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Przedmowa

Już kilka lat temu w środowisku marketingu bardzo popularne stało się sfor-
mułowanie „to będzie rok mobile”, ale tak naprawdę dopiero w ostatnich kil-
kunastu miesiącach twarde dane pokazały, jak istotną rolę w naszym codzien-
nym życiu odgrywają urządzenia mobilne. Raport, który trafia w Państwa 
ręce, jest próbą opisania obecnej sytuacji, ale także zasygnalizowania nie-
zmiernie istotnych tematów jak: pomiar efektywności, wędrówka użytkowni-
ków między urządzeniami czy różnorodność konsumowanych treści w zależ-
ności od tego, z jakiego urządzenia korzystamy. Z zaprezentowanych analiz 
wynika pytanie – czy powinniśmy przesunąć całą uwagę z komputerów w kie-
runku urządzeń mobilnych? Odpowiedź brzmi – powinniśmy być tam, gdzie 
są nasi klienci. Powinniśmy mierzyć i analizować trendy, skupiać się na użyt-
kowniku i jak najefektywniejszym odpowiadaniu na jego potrzeby. Niezależ-
nie od tego, czy poszukuje on informacji, z którą chcemy do niego dotrzeć 
na urządzeniu stacjonarnym, czy mobilnym… a często na jednym i drugim!

MICHAL KRAMARZ 
Head of Performance, 

Google Poland

Cyfrowy świat staje się mobilny. Przestaje mieć znaczenie, gdzie przebywa-
my i co robimy, ponieważ cały czas jesteśmy połączeni ze światem za pomo-
cą internetu. Wszystko to zawdzięczamy mobilnej rewolucji, która zmienia 
zachowania internautów i konsumentów, wymuszając zmiany w modelach 
biznesowych. Dzięki urządzeniom mobilnym konsumenci już nie tylko ko-
munikują się między sobą, ale również dokonują zakupów, oglądają filmy i te-
lewizję, bawią się. W nowym mobilnym świecie dla przedsiębiorców oznacza 
to „zaadaptuj się lub zgiń”. Jak jednak wykorzystać ten potencjał i dokonać 
zmian w biznesie? W jaki sposób tworzyć innowacyjne usługi i produkty dla 
mobilnych internautów? Jak można być bliżej konsumentów i ich potrzeb? 
W naszym kolejnym raporcie eksperci zajmujący się tym segmentem, obja-
śniając działanie rynku mobile, starają się pomóc znaleźć odpowiedź na te nie-
łatwe pytania. Mamy nadzieję, że lektura publikacji pozwoli lepiej zrozumieć 
Mobilny Cyfrowy Świat, z korzyścią zarówno dla biznesu, jak i internautów.

WŁODZIMIERZ SCHMIDT, 
Prezes IAB Polska
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Mobilność staje się nieodłącznym elementem dostępu do internetu. Dziś 
komputery stacjonarne – niegdyś jedyne masowe urządzenia umożliwiają-
ce skorzystanie z sieci – coraz rzadziej używane są przez internautów, z kolei 
smartfony osiągnęły penetrację przenośnych PC. Co więcej, zasięg urządzeń 
typu smart wciąż rośnie, a najnowsze prognozy IAB Polska wskazują, że trend 
ten z całą pewnością się utrzyma. Coraz intensywniej rozwija się też idea tzw. 
Internetu Rzeczy, zgodnie z którą przedmioty codziennego użytku, przykła-
dowo portfel czy zegarek, podłączone są do sieci. 
Równie istotnym czynnikiem jest już niemal powszechny dostęp do mobil-
nego internetu. Oferują go nie tylko operatorzy telefonii komórkowej, co-
raz częściej można bowiem z niego skorzystać za darmo, czy to w środkach 
komunikacji, na dworcach, lotniskach, czy w centrach handlowych, punk-
tach gastronomicznych i innych miejscach publicznych. Stwarza to ogromne 
możliwości wykorzystania jego zasobów w biznesie, stopniowo powiększa on 
ponadto portfolio produktów i usług cyfrowych, a także wspiera obrót dobra-
mi fizycznymi. Potencjał tego środowiska jest niezwykle duży, choć wciąż ist-
nieje sporo barier, które istotnie wpływają na jego tempo rozwojowe. 
O szczegółach dotyczących wspomnianych powyżej perspektyw można prze-
czytać w niniejszej publikacji IAB Polska, skupiającej się na tym konkret-
nym segmencie. Jest ona kontynuacją tradycji wydawniczej dedykowanej 
temu rynkowi, rozpoczętej w 2010 roku w poradniku „Marketing mobil-
ny”, a w roku 2012 wzbogaconej o cykliczne badanie – IAB Polska Mobile. Ni-
niejszy raport jest zarazem aktualizacją zeszłorocznej publikacji, wydanej za 
pośrednictwem Harvard Business Review Polska, wzbogaconej o najnowsze 
dane, analizy i ekspertyzy. 
Pierwsza część publikacji opiera się na analizach mecenasa niniejszego rapor-
tu, skupiając się na ocenie rynku i zmian, które na nim zachodzą, urządze-
niach typu smart oraz aplikacjach – platformach specyficznych dla kanału 
mobilnego, różniących się znacznie względem dotychczasowych rozwiązań 
programistycznych. W dalszej części przedstawiono analizy i ekspertyzy ryn-
kowe przygotowane przez członków Grup Roboczych IAB Polska oraz przed-
stawicieli branż silnie związanych ze środowiskiem mobile – telefonii ko-
mórkowej oraz bankowości online. Część ta została wzbogacona o szacunki 
dotyczące wartości reklamy mobilnej. 
W następnej kolejności skupiono się na kierunkach rozwojowych mobilności 
w kontekście komunikacji, a także na perspektywach biznesowych z tego wy-
nikających. W części tej znalazły się ekspertyzy Grupy Roboczej Mobile IAB 
Polska. Ostatnie, choć niemniej ważne, opracowania przybliżają natomiast 
perspektywy rozwojowe analityki, która staje się nieodłącznym elementem 
komunikacji mobilnej – dzięki niej medium to może rozwijać się w tak dyna-
micznym tempie, a każda złotówka być coraz lepiej wydawana.
Życzę Państwu pasjonującej lektury dotyczącej tego najbardziej dynamiczne-
go segmentu komunikacji cyfrowej. 

Wstęp

PAWEŁ KOLENDA, 
Dyrektor ds. badań, IAB Polska 
Redaktor naukowy raportu
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 ZADANIEM  marketingu jest zrozu-
mienie zmieniających się zachowań 
konsumentów, ich analiza i wyciąga-
nie wniosków bezpośrednio przekła-
dających się na rozwój biznesu. Przy 
czym nie chodzi tu o długotrwałe 
badania czy naukowe prace, a raczej 
o codzienne, bieżące dostosowanie 

odpowiadającej im strategii działań 
marketingowych uwzględniających  
zmiany w otoczeniu biznesowym. 

W jeszcze nie tak odległych cza-
sach, gdy niemal wszyscy użytkow-
nicy korzystali jedynie z urządzeń 
stacjonarnych, analiza ich zacho-
wań była stosunkowo prosta – ba-
dane były źródła ich pochodzenia 
czy inne zmienne, np. przekaz re-
klamowy. W ostatnich latach nato-
miast, wraz ze wzrostem znaczenia 
urządzeń mobilnych, firmy stanę-
ły przed całkowicie nowymi wyzwa-
niami analitycznymi (rys. 1.). Wśród 
najważniejszych z nich znalazły się:

•   trudność w analizowaniu prze-
chodzenia użytkownika pomię-
dzy wieloma urządzeniami, 

•   trudność w zrozumieniu znacze-
nia tych urządzeń w podejmowa-
niu decyzji zakupowych – mamy 
do czynienia z coraz większą licz-
bą interakcji przed ostatecznym 
zakupem,

produktów, strategii marketingo-
wych i modeli biznesowych do ule-
gających ciągłym zmianom zacho-
wań konsumentów. W tym punkcie 
przyszła marketerom z pomocą ana-
lityka internetowa – nauka, której  
istota polega na analizie postaw użyt-
kowników w internecie i tworzeniu 

W drodze  
do poznania potrzeb 
MARIUSZ GĄSIEWSKI – CEE Performance Sales Activation Lead, Google

PRZEMYSŁAW MODRZEWSKI – Senior Analytical Lead, Google

Świat technologii rozwija się w coraz szybszym tempie. Z roku na rok pojawiają się 
nowe rozwiązania, a te „przestarzałe” odchodzą w zapomnienie. Jeszcze trzy lata 
temu nikt prawie nie słyszał o tabletach, dziś rozmawiamy o urządzeniach typu 

„phablet” czy „wearables”. Tak szybko zmieniające się środowisko technologii siłą 
rzeczy wpływa na branżę marketingu, której coraz trudniej zatrzymać użytkownika 
w jednym miejscu – urządzeniu, medium. Ten bowiem przemieszcza się pomiędzy 
ekranami, podąża za trendami i, co niezmiernie istotne, jest coraz bardziej 
świadomym, dobrze poinformowanym konsumentem.

Trudności w analizie danych spowodowane różnorodnością zachowań 
użytkowników (rys. 1)
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•   przekładanie starych wzorców 
analizy efektywności na zupełnie 
nowe otoczenie i zachowanie kon-
sumentów,

•   skupienie uwagi na kwestiach 
technicznych i pomijanie elemen-
tów kontekstu użytkownika,

•   mnogość potencjalnych działań 
marketingowych, wśród których 
łatwo pomylić rozwiązania efek-
tywne z efektownymi.

Trudność w analizowaniu 
przechodzenia 
użytkownika pomiędzy 
wieloma urządzeniami 
Główna metoda mierzenia zachowań 
użytkowników w sieci opiera się na 
analizie ciasteczek (cookies) w prze-
glądarce użytkownika. W prakty-
ce każda przeglądarka internetowa 
jest dla analityka innym użytkowni-
kiem. Według danych, 43 proc. Pola-
ków korzystając z internetu używa 
przynajmniej 2 urządzeń, a 12 proc. – 
minimum 3 ekranów (rys. 2). W tym 
samym czasie wzajemne pokrywanie 
się urządzeń – jednoczesne korzy-
stanie z różnych urządzeń przez tych 
samych użytkowników – jest bardzo 
wysokie (rys. 3). Jeśli dodamy do 
tego różne urządzenia i sposób ich 
wykorzystania (np. używanie aplika-
cji mobilnych, które nie stosują cia-
steczek), w znacznym stopniu kom-
plikuje to zrozumienie zachowań 
użytkowników. Ilustruje to zamiesz-
czony obok przykład (rys. 4), gdzie 
ten sam użytkownik, odwiedzający 
witrynę w trzech kolejnych dniach 
na różnych urządzeniach (najpierw 
na smartfonie, następnie na kom-
puterze, a finalnie na tablecie) uzna-
wany jest za trzy odrębne osoby.

Trudność w zrozumieniu 
znaczenia różnych 
urządzeń w podejmowaniu 
decyzji zakupowych
Wyzwanie to nabiera jeszcze więk-
szego znaczenia w kontekście analizy 
efektywności kampanii marketingo-
wych. Trudno bowiem odpowiedzieć  

Dystrybucja korzystania z różnych urządzeń w Polsce w 2014 r. (rys. 2)

Multiscreen – pokrywanie się urządzeń (rys. 3)

Odwiedzanie witryn przez tego samego użytkownika na różnych  
urządzeniach (rys. 4) 

Źródło:	TNS/Google	2014,	Connected	Consumer	Study;	N=1000.

Źródło:	TNS/Google	2014,	Connected	Consumer	Study;	Polska	–	użytkownicy	internetu	
w	PC	(N=666),	smartfonach	(N=296)	i	tabletach	(N=129).
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spojrzenie na wartość użytkownika 
mobilnego. Jednym z nich jest na-
rzędzie udostępnione przez Google, 
które pozwala estymować prawdziwy 
udział urządzeń w procesie konwer-
sji, czyli sytuacje kiedy to użytkow-
nik rozpoczął transakcję na jednym  
urządzeniu, a zakończył ją na innym  
(rys. 5). Google podaje te dane na 
podstawie zagregowanych zacho-
wań konsumentów pozyskanych 
od użytkowników zalogowanych 

sprzedaje”. Jeśli jednak prawidłowo 
podejdzie się do analizy faktycznej 
wartości rynku mobile w sprzeda-
ży okaże się, że jest on często kry-
tyczny dla jej wielkości i zysków. 

Coraz więcej firm świadczących usługi  
reklamowe, stara się również pomóc 
klientom w zrozumieniu zjawiska 
wieloekranowości (multiscreeningu).  
Pojawia się obecnie coraz więcej na-
rzędzi, które pozwalają na szersze 

na pytanie, które urządzenia są 
inicjatorem kontaktu konsumen-
ta z marką, a które z nich mają de-
cydujący wpływ na finalizację trans-
akcji. Szczególnie widoczne jest to 
w kontekście całego segmentu mo-
bile, który – jak wynika z badań – nie 
jest miejscem, w którym konsument 
najczęściej kończy proces zakupowy. 
Użytkownicy smartfonów znacznie 
częściej korzystają ze swoich urzą-
dzeń w celu wyszukiwania informa-
cji o produktach i markach, dużo 
rzadziej natomiast dokonują za ich 
pośrednictwem ostatecznego zaku-
pu. Prawdopodobnie, w pewnym  
stopniu, spowodowane jest to niedo-
statecznym dostosowaniem polskich  
stron internetowych do korzystania  
z nich przez smartfony. Tylko 31 proc. 
polskich użytkowników tych urzą-
dzeń twierdzi, że nie ma problemów 
z działaniem stron internetowych. 

Oceniając efektywność medium tyl-
ko na podstawie finalizacji transakcji,  
nie doceniamy znaczenia mobi-
le w działaniach marketingowych. 
Wynika bowiem z tego, że z jednej 
strony wykorzystanie urządzeń mo-
bilnych rośnie w tempie kilkuset pro-
cent rocznie, z drugiej natomiast fir-
my, których działalność nie opiera się 
tylko na tego rodzaju urządzeniach  
(np. gry na smartfony), nadal nie-
dostatecznie inwestują w rozwój 
tego medium. Popularne są opinie 
głoszące, że „mobile rośnie, ale nie  

Jak	wynika	z	danych	Google	
dla	Polski,	gdyby	brać	pod	
uwagę	sytuację,	w	której	
użytkownicy	rozpoczynają	
transakcję	na	urządzeniu	
mobilnym,	a	kończą	ją	na	
innym,	wskaźnik	konwersyjności	
urządzenia	mobilnego	
byłby	o	50	proc.	wyższy	
od tego pokazywanego 
w	narzędziu	analitycznym.

Analiza procesu konwersji – rozpoczęcie transakcji na jednym  
urządzeniu, a zakończenie jej na innym (rys. 5) 

Analiza procesu zakupowego na witrynie Galery Lafayette (rys. 6)

Źródło:	Case	study	–	Galeries	Lafayette,	Google	Analytics	(10/02/2014-03/05/2014).
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Dużym	wyzwaniem	
z	punktu	widzenia	firmy	jest	
przełamanie	status	quo	
w	podejściu	do	planowania	
działań	marketingowych.	
Należy	bowiem	zrozumieć,	
że	istniejące	nadal	bariery	
w	postaci	stosunkowo	małej	
liczby	badań	rynku	mobilnego	

oraz	brak	dokładnych	
informacji	o	wydatkach	
mobilnych	nie	mogą	być	stałą	
wymówką	w	marginalizowaniu	
znaczenia multiscreeningu,  
jak	również	działań	mających	
na celu zrozumienie 
użytkowników	mobilnych	
konkretnego	biznesu.

Przychody na użytkownika ze względu na używane narzędzia

Czas rozpoczęcia procesu decyzyjnego dotyczącego zakupu
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  Indeks

		Średni	przychód	na	użytkownika

z kontem Google. Obejmuje więc 
to wyszukiwarkę, Youtube, Chro-
me, aplikację wyszukiwarki Google. 

Inne dostępne narzędzia pozwala-
ją na głębszą analizę zachowań za-
kupowych na wielu urządzeniach  
na podstawie całego ruchu interne-
towego konkretnej witryny. Przy-
kładem takiego narzędzia jest wdro-
żenie śledzenia konwersji na wielu 
urządzeniach w Google Analytics 
(tzw. User id). W wielu przypadkach 
analiza ta pokazuje, jak cennym 
klientem może być konsument ko-
rzystający z wielu urządzeń. Zjawi-
sko to doskonale obrazuje chociaż-
by case study klientów francuskiej 
Galery Lafayette, która poprzez 
wykorzystanie darmowych narzę-
dzi analitycznych Google, odkry-
ła znaczący udział urządzeń mo-
bilnych w procesie podejmowania 
decyzji zakupowych i generowa-
nia zysków. Jak pokazała pogłębio-
na analiza procesów zakupowych  
na witrynie Galery Lafayette, przy-
chody przyporządkowane segmen-
towi mobilnemu w narzędziu anali-
tycznym (gdzie to na urządzeniach 
mobilnych finalizowano transakcje) 
stanowiły zaledwie 13 proc. przy-
chodów ze ścieżek zakupowych, 
w których mobile stanowił istotny 
element procesu zakupowego. Jesz-
cze większe znaczenie dla Gallery  
Lafayette miało odkrycie – dokona-
ne na podstawie analizy zachowań 
użytkowników – że klient, który wy-
korzystywał  kilka urządzeń w proce-
sie zakupowym stanowił dla biznesu 
trzykrotnie większą wartość niż kon-
sument wykorzystujący tylko jedno 
urządzenie w tym procesie (rys. 6).

Przekładanie starych 
wzorców analizy 
efektywności na 
zupełnie nowe 
otoczenie i zachowanie 
konsumentów
Pomimo całkowicie nowego otocze-
nia marketingowego (szczególnie 

Chwila	przed	zakupem

Godziny	przed	zakupem	

Dni przed zakupem

Tygodnie przed zakupem

Miesiące	przed	zakupem

0% 5% 10% 15% 20% 25%

25%

23%

3%

15%

11%

Źródło:	Case	study	–	Galeries	Lafayette,	Google	Analytics	(10/02/2014-03/05/2014).

Źródło:	Consumer	Barometer	Survey	2014,	Polska;	N=3126,	internauci	dokonujący	 
zakupów.
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zjawiska multiscreeningu) oraz coraz 
większego skomplikowania ścieżki 
zakupowej użytkownika, duża część 
marketerów nadal posługuje się  
starymi wzorcami planowania i oce-
ny efektywności działań marketin-
gowych. W szczególności dotyczy to 
wspomnianego już wcześniej przy-
pisywania całej „zasługi” za okre-
ślony efekt ostatniemu urządzeniu, 
z którym konsument miał kon-
takt zanim sfinalizował transakcję. 

Proces dokonywania zakupów w Pol-
sce, szczególnie w przypadku pro-
duktów i usług o wysokiej warto-
ści, nie jest krótki – trwa kilka dni, 
tygodni, a nieraz nawet i miesięcy. 
Marketerzy najwyraźniej tego nie 
zauważają i w dalszym ciągu dzia-
łają jakby proces ten ograniczał się 
raptem do kilku minut (tzn. użyt-
kownik widząc przekaz reklamo-
wy od razu przechodzi na witrynę, 

Skupienie uwagi na 
kwestiach technicznych, 
pomijanie elementów 
kontekstu użytkownika
Błędem popełnianym przez marke-
terów jest również to, że w dalszym 
ciągu w sprawach mobilnych więcej 
uwagi poświęcają kwestiom tech-
nicznym niż elementom związanym 
z kontekstem użytkownika. Klasycz-
nym przykładem takiego podejścia 
jest planowanie kampanii na tablety. 
Z jednej strony urządzenia te, w kwe-
stiach technicznych, dużo bliższe są 
urządzeniom mobilnym niż deskto-
pom, z drugiej natomiast – jeśli cho-
dzi o ich użytkowanie – znacznie bar-
dziej podobne są do desktopów niż 
urządzeń mobilnych, przykładowo:
•   tablety podobnie jak desktopy 

rzadko kiedy wykorzystywane są 
„on the go”, np. w domu,

•   schemat godzinowy korzysta-
nia z tabletów jest dużo bardziej 
podobny do schematu wykorzy-
stywania desktopu niż urządze-
nia mobilnego,

•   tablety, podobnie jak desktopy, od-
grywają istotną rolę w finalizacji 
transakcji, przez co wskaźniki kon-
wersji na nim są bliższe wskaźni-
kom desktopowym niż mobilnym.

W innym przypadku dużo kontro-
wersji budzi sprawa wyboru: strona 
mobilna czy aplikacja? Które z nich 
są ważniejsze z punktu widzenia 
biznesu? Bardzo często podkreślany 
jest fakt, że 80 proc. czasu przezna-
czonego na korzystanie z urządzenia 
mobilnego, użytkownicy poświęca-
ją na aktywność w aplikacjach. Za-
pomina się przy tym jednak, że zna-
cząca część tego czasu poświęcona 
jest rozrywce, grom itp. Biorąc pod 
uwagę aktywności typowo zaku-
powe, większość z nich dokonywa-
na jest za pomocą strony mobilnej.

Z punktu widzenia kontekstu użyt-
kownika strona mobilna powinna 
być pierwszym wyborem dla więk-
szości biznesów nastawionych na 

gdzie dokonuje finalnej transakcji). 
Przytoczone wnioski wskazują, że  
głębsza analiza ścieżki zakupowej 
konsumenta, głównie tego mobil-
nego, stanowi wyzwanie dla każdej 
firmy. Wymaga bowiem łączenia in-
formacji pochodzących z różnych 
źródeł danych, stawiania hipotez  
oraz weryfikacji ich na podstawie 
testowania. Nie ma i przez długi 
czas najprawdopodobniej nie bę-
dzie narzędzia, które pozwoli jed-
nym przyciskiem analizować pełną 
ścieżkę użytkownika na przestrze-
ni różnych źródeł ruchu i urzą-
dzeń. Co warto jednak podkreślić, 
wyzwanie to w nie tak znacznym 
stopniu wiąże się z barierami tech-
nologicznymi – choć narzędziom 
tym daleko jest jeszcze do dosko-
nałości, jednak już dziś pozwalają  
spojrzeć na aktywność konsumen-
ta (działającego na wielu ekranach)  
w znacznie szerszej perspektywie.

Czas spędzany w urządzeniach mobilnych

Biorąc	pod	uwagę	różne	branże:	
•	75%	użytkowników	samochodów,
•	60%	osób	korzystających	z	usług	finansowych,
•	70%	osób	korzystających	z	usług	turystycznych,
•	71%	osób	korzystających	z	usług	handlowych	i	technologicznych,
•	64%	osób	korzystających	z	usług	lokalnych,	
częściej	korzysta	ze	stron	mobilnych	w	celach	komercyjnych.	

