacji z dowolnego miej-
sca, do naszych danych czy aplikacji, poczty, plików, muzyki. Wystar-
czy spojrzeć np., jak wielu ludzi wykorzystuje wolne chwile (park,
w komunikacji miejskiej, w domu) na kontakt z zasobami chmury za
pomocą smartfona i tabletu. Jest to trend narastający. Urządzenia mo-
bilne oraz wybiegające w przyszłość „wearables” zmieniają kontekst
dostępu do danych i aplikacji, umożliwiają stały dostęp do naszych
prywatnych zasobów czy systemów wspomagających działalność
biznesową.

� It w Polsce. Software house
jako alternatywa dla dużych firm It

Rynek usług IT w Polsce jest często kojarzony z podziałem na wielkie
firmy informatyczne, agencje interaktywne, firmy od aplikacji mobil-
nych oraz małych lokalnych graczy, którzy często dostarczają łącza in-
ternetowe oraz tworzą proste strony WWW. Jednak sytuacja w ostat-
nich kilku latach zmieniła się diametralnie, między innymi z powodu
zapotrzebowania na aplikacje webowe dostępne przez przeglądarki,
aplikacje mobilne, cloud computing oraz dedykowane wdrożenia
realizujące bardzo specyficzne potrzeby klientów. Pojawiła się nowa
kategoria na rynku, czyli Software House.
Software House lub też Internet Software House zajmuje się tworze-
niem oprogramowania na bazie aplikacji internetowych, łączenia

raport strategiczny iAB Polska

Internet 2014
dodatek do„Media &Marketing Polska”• czerwiec 2014

3.4. Software
Autor: Paweł Zieliński

� 52 PROC. POLSKICH FIRM W 2013 ROKU KORZYSTAŁO KAŻ-
DEGO DNIA Z USŁUG CLOUD COMPUTINGU.

� CLOUD COMPUTING UWALNIA KLIENTÓW CHMURY OD
WIELU PROBLEMÓW.

� SOFTWARE HOUSE – NOWY SEGMENT FIRM IT W POLSCE,
KTÓRY TWORZY OPROGRAMOWANIE NA BAZIE APLIKACJI
INTERNETOWYCH, ŁĄCZY RÓŻNE TECHNOLOGIE PROJEK-
TOWANIA IT Z ATRAKCYJNYM DESIGNEM INTERFEJSU,
A TAKŻE WYKORZYSTUJE TECHNOLOGIE MOBILNE.
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różnych technologii projektowania w obrębie jednego projektu, a tak-
że wykorzystania technologii mobilnych. Podobieństwo do typo-
wych firm IT pojawia się w trakcie prowadzenia prac projektowych,
w których dużo uwagi poświęca się analizie procesów biznesowych
klienta, tworzenia specyfikacji funkcjonalnej, testowania aplikacji
oraz jej integracji z innymi systemami.

Software house tworzą głównie aplikacje z kategorii:
• systemy e-commerce,
• platformy B2B,
• portale,
• systemy CRM,
• systemy ERP,
• intranety,
• systemy obiegu dokumentów,
• systemy e-finansowe,
• systemy zamówień,
• platformy B2C,
• aplikacje mobilne.

Z drugiej strony kilka podmiotów świadczy również bardziej za-
awansowane rozwiązania dotyczące:

• zarządzania procesami biznesowymi (Business Process Manage-
ment),

• analityki biznesowej (Business Intelligence),
• technologii semantycznych (Semantic Web).

ROZDZIAŁ 3Polski rynek internetowy

Marcin Nowak, członek zarządu,
dyrektor handlowy, softhis

Chmura daje możliwość ponoszenia
kosztów proporcjonalnych do pozio-
mu wykorzystania. Pozwala przenieść

nam wiele zmartwień takich jak opieka nad
infrastrukturą czy jej dostępnością na kogoś
innego – dostawcę kompleksowej usługi.
Właśnie dostępność i elastyczność to główne
czynniki, jakie dają chmurom przewagę, roz-

wiązania te są stosunkowo niedrogie, łatwo dopasowywalne
i przede wszystkim osiągalne z dowolnego urządzenia mającego
dostęp do sieci WWW. Jednocześnie rozwiązania w chmurze ze
względu na swoją charakterystykę są łatwiejsze do integrowania
z innymi usługami w sieci internet, a z nich korzystamy w coraz
większym stopniu, w prawie każdej dziedzinie życia firm. Pada też
mit o niebezpieczeństwie danych w chmurze – a dokładniej mit
o bezpieczeństwie oferowanym przez własną infrastrukturę. O ile
dużym graczom może jeszcze niekiedy opłacać się ponoszenie
nakładów na własne zaplecze, o tyle MŚP ma tu bardzo prosty
wybór.
Software house'y to firmy, które skupiają się na realizacji dedyko-
wanego oprogramowania webowego czy mobilnego. Ich odbiorcy
oczekują nie tylko ciekawej czy poprawnie technicznej aplikacji,
ale też w coraz większym stopniu odpowiedniego wsparcia po-
wdrożeniowego czy szybkiej reakcji na nagłe potrzeby. Istotne dla
nich jest, by wykonawca oprogramowania posiadał nie tylko wy-
sokie kompetencje technologiczne, ale również wiedzę z zakresu
projektowania interfejsu użytkownika. Zapotrzebowanie na takie
rozwiązania jest najczęściej widoczne w sektorze małych i śred-
nich przedsiębiorstw, w tym startupów. To właśnie ten sektor
najszybciej adaptuje nowości technologiczne i najczęściej korzysta
z usług firm typu software house. MŚP to firmy elastyczne, szybko
zmieniające się i ewoluujące – dlatego potrzebują rozwiązań de-
dykowanych, które potrafią nadążyć za ich rozwojem.