Źródło:	Flurry	Analytics,	eMarketer;	USA,	kwiecień	2014
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pozyskiwanie klientów, transakcji, 
szczególnie tych związanych z niż-
szą częstotliwością. Na aplikacji na-
tomiast mogą się skupić te biznesy, 
gdzie transakcje odbywają się z wy-
soką częstotliwością, np. przy za-
mawianiu taksówki. Należy jednak 
pamiętać, że w takim układzie, ani 
strona mobilna, ani aplikacja nie 
muszą być najlepszymi odpowie-
dziami na potrzeby użytkownika. 
W wielu branżach (turystyka, finan-
se, telekomunikacja), firmy na Za-
chodzie uzyskują lepsze efekty po-
przez zastosowanie „kliknij, aby 
zadzwonić”, dające możliwość bez-
pośredniej interakcji z wykwali-
fikowanym doradcą niż poprzez 
standardowe podejście z wykorzy-
staniem strony mobilnej czy aplikacji.

Mnogość potencjalnych 
działań marketingowych, 
wśród których łatwo 
pomylić rozwiązania 
efektywne z efektownymi
Mobile oferuje szerokie spektrum 
możliwych rozwiązań, z których spo-
ra część jest bardziej efektowna niż 
efektywna. „Hype” wokół innowa-
cji, dążenie za wszelką cenę do tego, 
aby stworzyć coś nowego i kreatyw-
nego, skompromitował już mobile  

Czas poświęcany na aktywności w kanałach mobilnych (strony WWW i aplikacje):  
ogółem vs. aktywności zakupowe

Miejsca, w których dokonuje się zakupów w poszczególnych  
urządzeniach

W pracy

W	podróży

W	miejscach	
publicznych
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Źródło:	Google/Ipsos	Multiscreen	Industry	Study;	N~29	tys.	użytkowników	smartfonów	w	9	branżach

w wielu firmach. Czym innym jest 
bowiem zrobienie wrażenia na kie-
rownictwie nową technologią, cie-
kawostką przyniesioną z festiwalu 
w Cannes, czym innym natomiast 
osiągnięcie skali i efektu za jej po-
mocą. Przy planowaniu działań 
mobilnych zbyt często zapomina-
my o hierarchii potrzeb człowieka, 

z której wynika, że przed zaspoko-
jeniem potrzeb wyższego rzędu, nie 
można pomijać tych znajdujących się  
na niższych poziomach. Niestety, 
w Polsce nadal istnieją rozbieżności – 
użytkownikom oferuje się innowacje 
(rozszerzoną rzeczywistość czy QR 
kody), nie dając możliwości spraw-
dzenia adresu pobliskiego sklepu.●
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Źródło:	comScore/PayPal	–	Reaching	the	Connected	Consumer,	USA;	osoby	kupujące	 
za	pomocą:	smartfonów	(N=983),	tabletów	(N=588)	oraz	PC	(N=1271).
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 W WIELU  dotychczasowych publi-
kacjach dotyczących rynku mobi-
le Związek Pracodawców Branży In-
ternetowej IAB Polska miał okazję 
wskazywać bariery rozwojowe, które 
wpływały negatywnie na dynamikę 
tej branży. Dziś wiele z tych ograni-
czeń nie ma już tak istotnego zna-
czenia – nie tyle dlatego, że zostały 
one  pokonane, ale dlatego że rosną-
ca świadomość wyspecjalizowanych 
podmiotów pozytywnie wpływa na 
ich niwelowanie.
 
Płatności mobilne
Pozytywne zmiany zauważalne są 
w chyba najbardziej istotnym ele-
mencie ograniczającym rozwój 
branży, czyli w płatnościach mobil-
nych. Wiele podmiotów upatrywało 
szansę w powołanym przez najwięk-
sze banki standardzie nazwanym  

równie efektywnie, jest nieuniknio-
ne. Ich konsekwencja w promowaniu 
smartfona jako najlepszego narzę-
dzia do korzystania z usług finan-
sowych jest widoczna w reklamach. 
W niedługim czasie można również 
spodziewać się pojawienia choćby 
Apple Pay czy ogłoszonego podczas 
Mobile World Congress w Barcelonie 
androidowego klona – Samsung Pay. 

Potencjał aplikacji
W 2014 roku jednym z bardziej wi-
docznych zjawisk było wejście na 
polski rynek międzynarodowych 
operatorów usług, przede wszyst-
kim mobilnych. Choć trudno mó-
wić o ogólnopolskim sukcesie startu 
Ubera (aplikacji służącej do zamawia-
nia usług transportu samochodowe-
go polegającej na kojarzeniu pasaże-
rów z kierowcami), jednak Warszawa 
jest jednym z najlepiej rozwijających 
się miast w przypadku tej usługi. 

Przejęcie gastronauci.pl przez in-
dyjskie zomato.com czy połączenie  
foodpanda.pl z pizzaportal.pl to sy-
gnały, że usługi realizowane za po-
mocą aplikacji mobilnych mają 
w Polsce olbrzymi potencjał. Także 
rodzime usługi mobilne jak Envelo  
Poczty Polskiej tworzą zupełnie 
nowe sposoby na wykorzystanie 
w mobile biznesowego potencjału 
tak podstawowych aktywności jak 
wysyłka pocztówki czy listu za po-
mocą telefonu z ekranem dotyko-
wym. W ubiegłym roku niezwykle 
widoczne było również zwiększone 
zaangażowanie popularnych marek, 
które jeszcze kilka lat temu nie po-
siadały stron poprawnie otwierają-
cych się na smartfonach. Dziś firmy 
takie jak KFC czy McDonald’s prze-
ścigają się w pomysłach na aplikacje 
mobilne, przeznaczając na ich mar-
keting już spore budżety reklamowe. 

Zagadnienia dotyczące mobile na  
stałe zadomowiły się w mediach  
i programach konferencji techno-
logicznych czy marketingowych.  

BLIK. Okazało się jednak, iż roz-
wiązanie problemu nadeszło chwilę 
wcześniej za sprawą kampanii mar-
ketingowej Allegro.pl promującej 
płatności mobilne w tym serwisie. 
Należąca do grupy firma PayU udo-
stępniła użytkownikom najwięk-
szej platformy e-commerce w Polsce 
możliwość dokonywania zakupów 
jednym kliknięciem, po wcześniej-
szym zdefiniowaniu środka płatni-
czego, np. karty kredytowej. Mimo, 
iż rozwiązanie to nie jest skompliko-
wane technologicznie, odpowiednia 
kampania nastawiona na zwiększa-
nie świadomości i atrakcyjny system 
premiowania kuponami sprawiły, iż 
na koniec 2014 roku to Allegro mo-
gło pochwalić się największym suk-
cesem na polu płatności mobilnych.
To, że z czasem banki – nie tylko te 
wspierające BLIK – zaadaptują się 

Za nami kolejny już i, najprawdopodobniej, nie ostatni 
„rok mobile”. Trudno więc dziwić się, że zwolenników 
marketingu i technologii mobilnych ogarnia entuzjazm. 
Niewątpliwie wydarzenia, które miały miejsce w 2014 
roku nieodwracalnie wpłynęły na rozwój branży 
interaktywnej. Warto więc je przypomnieć.

10

OBRAZ RYNKU
Analizy

Podsumowanie 
2014 roku
TOMASZ WOŹNIAK – CEO, Future Mind,  
szef Grupy Roboczej Mobile IAB Polska
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Pojawiły się też dedykowane kon-
kursy – AppAward i Mobile Trends,  
a w imprezach, np. IAB MIXX 
Awards, mobile zyskał kilka kategorii. 

Kierunki rozwojowe
Potencjał tego rynku jest widoczny 
w dynamice jego rozwoju – o czym 

Średnia liczba dziennych transakcji mobilnych Allegro (tys.)
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Źródło:	Allegro.

GRUPA ROBOCZA MOBILE
Raport „Perspektywy rozwo-
jowe mobile online w Polsce” 
jest w znacznym stopniu efek-
tem	prac	Grupy	Roboczej	
Mobile	IAB	Polska.	Tegoroczna	
edycja	została	przez	autorów	
zaktualizowana	i	rozszerzona.	
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można przeczytać w najnowszym 
raporcie – a także w coraz bardziej  
przystępnych cenach internetu  
mobilnego (również w ofercie pre-

-paid). Wspomniany na wstępie 
„rok mobile” wydaje się trwać nie-
przerwanie, należy jednak pamiętać, 
że szybki wzrost może powodować  

skłonność do błędów, które w konse-
kwencji będą trudne do naprawienia.  
Bieżący rok będzie dla sporej grupy  
podmiotów czasem próby, choć –  
w oczekiwaniu na standardy badaw-
cze i reklamowe – trudno obecnie do-
strzec tych najbardziej zagrożonych. 

Rosnąca świadomość użytkowni-
ków dotycząca wielofunkcyjności 
smartfonów pozwala wnioskować, 
że równie szybko zmieni się osta-
teczny sposób konsumpcji mediów, 
nie tylko tych drukowanych, ale rów-
nież radia i telewizji. Nie oznacza to 
ich upadku, ale zapewne wymusi na 
nich konieczność adaptacji i, w nie-
jednym przypadku, zmianę modelu 
biznesowego. Nie chodzi tu również 
o rewolucję w sposobie dostarczania 
tej samej treści na tablet czy telefon. 
Użytkownicy oczekują dziś o wie-
le bardziej kompaktowych forma-
tów, dostosowanych do właściwego 
interfejsu, jak i ilości treści. Zmie-
nia się bowiem charakter interakcji 
z mediami. Ten trend zapoczątkowa-
ły media społecznościowe, smartfo-
ny są natomiast kolejnym, o wiele 
bardziej zintensyfikowanym sposo-
bem kontaktu odbiorcy z autorem. 
Ta zmiana, najszybciej dziś widoczna  
w mediach w formie przesyłanych 
przez odbiorców zdjęć czy filmów, 
odwraca ich rolę, czyniąc internau-
tów jednocześnie autorami i odbior-
cami treści. Pozostaje więc czekać, aż 
nawyk aktywności w mediach za po-
średnictwem smartfona przeniesie 
się na inne, bardziej codzienne przy-
zwyczajenia, zmieniając je. Najpraw-
dopodobniej już nieodwracalnie.● 

Źródło:	IAB	Polska	Mobile,	OPI/PBI,	grudzień	2014;	 
świadomi	użytkownicy	smartfonów,	N=861.

Aplikacje wykorzystywane w smartfonach



 
 
 
 
 
 
 



Komfortowa obsługa aplikacji 
za pomocą poleceń głosowych

Unikalne rozwiązania
biometryczne pozwalające
logować się za pomocą głosu

Potrójna możliwość płatności 
za rachunek: OCR, QR kod, 
odczyt PDF

Zakładanie rachunków 
za pomocą OCR dowodu 
osobistego

Aplikacja w pełni zintegrowana 
z systemem bankowości
internetowej

Dostępna na platformy Android 
i Apple iOS

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I MOBILNA BIZ ONLINE

Pełny dostęp transakcyjny w aplikacji mobilnej

Przyjazny interfejs graficzny zarówno w aplikacji 
internetowej jak i mobilnej

Wspólny formularz do przelewów krajowych 
i europejskich (SEPA)

Połączenie funkcjonalności i innowacyjności 
rozwiązań serwisu i aplikacji

Jako pierwsi na rynku wdrożyliśmy biometrię głosową

Jako jedni z pierwszych zastosowaliśmy technologie 
OCR

Jako jedni z pierwszych wprowadziliśmy nowoczesną 
bankowość mobilną i wciąż dodajemy nowe 
funkcjonalności

!
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 W ZESZŁOROCZNYM  raporcie IAB 
Polska wśród kluczowych dla rozwo-
ju rynku mobilnego w Polsce barier 
o charakterze społeczno-edukacyj-
nym oraz infrastrukturalno-tech-
nicznym wyróżniono: 
•   brak standardu dla płatności mo-

bilnych,
•   niską świadomość użytkowników 

znoszenie niektórych barier – spo-
walniających i ograniczających roz-
wój biznesu mobilnego w Polsce. Ry-
nek nie pozostaje jednak wolny od 
wyzwań i ograniczeń. Niniejsza ana-
liza poświęcona jest zmianom, jakie 
nastąpiły w ciągu ostatniego roku 
pod kątem tworzenia szans dla roz-
woju biznesu mobilnego w Polsce.

Postępujące zjawisko 
multiscreeningu
Coraz popularniejsze staje się korzy-
stanie z kilku urządzeń w ciągu dnia 
bądź jednocześnie. Na wzrost kon-
sumpcji internetu mobilnego wska-
zują m.in. dane gemiusRanking. Wy-
nika z nich, że w latach 2012–2014, 
rok do roku, obserwowano dyna-
miczny wzrost udziału odsłon non-

-PC w polskiej sieci (udział ten wyno-
sił odpowiednio 3,8 proc., 8,3 proc.  
i 11,6 proc.). W pierwszych tygo-
dniach tego roku odsłony za po-
średnictwem smartfonów, tabletów,  
telewizorów i konsol stanowiły już 
13,6 proc. wszystkich odsłon, co 
oznacza, że jest ich niemal trzy-
krotnie więcej niż 2 lata wcześniej. 

Mobile w procesie 
zakupowym
Zauważalnym zjawiskiem jest mi-
gracja usług do aplikacji i stopnio-
we zastępowanie klasycznych me-
tod dystrybucji dostępem za pomocą 
smartfona czy tabletu. Jego zasięg  
i nasilenie są zróżnicowane, a ada-
ptacja najszybciej postępuje w dzie-
dzinach do tego predestynowanych:
•   zamawianie jedzenia i artykułów 

spożywczych,
•   zakup aplikacji i gier,
•   zakupy przez internet,
•   zakup elektronicznej prasy,
•   opłaty parkingowe i drobne płat-

ności, zakup biletów,
•   przelewy bankowe,
•   dostęp do treści audiowizualnych.  

Płatności mobilne
W lutym tego roku stworzony został  

– przez sześć banków założycielskich  

dotyczącą możliwości wykorzysta-
nia urządzeń mobilnych,

•   niedostateczną jakość bezprzewo-
dowych sieci teleinformatycznych,

•   niewłaściwe planowanie rozwią-
zań informatycznych.

Do optymalnego tempa rozwojowe-
go jeszcze daleko, jednak obserwu-
je się znaczące osłabienie czy wręcz 

Penetracja urządzeń mobilnych wciąż rośnie. Zgodnie  
z danymi IAB Polska pod koniec grudnia 2014 roku  
69 proc. polskich internautów korzystało ze smartfonów 
(co dorównuje nasyceniu rynku laptopami), a 27 
proc. używało tabletów. W najbliższych dwóch latach 
przewiduje się dalszy wzrost korzystania z urządzeń 
mobilnych, przy czym tempo to ulegnie osłabieniu,  
a wskaźniki penetracji ustabilizują się.

Trendy rozwojowe – 
potencjał i bariery
KAZIMIERZ PIEKARZ – CEO, Upgrade Marketing

Dynamika wzrostu liczby urządzeń mobilnych wśród polskich 
internautów w wieku 15+

Źródło:	Raporty	IAB	Polska	Mobile	–	2012’Q4,	2013’Q4,	2014’Q4;	2015	i	2016	–	estymacja.
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do płatności i innych działań ban-
kowych w telefonie. Rzeczywiste 
tempo adaptacji tej usługi będzie 
można określić w najbliższych mie-
siącach.1 Potencjał rynku mobilne-
go dostrzegł także operator najwięk-
szego polskiego serwisu aukcyjnego  

użytkowników banku, a łączna liczba  
pobrań aplikacji przekroczyła 1 mln.  
Biorąc pod uwagę, że z bankowości  
mobilnej korzysta na chwilę obec-
ną 3,5 mln osób, a liczba ta cały czas  
dynamicznie rośnie, nowa platforma  
powinna przekonać część Polaków  

spółki Polski Standard Płatności  
(PKO Bank Polski, mBank, ING Bank 
Śląski, Bank Zachodni WBK, Bank 
Millennium i Alior Bank) – system 
BLIK. Zbudowany został on na bazie 
aplikacji PKO Banku Polskiego, z któ-
rej do tej pory skorzystało 250 tys. 

Maksymalne ceny roamingu w latach (ceny w EUR bez VAT)

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0
Rozmowy	wychodzące Rozmowy	przychodzące SMS	wychodzący Transfer	(MB)

0,24

0,07 0,08

0,45

0,19
0,05 0,06

0,2
0,29

0,08 0,09

0,7

   1 lipca 2012          		1	lipca	2013									 		1	lipca	2014

Źródło:	Komisja	Europejska,	20	stycznia	2015	r.		
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Świadomość 
posiadanych urządzeń
Hamulcem rozwojowym rynku mo-
bile online nadal pozostaje niski po-
ziom wiedzy na temat posiadanych 
urządzeń i ich możliwości. Nieświa-
domi użytkownicy zdecydowanie 
rzadziej wykorzystują smartfony do 
łączenia się z internetem – jedynie 
22 proc. robi to codziennie lub pra-
wie codziennie, podczas gdy w przy-
padku osób świadomych odsetek ten  
wynosi 65 proc. Widoczna jest także 
znacząca dysproporcja w wykorzy-
staniu produktów i usług. Przykła-
dowo, 44 proc. świadomych użyt-
kowników wśród najczęstszych 
aktywności online w smartfonach 
wymienia obsługę poczty e-mail, zaś 
wśród pozostałych odsetek ten wy-
nosi 14 proc. Mimo widocznych po-
zytywnych zmian (w 2014 roku świa-
domość wzrosła z 64 do 76 proc.), 
warto inwestować w edukację użyt-
kowników. Dysponują oni bowiem 
relatywnie wysoką siłą nabywczą.● 

z całą pewnością ożywi rynek euro-
pejski. Warto również podkreślić, że 
pod koniec grudnia 2014 roku prezes 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
opublikował listę uczestników za-
kwalifikowanych do II etapu aukcji 
na rezerwację 19 częstotliwości znaj-
dujących się w tzw. dywidendzie cy-
frowej. Decyzje dotyczące ich rozdy-
sponowania powinny zapaść w ciągu 
bieżącego roku, co na pewno uła-
twi rozwój szerokopasmowego do-
stępu do internetu, przede wszyst-
kim poza aglomeracjami miejskimi.

Rozwiązania 
informatyczne
Wzrost penetracji smartfonów na-
pędza produkcję aplikacji mobil-
nych na potrzeby firm i konsumen-
tów, dzięki czemu rozwijają się tzw. 
software-house i firmy programi-
styczne. Niestety, niedobór progra-
mistów oraz innych specjalistów 
mobilnych, którzy znaleźli zatrud-
nienie poza granicami Polski, na-
dal stanowić będzie główne wy-
zwanie dla większości podmiotów 
działających na rodzimym rynku. 

Allegro, uruchamiając płatności mo-
bilne we współpracy z PayU. Według 
serwisu, do tej pory aplikacja została 
pobrana przez mniej więcej 1 mln lu-
dzi. Wejście do Polski gigantów prze-
wozów osobowych (Uber, myTaxi), 
predestynowanych do wykorzysty-
wania urządzeń mobilnych, również 
wydaje się być początkiem dyna-
micznego rozwoju całego polskiego 
rynku mobilnych zakupów i opłat.  

Mobilny internet
Walka o użytkowników usług szyb-
kiego dostępu do internetu LTE trwa.  
Do telekomów dołączyli bowiem ope-
ratorzy kablowi i telewizyjne plat-
formy satelitarne, co intensyfikuje  
i zaostrza konkurencję, na czym zy-
skują odbiorcy usług. Ponadto od 
1 lipca 2014 roku, zgodnie z rozporzą-
dzeniem Parlamentu Europejskiego  
i Rady UE, obniżony został roaming 
w Europie – wprowadzono niższe 
stawki rozliczeń między operato- 
rami i nowy maksymalny poziom  
cen detalicznych. Zaplanowane na  
15 grudnia 2015 roku zakończenie  
pobierania opłat roamingowych  

Wybrane aktywności w smartfonach podejmowane najczęściej przez świadomych i nieświadomych  
użytkowników tych urządzeń

nawigacja, mapy
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obsługa	bankowości	online
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robienie	zakupów	przez	internet
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Rynek w Polsce 
W ciągu ostatniego roku w Polsce 
liczba aktywnych kart SIM wzrosła 
o 1 mln (2 proc. rok do roku), osią-
gając pod koniec grudnia 2014 roku 
wynik 57,6 mln.1 Penetracja telefo-
nii komórkowej przy 38,5 miliono-
wej populacji wyniosła zatem 149,6 
proc. Wzrost ten świadczy o silnym 
nasyceniu rynku, choć jednocześnie 
obserwuje się stały wzrost zaintere-
sowania smartfonami – już co dru-
gi telefon posiada dotykowy ekran 
oraz możliwość instalacji aplikacji. 
Według IAB Polska na koniec 2014 
roku penetracja tego typu urządzeń 
wśród polskich internautów osiągnę-
ła 69 proc., a z szacunków PwC2 wy-
nika, że w zeszłym roku liczba tych 
urządzeń wzrosła do 27 mln sztuk 
wobec 22 mln w 2013 roku. Zdecy-
dowanie większą dynamiką wzrostu 
charakteryzuje się rynek tabletów – 
do końca 2014 roku ich liczba miała  

dynamicznie na całym świecie, co 
wpływa na skrócenie cyklu życia 
produktów z tej kategorii. Komuni-
kacja staje się tańsza, bardziej efek-
tywna, wzbogacona jest też o nowe 
funkcjonalności. Wspólnym mia-
nownikiem rozwoju jest internet, 
a przede wszystkim proces cyfry-
zacji. Według najnowszego rapor-
tu „We Are Social” na świecie jest po-
nad 3 mld internautów i aż 3,6 mld 
użytkowników telefonów komór-
kowych (przy penetracji na pozio-
mie 51 proc.).3 Strony WWW nadal 
najczęściej przeglądane są za po-
średnictwem komputera stacjonar-
nego oraz laptopa (62 proc. ruchu), 
ale już prawie jedna trzecia odsłon 
(31 proc.) dokonywanych jest po-
przez telefon, a 7 proc. przez tablet. 
Ruch mobilny zanotował największy 
wzrost w skali roku, który wyniósł 
39 proc. Polska znajduje się zdecy-
dowanie powyżej globalnej średniej. 