KOMENTARZ EKSPERTA
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Ostatnie lata, zgodnie z branżową tradycją, były ogłaszane kolejno ro-
kiem mobile, rokiem wideo, ewentualnie rokiem RTB. Trendy wśród
użytkowników takie jak „smartfonizacja” oraz rosnąca konsumpcja
materiałów wideo w internecie spowodowały wzrost zainteresowa-
nia branży reklamowej środowiskiem mobile oraz internetowym wi-
deo jako nośnikami, w których łatwo i precyzyjnie można dotrzeć z ko-
munikatem do potencjalnego klienta. W 2013 wzmocnił się również
zdecydowanie model automatycznego zakupu powierzchni rekla-
mowej (RTB). Poprzedni rok był dla firm adserverowych okresem roz-
wijania produktu i oferty właśnie w obszarach reklamy wideo, mobi-
le oraz zintegrowanego z adserverem RTB.

� Wideo
W 2013 roku obserwowaliśmy stabilizację wskaźników efektywności
reklamy wideo online na wysokim poziomie – ponadpięciokrotnie
wyższy średni CTR niż w przypadku standardowych reklam display
(Raport AdMonitor Gemius 2013).
Standardy takie jak VAST i VPAID wypracowane przez światowych wy-
dawców zyskują na popularności i pozwalają na łatwe połączenie adser-
vera z dowolnym odtwarzaczem, dzięki czemu przyśpieszają proces
integracji. Zapewniają też uporządkowane i porównywalne statystyki re-
klam wideo, a możliwość pomijania reklam (Skip) zyskuje na popularno-
ści, przezwyciężając początkowe obawy reklamodawców i wydawców
dzięki znaczącemu podniesieniu skuteczności przekazu.
Reklamy coraz rzadziej występują w postaci pojedynczych spotów
puszczanych przed materiałem (pre-roll), a częściej w trakcie jego
trwania (mid-roll) lub nawet w postaci bloków reklamowych. Dzięki
adserverom reklamodawcy mogą opowiadać internautom historię,
nawet złożoną z kilku reklam występujących w różnych blokach, tak
jak dotychczas w telewizji.
Nowe technologie przynoszą też wiele zmian w sposobie docierania
do widza. Pomijanie, czy też możliwość wyboru, które reklamy użyt-
kownik chce obejrzeć w danym bloku, pozwalają dotrzeć do wysoce
zaangażowanego odbiorcy.

Wideo na żądanie (VoD – Video on Demand) trafia do urządzeń mo-
bilnych i telewizorów, a jest to możliwe dzięki dedykowanym aplika-
cjom. Potencjał reklamowy obejmuje coraz szersze kręgi, a dzięki ad-
serverom przekaz ten może być odpowiednio dostosowany, a jego
wpływ zmierzony.

Dynamika wzrostu reklamy wideo online w Polsce
Źródło: IAB Polska/PwC AdEx

� reklama mobilna
Rok 2013 był okresem ogromnego wzrostu popularności smartfonów.
Wraz z ogromnym wzrostem konsumpcji internetu na urządzeniach
mobilnych podążyły wydatki na reklamę mobilną, która – pomimo
wciąż niskiego udziału w digital advertising – po raz kolejny zanoto-
wała trzycyfrowy wzrost w stosunku do roku wcześniejszego. W tym
samym okresie Facebook na poziomie globalnym zanotował blisko
50 proc. przychodów firmy z mobile.
Z punktu widzenia wykorzystania możliwości adserverów w 2013
roku dominował banner reklamowy. Widać jednak coraz większe wy-
korzystanie w reklamie mobilnej przyzwyczajeń i nawyków konsu-
mentów z korzystania ze smartfonów i tabletów (sposób przewijania

� WZRASTA ZAINTERESOWANIE BRANŻY REKLAMOWEJ INTERNETOWYM WIDEO.

� W WYNIKU POSTĘPUJĄCEJ „SMARTFONIZACJI” WYDATKI NA ONLINE MOBILE WZROSŁY W ROKU 2013 O 106 PROC.

� OBSERWOWANA JEST CORAZ ŚCIŚLEJSZA INTEGRACJA ROZWIĄZAŃ ADSERVEROWYCH Z SYSTEMAMI RTB.
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3.5. Technologie, adservery
Autor: Tomasz Musiał
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stron palcem, interakcja). Stwarza to duży potencjał dla reklamy rich-
-media, która umożliwia interakcję, zawiera materiały wideo, galerie
zdjęć produktu czy wsparta jest dźwiękiem. Coraz częściej wykorzy-
stywano zjawisko multiscreeningu w tradycyjnych komputerach, na
stronach i aplikacjach mobilnych oraz w smart TV, np. standard VAST
3.0 i VPAID 2.0 dla reklam wideo.
Rok 2013 był okresem rozwoju oferty reklamy mobilnej pod kątem
możliwości przenikania z prasą, telewizją i outdoorem, wykorzystania
w reklamie QR codes, augmented reality, aplikacji typu point-and-
-know, w połączeniu z geolokalizacją (dzięki GPS z dokładnością do
jednego metra) oraz płatnościami mobilnymi. Dzisiaj potencjał tech-
nologiczny stwarza ogromne możliwości synergii media miksu i do-
tarcia z precyzyjnym komunikatem reklamy mobilnej do ściśle okre-
ślonej grupy docelowej, uniknięcia zjawiska „banner blindness”
i precyzyjnego dotarcia do konsumenta z reklamą ciekawą graficznie
i interaktywną, zwracającą się do niego bezpośrednio i dopasowaną
do zainteresowań.