Główną zaletą urządzeń mobilnych 
jest możliwość korzystania z aplika-
cji, których w zeszłym roku pobrano 
około 179 mld.4 Dużą popularnością 
cieszą się te, które służą do obsługi 
serwisów społecznościowych – tylko 
w 2014 roku z tej wersji Facebooka 
skorzystało na świecie 399 mln użyt-
kowników. W Polsce przodują apli-
kacje dotyczące nawigacji, radia oraz 
rozrywki (jakdojade, openfm, allegro, 
yanosik, cb radio chat, navi expert)5. 
Jak wynika z badania IAB Polska 
Mobile największym zainteresowa-
niem cieszą się aplikacje bezpłatne.

Kluczowi gracze  
na rynku producentów
Według IAB Polska rynek smartfo-
nów należy do Samsunga (38 proc. 
udziału wskazuje na zdecydowa-
ną dominację).6 W skali globalnej 
natomiast pozycja lidera, również 
piastowana przez tego gracza, jest 
zagrożona przez Apple. Choć w uję-
ciu rocznym Samsung jest liderem, 
w trzecim kwartale 2014 roku obie 
firmy sprzedały tyle samo urządzeń – 

wynieść 4 mln sztuk. Rośnie także 
popularność phabletów, urządzeń 
łączących funkcjonalność smartfo-
na z tabletem o przekątnej ekranu 
5,5-6,9''. Duże nadzieje wiąże z nimi 
Apple, wprowadzając do sprzedaży 
model iPhone 6 w wersji Plus. Warto 
jednak zauważyć, że rosnąca popu-
larność phabletów może wpłynąć na 
wyhamowanie sprzedaży tabletów. 

Głównym motorem tych wszyst-
kich korzystnych wyników jest 
atrakcyjna cena internetu mobilne-
go. Zgodnie z estymacjami UKE we 
wrześniu 2014 roku przeciętnie za 
transfer 1 GB danych w przedzia-
le limitowym ponad 30 GB polscy 
użytkownicy płacili 0,66–2,60 zł.

Ujęcie globalne 
Proces globalizacji wpływa na zno-
szenie barier telekomunikacyjnych. 
Technologie mobile rozwijają się  

Malejące ceny urządzeń mobilnych wraz 
z postępującym równocześnie procesem cyfryzacji 
wpływają na systematyczny wzrost wartości rynku 
mobile. Coraz tańsza oraz wzbogacana w nowe 
funkcjonalności komunikacja sprawia, że globalna 
sprzedaż telefonów typu smartfon na koniec  
2015 roku zamknie się najprawdopodobniej na 
poziomie 1,5 mld sztuk, a udział urządzeń mobile 
w generowanym ruchu sieci będzie nadal  
dynamicznie rosnąć.

Rynek urządzeń 
mobilnych w Polsce 
i na świecie
MARTA GRODNER – Senior Marketing Manager, Ad!Vice
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Jeżeli ta wzrostowa tendencja 
utrzyma się i w tym roku, prawdo-
podobnie 1,4 mld urządzeń znaj-
dzie kolejnych nabywców. Zda-
niem ekspertów IDC, średnia cena 
będzie się stopniowo zmniejszać.

Coraz istotniejszą rolę odgrywa moż-
liwość połączenia z internetem za 
pośrednictwem urządzeń mobilnych.  
Według Cisco ruch przez smartfony 
stopniowo będzie wypierał korzy-
stanie z sieci przez inne urządzenia. 
W tym kontekście dużego znacze-
nia nabiera zjawisko multiscreenin-
gu. Duży potencjał stanowi też rynek 
wearable devices, elementów garde-
roby łączących się z siecią, bankowo-
ści mobilnej oraz systemu płatności 
mobilnych. To tylko niektóre z przy-
kładów rozwoju segmentu mobile.●

Od dłuższego czasu obserwuje się  
rywalizację Google z Apple, gdzie 
pierwszy z graczy jest zdecydowanym  
liderem. Według szacunków Strategy 
Analytics, 80 proc. urządzeń pracu-
je na jego systemie, czyli Androidzie. 
Według IAB Polska dominuje on rów-
nież na polskim rynku smartfonów 
i tabletów (odpowiednio: 73 proc. 
i 69 proc. wspomnianych urządzeń).

Szanse
Według IDC na świecie w 2014 
roku sprzedano 1,3 mld smartfo-
nów, co stanowiło wzrost o 26,3 
proc. w porównaniu z rokiem 2013.8  

74,5 mln.7 Najnowsze modele mar-
ki z kultowym jabłkiem – iPhone 6 
oraz iPhone 6 Plus biją rekordy po-
pularności mimo afery „bend-gate”. 
Apple jest również światowym lide-
rem (wg szacunków IDC) w przy-
padku tabletów, sprzedając w 2014 
roku 12,3 mln iPadów. Na drugim 
miejscu znalazł się Samsung (lider 
na polskim rynku wg IAB Polska), 
na trzecim – ASUS. Wśród nich 
wzrost odnotował jedynie Samsung 
na poziomie 5,6 proc. rok do roku. 

Wpływ na rozwój rynku mobile mają 
też producenci oprogramowania.  

1.	 Główny	Urząd	Statystyczny.
2.	 PwC,	Media	and	Entertainment	 
Outlook,	2013.
3.	 We	Are	Social,	styczeń	2015.
4.	 Statista	–	Mobile	Apps	Usage,	2014.
5.	 	http://mamstartup.pl/
6.	 Por.	Spiders	Web,	Rynek	smartfonów	
2014.
7.	 Strategy	Analytic.
8.	 IDC	Worldwide	Quarterly	Mobile	Pho-
ne	Tracker,	2015.

Liczba użytkowników internetu na świecie według urządzeń (mln)

Udział połączeń smart w połączeniach mobilnych (seria dolna)

Źródło:	Cisco,	Visual	Networking	Index:	Global	Mobile	Data	Traffic	Forecast,	2014–2019;	
luty	2015.
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Intensyfikacja konsumpcji
Według PBI/Gemius Megapanel, na 
koniec 2014 roku internauci gene-
rowali miesięcznie około 2,5 mld 
odsłon przy użyciu urządzeń mo-
bilnych. Liczba ta stale rośnie – od 
marca 2011 roku ich wartość rok-
rocznie ulega podwojeniu. W tym 

miesięcznie, surfując w interne-
cie przy użyciu smartfonów i table-
tów. Warto jednak podkreślić, że 
powoli zmienia się styl korzysta-
nia z mobilnego internetu. Nabie-
ra on cech konsumpcji impulsowej – 
użytkownicy oglądają coraz więcej 
stron i materiałów, jednak poświę-
cają mniej czasu na jednorazową wi-
zytę. Przed rokiem przeglądali stro-
ny średnio przez minutę, w chwili 
obecnej zajmuje im to nieco ponad 
45 sekund. Warto w tym względzie 
mieć na uwadze wspomniane staty-
styki, gdyż atrakcyjność oraz wyso-
ka użyteczność treści prezentowa-
nych w internecie mobilnym mogą 
przyczynić się do zatrzymania na 
dłużej użytkownika przed ekranem.

Korzystanie z internetu 
mobilnego
Większość użytkowników mobilne-
go internetu stanowią mężczyźni 
oraz osoby młode. W odróżnieniu 
od „typowych internautów” częściej 
łączą się oni z siecią, czytają prasę 
cyfrową, a także intensywniej od-
twarzają materiały audio i wideo 
(oglądają TV online, VoD, słuchają 
muzyki i radia internetowego). Chęt-
niej też korzystają z portali społecz-
nościowych. Ich sposób konsumpcji 
treści nie różni się jednak znaczą-
co od internautów „niemobilnych”. 
Podobnie jak w przypadku kompu-
terów, swoje telefony i tablety naj-
częściej wykorzystują do sprawdza-
nia poczty, wyszukiwania informacji 
oraz korzystania z portali społecz-
nościowych. Ponadto mobilność 
tych urządzeń sprawdza się przy po-
szukiwaniu określonych miejsc (lo-
kalizatory, mapy) oraz korzysta-
niu z bankowości elektronicznej. 

Internauci mobilni chętnie prze-
łączają się między urządzenia-
mi, a każde z nich towarzyszy in-
nym aktywnościom i porom dnia.1 
Rano częściej korzystają ze smartfo-
na, w ciągu dnia dominującym urzą-
dzeniem jest komputer, natomiast  

roku strony mobilne odwiedza-
no 18 mln razy, 3 lata później licz-
ba ta wzrosła 14-krotnie. Podobnie 
jak w przypadku odsłon, również 
czas spędzany przez internautów na 
stronach mobilnych systematycznie 
rośnie. W chwili obecnej użytkow-
nicy poświęcają ponad 30 godzin  

Od kilku już lat przedstawiciele różnych branż 
związanych z rynkiem mobilnym wieszczą, że kolejny 
rok będzie wreszcie „rokiem mobile”. Obserwując 
jednak rozwój tego środowiska, można raczej 
stwierdzić, że mamy do czynienia z „erą mobile”, która 
trwa już od kilku lat, stopniowo obejmując kolejne 
obszary. Ekspansja ta nie wynika wyłącznie z działań 
operatorów telekomunikacyjnych czy potrzeb samych 
użytkowników. Konsumpcja internetu mobilnego 
w Polsce stale rośnie i nic nie wskazuje na to, by proces 
ten miał w najbliższym czasie wyhamować.

20

Konsumpcja internetu 
mobilnego
JOANNA CIEMNIEWSKA – Specjalista ds. badań, Polskie Badania Internetu

Liczba odsłon na stronach mobilnych (mld)
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się również zachowania użytkowni-
ków. Dzięki coraz szybszemu trans-
ferowi danych, będą mogli oni po-
bierać i wysyłać coraz więcej treści, 
a przeciętny użytkownik smartfona 
w 2019 roku będzie generował mie-
sięcznie pięciokrotnie więcej ruchu 
niż to ma miejsce dzisiaj. W 2014 
roku internauci oglądali wideo śred-
nio przez 3 godziny miesięcznie, tyle 
samo godzin poświęcili na słuchanie 
materiałów audio. Wedle szacunków 
Cisco w 2019 roku czas obydwu ak-
tywności ma wzrosnąć dziesięcio-
krotnie, do 30 godzin w miesiącu. 
W ciągu najbliższych lat użytkowni-
cy będą pobierać również coraz wię-
cej aplikacji – średnio liczba ta wzro-
śnie z 4 do 20 miesięcznie. Na tym 
tle najmniej zmian zaobserwuje się 
w przypadku liczby przeprowadzo-
nych wideo-rozmów. Pozostanie 
ona na poziomie 10 miesięcznie.● 

Co czwarty właściciel smartfona  
i ponad połowa właścicieli tabletów 
udostępnia je innym osobom2 – naj-
częściej współdzielą je osoby posia-
dające dzieci oraz będące w stałych 
związkach. Wyrazistość tej tenden-
cji pozwala zatem wnioskować, że 
tablet – podobnie jak np. telewi-
zor – traktowany jest jako urzą-
dzenie wspólne dla gospodarstwa 
domowego. GlobalWebIndex za-
uważa, że w krajach, w których in-
ternet zyskuje na popularności, 
właściciele urządzeń mobilnych 
chętniej dzielą się nimi z innymi. 

Oczekiwania
Globalne trendy przewidują stały 
wzrost liczby użytkowników urzą-
dzeń mobilnych.3 Do 2019 roku ich 
liczba ma przekroczyć 5,2 mld (w tej 
chwili  jest ich około 2 mld). Jed-
nocześnie będą oni korzystać z co-
raz większej liczby urządzeń podłą-
czonych do internetu. Pod koniec 
2014 roku na jedną osobę przypa-
dało średnio 1,7 sztuki, za 5 lat bę-
dzie to już 2,2 urządzenia. Zmienią 

wieczór spędzają przy tablecie. Co 
szczególnie wyróżnia smartfony i ta-
blety na tle komputerów, to nie tylko 
ich mobilność, ale i możliwość korzy-
stania z aplikacji. Ich użytkownicy 
instalują średnio 9 aplikacji, rzad-
ko zdarza się, by urządzenie miało 
wgrane tylko te zainstalowane fa-
brycznie. Według badania IAB Polska 
Mobile 2014’Q4, 71 proc. użytkowni-
ków smartfonów korzysta z bezpłat-
nie ściąganych aplikacji, podczas gdy 
64 proc. wybiera opcje preinstalowa-
ne, które służą im do „bycia na bieżą-
co”, rozrywki i kontaktów z innymi.  

Tablet i smartfon
Internet mobilny staje się dla użyt-
kowników coraz ważniejszym na-
rzędziem, a ponad połowa z nich 
korzysta z niego codziennie. War-
to zwrócić uwagę, że po tablet sięga 
się zdecydowanie rzadziej, a tylko co 
trzeci właściciel tego urządzenia ko-
rzysta z niego codziennie. Urządze-
nia te często traktuje się jako bardziej 
osobiste niż PC i nie są one tak bar-
dzo współdzielone jak komputery.  

1.	 comScore	Device	Essentials,	2013
2.	 GlobalWebIndex	2014.
3.	 Cisco	VNI	Global	Mobile	Data	Traffic	
Forecast,	2014-2019.
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Rynek globalny
Według szacunków „PwC Global 
Entertainment and Media Outlook 
2014–2018” przychody rynku rekla-
my mobile na świecie w 2014 roku 
przekroczyły przychody rynku in-
ternetowych ogłoszeń reklamowych  
(classifieds) i stały się trzecim naj-
większym kanałem reklamy inter-
netowej w skali globalnej. Jednak po 
czterech bardzo intensywnych pod 
względem rozwoju tego segmentu 
latach (2010–2013), napędzanych 
w dużej mierze przez premierę iPa-
da, roczny wzrost przychodów spada 
do poziomu obserwowanego przed 
wprowadzeniem tego urządzenia.

Stopień nasycenia rynku
Obserwowane i szacowane zmiany  
dynamiki w segmencie przychodów 

2014–2018” wartość rynku rekla-
my mobile będzie nadal rosła. Do 
końca 2018 roku prognozuje się, 
że wskaźniki dynamiki dotyczące 
wartości segmentu reklamy mobil-
nej będą przynajmniej dwucyfro-
we. W Polsce tempo to jest zgod-
ne z trendem europejskim oraz 
światowym, jednak jego dynami-
ka różni się w zależności od regionu.

Reklama mobilna w Polsce
IAB Polska/PwC AdEx jest cyklicz-
nym pomiarem wartości wydatków 
na reklamę internetową. Jego wyni-
ki stały się standardem rynkowym 
i bazą dla innych analiz wydatków 
reklamowych. Interpretując dane 
AdEx należy wziąć pod uwagę przy-
jętą w badaniu definicję reklamy mo-
bilnej, która obejmuje głównie kla-
syczne formaty reklamy cyfrowej: 
•   display, czyli szeroko rozumianą 

reklamę graficzną, do której nale-
żą formaty standardowe (wbudo-
wane w treść strony bądź wyświe-
tlane na warstwie, akcje specjalne, 
sponsorowanie treści itp.), a tak-
że Rich Media oraz wideo online, 

•   SEM (reklama w wyszukiwarkach 
i sieciach kontekstowych), 

•   ogłoszenia (w tym Yellow-Pages 
i reklama w komunikatorach), 

•   e-mail. 

Badanie to jest więc pomiarem in-
ternetowej reklamy mobilnej, nie 
zaś całej komunikacji realizowa-
nej za pomocą urządzeń przeno-
śnych. Z tego powodu w definicji nie 
uwzględniony został tzw. push, któ-
ry obejmuje takie formaty jak SMS. 
To klasyczny już typ komunikacji do-
stępny w urządzeniach przenośnych, 
jednak z perspektywy wartości ryn-
ku internetowego – a na tych wydat-
kach skupia się AdEx – w metodolo-
gii badania nie został uwzględniony. 

Wartość polskiego rynku
W AdEx biorą udział wiodące fir-
my internetowe, np. wydawcy, sie-
ci reklamowe, domy mediowe, które  

z reklam w urządzeniach mobilnych  
na świecie i w poszczególnych re-
gionach są istotnie skorelowane 
z nasyceniem rynków światowych 
urządzeniami mobilnymi z dostę-
pem do szerokopasmowego inter-
netu – przede wszystkim tableta-
mi i smartfonami, a także z rosnącą 
liczbą użytkowników portali spo-
łecznościowych oraz licznych apli-
kacji mobilnych. Polski rynek na 
tle świata wydaje się być dojrzały i – 
mimo rosnącego nasycenia i ograni-
czonych już możliwości wzrostu 
przychodów w dotychczasowym 
tempie – nadal gwarantuje zyskow-
ność tego segmentu reklamy, tak-
że dzięki rozwojowi technologii LTE.

Według szacunków „PwC Global 
Entertainment and Media Outlook  

Segment reklamy mobile jest jednym z najszybciej 
rozwijających się rodzajów reklamy internetowej 
zarówno na świecie, jak i w Polsce. Według danych 
finansowych zaraportowanych do badania IAB 
Polska/PwC AdEx w 2012 roku wartość tego 
segmentu w Polsce wyniosła 14 mln zł, w kolejnym – 
27 mln zł, a już tylko w pierwszych trzech kwartałach 
2014 roku – 23 mln zł. Szacunki wskazują, że wartość 
tego rynku jest znacznie większa, choć znaczna 
część przychodów nie jest raportowana przez 
globalnych graczy.
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Dynamika i wartość 
rynku reklamy  
mobilnej
EWA SZCZĘSNA – Assistant Manager, Assurane (PwC)

PAWEŁ KOLENDA – Dyrektor ds. badań, IAB Polska
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Mld USD 2011 2012 2013 2014 2015

Europa 0,9 1,7 2,8 3,7 5,6

USA 1,6 3,4 7,1 9,8 12,6

Azja	i	Pacyfik 2,3 3,0 4,1 5,2 6,4

Świat 4,9 8,2 14,1 18,9 23,8

potrzeby tego raportu policzono 
ich potencjał reklamowy, aby osza-
cować całkowitą wartości rynku re-
klamy mobilnej online. W tym celu 
stworzono model, na który złożyły 
się dane finansowe zaraportowane 
przez domy mediowe (w tym udział 
zysków z kanału mobilnego w rozbi-
ciu na poszczególnych graczy), esty-
macje IHS (współpracującego z IAB 
Europe i szacującego wartość Fa-
cebooka) oraz dane zaraportowa-
ne do AdEx przez rodzimy rynek. 

W wyniku analizy oszacowano, że 
w 2014 roku wartość rodzimego ryn-
ku reklamy mobilnej w Polsce wynio-
sła 35–40 mln zł, podczas gdy całko-
wita wartość mogła osiągnąć nawet 
około 100 mln zł więcej. Udział ro-
dzimego rynku w całkowitym torcie 
reklamowym mobile wyniósł zatem 
około jednej czwartej w porówna-
niu do około 40 proc. w roku wcze-
śniejszym. Spadek udziału wynika 
ze stopniowego wyhamowywania 
dynamiki na rodzimym rynku (po 
trzech kwartałach 2014 roku wynio-
sła ona 28 proc. rok do roku), pod-
czas gdy globalni gracze zanotowali 
wspólną dynamikę jeszcze na pozio-
mie trzycyfrowym (ponad 100 proc.). 

Obserwując rosnącą konsumpcję 
internetu mobilnego, można spo-
dziewać się dalszego dynamicznego  
rozwoju tego kanału komunikacji. 
Jednocześnie, biorąc pod uwagę na-
sycanie rynku smartfonami i table-
tami, a także wyhamowywanie dy-
namiki (wynikające z tzw. efektu 
dużej bazy), tempo rozwojowe re-
klamy mobilnej online będzie się 
stopniowo zbliżać do dynamiki cha-
rakterystycznej dla całego rynku 
reklamy internetowej. Scenariusz 
ten zakłada normalizację rynku 
urządzeń mobilnych. Nie wiado-
mo wszakże, czy rozwój technolo-
gii nie przyniesie kolejnych rozwią-
zań – choćby w duchu Internet Of 
Things – które mogą jeszcze bar-
dziej zrewolucjonizować ten rynek.● 

rynku, jednak segment mobile 
uwzględniał tylko cząstkowe kwoty,  
obejmujące przepływy finansowe 
księgowane przez innych uczest-
ników badania. Biorąc pod uwagę  
rosnącą rolę usług tych graczy 
w konsumpcji treści mobilnych, na  

raportują swoje dane finansowe. Ist-
nieje jednak grono podmiotów, np. 
Facebook czy Google (w tym YouTu-
be), które – na mocy globalnej stra-
tegii – nie biorą udziału w badaniach 
finansowych. Dotychczas w AdEx 
szacowana była ich wartość w całości  

Globalny rynek reklamy mobile online (mld USD)

Wartość reklamy mobilnej w Polsce (mln zł) – dane zaraportowane 
przez rodzimy rynek oraz szacunki przychodów globalnych graczy

Dynamika wydatków na reklamę mobilną online w Polsce –  
rodzimy rynek, bez przychodów globalnych graczy

Źródło:	PwC	Global	Entertainment	and	Media	Outlook	2014–2018.
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Czy bankowość 
mobilna rozwija się 
w oczekiwanym tempie?
Popularność bankowości interneto-
wej, po 15 latach istnienia, osiągnę-
ła w Polsce poziom 55 proc. wśród 
klientów banków. Przewrót, jaki 
dokonał się w tym zakresie (kolej-
ki i niemiła obsługa vs. samoobsłu-
ga 24h, wysokie opłaty vs. konto za 
0 zł) jest nieporównywalny z głoszo-
ną rewolucją mobile. Z bankowości 
mobilnej, istniejącej mniej więcej od 
5 lat, korzysta około 15 proc. klien-
tów. Tempo rozwoju jest więc podob-
ne, jednak porównując rozwój tech-
nologii w latach 90. i po 2010 roku 
można oczekiwać, że adaptacja mo-
bilności będzie postępowała dużo 
szybciej. Choć teoretycznie nowo-
czesne technologie są wszechobec-
ne, istnieją jednak bariery, które ten 
rozwój ograniczają. Odnosząc bieżą-
cą sytuację do schematu dyfuzji in-
nowacji okazuje się, że bankowość 
mobilna w chwili obecnej jest na naj-
trudniejszym etapie (patrz wykres). 
Kanał ten bowiem powinien przy-
ciągać szerokie grono użytkowników, 
a nie tylko entuzjastów nowinek 
(tzw. innovators i early adopters).  

jest wybranie najważniejszych funk-
cjonalności, pól, literałów, opcji wy-
boru itp. Działanie to powinno być 
bardzo precyzyjne i poparte dobrą 
znajomością scenariuszy użycia. 
Niewskazane jest też kopiowanie 
wszystkich dostępnych funkcjonal-
ności. Ekrany powinny być proste, 
zrozumiałe, bez zbędnych informa-
cji, które mogą wprowadzać chaos. 
Najlepiej, aby wszystko mieściło się 
na jednym ekranie, a każdą operację 
dało się wykonać w ciągu 30 sekund 
(tzw. red light scenarios). Bardzo 
ważny jest przy tym szybki dostęp 
do aplikacji. W mobilnych scenariu-
szach nie można dopuścić do każdo-
razowego, skomplikowanego i cza-
sochłonnego logowania przy użyciu 
znaków specjalnych oraz przełącza-
nia między aplikacjami, aby odczy-
tać hasło SMS. To były główne barie-
ry, które zasygnalizowano w nowej 
aplikacji mBanku. Nie obniżając więc 
bezpieczeństwa, zapewniono usabi-
lity na miarę najpopularniejszych 
aplikacji, wykorzystywanych kilka 
razy dziennie. Saldo rachunku, limit 
karty kredytowej i inne konteksto-
we informacje klienci mogą widzieć 
przed zalogowaniem, natomiast 
do logowania i autoryzacji opera-
cji służy 5-8 cyfrowy PIN. Wszyst-
ko to możliwe jest dzieki temu, że 
urządzenie powiązano z rachun-
kiem przy użyciu metody challenge-

-response. Aplikowanie o nowy pro-
dukt, np. kredyt gotówkowy, to tylko 
jeden ekran, a dodatkowe środki po-
jawiają się na koncie w 30 sekund. 

Pozytywne efekty wprowadzonych  
zmian zaobserwowano już po kilku 
dniach od wdrożenia. Nowa aplikacja 
spowodowała duży wzrost znaczenia 
kanału mobilnego wśród klientów. 
Tym samym mBank zanotował na 
koniec 2014 roku rekordową liczbę 
logowań pochodzących z platform 
mobilnych – ponad 20 proc. Znaczą-
cy jest też fakt, iż nie doszło do „kani-
balizacji” kanałów, gdyż łączna liczba  
logowań tej grupy wzrosła w tym 

Pozyskanie tych ostatnich (inno-
watorów) jest relatywnie proste ze 
względu na ich postawy i zaintereso-
wania, natomiast każda kolejna gru-
pa wymaga otrzymania praktycznych 
korzyści, czy to funkcjonalnych, fi-
nansowych, czy poczucia bezpieczeń-
stwa oraz wsparcia w podjęciu decyzji. 

Kierunki rozwojowe
Aby popularność bankowości mo-
bilnej rosła w jeszcze szybszym 
tempie, należy uwzględnić przede 
wszystkim elementy związane z er-
gonomią, usability i customer expe-
rience, jak i samymi funkcjonalno-
ściami. Klienci często przyznają, że 
korzystanie z aplikacji mobilnych 
jest dla nich niewygodne, nie mają 
potrzeby ich używania i wolą „ban-
kować” przez komputer – nie widzą 
w tym bowiem żadnych dodatko-
wych korzyści. Dzieje się tak dla-
tego, że w chwili obecnej klientom 
oferuje się „mobilną bankowość in-
ternetową”, a nie bankowość mo-
bilną, co stanowi istotną różnicę. 

Zaprojektowanie prawdziwie mobil-
nego interface’u nie jest wcale łatwe. 
W pierwszej kolejności wskazane  

Pomimo faktu, iż tempo adaptacji nowinek 
technologicznych z roku na rok przyspiesza, bijąc 
kolejne rekordy, bankowość mobilna rozwija się 
w tempie bankowości internetowej, która startowała 
15 lat temu. Jakie są tego powody? Co stanowi 
barierę skoro od kilku lat głośno jest o mobilnej 
rewolucji, a mobilne technologie są wszechobecne? 
Co mogą zrobić banki, aby ten trend przyspieszyć?

Bankowość mobilna
ROBERT PIOTR HIBNER – Wicedyrektor,  
Kanały Elektroniczne mBanku, mBank
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okresie prawie dwukrotnie – dzię-
ki mobilności. Dane te ilustrują, 
jak ważny jest proces projektowa-
nia aplikacji w strategii mobilności.

Wsparcie
Równie ważnym elementem wspie-
rającym korzystanie z bankowości 
mobilnej lub zwiększającym jej po-
wszechność są stricte mobilne usłu-
gi dodane, które przekładają się na 
wymierne korzyści. Należą do nich 
przede wszystkim płatności mobilne  
w tzw. POSach (point-of-sale: NFC, 
BLIK) oraz mikropłatności (np. bi-
lety komunikacji miejskiej, parkin-
gi itp.). Są to scenariusze bardzo 
kontekstowe, które nie posiada-
ją alternatywy w postaci kanału in-
ternetowego. Tworzą nowe punkty 
styku z klientem (touch point) i dają  

realną wartość dodaną – szybkość  
i wygodę. Ktoś, kto wcześniej miał 
zupełnie inne przyzwyczajenia, na-
gle dostał wygodne narzędzie do re-
gulowania zobowiązań, dzięki czemu  
nie musi stać w kolejce do kasy czy 
automatu. W podobny sposób po-
winno się myśleć projektując pro-
dukty bankowe. Należy przeanalizo-
wać, które z nich idealnie spełniają 
funkcję „on the go” („w ruchu”). Przy-
kładem mogą być ubezpieczenia. 
Zakup polisy na życie to złożona de-
cyzja, ale wykupienie ubezpieczenia 
turystycznego w drodze na lotni-
sko to dość realny scenariusz. Apli-
kacja mobilna byłaby najlepszym  
do tego miejscem. Urządzenia mo-
bilne są też idealnym łącznikiem ze 
światem – mogą generować istot-
ną wartość poprzez usprawnienie 

procesu obsługi, np. umówienie 
spotkania z doradcą czy sprawdze-
nie długości oczekiwania w kolejce.

Perspektywy
Aby elementy te weszły w życie, do 
przełamania pozostaje najtrudniej-
sza bariera – organizacyjna. Banko-
wość mobilna nadal traktowana jest 
jako kanał uzupełniający, wdraża-
ny w ramach struktur projektowych.  
Obserwując trendy okazuje się jed-
nak, że jest to relatywnie najczęściej 
wykorzystywany kanał bankowy, 
a dynamika i złożoność otoczenia 
mobilnego wymagają elastyczno-
ści, szybkości działania i adaptacji. 
Oceniając obecną sytuację oraz per-
spektywy rozwoju, bankowość mo-
bilną należy rozwijać jak każdy inny 
kanał dostępu i obsługi klientów.● 

Schemat dyfuzji innowacji Aplikacja mBanku  
(przed zalogowaniem,  
kredyt gotówkowy one-click)

Logowania klientów mBanku korzystających z bankowości mobilnej (%)

2,5% 16%
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Źródło:	Diffusion	of	Innovations,	Everett	M.	Rogers Źródło:	materiały	własne	mBank
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 UPOWSZECHNIENIE  telefonów ko-
mórkowych w Polsce miało miejsce 
na przełomie millenium, kiedy to 
telefony stacjonarne dopiero stawa-
ły się dobrem powszechnym. Stop-
niowe ich wypieranie przez coraz 
popularniejsze „komórki” w ciągu 
kilku lat całkowicie zmieniło wiele 
zwyczajów, pozwoliło lepiej zarzą-
dzać czasem oraz zintensyfikować 
relacje międzyludzkie. Za kolejny 
przełom, który dokonał się kilka lat 
temu, uznać można pojawienie się 
na rynku smartfonów. Zaprezen-
towanie w 2007 roku pierwszego 
iPhone’a przez Apple’a okazało się 
prawdziwą rewolucją. Początkowo 

Pokolenie Y 
w świecie mobile
Popularność smartfonów szczegól-
nie widoczna jest wśród młodych 
użytkowników, którym w okresie 
dorastania towarzyszył już telefon 
komórkowy i internet. Według ba-
dań Cisco prowadzonych w 15 kra-
jach z osobami z tzw. Generacji Y  
(18-30 lat), smartfon stanowi inte-
gralną część ich życia. 90 proc. ba-
danych przyznaje, że sprawdzenie 
w nim informacji jest pierwszym 
elementem porannych rutyno-
wych działań, przed ubraniem się, 
zjedzeniem śniadania i umyciem 
zębów. 75 proc. korzysta z nie-
go leżąc w łóżku, a połowa w trak-
cie posiłków z rodziną i znajomy-
mi. 42 proc. twierdzi, że czułoby 
się zaniepokojone „gdyby straci-
ło tę cząstkę własnej osoby”, a co 
czwarty z ich użytkowników więcej 
czasu spędza ze znajomymi online 
(głównie za pośrednictwem smart-
fona) niż w świecie rzeczywistym. 

Aż tak osobisty i emocjonalny sto-
sunek do tych urządzeń nie doty-
czy najmłodszych użytkowników. 
Według badania przeprowadzone-
go na zlecenie FrontRange na mię-
dzynarodowej grupie posiadaczy 
smartfonów, 20 proc. z nich mu-
siałoby otrzymać co najmniej 500 
USD, aby przez tydzień zrezygno-
wać z używania smarftona, a 61 
proc. w ogóle nie wyobraża sobie 
odstawienia go na tak długo.1 Zda-
niem niektórych badaczy nieustan-
ne zanurzanie się w świat internetu 
powoduje zmianę sposobu myśle-
nia. Nasza percepcja, dawniej linio-
wa, obecnie stała się bardziej frag-
mentaryczna. To skutek dostępu do 
ogromnej masy krótkich i powierz-
chownych informacji znacząco ob-
niżających naszą zdolność do dłuż-
szej koncentracji na jednym temacie. 

Bądź mobile albo zgiń
Firmy, które nie potrafią zaadapto-
wać się do dynamicznie zachodzących  

urządzenie to traktowano jako ga-
dżet dostępny dla nielicznych, jed-
nak rozszerzenie oferty przez innych 
producentów oraz upowszechnienie 
coraz szybszego internetu mobilne-
go – w szczególności LTE – spowo-
dowało prawdziwy boom smartfo-
nowy. Ten kilkucalowy przedmiot 
jest podstawowym narzędziem 
nie tylko do komunikacji głosowej 
czy elektronicznej, ale jednocze-
śnie źródłem informacji, albumem 
ze zdjęciami, odtwarzaczem mu-
zyki, prasą, książką, towarzyszem 
aktywności sportowej itp. Obser-
wowane trendy wskazują, że to do-
piero początek mobilnej ekspansji. 

Gdy patrzymy, jak wdrożenie telefonii mobilnej zmieniło 
nasz świat i codzienne życie, trudno uwierzyć, że rynek 
ten istnieje zaledwie 20 lat, na szerszą skalę dostępny 
jest od 15, a smartfony znane są raptem od kilku. 
Widzimy też, jak bardzo ten wynalazek zmienił życie 
współczesnego konsumenta oraz jak mocno oddziałuje 
na relacje społeczne. Nie ma co ukrywać, dziś mobile 
wpływa już na niemal każdą dziedzinę życia.
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tysięcy gier na rynku. Równie istot-
ny jest fakt zmiany modelu bizne-
sowego oferowania treści. Dzisiaj – 
w miejsce dotychczasowej praktyki 
(gdzie klient z góry płacił za aplika-
cję lub grę) – dominuje tzw. model 
freemium. Konsument z reguły na 
początku otrzymuje produkt za dar-
mo, by w trakcie jego używania po-
nosić małe opłaty, szczególnie za 
dodatkowe, zaawansowane funkcje.

Podobna sytuacja miała miejsce, gdy 
wprowadzona została fotografia cy-
frowa. Zmiany tej w porę nie zauwa-
żył Kodak, niegdyś lider tej branży 
(warto przypomnieć, że na Forum 
IAB Polska w 2013 roku o przocze-
niu momentu rozwojowego przez 
Kodaka wspominał Don Strickland – 
członek zarządu Kodak, który został 
potem członkiem zarządu Apple). 
W 1976 roku blisko 90 proc. sprze-
daży klisz oraz 85 proc. aparatów re-
alizowane było właśnie przez tę fir-
mę. W 1988 roku zatrudniała ona 
145 tys. pracowników, a w szczycie 
rozwoju – w roku 1996 – była pią-
tą najbardziej wartościową mar-
ką na świecie. Jej przychody wyno-
siły wówczas 16 mld USD. Rozwój 

na dedykowanych konsolach. W sku-
tek tego firma straciła przychody 
i zyski. Jeszcze w 2008 roku sprze-
dała łącznie 57 mln konsol, by pięć 
lat później roczna sprzedaż ich pro-
duktów spadła aż o 40 mln. Gracze 
nie są już ograniczeni developerami 
związanymi z Nintendo oraz wybra-
nym portfolio tytułów. Mogą czer-
pać ze sklepów takich jak Google 
Play czy iTunes i wybierać w setkach 

zmian na rynku, również w stylu ży-
cia konsumentów, konsumpcji tre-
ści czy charakterze rozrywki, znikają. 
Dlatego ci, którzy nie zauważyli tren-
du „mobile centric” w konsekwen-
cji przeżywają kryzys. Przykładem 
może być Nintendo – producent kon-
sol do gier. Firma ta przeoczyła mo-
ment, w którym gracze – szczegól-
nie ci okazjonalni – zaczęli częściej 
grać na urządzeniach mobilnych niż 1.	 Za:	Dailymail.	

Gęstość telefoniczna w Polsce (liczba abonentów na 100 mieszkańców)

Źródło:	GUS

Aktywności w telefonach – udział poświęcanego czasu (%)

Źródło:	Mobience,	panel	użytkowników	urządzeń	z	systemem	Android;	 
N=1112,	styczeń	2015.
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milionów dostępnych aplikacji klient 
korzystał na telefonie właśnie z na-
szej? Z drugiej strony, jeśli sprze-
dając produkt dla rynku masowego 
nie staramy się promować aplikacji, 
albo wręcz jej nie posiadamy, trud-
no będzie się na nim utrzymać.

Klient dostaje wszystko 
natychmiast
Przekaz musi być niezależny od 
miejsca, w którym jego odbiorca  
się znajduje i od nośnika, z którego 
korzysta. Oglądając ulubiony pro-
gram w TV, widz chce mieć możliwość  

przedsiębiorców, którzy będą po-
trafili dobrze go wykorzystać. Sko-
ro potencjalny klient cały czas ma 
przy sobie dane urządzenie, należy 
właśnie za jego pomocą jak najsku-
teczniej do niego dotrzeć. Z dzisiej-
szej perspektywy widocznych jest już 
kilka mocno zarysowanych trendów. 

Konieczna jest obecność 
na smartfonie/tablecie 
Najłatwiej to zrobić poprzez aplika-
cje. Pytanie – jakie muszą stawiać so-
bie skuteczni marketerzy – brzmi jed-
nak: co zrobić, aby z kilkudziesięciu  

aparatów cyfrowych oraz smartfo-
nów przyczynił się do upadku Ko-
daka – w latach 2003–2011 zwolnił 
on 47 tys. osób, zamknął 13 fabryk 
i 130 punktów realizujących wydru-
ki zdjęć. Kodak nie zauważył nowego 
trendu, przestając liczyć się w bran-
ży. Firmy, które nie dostrzegają czy 
bagatelizują trend mobile, prawdo-
podobnie również znikną z rynku.

Wyprzedzaj zamiast gonić
Należy podkreślić, że tzw. smart-
fonocentryzm konsumentów ofe-
ruje wiele nowych możliwości dla  

Udział poszczególnych producentów w ruchu mobilnym w Polsce (smartfony i tablety)

Źródło:	NetTrack,	MillwardBrown.
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nowych usług ofert przedpłaconych 
dla klientów (tzw. pre-paid), nie ofe-
rują ich, gdyż „doładowania” mogą 
być przeznaczone tylko i wyłącze-
nie na usługi telekomunikacyjne. 
Do dzisiaj bowiem w Polsce nie zo-
stała wdrożona koncepcja zmiany  
doładowań na tzw. multi-purpose 
voucher czy elektroniczny pieniądz. 
Warto również zwrócić uwagę na 
jeszcze jeden problem, czyli nierów-
ne traktowanie podmiotów i fawo-
ryzowanie firm z branży interneto-
wej, które w wielu przypadkach nie 
muszą przestrzegać lokalnych za-
sad prawnych (np. bankowość, te-
lekomunikacja czy farmaceutyki). 

Postęp technologiczny zawsze do-
konuje się szybciej niż zmiany za-
chodzące w prawie. Czy jest jednak 
sens czekać, aż przedsiębiorcom 
uda się wyprodukować dobre jako-
ściowo i sprzedawane na masową 
skalę produkty? Musimy mieć świa-
domość, że bez znaczących zmian 
legislacyjnych, wiele spośród nich 
zostanie zaoferowanych konsu-
mentom o wiele później niż wska-
zywałby na to rynkowy popyt.● 

Trendy i wyzwania
Branża ICT i ekosystem usług powią-
zanych z sektorem rozwiązań mo-
bilnych całkowicie zmienia kolejne 
obszary życia. Wielu przedsiębior-
ców stara się obecnie urzeczywist-
nić wizję cyfrowego społeczeństwa. 
Przykładem mogą być różnego ro-
dzaju innowacyjne przedsięwzię-
cia oraz chęć masowego wdroże-
nia rozwiązań z zakresu e-zdrowia 
czy inteligentnego domu i miasta. 
Pierwsze propozycje są jednak ty-
powo silosowe, niekompletne lub 
zbyt drogie. Niestety w większości  
przypadków hamują je również uwa-
runkowania prawne lub operacyjne. 
Przykładowo – do dnia dzisiejsze-
go większość państw nie umożliwia 
oferowania i honorowania elektro-
nicznych recept. W większości przy-
padków mnożone są też ogranicze-
nia związane z  przetwarzaniem 
danych osobowych i ich współdzie-
leniem między wieloma podmiotami. 

Rozwój wielu produktów ograni-
czony jest również z powodów po-
datkowo-księgowych. Operatorzy, 
mimo chęci wprowadzenia na rynek  

kontynuowania jego oglądania po  
wyjściu z domu lub przełączenia się  
na inne urządzenie, czego zapowie-
dzią były publiczne testy transmisji  
telewizji na urządzenia mobilne  
(w technologii eMBMS), przepro-
wadzone w sierpniu ubiegłego roku 
przez sieć Plus. W konsekwencji, pra-
wie nigdy uwaga klienta nie jest sku-
piona w 100 proc. na jednym me-
dium, a każdy przekaz konkuruje ze 
smartfonem (multiscreening). Może 
to oczywiście zwielokrotnić efekt kie-
rowanego komunikatu, jeśli na przy-
kład na telefonie pojawi się komuni-
kat identyczny z oglądanym właśnie 
w TV lub z mijanym bilboardem. 

Dotarcie do klienta 
w dowolnym miejscu i czasie
Wyobraźmy sobie, że zaraz po prze-
budzeniu sięgając po smartfona, 
użytkownik widzi na nim zdjęcie 
aromatycznej kawy lub siedząc w ka-
wiarni obok galerii handlowej otrzy-
muje informację o 50 proc. zniżce 
na buty ulubionej marki. Siła i sku-
teczność takiej reklamy jest nie-
wątpliwie większa niż jakiekol-
wiek do tej pory dostępne formaty.

Penetracja subskrypcji mobilnych w Europie

Źródło:	US	Census	Bureau,	ITU,	za:	We	AreSocial,	luty	2014.
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Smartfonizacja
W grudniu 2014 roku 69 proc. pol-
skich użytkowników sieci posiada-
ło smartfony, a zaledwie 1 p.p. wię-
cej komputer przenośny. Według 
prognoz IAB Polska w styczniu 2016 
roku penetracja nowoczesnych te-
lefonów może osiągnąć pułap 75 
proc.  Jest to jak najbardziej realne, 
a patrząc na ofertę operatorów wy-
daje się wręcz, że nie może być ina-
czej. Zgodnie z danymi T-Mobile, 

Młodsi użytkownicy przyzwyczaje-
ni do smartfonów wraz z upływem 
czasu nie przestawią się na tradycyj-
ne słuchawki, starsi coraz częściej 
próbują z nich korzystać i z cza-
sem również się do nich przekonają.  
Z dużą dozą prawdopodobieństwa 
można stwierdzić, że dni tzw. fe-
ature-phone’ów są już policzone.

Przyzwyczajenie oraz oswojenie się 
ze smartfonem przekłada się na 
wzrost świadomości użytkowników.  
W ubiegłorocznym raporcie szcze-
gólnie podkreślano brak świado-
mości posiadania tych telefonów. 
Z dzisiejszej perspektywy wygląda to 
dużo bardziej optymistycznie. Jesz-
cze rok temu 36 proc. użytkowni-
ków tych urządzeń nie wiedziało, że 
posiada smartfony. Na koniec 2014 
roku odsetek ten spadł do 24 proc.

Proces określany smartfonizacją wi-
dać nie tylko w przytoczonych wy-
żej procentach. Coraz istotniejsze 
zaczynają być wymiary – aparaty 
stają się mocniejsze i większe. Im 
bardziej telefon zaczyna zastępo-
wać komputer i inne urządzenia, 
tym większe są wymagania i oczeki-
wania użytkowników. Tzw. phable-
ty (urządzenia o przekątnej ekranu 
większej niż 5,5”) zyskują na popu-
larności, wpływając jednocześnie 
na zmniejszenie sprzedaży małych 
tabletów (do 7,7”). Większy tele-
fon daje większe możliwości i coraz 
częściej zastępuje inne urządzenia.

Producenci
Wymianie samych aparatów nie to-
warzyszy duża zmiana w upodoba-
niach użytkowników przy wybo-
rze nowego telefonu – kolejny rok 
z rzędu prym w rankingu marek 
wiedzie Samsung (35 proc.), a naj-
częściej używanym systemem ope-
racyjnym jest Android – posiada 
go aż 73 proc. słuchawek. Z telefo-
nicznego tortu systemów opera-
cyjnych zniknął już niemalże Sym-
bian z jednoprocentowym udziałem  

w 2015 roku smartfony będą stano-
wiły aż 85–90 proc. spośród wszyst-
kich dostępnych w ofercie mode-
li, stopniowo wypierając tradycyjne 
telefony.1 Co ważne, ograniczanie 
liczby dostępnych w ofercie innych 
aparatów nie jest celowym działa-
niem – to użytkownicy stwarzają na 
nie popyt. W tej chwili tradycyjne te-
lefony stanowią już niecałe 20 proc. 
sprzedaży operatora i w dalszym cią-
gu wykazują tendencję spadkową.  