Dynamika wzrostu reklamymobile online w Polsce
Źródło: IAB Polska/PwC AdEx

� technologia adserverowa a rtB
Rok 2013 wzmocnił pozycję modelu real-time bidding na polskim ryn-
ku reklamy internetowej. Odpowiedzieć na to musiały m.in. techno-
logie adserverowe, oferując wydawcom rozwiązania dodatkowo mo-
netyzujące powierzchnię poprzez aukcje reklamowe. W wielu
przypadkach wydawca jest w stanie zarobić w danym okresie na
kampaniach RTB więcej, niż wynoszą w tym czasie jego koszty zwią-
zane z eksploatacją adservera.
W minionym roku dążenie do coraz ściślejszej integracji adservera
z systemami RTB pogłębiło się.
Adserver jako podstawowy punkt odniesienia dla wydawcy dostarcza
mu danych na temat eCPM zarówno dla kampanii wewnętrznych
(adserverowych), jak i zewnętrznych (RTB), a następnie wybiera do
emisji w pierwszej kolejności kampanię droższą. Wydawca może też
sam nadać emitowanym kampaniom priorytety uzależnione od war-
tości eCPM. Kolejną zaletą płynącą z synergii adserverów z platforma-

mi RTB jest minimalizowanie różnic w statystykach emisyjnych oraz
konieczności ustawiania tzw. zaślepek w wolnych odsłonach.
Płatne systemy adserverowe oferują swoim użytkownikom stały do-
stęp do wsparcia, którego pozbawione są dostępne na rynku rozwią-
zania bezpłatne. Do adservera można podłączyć również inne ze-
wnętrzne źródła kampanii (niekoniecznie tylko aukcyjne). System
będzie brał pod uwagę je wszystkie przy ustalaniu kolejności emisji
reklam, maksymalizujących zyski wydawcy.
Co może przynieść rok 2014 w zakresie rozwijania technologii adser-
verowych pod kątem emisji kampanii RTB? Jedną z zauważalnych ten-
dencji może być wzrost znaczenia tzw. private deals czy private mar-
ketplaces. Ponadto dużym wyzwaniem dla dostawców adserverów
może być konieczność połączenia funkcjonalności RTB z zewnętrzny-
mi systemami optymalizacji oraz bazami danych.

� Słownik:
rtB real-time bidding, model automatycznego zakupu po-

wierzchni reklamowej w internecie
VoD video on demand
VASt video ad serving template, uniwersalna specyfikacja XML

dla serwowania reklam w metriałach video
VPAID video player ad interface definition

ROZDZIAŁ 3Polski rynek internetowy
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Omawiając zmiany i działania ustawodawcze/samoregulacyjne
w okresie 2013-2014, które mogą mieć wpływ na branżę internetową
w Polsce, szczególną uwagę należy zwrócić na prowadzone obecnie
prace legislacyjne, które dotyczą Projektu Ustawy o prawach konsu-
menta oraz Projektu Ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności
gospodarczej. Nie można również pominąć inicjatywy IAB Polska
w zakresie ustanowienia branżowego „Kodeksu Dobrych Praktyk
w sprawie szczegółowych zasad ochrony małoletnich w audiowizu-
alnych usługach medialnych na żądanie”.
W kwestii Projektu Ustawy o prawach konsumenta podkreślenia wy-
maga fakt, że w wyniku jego przyjęcia zostaną uchylone podstawo-
we akty prawne, które obecnie regulują działalność m.in. sklepów in-
ternetowych, tj. Ustawa o sprzedaży konsumenckiej oraz Ustawa
o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności
za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Wprowadzone
zostaną również zmiany do Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi
oraz gwarancji.
Nowa ustawa ma wydłużać okres na odstąpienie od umowy zawiera-
nej na odległość (np. za pośrednictwem internetu), jaki przysługuje
konsumentowi (zamiast 10 dni będzie 14 dni). Natomiast jeżeli konsu-
ment nie zostanie w ogóle poinformowany o prawie do odstąpienia
od umowy, prawo to wygaśnie nie po 3 miesiącach, ale dopiero po
12 miesiącach od upływu ww. czternastodniowego terminu. Co istot-
ne, jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż naj-
tańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę,
przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu (przy odstąpieniu od
umowy przez konsumenta) konsumentowi poniesionych przez niego
dodatkowych kosztów. Ponadto wprowadzono szereg nowych obo-
wiązków informacyjnych. Przykładowo jeżeli do złożenia zamówienia
używa się przycisku lub podobnej funkcji, muszą być one oznaczone
w łatwo czytelny sposób słowami„zamówienie z obowiązkiem zapła-
ty” lub innym równoważnym i jednoznacznym sformułowaniem. Za-
decydowano również, że przy odstąpieniu od umowy sprzedaży za-
wartej na odległość (np. za pośrednictwem Internetu) konsument
będzie ponosił tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że
przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumen-
ta o konieczności poniesienia tych kosztów. Co istotne, Ustawa o pra-
wach konsumenta ma uregulować sprzedaż za pośrednictwem In-
ternetu tych treści cyfrowych, które nie są utrwalone na jakimkolwiek
nośniku (np. pliki MP3, materiały wizualne). W konsekwencji pod po-
jęciem treści cyfrowych będzie należało rozumieć dane wytwarzane
i dostarczane w postaci cyfrowej. W razie ich sprzedawania (tj. udostęp-
niania w trybie pobierania, jak i strumieniowo) będzie należało poin-