Jeszcze do niedawna smartfon nazywany był trzecim 
ekranem. Dziś śmiało można powiedzieć, że za kilka, 
najpóźniej kilkanaście miesięcy pojęcie mobile first 

– określające koncepcję projektowania stron www – 
nabierze w Polsce nowego znaczenia i telefony nowej 
generacji będą najbardziej popularnym urządzeniem  
z dostępem do internetu. Smartfonizacja wciąż 
postępuje, a urządzenia te nie tylko cieszą się coraz 
większą popularnością, ale także wyraźnie aspirują  
do bycia ekranem numer jeden pod kątem 
intensywności korzystania.

30

KIERUNKI 
ROZWOJOWE 
RYNKU
Urządzenia  

Smartfony 
AGNIESZKA FERENC – Kierownik Zespołu Rozwoju Produktu 
Reklamowego AdTotal, Grupa Wirtualna Polska

NATALIA MALEC – PR Manager, Coigdzie.pl



31iab POLSKA

PERSPEKTYWY ROZWOJOWE MOBILE ONLINE W POLSCE / 2015

(rok temu miał 4 proc. rynku), na 
niezmiennym poziomie pozostaje 
natomiast iOS. Statystyki kształtują 
się podobnie, jeśli chodzi o sprzedaż  

1.	 Dane	T-Mobile.	
2.	 Dane	T-Mobile.	

Penetracja smartfonów wśród polskich internautów w wieku 15+

Produkty i usługi zwykle wykorzystywane w smartfonie

T-Mobile – tu także dominującym 
systemem operacyjnym pozostaje 
Android, zaś najpopularniejszą mar-
ką telefonu – Samsung. Jak jednak  

prognozuje operator, o coraz moc-
niejszą pozycję (również na rynku  
europejskim) będą walczyć produ-
cenci chińscy. I to zarówno ci już 
obecni jak Huawei, TCL-Alcatel czy 
ZTE, jak i ci, którzy niedawno zdecy-
dowali się rozszerzyć strefę wpływów 
na Europę (Lenovo/Motorola), ale 
również tacy, którzy mimo swej potę-
gi jeszcze nie zdecydowali się na eks-
pansję w tym kierunku (np. Xiaomi, 
Coolpad, Meizu, Oppo, OnePlus).2

Jak pokazują wyniki badania IAB 
Polska, użytkownicy w dalszym cią-
gu chętnie pobierają na swoje urzą-
dzenia bezpłatne aplikacje (71 proc.), 
a tylko 14 proc. używa płatnych. Za 
pomocą swoich urządzeń chętnie 
też korzystają z dostępu do interne-
tu – połowa z nich robi to codzien-
nie. Internet w telefonie służy im 
przede wszystkim do poszukiwa-
nia informacji, korzystania z map 
i nawigacji, aplikacji i serwisów spo-
łecznościowych, ale także wykorzy-
stują go do czytania artykułów na 
portalach, obsługi poczty elektro-
nicznej oraz rozrywki – słuchania 
muzyki czy oglądania wideo online.

Pierwszy ekran
Telefon zaczyna towarzyszyć użyt-
kownikom wszędzie, stając się nie-
odzownym elementem codziennego 
życia. Zastępuje im komputer, radio,  
książkę, aparat, kalkulator, latarkę,  
budzik, nawigację, telewizor, pilota  
i inne urządzenia, a dostępne apli-
kacje mają za zadanie wspierać ich 
w różnych czynnościach. Właściciele 
smartfonów zapytani o to, z którym 
z posiadanych sprzętów z dostępem 
do internetu spędzają najwięcej cza-
su, na pierwszym miejscu wymieniali 
telefon (40 proc.). Smartfon jeszcze 
niedawno był trzecim ekranem, dziś 
staje się numerem jeden, bez któ-
rego coraz trudniej jest się obejść.● 
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Wyhamowanie 
dynamiki wzrostu
Najnowsze trendy – obserwowa-
ne w cyklicznym badaniu IAB Pol-
ska Mobile, a także w innych anali-
zach rynkowych takich jak Canalys 
czy IDC – jasno pokazują, że sprze-
daż tabletów wyraźnie spada. Wy-
nika to ze stopniowego nasycenia 
rynku tymi urządzeniami, pomimo 
rosnącej ich atrakcyjności cenowej.  
Najdroższe modele (do jakich nie-
wątpliwie należą chociażby iPa-
dy) już w 2013 roku ustąpiły miej-
sca w sprzedaży tanim urządzeniom 
z systemem Android. Konkurencja 
cenowa nie przełożyła się jednak 
w sposób proporcjonalny na wzrost 
popularności. W 2014 roku sprzeda-
no około 216 mln tabletów, a w bie-
żącym roku sprzedaż tych urządzeń 
ma zakończyć się 7,8-procentowym 
wzrostem w stosunku do roku po-
przedniego i wynieść 233 mln. Rok 
2016 ma natomiast zamknąć się na 

(o 13 proc.). Urządzenia te znajdują się 
przed desktopem, który rokrocznie  
traci udział w aktywności (-39 proc. 
w 2014 roku)2, jednak porównu-
jąc go do aktywności w smartfo-
nach, można śmiało mówić o wyraź-
nej dysproporcji. Nie zapowiada się 
też, aby miała ona być zniwelowana. 
Ruch mobilny w Polsce – wyrażony 
w liczbie odsłon mobilnych – wzrósł 
o 72 proc. (Megapanel  PBI/Gemius).

Użytkownicy i specyfika 
korzystania
Użytkownicy tabletów to najczęściej 
mieszkańcy dużych miast, w prze-
dziale wiekowym 35–44 lat, lepiej 
wykształceni i posiadający stałą pra-
cę. Częściej niż ogół internautów 
prowadzą działalność gospodarczą  
lub piastują stanowiska zarządza-
jące. Dobrze też zarabiają. War-
to zwrócić uwagę, że zdecydowana 
większość z nich (88 proc.) jest rów-
nocześnie posiadaczami smartfo-
nów, jednak częstotliwość korzysta-
nia  z obu urządzeń jest całkowicie inna. 

Warto podkreślić, że dla przeciętne-
go internauty tablet nie jest urzą-
dzeniem niezbędnym. Dodatkowo, 
podstawowym czynnikiem skłania-
jącym do wymiany tego urządze-
nia na nowe nie jest – jak w przy-
padku smartfonów – lepsza oferta 
proponowana przez operatora, tyl-
ko otrzymanie go w prezencie. We-
dług Generation Mobile najczęst-
szym powodem skłaniającym do 
zakupu tego rodzaju sprzętu jest 
jego brak (34 proc.). W przypadku 
w ten sam sposób zadanego pytania 
w kontekście wymiany smartfonów, 
taka odpowiedź znalazła się dopie-
ro na czwartym miejscu (12 proc.).3

Przeciętny użytkownik tabletu nie 
czuje potrzeby wymieniania go na-
wet co 2 lata. Przyczyną tego stanu 
rzeczy jest powolne nasycenie rozwi-
niętego już rynku, jak również fakt, 
że z tabletów nie korzysta się tak 
często i intensywnie, by po 2 latach  

poziomie 259 mln1, co jest sygnałem 
schyłku popularności tych urządzeń. 

Prognozy
W 2014 roku PwC przewidywało 
(Media & Entertainment Outlook), 
 że do końca roku na rodzimym rynku  
w rękach użytkowników będzie 
4 mln tabletów, a do końca 2018 roku 
liczba ta oscylować będzie wokół 
12 mln. Eksperci IDC są nieco ostroż-
niejsi i zakładają, że ciężko będzie 
przekroczyć liczbę 10 mln w ciągu  
3 lat. Na tym tle prognozy IAB Polska 
są dość optymistyczne, choć także 
wskazują na wyraźne wyhamowanie 
dynamiki. Aby lepiej zrozumieć skalę 
zjawiska, warto odnieść dane sprze-
dażowe do statystyk użytkowania. 

Patrząc na ruch internetowy na ta-
bletach – w Polsce stanowi on je-
dynie 3 proc. całościowej aktywno-
ści w sieci – wobec ubiegłego roku 
zanotował on nieznaczny wzrost  

W historii tabletów rok 2014 okazał się przełomowy. 
Jasno pokazał, że sprzedaż tych urządzeń nie 
będzie rosła w tempie, które niejednokrotnie było 
prognozowane jeszcze rok czy dwa lata wcześniej. 
Według IAB Polska dynamika wzrostu penetracji 
tych urządzeń spadła w zeszłym roku o jedną trzecią, 
a w bieżącym obniży się przynajmniej o połowę. 
W skali najbliższych dwóch lat może osiągnąć 
indeks zaledwie kilkuprocentowy, porównywalny 
do dynamiki wzrostu smartfonów, których nasycenie 
jest ponad dwukrotnie większe. Jeśli trudno określić, 
czy już mamy „rok mobile”, to pewne jest, że rok 
tabletów na pewno już nie nadejdzie.
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wymagały one wymiany na nowe. 
Ponadto, nawet najlepszy tablet nie 
zastąpi laptopa, z kolei w stosunku 
do smartfona jest on zbyt duży, co 
zniechęca do noszenia go przy sobie.

Producenci
Dostawcy sprzętu wciąż starają się 
proponować nowe rozwiązania, któ-
re zachęcą konsumentów do kupna 
tych urządzeń. Na skutek tych dzia-
łań powstają np. hybrydy, czyli table-
ty z klawiaturą oraz phablety. Prze-
widuje się, że te pierwsze zanotują 
w tym roku wzrost sprzedaży o 50 
proc. i z 6 mln sprzedanych egzem-
plarzy wzrosną do 9 mln.5 W przy-
padku drugich natomiast wyraźnie 
widać rosnące zapotrzebowanie na 
większe smartfony. Według IDC Pol-
ska, ich udział w rynku wynosi na tę 
chwilę już 10 proc. Czy doprowadzi 
to jednak do naturalnego wyparcia 
tabletów z rynku? Z całą pewnością 
zapowiadana na kwiecień premiera 
nowego 12,9'' iPada Pro, jak również 
jego cena detaliczna, odpowiedzą – 
przynajmniej  częściowo – na pyta-
nie dotyczące przyszłości tabletów.● 

1.	 Za:	Gartner.
2.	 Za:	We	are	social,	Digital-social-mobi-
le-in-2015.
3.	 Źródło:	Generation	Mobile	–	
http://2014.generationmobile.pl/raport.
4.	 Tamże.
5.	 Źródło:	Gartner	–	http://www.gartner.
com/newsroom/id/2954317.

Penetracja tabletów wśród polskich internautów w wieku 15+

Częstotliwość korzystania z internetu w tabletach

Źródło:	IAB	Polska.

Źródło:	IAB	Polska	Mobile;	OPI/PBI	grudzień	2014,	użytkownicy	tabletów:	N=509.	
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 POJĘCIE  „Internetu Rzeczy” coraz 
śmielej funkcjonuje w świadomości 
opinii publicznej. Tym samym wizja 
przyszłości, snuta przed laty przez 
klasyków literatury science fiction, 
powoli staje się rzeczywistością. In-
ternet of Things, nazywany skróto-
wo IoT, można definiować jako swo-
isty ekosystem, w którym różnego 
rodzaju urządzenia komunikują się 
ze sobą, korzystając ze standardów 
przesyłania danych (Wi-Fi, Bluetooth  
Low Energy, NFC itd.). Internet 
Rzeczy stał się możliwy przede 
wszystkim dzięki rozwojowi tech-
nologii mobilnych – bezprzewodo-
wemu dostępowi do sieci i minia-
turyzacji urządzeń. Teoretycznie 
nic nie stoi na przeszkodzie, by 
praktycznie każde urządzenie  
mogło komunikować się z naszym 
komputerem bądź smartfonem.

Pojęcie to można również traktować 
jako pewien zbiór trendów, o których 
coraz częściej czyta się i słyszy nie 
tylko w branżowych mediach. Cho-
dzi tu chociażby o wearable devices, 
beacony, czy też home automation –  

w samochodzie (rozmowa przez sys-
tem głośnomówiący i odtwarzanie 
bezprzewodowo ulubionej playlisty).

Internet of Things łączy jednak nie 
tylko urządzenia cyfrowe takie jak 
smartfony czy komputery. Dosko-
nale zdają sobie z tego sprawę twór-
cy rozwiązań określanych jako „au-
tomatyka budynkowa”. Dzięki nim 
można zdalnie zarządzać najważ-
niejszymi funkcjami domu z pozio-
mu telefonu lub tabletu. Za pomocą 
prostej aplikacji i odpowiedniej kon-
figuracji urządzeń zyskuje się moż-
liwość np. regulowania wysokości 
temperatury, otwierania i zamykania 
okien, odłączania prądu w poszcze-
gólnych gniazdkach czy też gasze-
nia światła. Co więcej, odpowiednio 
skonfigurowany system może sa-
moczynnie np. zamknąć okna, kie-
dy wykryje, że zaczął padać deszcz 
lub zapali światło przed domem 
w momencie podjeżdżania samo-
chodem do bramy. Te same rozwią-
zania, które już teraz można mon-
tować w domach, z powodzeniem są 
też wykorzystywane do zarządzania 
całymi obiektami przemysłowymi, 
np. fabrykami czy też magazynami.

Beacony
Jeszcze inne możliwości oferuje 
technologia oparta o wykorzystanie  
beaconów – mikrokomputerów, któ-
re można umieścić praktycznie na 
każdym przedmiocie, np. w książ-
ce, butach czy portfelu. Dzięki temu 
za każdym razem, gdy znajdzie-
my się w pobliżu beacona, może 
on – za pośrednictwem zainstalo-
wanej w naszym smartfonie aplika-
cji – wysyłać do użytkownika okre-
ślony komunikat. Może to być np. 
reklama książki, która wyświetli się 
na ekranie telefonu podczas prze-
chodzenia obok ulubionej księgar-
ni lub link do filmu, w którym poka-
zane jest, w jaki sposób powstawały 
buty, które właśnie wzięliśmy do ręki 
w celu przymierzenia ich przed zaku-
pem. Beacon na stałe przyczepiony  

omówione szczegółowo w dalszej 
części tekstu. Do tego zbioru włą-
czyć należy również wykorzystanie 
e-urządzeń, m.in. smart TV czy ta-
bletów. Przyjmując takie założenie 
z łatwością dochodzimy do wnio-
sku, że większość z nas w mniejszym 
lub większym stopniu korzysta już 
z dobrodziejstw „Internetu Rzeczy”.  

Home automation
Do popularnych zastosowań IoT na-
leży chociażby integracja iPada z pro-
jektorem lub telewizorem, do które-
go podłączone jest urządzanie Apple 
TV. Dzięki temu tablet może pełnić 
funkcję pada do gry, ciesząc jedno-
cześnie dużą szerokością ekranu. 
Innym przykładem jest połączenie 
smartfona  i Smart TV, co sprawia, 
że telefon może stać się pilotem ob-
sługującym telewizor, a wyświetla-
nie zdjęć z telefonu (tzw. Screen Mir-
roring) nie sprawia już problemów. 

Wśród możliwych zastosowań tego 
typu urządzeń poza domem war-
to wyróżnić przykładowo powiąza-
nie smartfona z systemem audio  

Jeszcze daleka droga do adaptacji mobilnej 
rewolucji, która od kilku lat przetacza się po świecie, 
a eksperci od marketingu i nowych technologii już 
zwiastują kolejną przełomową zmianę. Zjawisko 

„Internet of Things” coraz mocniej rozpala wyobraźnię 
tysięcy osób i firm na całym globie. Tym razem 
jednak, bardziej niż z rewolucją, mamy do czynienia 
z ewolucją szeroko pojętej „mobilności”. Ewolucją, 
która może raz na zawsze zmienić nasz sposób 
komunikowania się z otoczeniem.
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zrewolucjonizować sposób korzy-
stania z internetu. Niestety, posta-
wiony sobie przez firmę cel nie został 
osiągnięty. Urządzenie nie przyję-
ło się bowiem wśród potencjalnych 
nabywców, a niski poziom adapta-
cji spowodował w konsekwencji, 
że w styczniu 2015 roku produ-
cent podjął decyzję o wycofaniu się 
z projektu i zakończeniu sprzedaży.

Perspektywy rozwojowe 
„Internetu Rzeczy"
Przyglądając się obecnym tren-
dom, można śmiało przypuszczać, 
że z miesiąca na miesiąc w naszym 
otoczeniu bedzie coraz więcej urzą-
dzeń podłączonych do sieci. Już te-
raz Internet Rzeczy umożliwia ko-
rzystanie z wielu rozwiązań, które 
jeszcze do niedawna były niedo-
stępne. Potrzeba jednak czasu nim 
przyzwyczaimy się do funkcjono-
wania w świecie, w którym wszyst-
ko jest ze sobą połączone. Zanim 
to nastąpi, niezbędne jest znalezie-
nie rozwiązań dla kilku kluczowych 
kwestii – dotyczących zarówno tech-
nologii (np. czasu pracy baterii czy 
wypracowania uniwersalnych stan-
dardów komunikacji), jak i regulacji 
prawnych (tj. ochrony prywatności 
czy też bezpieczeństwa przecho-
wywanych danych). Przykład Go-
ogle Glass pokazuje, że te „drugie” 
niejednokrotnie okazują się o wie-
le trudniejsze do przezwyciężenia.● garderoby. Należą do nich cieszące się 

rosnącą popularnością inteligentne  
zegarki powiązane ze smartfonami  
(tzw. smartwatch). Do wearables 
zaliczyć można również wszelkie-
go rodzaju opaski na rękę – tzw. in-
teligentne bransoletki, które do-
starczają cennych informacji, np. 
w trakcie uprawiania sportu (m.in. 
sprawdzają puls, przebyty dystans,  
spalane kalorie) oraz urządzenia  
monitorujące zdrowie, tzw. m-health  
(opisane w dalszej części raportu). 

Nie sposób nie wspomnieć tu rów-
nież o Google Glass – długo ocze-
kiwanych okularach, które miały 

lub wbudowany w portfel spra-
wi, że za każdym razem, kiedy za-
pomnimy zabrać go z domu, w mo-
mencie oddalenia się przykładowo 
na odległość 100 metrów, na ekra-
nie telefonu wyświetli się stosow-
ne o nim przypomnienie. Możliwo-
ści wykorzystania tych urządzeń 
są praktycznie nieograniczone 
i – co istotne – znakomicie łączą 
świat „nieożywiony” z cyfrowym.

Wearable devices
Kolejnym interesującym trendem, 
który również można zaliczyć do IoT  
są przenośne urządzenia stanowią-
ce uzupełnienie naszej codziennej  

iBeacon jako element dekoracji wnętrza na ścianie restauracji

Stwierdzenia dotyczące IoT w ocenie agencji

Źródło:	Estimote.
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Źródło:	IAB	Europe	Agency	Snapshot	study,	N=154.
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Internet Rzeczy	to	termin	użyty	
po	raz	pierwszy	przez	Kevina	
Ashtona	w	1999	roku.	Oznacza	
swoisty	ekosystem,	w	którym	
różnego	rodzaju	urządzenia	
komunikują	się	ze	sobą,	
korzystając	ze	standardów	
przesyłania	danych.	
Przykładowe	urządzenia	to:
•   rzeczy	osobiste	(np.	zegarki),
•   AGD	(np.	lodówki),
•   urządzenia	oświetleniowe	

i	grzewcze.
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Cechy kanału mobilnego
Marketing mobilny ma swoją spe-
cyfikę i różni się od tego, który  
prowadzony jest w innych mediach  

– zarówno pod względem charakte-
rystyki, jak i sposobu dotarcia do 
użytkowników. W przypadku kana-
łu mobilnego można mieć pewność, 
że komunikat reklamowy dotrze 
do określonych jednostek, nie zaś 
do bliżej nieokreślonej grupy użyt-
kowników. Smartfony są narzędzia-
mi osobistymi, z których korzysta 
głównie jedna osoba. Dzięki temu 
można jej zaoferować bardziej dopa-
sowany i spersonalizowany przekaz 
reklamowy. To, co odróżnia ten ka-
nał komunikacji od innych, to jego 
cecha generyczna, czyli mobilność. 
Obecnie większość osób nie rusza 
się z domu bez trzech rzeczy: port-
fela, kluczy oraz smartfona. Istnie-
je spore grono użytkowników tych 

Dostępność usług 
Do pewnego momentu najpopular-
niejszym mobilnym sposobem wy-
korzystywanym w celu dotarcia do 
konsumentów znajdujących się 
w okreslonej okolicy były kampanie 
SMS/MMS. Tego typu wiadomości 
są targetowane przy użyciu wspo-
mnianych nadajników BTS i umoż-
liwiają dostęp do osób, które wyra-
ziły zgodę na otrzymywanie tego 
rodzaju komunikatu marketingo-
wego. Zaletą tej formy komunikacji  
jest to, że dzięki bazom danych od 
operatorów można targetować prze-
kaz na podstawie kryteriów demogra-
ficznych: wieku, zainteresowań, płci.

Obecnie największe korporacje mię-
dzynarodowe, m.in. Google czy Fa-
cebook, zbierają dane na temat na-
szego położenia, aby w niedalekiej 
przyszłości móc zaproponować jesz-
cze bardziej dopasowane reklamy.  
Google pozyskuje informacje na te-
mat użytkowników za pomocą wy-
szukiwarki, map i systemu Android.  
Z kolei Facebook wykorzystuje 
do tego własne aplikacje mobilne, 
w których użytkownik wyraża zgodę  
na udostępnienie swojego położe-
nia przy dodawaniu statusów. W Sta-
nach Zjednoczonych takie usługi re-
klamowe są dostępne od końca 2014 
roku. Kiedy połączy się dane demo-
graficzne z behawioralnymi, któ-
rymi dysponuje Facebook, może 
okazać się, że korporacja z Palo 
Alto posiada najbardziej precyzyj-
ną bazę na rynku reklamowym. 

Trendy
W ostatnim czasie na popularności 
zyskują Beacony, które są wykorzy-
stywane głównie przez firmy z seg-
mentu handlowego. W połączeniu 
z technologią Bluetooth Low Energy 
pomagają sklepom w mobilnych płat-
nościach i budowaniu programów  
lojalnościowych. Klientom do-
starczają natomiast dodatkowe 
treści, nawigują po sklepie i uła-
twiają dokonywanie codziennych 

urządzeń, którzy do tego stopnia nie 
wyobrażają sobie dnia bez telefonu, 
że częściej są skłonni wrócić po nie-
go do domu niż po portfel.1 Mobile  
jest też medium, w zasięgu którego  
przebywamy najdłużej. Według Mar-
ketingcharts, 52 proc. użytkowni-
ków deklaruje, że aparat ma „przez 
cały czas w zasięgu ręki”, a 30 proc. 
ma go „prawie zawsze przy sobie”.2

Cechą charakterystyczną, a zarazem 
przewagą komunikacji mobilnej 
jest geolokalizacja użytkowników. 
Umożliwiają ją wbudowane w telefon 
rozwiązania (GPS, Bluetooth) czy 
nadajniki operatorów komórkowych 
(BTS), które pozwalają na określenie 
położenia konkretnych osób z grupy 
docelowej. Mobile marketing może 
tym samym zachęcić konsumentów 
do natychmiastowych odwiedzin  
w wybranym sklepie stacjonarnym.