formować m.in. o funkcjonalnościach oraz mających znaczenie intero-
peracyjnościach ze sprzętem i oprogramowaniem.
Odnosząc się natomiast do projektu Ustawy o ułatwieniu wykonywa-
nia działalności gospodarczej (stanowiącego cześć tzw. pakietu dere-
gulacyjnego) szczególnej uwagi wymaga projektowane wprowadze-
nie do Ustawy o ochronie danych osobowych nowego przepisu art.
46 ust. 1 a), a także zmiana art. 48 ust. 2 ww. Ustawy. W myśl pierw-
szej z ww. zmian bowiem obowiązkowi rejestracji zbiorów danych ma
już nie podlegać ten administrator danych, który powołał i zgłosił GIO-
DO administratora bezpieczeństwa informacji. Natomiast w myśl dru-
giej z ww. zmian, nie będzie już wymagana zgoda GIODO na przeka-
zanie danych osobowych do państwa trzeciego, które nie zapewnia
na swoim terytorium odpowiedniego poziomu ochrony danych oso-
bowych (tzw. transfer danych osobowych do państwa trzeciego),
pod warunkiem jednak, że administrator danych zapewni odpowied-
nie zabezpieczenia tych danych poprzez: (a) standardowe klauzule
umowne ochrony danych osobowych (zatwierdzone już przez Komi-
sję Europejską); (b) zatwierdzone przez GIODO, w drodze decyzji ad-
ministracyjnej, prawnie wiążące reguły lub polityki ochrony danych
osobowych (tzw. wiążące reguły korporacyjne – BCR).
Natomiast w kwestii inicjatywy IAB Polska w zakresie ustanowienia
branżowego „Kodeksu Dobrych Praktyk w sprawie szczegółowych
zasad ochrony małoletnich w audiowizualnych usługach medialnych
na żądanie”podkreślenia wymaga fakt, że celem ww. kodeksu ma być
określenie szczegółowych warunków, jakim odpowiadać mają za-
bezpieczenia techniczne lub inne odpowiednie środki, mające na
celu ochronę małoletnich przed odbiorem audycji lub innych przeka-
zów, o których mowa w art. 18 ust. 4 Ustawy o radiofonii i telewizji
(tekst jednolity w Dz.U. z roku 2011, Nr 43, poz. 226 ze zm.). W myśl bo-
wiem art. 47e ust. 1 Ustawy o radiofonii i telewizji zabronione jest pu-
bliczne udostępnianie audiowizualnej usługi medialnej na żądanie,
w ramach której są dostępne w katalogu audycje lub inne przekazy,
o których mowa w art. 18 ust. 4 ww. Ustawy (tj. zagrażające fizyczne-
mu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich, w szcze-
gólności zawierających treści pornograficzne lub w sposób nieuzasad-
niony eksponujących przemoc). Ponadto, w myśl art. 47e ust. 3
ww. Ustawy Krajowa Rada ma uprawnienie (ale nie obowiązek) wyda-
nia wraz z ministrem właściwym ds. informatyzacji odpowiedniego
rozporządzenia w tym zakresie. W konsekwencji IAB Polska uznało za
niezbędne uregulowanie powyższego zagadnienia w drodze samo-
regulacji branżowej, która stanowi jedyny instrument zapewniający
skuteczne uwzględnienie specyfiki oraz uwarunkowań branży inter-
netowej.

4.1. Zmiany w ustawodawstwie
Autor: Paweł Gruszecki, Xawery Konarski

IAB 2014 rozdz.IV:Layout 1  1-07-14  13:54  Page 92



93

� Grupa robocza E-mail Marketing – grupa robocza ds. e-mail mar-
ketingu działająca przy IAB Polska zrzesza największych dostawców
systemów do e-mail marketingu oraz największych dostawców usług
pocztowych w Polsce. Celem działania grupy jest tworzenie dobrych
praktyk w zakresie komunikacji e-mailmarketingowej oraz edukacja
rynku w zakresie efektywnego wykorzystania tego kanału komunika-
cji. Szefem grupy jest Paweł Sala.

� Grupa robocza Programmatic – to jedna z najmłodszych, ale też
najliczniejszych grup w ramach IAB Polska. Jej celem jest edukacja pol-
skiego rynku w zakresie zautomatyzowanego, programowalnego
procesu sprzedaży i zakupu powierzchni reklamowej, głównie w mo-
delu aukcyjnym (RTB), jak i wykorzystania różnych danych optymali-
zujących ten proces. W planach działania grupy zawiera się m.in.:
tworzenie materiałów edukacyjnych skierowanych do wydawców,
marketerów, agencji, przygotowywanie studiów przypadku ze zreali-
zowanych już kampanii, tworzenie raportów z rynku światowego,
europejskiego i polskiego czy organizowanie warsztatów. Szefem
grupy roboczej Programmatic jest Maciej Wyszyński.

� Grupa IAB Usability – grupa zainteresowań IAB Usability skupio-
na jest na obszarze projektowania i badań produktów interaktywnych.
Kluczowym zadaniem grupy jest popularyzacja zagadnienia user
experience i usability jako kluczowej strategii dla tworzenia nowocze-
snych produktów i usług. W ramach swoich celów skupia się na edu-
kacji i rozwoju studiów podyplomowych w obszarze UX, promocji
przez publikacje standardów badawczo-projektowych oraz dalszym
rozwoju dziedziny UX w Polsce. Szef grupy Agnieszka Janulewicz.

� Grupa robocza SEM – grupa SEM przy IAB Polska pracuje na rzecz
edukacji i popularyzacji marketingu w wyszukiwarkach interneto-
wych jako skutecznego narzędzia promocji online. Jednym z głów-
nych celów funkcjonowania grupy jest ustanawianie i przestrzeganie
standardów jakościowych usług oferowanych przez podmioty zrze-
szone, co zaowocowało stworzeniem kodeksu dobrych praktyk, do-
stępnym na stronach IAB Polska. Szefem grupy jest Maciej Gałecki.

� Grupa robocza Agencje – to jedna z najstarszych grup działająca
w strukturach IAB Polska. Celem działania grupy jest usprawnianie ko-
munikacji na linii klient – agencja, aby stale podnosić jakość projek-
tów marketingu online w Polsce. Szefem grupy jest: Wacław Wykry-
towicz.

� Grupa Prawna – zajmuje się wszelkimi sprawami związanymi
z procesami legislacyjnymi oraz działaniami public affairs. Jej głów-
nym celem jest wypracowywanie we współpracy z zarządem wspól-
nego dla całej branży internetowej stanowiska dot. poszczególnych
aktów prawnych, opracowywanie komentarzy i interpretacji praw-
nych. W planach grupy jest m.in. budowanie dobrych relacji z legisla-
torami i regulatorami oraz ich edukacja w zakresie funkcjonowania
modeli biznesowych w branży interaktywnej oraz wpływu na nią po-
szczególnych aktów prawnych. Jednym z celów jest proponowanie
aktów samoregulacji lub koregulacji jako skutecznej alternatywy dla
regulacji prawnych.

� Grupa Audiowideo – jej celem jest szerzenie wiedzy i promocja
obszaru reklamy internetowej związanej z treściami audio i wideo. Re-
alizujemy projekty edukacyjne, badawcze i promocyjne związane re-
klamą internetową wykorzystującą przekaz multimedialny. Działa-
my od 2010 roku, w 2012 roku poszerzyliśmy zakres naszych
zainteresowań z reklamy wideo na obszar audiowideo, w tym dyna-
micznie rozwijający się segment usług muzycznych online. Interesu-
je nas potencjał reklamowy związany z usługami audiowideo oraz
możliwości promocyjne, jakie one stwarzają dla marketerów. Szefem
grupy roboczej IAB Audiowideo jest Teresa Wierzbowska.

� Grupa robocza Mobile Marketing – skupia się na propagowaniu
działań reklamowych w kanale mobilnym, a także edukacji rynku
w zakresie narzędzi i form mobile marketingu. Celem grupy jest wy-
pracowanie jednolitych standardów i dobrych praktyk, ich populary-
zacja oraz efektywne wykorzystanie. Wśród członków grupy znajdu-
ją się m.in. wydawcy internetowi, sieci reklamowe, agencje
interaktywne oraz domy mediowe. Grupę prowadzą Agnieszka Ferenc
oraz Natalia Malec.

� Badawcza Grupa Robocza – pracuje w IAB Polska od roku 2010.
W jej skład wchodzą przedstawiciele agencji badawczych, wydawców,
domów mediowych oraz wielu innych podmiotów rynku online.
Obecnie należy do niej ponad 60 osób reprezentujących około jed-
nej czwartej firm członkowskich IAB Polska. Celem grupy jest eduka-
cja rynku, dostarczanie narzędzi marketingu online i udzielanie rze-
telnych odpowiedzi na pytania badawcze dotyczące poszczególnych
sektorów rynku. Szefem grupy jest Paweł Kolenda.

5.1. Grupy robocze IAB Polska
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� Grupa robocza Social Media – grupa zajmuje się opracowywa-
niem dokumentów, edukacją rynku oraz tworzeniem dobrych prak-
tyk i standardów jakościowych ułatwiających przeprowadzanie dzia-
łań w social mediach. W pracach grupy biorą udział przedstawiciele
wiodących domów mediowych, agencji, sieci reklamowych oraz wy-
dawców. Wprowadziła m.in. standard briefowania agencji, dobre
praktyki z marketingu szeptanego, poradnik„Social media”. Specjali-
ści z grupy prowadzą szkolenia branżowe oraz szkolenia dla marke-
terów, prowadzą także zajęcia na uczelniach wyższych. Szefową gru-
py jest Joanna Brzostowicz.

� Grupa robocza Brand Advertising – zajmuje się promowaniem
dobrych praktyk, edukowaniem rynku, standaryzacją rozwiązań, ba-
daniami rynku, case studies. W pracach biorą udział przedstawiciele
czołowych wydawców, sieci reklamowych, agencji interaktywnych
i domów mediowych. Dzięki temu grupa jest w stanie na bieżąco we-
ryfikować zapotrzebowanie rynku pod kątem zmian, jakie w nim za-
chodzą, i odpowiednio uzupełniać standardy. Szefem grupy jest
Krzysztof Beniowski.