Urządzenia mobilne to już stały element naszego 
codziennego życia. Ze smartfonów – według danych 
IAB Polska – korzysta obecnie około 70 proc. polskich 
internautów. Służą one do komunikacji, ale przede 
wszystkim umożliwiają pracę i zapewniają dostęp do 
wiadomości oraz rozrywki. Tym samym mobile stał 
się unikalnym kanałem do prowadzenia komunikacji 
marketingowej, umożliwiając w czasie rzeczywistym  
dotarcie z przekazem reklamowym do użytkownika.

36

Komunikacja

Specyfika kanału 
mobilnego
PATRYK ŁASTOWIECKI – Product Development Manager, Grupa Gazeta.pl 



37iab POLSKA

PERSPEKTYWY ROZWOJOWE MOBILE ONLINE W POLSCE / 2015

kiedy korzystają najczęściej z te-
lefonów (rano, po południu),

•   na konkretne urządzenia mobilne, 
na które chcemy dotrzeć. 

Istotną rolę pełni też konsumowanie 
mediów na wielu ekranach jednocze-
śnie lub płynne przechodzenie mię-
dzy nimi. Według badań IAB Polska 
zdecydowana większość internau-
tów korzysta z wielu ekranów, choć 
głównym nadal pozostaje telewi-
zor. Wśród innych ekranów wyróż-
nić można też komputer osobisty, ta-
blet lub smartfon (tzw. trzeci ekran). 

Potencjał
Mobilny marketing stanowi wsparcie 
dla pozostałych mediów – telewizji, 
prasy czy outdooru. QR kody umoż-
liwiają linkowanie do konkretnych 
treści, zaś aplikacje (np. Shazam) po-
zwalają ożywić przekaz reklamy offli-
ne i przenieść potencjalnych klien-
tów na dedykowaną stronę mobilną, 
gdzie znajdują się dodatkowe mate-
riały na temat promowanych pro-
duktów. Kanał mobilny rozwija się 
dynamicznie, a wraz z nim komuni-
kacja marek. Biorąc pod uwagę kie-
runki rozwojowe, szczególnie wi-
doczne w usługach i produktach 
typu smart, można oczekiwać wie-
lu nowatorskich rozwiązań, które 
zmodernizują proces zakupowy. ● 

zakupów. Pierwsze wdrożenia tego 
typu urządzeń na polskim rynku 
miały miejsce w sklepach Gino Ros-
si i w Muzeum Neonów w Warszawie.

Tym, co ułatwia kontakt z poten-
cjalnymi klientami jest mnogość 
form, jakie kanał mobile umożliwia  
w ramach kampanii mobilnych. 
W odróżnieniu od tradycyjnego in-
ternetu – oprócz standardowego 
przekierowywania na strony WWW 
czy możliwości uzupełnienia for-
mularza kontaktowego – kanał ten 
pozwala na połączenia z infolinią 
(Click2Call), wysyłanie SMS z proś-
bą o kontakt (Click2Sms) oraz do-
dawanie terminów do kalendarza 
(Click2Calendar). Dwie pierwsze for-
my pozwalają na szybki i łatwy kon-
takt z biurem obsługi klienta, dzię-
ki czemu nie trzeba tracić czasu na 
poszukiwanie informacji na stronie 
mobilnej. Ta ostatnia daje użytkow-
nikowi możliwość ustawienia przy-
pomnień w kalendarzu. Reklamo-
dawca ma więc szansę w ważnym 
dniu ponownie zaistnieć w świa-
domości klienta. Istotnym elemen-
tem kanału mobilnego są dodatkowe 
możliwości targetowania reklamy:

•   godzinowo – co pozwala dotrzeć 
do użytkowników w momencie, 

1.	 Elkin	R,	Pasqua	R.,	Godzina	dziennie	 
z	mobile	marketingiem,	HELION	2014.
2.	 Half	of	Mobile	Phone	Owners	Always	
Have	Their	Device	Within	Arm’s	Length,	
sierpień	2014.

Wąska i szeroka strefa emisji m-kuponów skonfigurowana na bazie  
nadajników BTS wokół Galerii Złote Tarasy w Warszawie

Źródło:	T-Mobile.

Niski	procent	wydatków	na	
mobile w torcie reklamo-
wym online oraz niewiele 
przykładów	dobrych	praktyk	
z	polskiego	rynku	są	wyni-
kiem	m.in.	niskiej	świadomo-
ści	marketerów	dotyczącej	
rozwoju mobile i jego efek-
tywnego	wykorzystania.	To	
kwestia	zmiany	podejścia,	
odwagi i zrozumienia tego 
fenomenalnego	kanału.	
Jestem	zdania,	że	działania	
w	mobile	wymagają	innego	
podejścia	niż	planowanie	
mediów	i	komunikacji	digital.	
To medium szybsze, bar-
dziej	wymagające.	Z	moich	
obserwacji rynku wynika, 
że	raptem	garstka	osób	
decydujących	o	markach	
w	Polsce	rozumie	potrzebę	
potraktowania	tego	kanału	
indywidualnie	i	ze	szczególną	
uwagą.	Jestem	przekonana,	
że	kierując	się	kilkoma	za-
sadami	komunikacji	można	
osiągnąć	pożądany	efekt.	
Przede wszystkim konieczne 
jest spojrzenie z perspektywy 
użytkownika	–	tworzenie	
dla	kanału	mobile	strategii	
tak,	aby	komunikacja	była	
prosta,	łatwa,	szybka,	uży-
teczna	i/lub	ekscytująca,	
kontekstowa oraz maksy-
malnie	spersonalizowana.

MARIA 
KIERZKOWSKA
Digital Solutions 
Director, 
ZenithOptimedia 
Group 

komentarz eksperta
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 NOWY  kanał komunikacji stano-
wi wyzwanie dla marketingu. Wyma-
ga on bowiem odpowiedniej obecno-
ści i komunikacji marki w internecie 
mobilnym. W czasach, kiedy udział 
mobile w całym ruchu interneto-
wym jest coraz większy, nie można 
sobie pozwolić na brak strony, któ-
ra w czytelny i łatwy sposób będzie 
wyświetlać się na smartfonach i ta-
bletach użytkowników. Przy plano-
waniu strategii komunikacji istot-
ne jest odpowiednie rozpoznanie, 
gdzie konsumenci mogą mieć kon-
takt z marką. Podstawowym zada-
niem jest ponadto poznanie pro-
cesu zakupowego konsumenta od 
momentu pojawienia się potrze-
by, poprzez poszukiwanie informa-
cji, zakup, aż po doświadczenia po 
zakupie. Na każdym z tych etapów 
można i trzeba wykorzystać kanał 
mobile. Należy tylko dobrać do tego 
odpowiednie narzędzia i komunikaty.

•   kampanie display na stronach  
i w aplikacjach mobilnych, 

•   mailingi, 
•   komunikacja PUSH (SMS/MMS/

IVR/notyfikacja na telefon), 
•   wykorzystanie VoD (emisja spotu). 
Wszystkie te aktywności powin-
ny być planowane i realizowane po-
dobnie jak w „niemobilnym” inter-
necie – sprawdzając, które miejsca 
w sieci odwiedza grupa docelowa  
i emitując komunikację za pośred-
nictwem konkretnych wydawców, 
których serwisy są dostosowane do 
prezentowania materiałów rekla-
mowych na smartfonach i tabletach. 

Pogłębianie wiedzy
Kiedy konsument ma już wstępnie 
określoną bazę marek, z których 
może wybierać, zaczyna sprawdzać, 
która z nich w danym momen-
cie w największym stopniu zaspo-
koi jego potrzeby. W tym celu szu-
ka dodatkowych informacji, by 
podjąć jak najlepszą decyzję. Waż-
ne jest to, że pod wpływem znale-
zionych danych, może on nie tyl-
ko eliminować marki, które będzie 
brał pod uwagę, ale również doda-
wać nowe. Miejsca, z których może 
korzystać szukając informacji nie 
są unikalne dla mobile – wśród nich 
znajdują się wyszukiwarki, fora, po-
równywarki cenowe czy media spo-
łecznościowe. Marka powinna więc 
być w nich stale obecna. Samo po-
jawienie się tam reklamy czy opinii 
jest oczywiście ważne, nie można 
jednak zapominać o istotnym czyn-
niku, jakim jest jakość strony, na któ-
rą konsument zostanie przekierowa-
ny. Jeżeli nie będzie mógł skorzystać 
z niej na swoim urządzeniu mobil-
nym, może sprawdzić konkurencję.

Zakup
Po zebraniu informacji konsument 
gotowy jest do podjęcia ostatecznej 
decyzji i dokonania zakupu. Mobile 
jest kanałem, który daje w tym za-
kresie zdecydowanie większe moż-
liwości niż pozostałe media, np.: 

Świadomość 
i wizerunek marki
Czas trwania procesu zakupowego 
uzależniony jest od produktu, któ-
rego dotyczy. W przypadku towarów 
FMCG jest przykładowo krótszy niż 
dla RTV, jeśli natomiast dotyczy sa-
mochodów trwa znacznie dłużej, na-
wet ponad 6 miesięcy. Niezależnie 
jednak od kategorii, zawsze zaczyna 
się od (świadomego bądź nieświa-
domego) zdefiniowania przez kon-
sumenta potrzeby, jak również usta-
lenia wstępnej listy marek, które tę 
potrzebę mogą zaspokoić. Z reguły  
użytkownik wybiera firmy, któ-
re zna i do których ma zaufanie. 
Żeby trafić na tę listę (czyli do ko-
szyka wstępnego wyboru) nale-
ży pracować nad zbudowaniem 
świadomości i wizerunku mar-
ki. Takie cele realizują kampanie 
zasięgowe w płatnych mediach. 
W przypadku mobile mogą to być: 

Analizując ostatnio publikowane statystyki, można uznać, 
że najbliższy rok, a może nawet i kolejne lata, należeć 
będzie do mobile – 90 proc. użytkowników odczytuje 
SMS-y w ciągu 3 minut, na telefon spogląda się mniej 
więcej 150 razy dziennie, a korzysta z niego średnio przez 
2 godziny i 42 minuty w ciągu doby. Te liczby i procenty 
potwierdzają to, co obserwujemy od pewnego czasu 

– smartfony stały się elementem naszej codzienności. 
Do tego stopnia ważnym, że określa się je mianem 
najbardziej osobistych urządzeń, bez których niemal 
żaden z użytkowników nie rusza się z domu.

Mobile w strategii 
komunikacji
EWA ZAKRZEWSKA – Digital Concept Manager, 
NEXT (Grupa Starcom MediaVest)
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można też zapominać o aplikacji mo-
bilnej. Jeżeli marka nią dysponuje,  
posiadane dane można wykorzystać 
do podziękowania za zakup, dopa-
sowania oferty przy kolejnej próbie 
zakupowej czy przygotowania in-
formacji przydatnych w korzystaniu 
z produktu itp. Jeżeli wszystkie te 
działania zostaną poprawnie wyko-
nane, istnieje szansa, że konsument 
nie będzie podczas kolejnych zaku-
pów powtarzał całego procesu (od 
koszyka wstępnego wyboru), tylko  
od razu sięgnie po nasz produkt.

Kreatywność
Wymieniony powyżej katalog roz-
wiązań i narzędzi nie jest oczywiście 
pełną listą możliwych do zastosowa-
nia działań. Ograniczeniem może 
być pomysłowość i znalezienie part-
nera, który pomoże odpowiednio za-
planować i zrealizować aktywności. 
Najważniejsze jednak, aby od same-
go początku włączyć mobile do my-
ślenia strategicznego i rozpatrywać 
go równolegle, a często nawet wspól-
nie z innymi działaniami i media-
mi. Tylko takie budowanie strategii 
może przynieść oczekiwane efekty.● 

Możliwości wykorzystania jest bar-
dzo wiele, trzeba jednak pamiętać, że 
wymaga to beaconów umieszczonych 
przy produktach i aplikacji mobilnej, 
która będzie z nimi współpracować. 

Działania postzakupowe
Komunikacji z konsumentem po-
przez mobile w żadnym wypadku nie 
należy kończyć natychmiast po za-
kupie produktu. Coraz większą rolę 
odgrywają bowiem doświadczenia 
pozakupowe – to dzięki nim moż-
na zbudować lojalność wobec mar-
ki. Ogromną rolę odgrywa tu stopień, 
w jakim produkt zaspokoił potrzeby 
konsumenta, ale i dodatkowe aktyw-
ności, które mogą wzmocnić przy-
wiązanie. Na tym etapie wskazane 
jest wykorzystanie narzędzi, do któ-
rych mobile jest predystynowany – 
retargetingu, mailingu oraz mediów 
społecznościowych. W przypadku 
tych ostatnich ważną rolę odgrywa 
nieustanny dostęp – konsument bar-
dzo szybko może podzielić się opinią, 
a ta rozprzestrzeni się w niezwykle 
krótkim czasie (zaleca się monito-
rowanie tych działań). W przypad-
ku doświadczeń pozakupowych nie 

•   geolokalizowaną komunikację 
Push (wysyłka wiadomości SMS/
MMS w pobliżu lub już w samym 
sklepie), 

•   obecność na listach zakupowych 
Listonic (konsument chodząc po 
sklepie widzi podpowiedzi pro-
duktów, których szuka), 

•   współpracę z „obcymi” aplikacjami 
(np. dystrybutor filmowy obecny 
ze specjalną komunikacją w apli-
kacji jednej z sieci kinowych), 

•   własną aplikację (która może za-
chęcać do zakupu marki, lokalizu-
jąc konsumenta w pobliżu punktu 
sprzedaży). 

Z pomocą w realizacji celów na tym 
etapie przychodzi też coraz częściej 
technologia, która pozwala wykorzy-
stywać dodatkowe możliwości mobile.  
Takim rozwiązaniem są przykła-
dowo beacony, które dzięki łącze-
niu się z aplikacją na telefonie kon-
sumenta pozwalają na szybką jego 
identyfikację, sprawdzenie historii 
zakupów, zaprezentowanie dodat-
kowych informacji o oferowanych 
produktach czy zachęcenie go do za-
kupu poprzez przedstawienie spe-
cjalnej, dopasowanej do niego oferty.  

Bariery ograniczające zwiększanie wydatków na reklamę mobilną

Brak wiedzy o reklamie  
mobilnej	wśród	klientów

Brak	pomiarów	i	badań

Brak	integracji	w	większych	kampaniach

Brak	kreatywnych	rozwiązań

Brak	zasobów	agencji	dedykowanych	
rozwiązaniom	mobilnym

Brak	standardów	viewability	w	mobile

Brak wiedzy o reklamie mobilnej  
w	agencjach

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

72%
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35%

27%

26%

21%

18%

Źródło:	IAB	European	Agency	Snapshot,	N=154	agencje,	2015.
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 W MULTISCREENINGU  najważniej-
sze jest przyciągnięcie uwagi konsu-
menta. Zdefiniowanie odpowiedniej 
lokalizacji, pory dnia i urządzenia 
minimalizuje ewentualne przeszko-
dy w dotarciu z komunikacją. Przy-
stępując do planowania działań na-
leży w pierwszej kolejności wybrać 
model, który będzie najbardziej od-
powiedni dla zachowań wieloekrano-
wych. Wyróżnia się tu dwa schematy:
•   przejście z jednego urządzenia na 

drugie w innym czasie (sequential 
usage),

•   użycie więcej niż jednego urzą-
dzenia w tym samym czasie (si-
multaneous usage): multi-tasking 
(czynności odrębne, niesprzężone 
ze sobą) lub complementary usage 
(czynności pokrewne, pogłębienie 
informacji, synchronizacja).1

W kontekście zachowań wieloekra-
nowych należy również wyodrębnić:

Poszukiwanie uwagi
Aby uniknąć odwracania uwagi od 
komunikatu marketingowego przez 
odbiorcę, przekaz na pierwszym  
ekranie powinien wzbudzać cieka-
wość oraz pozytywne emocje. Istot-
na jest tu również atrakcyjna i este-
tyczna prezentacja zawartości  treści. 
Przekaz powinien sekwencyjnie po-
dążać wraz z użytkownikiem, zachę-
cając go do pogłębienia komunika-
tu na kolejnym urządzeniu. O tym,  
czy marka, zachowując zasady wy-
razistej i czystej estetyki reklamo-
wej, będzie oddziaływać na odbiorcę,  
decydują ułamki sekund. Innym 
sposobem na przyciągnięcie uwagi 
jest racjonalna integracja z treścią  
(content) – reklama natywna staje 
się coraz popularniejszym sposobem  
na zwrócenie uwagi. Marki, pragnąc 
przyciągnąć jak najwięcej potencjal-
nych konsumentów, dostosowują 
swoją narrację do ich oczekiwań, a my 
tym samym jesteśmy świadkami do-
konującej się ewolucji w komunikacji. 

Konkurencja ekranów
Projektując linię komunikacyjną na-
leży wybrać wiodący ekran i do niego 
dobierać pozostałe. Na ogół główną 
oś stanowi tradycyjny telewizor, choć 
nawyki konsumentów zmieniają się. 
Według badania IAB Polska Mobile 
2014, 10 proc. internautów nie oglą-
da w ogóle telewizji, a jedynie nieco 
ponad połowa użytkowników smart-
fonów korzysta ze szklanego ekranu 
codziennie. Wraz z rosnącym nasy-
ceniem rynkowym i popularyzacją 
urządzeń mobilnych, w niedalekiej 
przyszłości mogą stać się one pierw-
szym ekranem. Taki trend mógłby 
okazać się szansą dla mniejszych re-
klamodawców, którzy nie dysponu-
ją budżetem pozwalającym na pro-
wadzenie kampanii telewizyjnej. 

Każdy z ekranów ma specyficzne, 
intuicyjne właściwości. Smartfony  
wykorzystywane są zazwyczaj 
do szybkiej interakcji (click to ac-
tion), dlatego najlepiej sprawdzają 

•   meshing – wykorzystanie różnych 
urządzeń w poszukiwaniu tożsa-
mych treści,

•   stacking – użycie różnych urzą-
dzeń w poszukiwaniu odrębnych 
treści,

•   shifting – sekwencyjne korzysta-
nie urządzeń w poszukiwaniu po-
dobnych lub tych samych treści.2

Bez względu na podział, który zo-
stanie wzięty pod uwagę, należy pa-
miętać o dokładnym i przemyślanym 
rozplanowaniu działań, które umoż-
liwią bardziej precyzyjne dotarcie do 
odbiorcy. Doświadczenia konsumen-
ta powinny zaangażować go w inte-
rakcję z marką w sposób intuicyjny.  
Warto podkreślić, że tylko dzięki 
sprawnemu poruszaniu się i szyb-
kiemu odpowiadaniu na trendy 
w zachowaniach konsumentów,  
istnieje szansa na przyciągnięcie ich 
uwagi niezależnie od urządzenia.

Korzystanie z wielu ekranów – multiscreening – 
gwarantuje swobodę poruszania się po współczesnym 
świecie cyfrowych informacji, wskazując jednocześnie 
nowe drogi dotarcia do treści. Zmiana, która nastąpiła 
w konsumowaniu mediów wymusza więc transformację 
sposobu myślenia zarówno wydawców (aby nie stracili 
odbiorców), jak i marketerów (aby potrafili dotrzeć 
z komunikatem). Cyfrowe możliwości sprzęgnięcia 
przekazu dzięki wielu ekranom pozwalają uniknąć 
przypadkowości i optymalizują komunikację  
pomiędzy urządzeniami, co powoduje wzrost 
zaangażowania użytkowników.
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Multiscreening –
świat ekranów
KAMIL WÓJTOWICZ – Project Sales Manager 
obszaru mobile, Media Impact Polska
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częściej są odsyłani do strony in-
ternetowej, fanpage’a lub pobrania 
aplikacji. Początkowa konkurencja 
ekranów przeradza się w symbiozę, 
a telewizja dostrzegła potencjał mo-
bile online. Kiedyś w internecie emi-
towano spoty przygotowane do emi-
sji telewizyjnej. Dziś coraz częściej 
reklamodawcy działają w odwróco-
nym procesie, wypuszczając spoty 
wideo najpierw do sieci. Dzięki moż-
liwości interakcji z konsumentem, 
nadawca może zweryfikować zało-
żenia dotyczące użycia danego ma-
teriału w komunikacji jednostronnej.

Z perspektywy multiscreeningu „rok 
mobile” nigdy nie nastąpi. Podobnie, 
jak nie było „roku desktop”. Techno-
logia w sposób naturalny staje się 
elementem życia i rewolucjonizuje 
nawyki odbiorców, a budżety rekla-
modawców podążają do tych miejsc, 
w których znajduje się konsument. 
To on wyznacza trendy, a jednym 
z nich jest właśnie multiscreening.● 

1.	 The	New	Multi-screen	World:	Under-
standing	Cross-platform	ConsumerBeha-
vior,	Google,	2012.
2.	 AdReaction	Marketing	in	a	multiscreen	
world,	MillwardBrown,	2014.

Częstotliwość korzystania z tradycyjnej telewizji wśród internautów

Multiscreening w Polsce w zależności od typów ekranów  
(% internautów)

się w procesie dzielenia się opinia-
mi w mediach społecznościowych.  
Notebooki to z kolei narzędzia wy-
korzystywane częściej do poszerza-
nia szczegółowej wiedzy o produk-
cie i jego zakupie. Tablety natomiast 
nadają się do rozszerzania wrażeń 
telewizyjnych, które konsument 
może znaleźć pod postacią dodat-
kowych treści wideo zza kulis filmu. 

Wydawcy w ofertach multiscreen  
zaczynają odpowiadać na potrzeby  
rynku. Preferencje marketerów do-
tyczące emisji jednej kreacji na wielu  
urządzeniach ułatwiają planowanie.  
Wieloekranowość poszerza zasięg  

i podwaja, a nawet potraja szanse na 
dotarcie do tych konsumentów, któ-
rzy nie korzystają z któregoś ekranu. 