� Grupa robocza E-commerce – grupa wspiera działania edukacyjne
na temat możliwości i rozwiązań reklamowych w zakresie reklamy in-
ternetowej. Edukuje klientów – marketerów. Prowadzi działania w ce-
lu rozumienia pojawiających się problemów sklepów internetowych.
Grupa opracowuje na rzecz promocji e-handlu, który w Polsce rozwija
się w bardzo szybkim tempie. Buduje pozytywny wizerunek zakupów
online poprzez działania na rzecz podnoszenia jakości i bezpieczeństwa
e-handlu w Polsce oraz wypracowuje metody promocji zakupów w in-
ternecie, a także samoregulacje. Szefem grupy jest Maciej Hoffmann.

� Grupa robocza Wydawcy wielomediowi – grupa zajmuje się pra-
wem autorskim i prawem prasowym. Z perspektywy wydawcy wie-
lomediowego kwestia uszczelnienia prawa jest kluczowa, aktualiza-
cja definicji, dostosowanie warunków dopuszczalnego użycia do
rzeczywistości nowomediowej. Działania lobbystyczne, konsultowa-
nie projektów, udział w procesie legislacyjnym, PR. Grupa wspiera
i rozpowszechnia wśród wydawców mechanizmy i sposoby skutecz-
niejszej walki z podmiotami naruszającymi własność twórców działa-
jący w modelu B2B i B2C oraz rozwój aktywności wielomediowej wy-
dawców, ze szczególnym uwzględnieniem działań reklamowych,
ofert dwumediowych etc. Buduje relacje z podmiotami działającymi

na poziomie europejskim jak ENPA czy OPA Europe. Praca nad Paneu-
ropejską Organizacją Zbiorowego Zarządzania. Szefem grupy jest
Piotr Stasiak.

� Grupa robocza Software – grupa wspiera działania edukacyjne
w zakresie technologii informatycznych i mobilnych oraz możliwości
ich wykorzystania w biznesie. Ponadto prowadzi działania na rzecz
promocji firm typu software house, które skupiają w jednym miejscu
zaawansowane kompetencje w zakresie tworzenia oprogramowa-
nia dla firm (głównie aplikacji internetowych), aplikacji mobilnych,
platform e-commerce czy stron internetowych. W 2014 grupa
zamierza współpracować z marketerami i innymi grupami, aby dzie-
lić się wiedzą w zakresie współpracy projektowej z firmą technologicz-
ną oraz pokazywać, jak ważnym elementem działań marketingo-
wych jest zaplecze informatyczne projektów. Szefem grupy jest Paweł
Zieliński.

� Grupa robocza Adserwery – aktywowana w 2013 – skupia naj-
większych dostawców technologii adserverowych w Polsce. Jako
główne zadania grupa stawia sobie: edukację rynku w obszarze ad-
servingu display, mobile, wideo i RTB; ujednolicenie i standaryzacja
formatów reklamowych; ujednolicenie standardów pomiaru.
W 2014 grupa zamierza skupić się przede wszystkim na promocji
wiedzy nt. dostępnych rozwiązań adserverowych przez publikację ar-
tykułów, poradników, słowników etc.; wstępne opracowanie ujedno-
liconych standardów i metodologii pomiaru kampanii internetowych;
ujednolicenie słownictwa i nazewnictwa. W związku faktem, iż temat
adserverów dotyka obszaru reklamy display, mobile, wideo i RTB,
członkowie grupy zamierzają zaktywizować współpracę z innymi gru-
pami we wspomnianych obszarach. Szefem grupy jest Tomasz Musiał.

� Grupa robocza Content Marketing – aktywowana w 2014 skupia
przedstawicieli agencji, wydawców oraz pośredników, którzy w co-
dziennej pracy z klientami prowadzą działania z zakresu marketingu
treści. Celem grupy jest opracowanie Kodeksu Etycznego Content
Marketignu, który usystematyzuje wiedzę na temat tej gałęzi marke-
tingu i zaproponuje standaryzację w obszarze definicji oraz zasad pro-
wadzenia etycznych działań contentmarketingowych. Grupie przy-
świeca misja edukacji i promowania dobrych praktyk we wskazanym
obszarze. Kodeks jest pierwszym wspólnym projektem grupy. Szefem
grupy jest Włas Chorowiec.
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� O IAB Polska
Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska to orga-
nizacja, która:
– funkcjonuje od 2000 roku,
– zrzesza około 200 najważniejszych firm polskiego rynku internetowe-

go: największe portale (Grupa Wirtualna Polska, Onet.pl, Gazeta.pl, In-
teria), serwisy specjalistyczne, sieci społecznościowe, wiodące global-
ne firmy internetowe (Google) oraz inne podmioty aktywnie
działające na naszym rynku (IAB Polska jest czwartym pod względem
wielkości IAB na świecie biorąc pod uwagę liczbę członków),

– działa w strukturach światowych organizacji IAB oraz jest częścią IAB
Europe,

– w 2012 roku otrzymała nagrodę Mixx dla najlepszego IAB w Europie.

� Misja IAB Polska
Misją IAB jest wspieranie działalności uczestników rynku komunika-
cji interaktywnej oraz popularyzacja internetu jako efektywnego me-
dium poprzez działania promocyjne, badawcze, edukacyjne i ochro-
nę prawną.

� O IAB Polska
IAB Polska IAB Polska realizuje między innymi następujące zada-
nia:
– promocja firm członkowskich,
– szeroko pojęta promocja i edukacja rynku w zakresie metod wy-

korzystania internetu – np. informowanie o jego potencjale rekla-
mowym, prezentacja skutecznych rozwiązań na tle innych me-
diów,

– tworzenie standardów jakościowych (w tym projektowany Pro-
gram Certyfikacji),

– reprezentacja członków wobec legislatorów i regulatorów, takich
jak: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAiC), Ministerstwo
Gospodarki (MG), Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobo-
wych (GIODO), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK),
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) i wielu innych,

– dostarczanie najważniejszych badań i raportów dotyczących rynku
oraz kreowanie ekspertów wywodzących się z firm członkowskich,

– organizowanie najważniejszych wydarzeń branżowych – Forum
IAB, Mixx Awards & Conference,

– organizacja i koordynacja akcji istotnych z punktu widzenia branży
(np.„Oglądaj Legalne”– promująca legalne treści wideo w interne-

cie,„Komentuj. Nie obrażaj”– wyznaczająca standard dyskusji w sie-
ci,„Bezpieczne interneciaki” – promująca zagadnienia bezpieczeń-
stwa dzieci w internecie i szereg innych).

� Korzyści z członkostwa w IAB Polska
Członkostwo w IAB Polska przynosi firmom różnorakie korzyści
i możliwości:
– Budowanie pozytywnego wizerunku i wiarygodności w kontak-

tach biznesowych.
– Budowanie relacji z potencjalnymi klientami (prowadzenie szkoleń,

prezentowanie swoich usług w trakcie showcase i inne), a także z in-
nymi firmami z branży.

– Promocja – pozycjonowanie eksperckie, relacje z dziennikarzami
i polecanie pracowników firm jako specjalistów w danej dziedzinie.

– Uczestnictwo w tworzeniu poradników, zbiorów case studies, Ra-
portu Strategicznego oraz wielu innych publikacji.

– Obecność w roli prelegentów w największych konferencjach: Forum
IAB, Mixx, DR4M.

– Udział w pracach grup roboczych.
– Współtworzenie standardów branżowych oraz merytoryczno-edu-

kacyjnych (programy studiów, system certyfikacji itp.).
– Wsparcie udzielane przez IAB Polska w obszarze Public Affairs, czy

zagadnień prawnych.
– System dużych zniżek na konferencje i inne eventy organizowane

przez IAB Polska.

� Udział w aktywnościach grup roboczych
Grupy robocze skupiają specjalistów z różnych dziedzin marke-
tingu internetowego

Cele prac grup roboczych to:
– Opracowanie schematów najlepszych rynkowych standardów, do-

brych praktyk i kodeksów, a także materiałów edukacyjnych o mar-
ketingu interaktywnym.

– Samoregulacja – lobbying.
– Stanowisko firm członkowskich dotyczące bieżących zagadnień.
– Badania i raporty rynkowe, które mają na celu zachęcenie markete-

rów do planowania większych budżetów online.
– Wymiana doświadczeń i nawiązywanie kontaktów.
– Wyłonienie listy specjalistów do prowadzenia zajęć na uczelniach

wyższych, warsztatów dla marketerów itp.

5.2. O IAB Polska
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Organizacyjnie:
– Częstotliwość spotkań – stały roczny kalendarz spotkań, niektóre

grupy spotykają się ad hoc.
– W każdej grupie wybierany jest szef grupy za pomocą głosowania.
– Członkowie mogą sugerować charakter grupy, wyznaczać jej cele,

pełnią funkcję ekspertów w danej tematyce.
– Nowe firmy członkowskie mogą zapisać się do grup w momencie

nabycia praw członkowskich, bez czekania na wyznaczenie nowe-
go terminu zapisów.

– Firmy mogą uczestniczyć w dowolnej liczbie grup.

Co daje uczestnictwo w grupach roboczych?
Promocja:
– Członkowie grup roboczych promowani są jako eksperci IAB.
– Lista ekspertów udostępniana jest m. in. dziennikarzom, firmom or-

ganizującym konferencje i wyższym uczelniom w Polsce.
– Eksperci są autorami publikacji dla marketerów, które najczęściej

dystrybuowane są przez ważne media związane z branżą lub ją opi-
sujące (np. „Media & Marketing Polska” czy „Harvard Business Re-
view”).

Edukacja:
– W ramach prac grup roboczych opracowaliśmy poradniki dla mar-

keterów, Raport Strategiczny, raporty dot. poszczególnych obsza-
rów rynku, kodeksy dobrych praktyk, zbiory case’ów i różnorakie
standardy (np. standardy formatów reklamowych).

� Bank wiedzy
Gromadzimy i przechowujemy informacje dla członków
Bank wiedzy zawiera materiały z zakresu:
– Badań prowadzonych przez IAB.
– Badań z rynku dotyczących marketingu interaktywnego.
– Prezentacji z konferencji organizowanych przez IAB dotyczących

marketingu interaktywnego.
– Poradników z zakresu marketingu interaktywnego.
– Dobrych praktyk, standardów i kodeksów.
– Wideo CMS – materiały z konferencji i warsztatów w postaci plików

wideo.
– Bazy ekspertów marketingu interaktywnego.
– Dostępu do wiedzy europejskich oddziałów

� Badania
tworzymy wiedzę o rynku i kreujemy ekspertów
Realizujemy projekty badawcze w obszarach:
– Komunikacja cyfrowa, proces zakupowy online, reklama.
– Wydatki na media online (IAB/PwC AdEx, IAB/Deloitte VideoExpert).
– Cross-media, synergia mediów, wieloplatformowość.
– E-społeczeństwo, e-kultura.

Zapraszamy firmy członkowskie do wspólnej realizacji projektów
badawczych:
– Jako partnerów badania.
– Promując ich ekspertów jako autorów raportów i opracowań.
– Promując wyniki wspólnych projektów na wielu konferencjach,

w publikacjach i kluczowych mediach elektronicznych. Współpra-
cujemy z najlepszymi instytutami.