Nowa rzeczywistość
Internet zmienia również telewizję, 
narzucając sposób konsumpcji tre-
ści, w którym to odbiorca układa ra-
mówkę wedle swojego czasu i gustu. 
Telewizja zachęca m.in. do bycia in-
teraktywnym z urządzeniami mo-
bilnymi online. Przykładem może 
być wykorzystanie aplikacji Shazam 
w kampanii marki Mercedes czy 
aplikacja mobilna pozwalająca gło-
sować w programie „Mam Talent!”. 
W spotach wideo użytkownicy coraz  
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Źródło:	IAB	Polska	digitalSCOPE,	październik	2014.
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WWW – responsywne 
czy mobilne?
Najbardziej zauważalną zmianą, 
jaka dokonała się w ostatnich latach  
jest wzrost liczby użytkowników ko-
rzystających z urządzeń mobilnych 
do przeglądania stron interneto-
wych. W zakresie technologii nato-
miast, na omawianym polu nie do-
szło do żadnej rewolucji. Z punktu 
widzenia ekspozycji marki i infor-
macji najbardziej rozsądnym wy-
borem są strony responsywne, 
które dostosowując się do wyświe-
tlania na dowolnym ekranie mogą 
skutecznie obniżyć koszty pro-
jektowania i utrzymania oddziel-
nych stron WWW dla komputerów 
i urządzeń przenośnych. Ponad-
to strony responsywne rozwiązują 
problemy z linkowaniem i otwiera-
niem stron mobilnych na kompu-
terach i odwrotnie (stron klasycz-
nych na telefonach) w sytuacji, gdy  
otrzymamy od kogoś adres URL 
przez e-mail lub komunikator.  
Rozwiązanie to szczególnie dobrze 

co przy dużej skali biznesu oznacza 
dodatkowe koszty. Wydatki na rekla-
mę mobilną w porównaniu do wydat-
ków na pozostałe kategorie reklamy 
online wciąż nie przystają w pro-
porcjach do skali ruchu mobilnego. 
Można w tym upatrywać przyczyn, 
dla których do tej pory żaden z naj-
większych wydawców nie udostępnił 
swoich kluczowych usług w formie 
stron responsywnych. W najbliż-
szych latach będzie się to zmieniać, 
a strony mobilne będą znikać z sieci.

Aplikacje mobilne
Wybór aplikacji powinien być po-
party bardzo szczegółową anali-
zą, w przeciwnym razie może stać 
się wyjątkowo kosztowną opcją. 
W pierwszej kolejności należy zwró-
cić uwagę na urządzenia, z jakich ko-
rzysta grupa docelowa. Często nale-
ży przygotować co najmniej dwie 
wersje aplikacji na najważniejsze 
systemy operacyjne (Android i iOS). 
Coraz istotniejsze stają się również 
Windows Phone. Urządzenia z tym 
ostatnim systemem sprzedają się 
zdecydowanie lepiej niż te z iOS-em,  
jednak aktywność ich właścicieli 
w sieci jest kilkukrotnie mniejsza.1  
Każda z wersji powinna być dosto-
sowana do specyfiki systemu opera-
cyjnego – od ikonografiki począwszy, 
przez obsługę gestów, po możliwość 
skorzystania z takich funkcji syste-
mów operacyjnych jak: synchroniza-
cja danych, centra powiadomień itd.

Najpopularniejszy ekosystem mobil-
ny, Android, w ostatnich kilku latach 
był naznaczony defragmentacją. Pod 
tym hasłem kryło się zróżnicowanie 
wersji systemu operacyjnego, a także 
stworzonych przez producenta na-
kładek na niego. Mocno kompliko-
wało to procedury testowania i pod-
nosiło koszt utrzymywania aplikacji. 
W chwili obecnej stare wersje syste-
mu, które sprawiały najwięcej pro-
blemów, używane są już przez nie-
wielu użytkowników. Przyczyną tego 
stanu rzeczy jest krótki cykl życia 

sprawdza się w sytuacjach, w któ-
rych istotna jest prezentacja pro-
duktu i umieszczenie kompletu 
informacji w celu zwiększenia praw-
dopodobieństwa realizacji transak-
cji. Co więcej, design takich stron 
i nawigacja są identyczne i bar-
dziej precyzyjnie. Opierają się na 
tym samym schemacie, co zwięk-
sza komfort korzystania z serwisów.

W obecnym stanie rozwoju rynku, 
strony responsywne są jednak gor-
szą alternatywą w stosunku do stron 
mobilnych w przypadku biznesów 
opartych o przychody reklamowe. 
Na rynku dostępne są adserwery po-
zwalające na emisję responsywnych 
reklam dostosowujących się do sze-
rokości strony, jednakże wymaga  
to od reklamodawców odpowiednie-
go przygotowania kreacji. W prakty-
ce niejednokrotnie stanowi to duże 
wyzwanie. Emisja reklam na stro-
nach responsywnych bez dostosowa-
nia kreacji wymaga specjalnego tar-
getowania kampanii reklamowych, 

W ostatnich latach wiele firm i instytucji dostosowało 
swoją obecność w internecie do specyfiki urządzeń 
mobilnych. Nadal jednak na rynku istnieje spora grupa 
podmiotów, które nie przywiązują wagi do realiów 
mobilnego internetu. Jeśli organizacja stoi przed 
decyzją, czy inwestować we własną aplikację, stronę 
mobilną, czy też serwis responsywny (Responsive  
Web Design), warto przeanalizować szczegółowo,  
która z tych opcji jest najbardziej perspektywiczna.

RWD, mobile WWW 
czy aplikacja? 
MACIEJ WIKTOROWSKI – Dyrektor ds. Rozwoju 
Produktów Portalowych, Interia
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Z biznesowego punktu widzenia na-
leży również odpowiedzieć sobie na 
kluczowe pytanie – czy usługa, któ-
ra ma być świadczona za pośred-
nictwem aplikacji jest rzeczywiście 
niezbędna? Przeciętny użytkow-
nik korzysta bowiem tylko z kil-
ku aplikacji. To jeden z kluczowych 
powodów, dla których w obsza-
rze mobilnym warto myśleć o roz-
wiązaniach globalnych, które mają 
szansę być używane nie tylko przez 
polskojęzycznego użytkownika.

Co nas czeka?
Widoczne na rynku aplikacji trendy 
rozwojowe wskazują na to, że smart-
fony staną się podstawowymi urzą-
dzeniami dostępu do informacji. 
Mocno rozwinięte usługi synchro-
nizacji danych wpisane w poszcze-
gólne ekosystemy pozwolą na pracę 
nad plikami w sposób transparent-
ny, podobnie jak teraz dzieje się to 
między systemami iOS i MacOS 
dzięki funkcji HandOff. Przykłado-
wo – dokończenie edycji wiadomo-
ści rozpoczętej na komputerze jest 
możliwe po odblokowaniu telefonu. 
Konwergencja urządzeń będzie do-
tyczyła również coraz większej licz-
by urządzeń – zegarki typu smart- 
watch, które dołączane są już do 
smartfonów, stanowiąc część zesta-
wu, mogą wzbogacić użytkownika 
o nową metodę odbierania powia-
domień. Podobnie jest z urządze-
niami klasy smart TV czy systema-
mi rozrywki w samochodach, które 
ułatwiają korzystanie z aplikacji roz-
rywkowych czy zakupowych. Innym 
z trendów jest sprzedaż smartfo-
nów z dużymi ekranami, co umożli-
wia projektowanie aplikacji bogatych 
wizualnie z dobrze przygotowanymi 
materiałami graficznymi. W najbliż-
szym czasie spodziewać można się 
też wprowadzenia standardów płat-
ności, które otworzą drogę do wy-
godniejszego zawierania transakcji.● 

1.	 gemiusRanking,	styczeń	2015.

Systemy operacyjne w urządzeniach mobilnych

Korzystanie z aplikacji w urządzeniach

smartfonów. W większości przypad-
ków urządzenia te wymieniane są 
co dwa, trzy lata. Pod tym względem 
ekosystem jest dziś bardziej dojrzały.

Decydując się na stworzenie apli-
kacji należy także pamiętać o tym, 
że likwidowanie ewentualnych błę-
dów i wprowadzanie poprawek wy-
maga więcej czasu niż w przypadku  
stron WWW. Aplikacje stworzone na 
iOS i Windows Phone przechodzą 
przez proces rewizji, dokonywanej  

przez sklepy z aplikacjami, który 
trwa co najmniej kilka dni. W przy-
padku Androida sami podejmuje-
my decyzję o upublicznieniu apli-
kacji, natomiast każda nowa wersja 
propaguje się przez kilka godzin. Po-
nadto nie wszyscy użytkownicy po-
siadają skonfigurowaną automatycz-
ną aktualizację aplikacji. Wszystkie 
te czynniki znacząco wydłużają czas 
reakcji na potencjalne błędy i zwięk-
szają zapotrzebowanie na wyso-
ką jakość dostarczanych rozwiązań.
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Źródło:	IAB	Polska	Mobile,	PBI/OPI,	grudzień	2014;	smartfon:	N=990	 
(świadomi	użytkownicy),	tablet:	N=509.

Źródło:	IAB	Polska	Mobile,	PBI/OPI,	grudzień	2014;	smartfon:	N=990	 
(świadomi	użytkownicy),	tablet:	N=509.
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Kanały dotarcia 
W Polsce duże znaczenie na rynku 
reklamy mobilnej mają lokalni wy-
dawcy oraz sieci reklamowe. Z tego 
powodu znaczna część polskiego 
ruchu mobilnego generowana jest 
w serwisach WWW, nie zaś w apli-
kacjach. Największą przewagą lo-
kalnych podmiotów jest marka, ja-
kość treści i charakter premium 
(strony o wysokojakościowym kon-
tencie i dużym ruchu). Nie można 
też zapominać o znaczących moż-
liwościach w zakresie tworzenia 
kreacji, wykorzystania formatów 
natywnych i Rich Media oraz do-
pasowania reklamy do kontekstu 
miejsca emisji. Istotnym kanałem 
reklamy mobilnej – podobnie jak 
w skali globalnej – są także rozwią-
zania reklamowe Google i Facebooka. 

Formaty reklamowe
Jednymi z pierwszych formatów re-
klamowych, które pojawiły się w ka-
nale mobilnym były powiadomie-
nia Push, w postaci SMS/MMS lub 
głosowych IVR. Obecnie mogą one  

Planując komunikację należy pa-
miętać, że użytkownicy korzysta-
ją z różnych modeli telefonów (od 
starszych, po nowoczesne smartfo-
ny z wyświetlaczami w wysokiej roz-
dzielczości), dlatego rozmiary ban-
nerów powinno się dostosować do 
każdego z tych urządzeń. Wybie-
rając reklamę skierowaną tylko do 
użytkowników korzystających z ta-
bletów, można użyć formatów po-
dobnych do tych, które stosuje 
się w „dużym internecie”, czyli np.  
billboardów czy też skyscraperów. 
Należy podkreślić, że w komunika-
cji mobilnej nie używa się technolo-
gii FLASH, gdyż nie jest ona obsługi-
wana przez urządzenia typu smart.

Rośnie również znaczenie forma-
tów pełnoekranowych (określanych  
przez wydawców jako interstitial,  
overlay, full page itp.) oraz Rich 
Media. Statyczne formaty pełno-
ekranowe emitowane są na war-
stwie, na całej szerokości ekranu.  
Ich zadaniem jest wyróżnienie się 
na tle innych przekazów oraz bar-
dziej wizerunkowe podejście do re-
klamowanego produktu czy usługi.  
Ze względu na rozmiar oraz inwa-
zyjność, formy te mają ustawiony 
tzw. capping (użytkownikowi poka-
zują się one określoną liczbę razy). 

Rich Media
Rich Media są rozbudowaną formą  
powyżej omówionych formatów, 
która wykorzystuje różnorodne in-
teraktywne mechanizmy i natywne  
funkcje smartfonów (m.in.: akcelero-
metr, aparat czy dotyk – gesty: swipe, 
slide i tap). Dzięki temu możliwe  
jest umieszczenie w kreacjach dodat-
kowych materiałów – filmu wideo, 
galerii zdjęć czy mapy z lokalizacją 
sklepu. Z poziomu kreacji użytkow-
nik może np. podać swój adres e-mail,  
numer telefonu (i otrzymać więcej  
informacji), jak również dodać wy-
darzenie do swojego kalendarza. 
Odpowiednio  dobrany produkt czy 
usługa mogą bardziej zaangażować 

dotrzeć nie tylko do posiadaczy  
smartfonów, lecz również do osób,  
które mają starsze modele telefonów.  
W przypadku smartfonów istnieje też 
możliwość wysyłania powiadomień 
za pomocą aplikacji. Każda z tych 
form ma swoją specyfikę, którą na-
leży szczegółowo przeanalizować, 
planując działania marketingowe. 

Formaty reklamowe w kampaniach 
display (zasięgowych, efektywno-
ściowych, RTB) są zdominowane 
przez standardowe bannery o wy-
miarach 320x50 pikseli i ich więk-
sze warianty dostosowane do ekra-
nów w rozdzielczościach HD. Wciąż 
niezwykle popularny jest Mobile 
Rectangle. Bannery umiejscowione 
są przeważnie na samej górze lub 
dole mobilnej strony WWW oraz 
w aplikacjach, rectangle zaś ideal-
nie sprawdza się pośrodku stron, 
np. między artykułami czy wpisami. 
Obie formy nie przeszkadzają w kon-
sumpcji treści, naturalnie wpasowują 
się w stronę, a co za tym idzie – od-
biorca nie może ich nie zauważyć.

Mobile jest obecnie najważniejszym czynnikiem wzrostu 
reklamy online na całym świecie. Po pierwsze – jest 
bardziej skuteczny niż inne formaty digital. Po drugie – 
ma dużo większy wpływ na budowanie świadomości 
marki, zapamiętywalność przekazu i intencje zakupowe. 
Po trzecie w końcu, realnie kształtuje zachowania 
konsumentów nie tylko w internecie, ale także w handlu 
detalicznym. Kluczem do skutecznej reklamy mobilnej 
jest odpowiednie jej targetowanie, dopasowanie oraz 
zaangażowanie użytkownika.

Reklama mobilna 
DARIUSZ WERELICH – Head of Sale, adrino Sp. z o.o.

RAFAŁ STASZKIEWICZ – Country Manager, adQuota Poland Sp. z o.o.
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docelowych (np. wiek, płeć, inten-
cje zakupowe), bazując na danych 
zbieranych o użytkownikach (coo- 
kies, ID telefonu) i przy wykorzy-
staniu technologii Big Data,

•   zakup kampanii w modelu pro-
grammatic (zarówno RTB, jak 
i bezpośrednio). Jest to obecnie 
jeden z najszybciej rosnących seg-
mentów rynku mobile na całym 
świecie – w USA mobile stanowi 
już ponad 44 proc. całego rynku 
programmatic, 

•   promocja aplikacji – wzrasta zain-
teresowanie marketingiem apli-
kacji i płatnymi formami promo-
cji, co przekłada się na wzrost 
zapotrzebowania na kampanie 
mobilne promujące aplikacje oraz 
rozwój alternatywnych kanałów 
dystrybucji (np. niezależne mar-
kety, operatorzy GSM itp.), 

•   formaty reklamy mobilnej wyko-
rzystujące wideo, będące konse-
kwencją rosnącego zapotrzebo-
wania internautów na formaty 
filmowe – czytamy coraz mniej, 
oglądamy coraz więcej. Dobrym 
tego przykładem jest Facebook, 
który od pewnego czasu automa-
tycznie odtwarza treść wideo. ●

użytkownika, np. zachęcić go do za-
bawy czy wejścia w interakcję z re-
klamą poprzez wykorzystanie pro-
stych gier dostępnych w kreacji 
reklamowej.  Dzięki takim możliwo-
ściom, Rich Media przyciągają uwa-
gę, bardziej angażują, a tym samym 
mają większą skuteczność mierzoną 
wskaźnikami zaangażowania oraz 
CTR. Badania formatów Rich Media 
wskazują, że w porównaniu do stan-
dardowych bannerów, generują one 
dwukrotnie więcej interakcji i osią-
gają krótszy czas call-2-action. Po-
nadto taka forma sprawia, że użyt-
kownicy częściej zapamiętują markę 
i przekaz reklamowy, a sama rekla-
ma jest lepiej przez nich odbierana.

Trendy 
Przygladając się segmentowi re-
klamy mobile, warto wskazać tren-
dy, które w najbliższych kilku latach 
będą miały istotne znaczenie. Są to: 

•   dalszy rozwój formatów Rich Me-
dia oraz reklamy natywnej. For-
maty te osiągają ponadprzecięt-
ne wskaźniki zaangażowania oraz 
wyższą skuteczność mierzoną tzw. 
Secondary Action Rate (np. kon-
takt z firmą, akcja na landing page, 
wizyta w sklepie, transakcja),

•   Audience buying – targetowanie 
kampanii do określonych grup 

1.	 comScore,	„Mobile	Rising	Stars	Ad	Inte-
raction	&	Effectiveness”,	2013.

Przykłady standardowych formatów display (a,b) i Rich Media (c,d,e)

a)	standard	banner b)	interstitial c)	kostka	(cube) d)	zdrapka	(scratch) e)	shake

Zastanawiając się nad  
formatami reklamowymi, 
warto zwrócić uwagę na:
• reklamę	natywną	–	
to	kreacja,	która	jest	
dopasowana	do	treści	
danego serwisu mobilnego 
lub	aplikacji.	Format	natywny	
wizualnie	przypomina	treści	
redakcyjne.	Na	to	rozwiązanie	
wydawca przeznacza 
powierzchnię	premium	oraz	–	
co bardzo istotne – oznacza 
komunikat	jako	reklamę	
czy sponsoring, aby nie 
wprowadzać	użytkownika	
w	błąd.	Reklama	natywna	
jest traktowana bardziej 
obiektywnie	przez	użytkownika,	
przez	co	może	generować	
wyższe	zaangażowanie	
oraz	skuteczność;
• aplikacje mobilne –  
w przypadku wykorzystania 
tego	nośnika	reklamowego	
wskazane jest zastosowanie 
sponsoringu lub lokowania 
produktu	(product	
placement),	zamiast	
umieszczenia w nim 
standardowego	bannera.	
Rozwiązanie	to	osiąga	lepsze	
wskaźniki	efektywności.	

Źródło:	materiały	własne	adQuota
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Marketing treści
W procesie zdobywania nowych 
kompetencji informatycznych użyt-
kownicy przytłoczeni są ilością  
docierających do nich komunikatów, 
których nie są w stanie przetworzyć. 
Powoduje to, że zaczynają je selek-
cjonować i wybierać tylko te, które są 
dla nich ważne i godne zapamiętania. 

W dobie rosnącego clutteru informa-
cyjnego, w marketingu pojawiły się 
takie koncepcje reklamowe jak re-
klama natywna (oznaczająca komu-
nikat wtopiony w strukturę ogląda-
nych treści) oraz content marketing 
(czyli ciekawe informacje, unikal-
ne wiadomości, które są wartością 
dodaną dla użytkownika). W no-
wym ujęciu marketingu mobilnego, 
aplikacje są ściśle związane właśnie 
z contentem urządzeń przenośnych. 

Aplikacja i co dalej?
Popularność aplikacji sprawia, że jest 
to miejsce, w którym warto pojawiać 
się z komunikatem reklamowym.  

podsuwając powiązane z aplikacją  
treści. Jej celem jest zaskakiwanie 
przy jednoczesnym dyskretnym 
zwracaniu uwagi użytkownika na 
przekaz reklamowy. Reklama „na-
turalna” i content marketing powin-
ny odpowiadać na potrzeby użyt-
kownika, mają go inspirować, a nie 
drażnić. Wartością dodaną tej for-
my reklamy jest wysoka jakość tre-
ści, która w założeniu przekładać się 
ma na skuteczność oddziaływania.

Kierunki rozwojowe
Reklama natywna, product place-
ment oraz tworzenie dopasowanych  
treści to dzisiejszy kierunek rozwoju 
mobile marketingu. Polska jest jesz-
cze na początku tej drogi, co powo-
duje, że kampanie reklamowe powin-
ny być powierzane doświadczonym 
agencjom. Należy też zwrócić uwagę 
na takie czynniki jak user experience, 
dopracowaną stronę graficzną oraz 
wartościowy content. Zagwarantuje 
to zainteresowanie treściami i zatrzy-
manie na dłużej uwagi użytkownika.●Najprostszym sposobem zaistnie-

nia jest skorzystanie z już istnieją-
cych rozwiązań oferowanych przez 
deweloperów aplikacji i popular-
nych gier. Ich twórcy tworzą nowo-
czesne programy w taki sposób, aby 
były maksymalnie funkcjonalne 
i uproszczone od strony użytkowa-
nia, a także estetyczne graficznie. To 
jednak nie wszystko. Największy na-
cisk położony jest właśnie na dosto-
sowanie treści do potrzeb odbiorcy.

Dwa najbardziej kreatywne i dopaso-
wane do współczesnych oczekiwań 
możliwości to product placement 
(lokowanie produktu) i reklama 
natywna. Obie formy są efektyw-
nym rozwiązaniem, wpisującym się 
w trend dbania o obecność kontek-
stową. O ile lokowanie produktu 
jest powszechnie znanym określe-
niem, o tyle natywna reklama to na-
dal pojęcie mało popularne. Należy 
ją rozumieć jako narzędzie kontek-
stowo dopasowane do miejsca i cza-
su, w którym się pojawi, skutecznie 

Zadaniem aplikacji – dostępnych przede wszystkim  
na spersonalizowanych telefonach, z którymi większość 
społeczeństwa się nie rozstaje – jest szybkie oraz 
efektywne wspieranie użytkowników w ich codziennych 
poczynaniach. Jak można wykorzystać ich potencjał 
i dotrzeć do klientów, tworząc zaskakujące kampanie, 
o których będą przez długi czas pamiętać? 
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Reklama natywna  
i contentowa  
w aplikacjach
MAREK NARUSZEWICZ – Account Director MOBIEM

PRZYKŁADY REKLAMY 
NATYWNEJ ONLINE

• artykuły	sponsorowane,
• reklamowe	filmy	wideo,
• treści	sponsorowane	

autorstwa redakcji,
• treści	sponsorowane	

autorstwa sponsora,
• reklamy	w	wynikach	

wyszukiwania,
• sponsorowane posty 

w social media,
• product	placement.

BENEFITY REKLAMY NATYWNEJ 
DLA REKLAMODAWCÓW

• większa	efektywność,
• większa	wiarygodność,
• większe	zaangażowanie	 
w	markę,

• wysoki	stopień	dopasowa-
nia	do	potrzeb	kampanii.
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??

 APLIKACJA:  POGODA.PL –  
popularna aplikacja pogodowa. 
 MARKA:  Allegro 
 FORMA REKLAMY:  
reklama natywna.

 APLIKACJA:  BANKOMATY.PL – 
 nowoczesna wyszukiwarka ban-
komatów, umożliwiająca odna-
lezienie urządzeń płatniczych 
w najbliższej okolicy. 
 MARKA:  Biedronka 
 FORMA REKLAMY:  
product placement – ekspozycja 
logotypów.