� Edukacja
Edukacja rynku z zakresu marketingu interaktywnego

Showcase:
– Spełniają cele edukacyjne i promocyjne branży interaktywnej.
– W ramach showcase członkowie mają możliwość prowadzenia po-

kazów swoich ciekawych case’ów dla co najmniej 40 marketerów –
potencjalnych klientów.

– IAB Polska gwarantuje, że w trakcie prezentacji nie są obecni przed-
stawiciele firm konkurencyjnych wobec prelegenta.

Programy edukacyjne:
– Możliwość prowadzenia zajęć na uczelniach wyższych oraz po-

wstającej Akademii IAB. Współpracujemy z kilkunastoma uczelnia-
mi, m.in.: SGH, Łazarski, Koźmiński, Wyższa Szkoła Tischnera w Kra-
kowie, RAII, SGGW, Collegium Civitas, Uniwersytet Wrocławski.

– Możliwość prowadzenia szkoleń dedykowanych dla firm – IAB Pol-
ska aktywnie oferuje takie szkolenia, które podnoszą świadomość
wykorzystania narzędzi marketingu online w różnych branżach
oraz w administracji publicznej.

– Baza stażystów: ponad 3000 kandydatów na specjalistów w branży.

� Public Affairs
W ramach Public Affairs poruszamy zagadnienia:
– swoboda prowadzenia działalności gospodarczej,
– regulacje prawne dotyczącymi internetu i marketingu,
– prywatność i ochrona praw osobowych,
– prawo autorskie i prawa pokrewne, w tym wykorzystanie baz da-

nych i piractwo,
– ochrona uczciwej konkurencji i poszanowanie praw konsumentów

na rynku internetowym.

� Public Relations firm członkowskich
Expert Positioning
– Promowanie reprezentantów firm członkowskich jako ekspertów

w swoich dziedzinach poprzez komunikowanie ich aktywności w ra-
mach struktur IAB:

– Strona WWW,
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– Komunikaty prasowe.
– Oficjalne profile IAB Polska w mediach społecznościowych.
– Newsletter IAB.
– Dedykowane mailingi do marketerów oraz członków i władz IAB.

Komunikacja zewnętrzna
– Promowanie firm członkowskich IAB w mediach oraz kanałach wła-

snych Związku (dotyczy m.in. aktywności firm w ramach grup robo-
czych, w publikacjach, konferencjach, szkoleniach itp.).

– Komunikowanie działalności firm członkowskich marketerom (po-
tencjalnym klientom) oraz mediom branżowym.

Komunikacja wewnętrzna
– Informowanie o wynikach projektów badawczych prowadzonych

w ramach IAB.
– Komunikowanie działalności firm członkowskich marketerom po-

przez dedykowane mailingi.
– Informowanie o ciekawych wydarzeniach branżowych organizowa-

nych przez IAB oraz firmy partnerskie i podmioty współpracujące.

� newsletter
IAB Polska publikuje newsletter zawierający m.in.:

Update rynkowy dotyczący programów IAB:
– Badań prowadzonych (m.in. IAB AdEx) oraz patronowanych przez

IAB.
– Marketingu – informacje dotyczące promocji rynku interaktyw-

nego.
– Grup Roboczych – standardy, kodeksy dobrych praktyk.
– Imprez branżowych (eventy).
– Warsztatów – z zakresu skutecznego wykorzystania marketingu in-

teraktywnego.
– Ciekawostki i nowinki ze świata digital.
– Akcje, konferencje i konkursy IAB Polska.

� Eventy
Korzyści dla członków IAB Polska: zniżki do 50 proc. na eventy

Konferencje i wydarzenia:
– Forum IAB
– IAB Showcase
– Digital Research for Marketing
– MIXX Conference
– IAB Interactive Training Camp

Konkursy:
– Konkurs IAB Creative Showcase – na najlepsze kreacje w polskim in-

ternecie.
– Konkurs Mixx Awards – na najlepsze kampanie w internecie.
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� Arbitron/Edison Research, styczeń-luty 2013
� Badanie adhoc na potrzeby raportu wykonane przez firmy

FreshMail, Optivo i Sare
� Bluerank, bluerank.blogspot.com
� comScore, www.comscore.com
� Diagnoza Społeczna 2013
� eBizMBA2, www.ebizmba.com
� Email marketing w liczbach – FreshMail 2014
� eMarketer, http://www.emarketer.com/
� Eurostat, 2014
� Gartner, Goldman Sachs Research, Cloud CIO Survey
� Gemius, Ranking.pl
� GUS,„Społeczeństwo informacyjne w Polsce
w latach 2009-2013”

� IAB Polska mobile 2013'Q4, listopad 2013
� IAB Polska/Deloitte VideoExpert
� IAB Polska/PwC AdEx
� Jacek Jankowski, Gry w marketingu
� JP Morgan CIO Survey, marzec 2012
� Megapanel PBI/Gemius
� Millward Brown NetTrack
� newzoo, Gamers in Poland, styczeń 2014
� Our Mobile Planet: Polska, Ipsos MediaCT dla Google, maj 2013
� Polska Cyfrowa – PO PC, MAiC
� social360.pl, Play i Nissan w SimCity
� Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego

i Elektronicznego (ZIPSEE), www.zipsee.pl
� Związek Kontroli Dystrybucji Prasy, www.zkdp.pl
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