 APLIKACJA:  DIETA.PL –  
aplikacja będąca od kilku miesięcy 
w czołówce bezpłatnych progra-
mów w kategorii zdrowie i fitness 
w App Store, w której znajdują się 
gotowe diety m.in. 1000 kalorii 
i lekkostrawna oraz przepisy na 
dopasowane do nich dania.  
 MARKA:  Nestle, producent płat-
ków Corn Flakes 
 FORMA REKLAMY:  
product placement – dedykowana 
sekcja aplikacji.

 APLIKACJA:  FRUIT NINJA – 
popularna, zręcznościowa gra 
mobilna. 
 MARKA:  Skittles 
 FORMA REKLAMY:  
product placement – stworzenie 
brandowanej gry.

 OPIS ROZWIĄZANIA:  komunikat marketingowy Al-
legro był naturalnie wkomponowany w layout aplikacji 
przy jednoczesnym dopasowaniu do aktualnych warun-
ków pogodowych. Gdy padał deszcz, na ekranie telefonu 
pojawiał się komunikat: „Pogoda nie dopisała. Pobierz 
aplikację Allegro i rozchmurz się!” W ten sposób można 
było zainteresować użytkownika spersonalizowanym ko-
munikatem i wydłużyć czas kontaktu z marką, co prze-
kładało się na większą skuteczność działania i lepszą za-
pamiętywalność przekazu.

 OPIS ROZWIĄZANIA:  sieć Biedronka w momencie 
wprowadzenia płatności bezgotówkowych w swoich 
marketach zainwestowała w lokowanie produktu w po-
pularnej aplikacji lokalizującej bankomaty. Na mapach 
w programie użytkownicy widzieli logotyp marki w tych 
miejscach, w których można było dokonywać płatności 
kartą.

 OPIS ROZWIĄZANIA:  w ramach współpracy reklamo-
wej aplikacja została zaktualizowana o popularną obec-
nie dietę bezglutenową, sekcję stworzono specjalnie dla 
producenta bezglutenowych płatków Corn Flakes. Użyt-
kownicy, którzy byli zainteresowani jadłospisami bez glu-
tenu, otrzymywali gotowe propozycje przepisów stwo-
rzone we współpracy ze specjalistami marketera, przy 
okazji dowiadując się o nowym produkcie. 

  OPIS ROZWIĄZANIA:   wykorzystanie popularności 
i potencjału przebojowej gry i stworzenie jej wersji spe-
cjalnej, dedykowanej słodkim pastylkom – Fruit Ninja vs. 
Skittles. Charakterystyczne cukierki pojawiają się obok 
owoców, a zadaniem grającego jest zdobycie jak najwięk-
szej liczby punktów. Podczas gry nie tylko rośnie ape-
tyt na słodycze, ale również wydłuża się kontakt z mar-
ką. W związku z tym, że rozgrywkom zawsze towarzyszą 
emocje, czyli ekspozycja marki w takim miejscu powodu-
je dobre i silne skojarzenia.

Przykłady udanych kampanii reklamowych w mobile marketingu
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Rola programmatic
Wraz z pojawieniem się nowych 
technologii zmienia się sposób reali-
zacji kampanii reklamowych. Rosną-
ce wymagania klientów dotyczące  
ich efektów, jak i czasu wymaga-
nego na ich dostarczenie spowo-
dowały, że coraz większą popular-
ność zdobywa automatyczny zakup  

związane z jej optymalizacją, np. 
zmianę kryteriów targetowania 
czy zakup dodatkowych danych 
z platform DMP. Proces zakupu po-
wierzchni reklamowej realizowa-
ny jest w trybie aukcji otwartej RTB 
(Real Time Bidding), gdzie poszcze-
gólne platformy DSP rywalizują ce-
nowo o użytkownika. Alternatyw-
nym sposobem jest tzw. Preferred 
Deal, polegający na ustaleniu sztyw-
nej ceny z konkretnym wydawcą.

eMarketer szacuje, że w Stanach 
Zjednoczonych wydatki na program-
matic będą stanowić w 2015 roku 
ponad połowę nakładów na rekla-
mę display, a w kolejnym roku wy-
nik wzrośnie do 63 proc. W Polsce 
udział ten można estymować na po-
ziomie kilku procent, gdyż nie wszy-
scy marketerzy znają nowe rozwią-
zania, inni z kolei testują ten kanał 
i porównują jego wyniki z kampania-
mi zlecanymi w sposób tradycyjny.

Mobile programmatic
Według eMarketera w Stanach Zjed-
noczonych w 2014 roku aż 44 proc. 
wydatków na programmatic stano-
wiły te na reklamę mobilną. W tym 
roku przewiduje się, że reklama na 
urządzeniach mobilnych będzie 
miała większy udział niż na kom-
puterach stacjonarnych i laptopach, 
osiągając poziom 56 proc. W Polsce 
na tak spektakularne wyniki trze-
ba będzie pewnie poczekać jeszcze 
kilka lat, jednak już dziś pojawiają 
się pierwsze oznaki sugerujące, że 
w przyszłości wydatki na reklamę 
mobilną  faktycznie wzrosną. Bada-
nie „Real Time Bidding” zrealizowa-
ne przez IAB Polska w połowie 2014 
roku wykazało, że aż 32 proc. ankie-
towanych firm internetowych ko-
rzystało z mobilnych formatów pro-
grammatic (były one popularniejsze 
niż programmatic wideo, który 
wskazało 28 proc. respondentów). 
W ciągu ostatniego roku pojawiło się 
wiele narzędzi, które umożliwiają za-
kup (DSP), jak i emisję (SSP) reklam 

reklam – programmatic. Wykorzy-
stując odpowiednie narzędzia do 
kupna reklamy (DSP lub Trading 
Desk) można wyemitować precyzyj-
nie wybranemu użytkownikowi od-
powiednią reklamę we właściwym 
miejscu i czasie, a dodatkowo na 
bieżąco monitorować wyniki kam-
panii oraz podejmować działania  

Praktykowany dotychczas sposób zakupu mediów 
online stopniowo odchodzi w niepamięć. Wysyłanie 
zapytań o wycenę, podpisywanie zleceń czy też 
przesyłanie do każdego z wydawców kreacji 
graficznych, staje się zbędne w sytuacji pojawienia się 
na rynku technologii umożliwiających kupno reklam 
w sposób automatyczny. Osoba planująca kampanię 
reklamową za pomocą jednego narzędzia jest w stanie 
zrealizować ją szybko i skutecznie na dowolnej stronie 
WWW lub mobilnej podpiętej do odpowiedniej platformy 
zrzeszającej wydawców. 

Programmatic
KRZYSZTOF CZOK – Direct Sales Director, Społeczności.pl

SYLWIA CHMIELEWSKA – Head of Performance 
Marketing & Mobile, Value Media

RTB (Real Time Bidding) –  
technologia	umożliwiająca	
zakup reklamy internetowej  
od	wielu	wydawców	w	modelu	
aukcyjnym w czasie  
rzeczywistym.

SSP (Supply Side Platform) –  
platforma	technologiczna	 
zarządzająca	powierzchnią	 
wydawcy.	

DSP (Demand Side Platform) –  
platforma	technologiczna,	która	

umożliwia	zakup	powierzchni	
reklamowej	w	modelu	RTB.	

DMP (Data Management 
Platform)	–	platforma	techno- 
logiczna,	która	zarządza	
danymi	o	użytkownikach.

Trading Desk	–	firma	posia-
dająca	technologię	DSP	
(np.	agencja	lub	dział	domu	
mediowego),	zajmująca	 
się	zakupem	reklam	 
w	imieniu	reklamodawcy.	

SŁOWNICZEK POJĘĆ
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zdecydowało się na ujawnienie na-
zwy witryny, na której odbywa się 
emisja. Część z nich udostępniła też 
poszczególne sekcje swoich witryn, 
np. stronę główną, co sprawia, że 
kupujący ma możliwość wyemito-
wania kampanii na dokładnie zloka-
lizowanej powierzchni reklamowej.

Bariery technologiczne
Główną barierą w rozwoju program-
matic w kanale mobile nadal pozo-
staje brak możliwości tzw. cross-de-
vice targetingu, czyli powiązania 
osób korzystających z różnych urzą-
dzeń. Bez tego nie można mówić 
o ponownym wyświetlaniu reklamy 
użytkownikowi, który był już na da-
nej stronie czy śledzeniu ścieżki kon-
wersji. Sposobem na zniesienie tej 
bariery jest identyfikacja użytkow-
nika za pomocą danych osobowych 
i logowania. Takim jednolitym sys-
temem dysponuje Google i Facebook, 
w Polsce liderem jest Allegro. Poza 
nimi niewiele jest podmiotów, które 
posiadają wystarczająco dużą bazę, 
aby w efektywny sposób móc pro-
wadzić identyfikację użytkowników.

Wyzwania
Czynnikiem determinującym dalszy  
rozwój programmatic jest wyko-
rzystanie Big Data, co umożliwia  
dotarcie do specyficznych grup ce-
lowych przy jednoczesnym wzroście 
efektywności w przeliczeniu na 
koszty. I choć dostępność danych 
szybko wzrasta, wyzwanie leży gdzie 
indziej. Nie chodzi bowiem o ilość 
informacji, a o ich zbieranie, ana-
lizę i przetworzenie w taki sposób, 
by były przydatne w kampanii.

W najbliższym czasie na znaczeniu 
zyska synchronizacja danych pocho-
dząca z różnych rodzajów źródeł (1st, 
2nd, 3rd party data). Również w Pol-
sce istnieją już podmioty, które pro-
ponują usługi umożliwiające tworze-
nie profili w oparciu o dane. Należy 
spodziewać się, że ich liczba oraz ofe-
rowane możliwości będą stale rosły.●

optymalizację kampanii za mocne 
strony tej nowatorskiej metody. Bio-
rąc pod uwagę fakt, że w automatycz-
nym trybie zakupu reklamy na stro-
nach WWW trafia się z przekazem 
do właściwego odbiorcy (audience 
buying), co przekłada się na lepsze 
efekty dla reklamodawcy, w przy-
padku kampanii mobilnych również 
należy się spodziewać lepszych re-
zultatów niż w przypadku zakupów 
w modelu tradycyjnym. Według ba-
danych w projekcie IAB Polska, ogra-
niczeniem dla kupujących był brak 
możliwości wyboru witryn, na któ-
rych emitowana jest kampania oraz 
ich słaba jakość merytoryczna. Ba-
riery te zostały jednak przełamane 
wraz z pojawieniem się nowych tech-
nologii. Pojawili się bowiem także nowi  
wydawcy, a wielu spośród nich  

mobilnych w trybie automatycznym. 
Producenci niektórych z nich uznali 
rynek mobilny za istotny na tyle, że 
skupili się wyłącznie na nim, a i ich 
narzędzia specjalizują się w realizacji 
kampanii mobilnych z pominięciem 
desktopu. Kolejne technologie wdra-
żają również możliwość zakupu kam-
panii w aplikacjach i na witrynach 
mobilnych w trybie aukcji otwar-
tych, a także tzw. Preferred Deals.

Zalety i wady
Według badania IAB Polska aż 43 
proc. firm działających na krajo-
wym rynku reklamy internetowej 
stwierdziło, że to kampanie kupo-
wane w modelu aukcyjnym generują  
lepsze rezultaty. Badani uznali tak-
że możliwość dokładnego dotar-
cia do grupy docelowej oraz lepszą  

Prognozy wydatków na reklamę graficzną (display) w USA

Prognozy wydatków na reklamę graficzną w USA w modelu  
programmatic w podziale na urządzenia
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Pomiar audio
Od sierpnia 2013 roku PBI, wspól-
nie z firmą badawczą Gemius, pro-
wadzi badanie strumieni radiowych. 
Uczestniczą w nim wydawcy czte-
rech dużych węzłów radiowych – 
Open FM, Tuba, RMFON, Eska GO, 
które w grudniu 2014 roku wygene-
rowały ponad 21 mln odtworzeń kra-
jowych na urządzeniach mobilnych.  
Jest to prawie czterokrotny wzrost 
w porównaniu do pierwszego mie-
siąca pomiaru (przy niezmienionej 
liczbie uczestników badania). Wspo-
mniane odtworzenia przełożyły się 
na ponad 3 mln godzin, które pol-
scy internauci spędzili na słuchaniu 
radia na swoich smartfonach i table-
tach. To ponad 8 proc. łącznego cza-
su, który użytkownicy polskiej sie-
ci spędzili na słuchaniu radia online. 

Dynamika
Biorąc pod uwagę monitorowane  
serwisy, w Polsce największy udział 
w tworzeniu zasięgu mobilnego radia  

muzyki online stoi możliwość dopa-
sowania przekazu do użytkownika. 
Wydawcy działający na polskim ryn-
ku realizują w tym względzie dwie 
strategie. Z jednej strony mamy do 
czynienia z radiami internetowymi 
(wymienionymi wyżej i badanymi 
przez PBI/Gemius: Open FM, Tuba, 
RMFON, Eska GO). W tego typu 
aplikacjach użytkownik ma możli-
wość skorzystania z dziesiątek sta-
cji radiowych, przygotowanych przez 
redaktorów, z wybranym przez sie-
bie rodzajem muzyki. Alternatyw-
nym sposobem dostępu do treści 
audio w kanale mobilnym są apli-
kacje typu Spotify, Deezer, Google 
Music. Oferują one płatny dostęp do 
ogromnych baz płyt i wykonawców 
z całego świata. W tych aplikacjach 
użytkownik sam decyduje jakiej kon-
kretnej piosenki ma ochotę w danej 
chwili słuchać. Należy jednakże pa-
miętać, że polscy internauci niechęt-
nie płacą za dostęp do treści w inter-
necie, a model biznesowy oparty na 
reklamie towarzyszącej muzyce jest 
powszechnie akceptowany. Potwier-
dzają to m.in. „Badania Interneto-
wego Audytorium Radia” przepro-
wadzone przez MillwardBrown na 
zlecenie Komitetu Badań Radiowych. 

Audio online w marketingu
Dla marketerów szczególnie istotna 
jest możliwość dokładnego pomiaru 
słuchalności, co stanowi istotny wy-
różnik w stosunku do tradycyjnych 
stacji naziemnych, gdzie do dyspo-
zycji jest jedynie deklaratywne bada-
nie RadioTrack. Internetowe stacje 
radiowe charakteryzują się ponadto 
niskim zagęszczeniem reklamowym 
(tzw. clutter). W przypadku Open 
FM wynosi ono średnio 8 minut re-
klam w ciągu doby. Dzięki temu moż-
liwe jest dużo skuteczniejsze dotar-
cie z komunikatem marketingowym. 

Warto podkreślić, że aplikacje mo-
bilne umożliwiają wielokanało-
we dotarcie do odbiorcy – nie tyl-
ko dzięki emisji typowych spotów  

internetowego ma Open FM, osiąga-
jąc ponad 2,5 mln godzin z przytoczo-
nych 3 mln. Jest to obecnie wiodąca 
platforma muzyczna w Polsce, która 
posiada ponad 90 stacji z różnych ga-
tunków muzycznych, a także dyspo-
nuje bazą 60 tys. utworów, oferując 
ponad 2 tys. godzin muzyki na dobę.

Głównym sposobem korzystania  
z mobilnych strumieni radiowych 
jest wykorzystywanie dedykowa-
nych aplikacji. W internetowym skle-
pie Google Play aplikacja Open FM 
została pobrana ponad 2,3 mln razy. 
Tak wysoki wynik sprawił, że jest 
ona obecnie na pierwszym miejscu 
w sklepie Google w  kategorii „Naj-
popularniejsze aplikacje – Muzy-
ka i dźwięki”, wyprzedzając aplikacje 
takich zagranicznych wydawców jak: 
Spotify, Shazam, Deezer czy WiMP. 

Konsumpcja audio online
Za stale wzrastającym poziomem 
wykorzystania strumieniowania 

Z danych PwC wynika, że w 2013 roku Polacy 
korzystali z 22 mln smartfonów i 2 mln tabletów,  
w roku kolejnym liczby te doszły odpowiednio  
do poziomu 27 i 4 mln. Prognozy Boston Consulting 
Group wskazują, że w ciągu następnych lat 
tendencja wzrostowa utrzyma się. Ich zdaniem 
w 2020 roku Polacy będą korzystali łącznie z 50 mln 
smartfonów oraz 15–25 mln tabletów. Z badania IAB 
Polska Mobile 2014 wynika jednocześnie, że 60 proc. 
internautów słucha muzyki online – odpowiednio  
35 proc. użytkowników smartfonów i 24 proc. 
tabletów. Trendy te wskazują na istotną rolę treści 
audio w konsumpcji internetu mobilnego.
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Mobile Audio
JAKUB H. GRUSZCZYŃSKI – Head of Market Intelligence, GG Network S.S.
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radiowych, ale stosując również re-
klamę zasięgową display, wykorzy-
stują w tym celu formy bannerowe. 
Wiele aplikacji udostępnia ponad-
to możliwość głębszej interakcji ze 
słuchaczem. Przykładem może być 
Open FM, które pozwala użytkow-
nikom głosować na słuchane utwory. 

Biorąc pod uwagę dynamiczny 
wzrost wszystkich mierzalnych pa-
rametrów związanych z mobilnymi 
stacjami radiowymi online, nie ma 
wątpliwości, że media strumieniowe 
nie są obojętne dla reklamy, a tym 
samym powinny być uwględniane 
w przygotowywanych kampaniach.●  

Liczba odtworzeń mobilnych (mln)

Czas poświęcany na mobilne audio (mln godzin)

Słuchanie muzyki online w urządzeniach (wśród najczęstszych  
aktywności)

Źródło:	PBI/Gemius	Megapanel.

Źródło:	IAB	Polska	Mobile,	OPI/PBI,	grudzień	2014;	użytkownicy	PC	(N=1656),	 
smartfonów	(N=1302)	i	tabletów	(N=509).
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 POWSZECHNYM  trendem w zakre-
sie rynku telefonii komórkowej jest 
zastępowanie tradycyjnych modeli 
telefonów, zaprojektowanych głów-
nie z myślą o komunikacji głosowej, 
przez wielozadaniowe smartfony, 
których głównym atutem jest ko-
munikacja przy użyciu transmisji da-
nych. Według prognoz eMarketera 
z grudnia 2014 roku, liczba smartfo-
nów użytkowanych w Polsce wzro-
śnie pomiędzy 2014 a 2018 rokiem 
o około 64 proc. – z 12,7 do 20,8 
mln sztuk. Wraz ze wzrostem po-
pularności smartfonów i tabletów 
oraz ich rozwojem technologicz-
nym – szybsze procesory, bardziej 
wydajne podzespoły, większe ekra-
ny – w naturalny sposób rośnie po-
pyt na pakiety transmisji danych. 
Jako że w tym aspekcie operato-
rzy zapewniają nam coraz większy 
komfort, np. w zakresie stopnio-
wo znoszonych limitów, wzrasta 
także zapotrzebowanie na wszel-
kiego rodzaju rozrywkę mobilną.
Bardzo dużym, pod względem war-
tości, jak i popularności, obszarem 
mobilnej rozrywki online są treści 
wideo. Rośnie nie tylko liczba insta-
lacji aplikacji z treściami wideo, ale 
i udział aplikacji na urządzenia mo-
bilne w stosunku do tych używanych  

2014 roku 360 operatorów w 124 
krajach uruchomiło komercyjne 
usługi w sieci LTE. Tylko w zeszłym 
roku ruszyło 96 sieci w tej techno-
logii, a wielu operatorów prowa-
dzi już prace nad jej kolejną odsło-
ną – LTE-Advanced, która zapewni 
użytkownikom telefonów i table-
tów jeszcze większy komfort korzy-
stania z internetu i mobilnej roz-
rywki. Według Ovum, we wrześniu 
ubiegłego roku sieci LTE miały glo-
balnie 373 mln użytkowników, któ-
rzy są w 100 proc. przygotowani do 
niczym nie ograniczonego korzysta-
nia z treści wideo na swoich urzą-
dzeniach mobilnych – VoD, trans-
misji na żywo i kanałów linearnych.

Mobilne treści wideo
Na urządzeniach mobilnych najchęt-
niej oglądamy teledyski, wiadomo-
ści, filmy, relacje sportowe, seriale  

na innych platformach (np. PC czy 
szybko rozwijającą się smartTV), 
w oglądalności generowanej przez 
serwisy VoD (np. rodzimą IPLĘ). 

LTE a mobilne wideo
Użytkownicy coraz częściej korzy-
stają także z kilku urządzeń mobil-
nych, np. telefonu i tabletu, ogląda-
jąc na pierwszym ekranie chętniej 
serwisy informacyjne, a na dru-
gim – filmy i seriale. Rozwój zjawi-
ska multiscreeningu i multiplat-
formowości jest wspierany przez 
poprawę parametrów technologii 
dostępu do sieci. Internet mobil-
ny przyspiesza na całym świecie – 
głównie za sprawą prężnie rozwija-
jącej się technologii LTE, która jest 
kluczowym czynnikiem wzrostu dla 
mobile wideo. Poza szybkością cha-
rakteryzuje się małymi opóźnienia-
mi – tak ważnymi w transmisjach na 
żywo – i większą pojemnością sieci. 

Liderami technologii LTE na ryn-
ku polskim są Plus i Cyfrowy Polsat, 
którzy jako pierwsi w Polsce i jed-
ni z pierwszych na świecie postawi-
li na tę technologię. Dziś w zasięgu 
tych sieci jest już 80 proc. Polaków. 
Według danych GSA (Global mobi-
le Suppliers Association), do końca  

Znakiem dzisiejszych czasów jest widok kilkulatka, 
który intuicyjnie porusza się po smartfonie czy 
tablecie. To, czego jego rodzice i dziadkowie muszą 
uczyć się od podstaw, dzieciom XXI wieku jest 
oferowane w cywilizacyjnym pakiecie, z którego 
najmłodsi korzystają bez barier. 

Mobile wideo
OLGA ZOMER – Rzecznik Prasowy, Cyfrowy Polsat S.A.

JOANNA POPOWSKA – Kierownik Działu Usług on Demand, Cyfrowy Polsat

IPLA	oferuje	ponad	50	tys.	 
materiałów	wideo	od	kilku- 
dziesięciu	dystrybutorów,	 
w	tym	światowych	wytwórni	
filmowych.	Ta	platforma	stawia	
na	różnorodność	treści	i	mak-
symalnie	szeroką	obecność	
na	urządzeniach	końcowych.	
Dzięki	temu	w	zeszłym	roku	co	
miesiąc	korzystało	z	niej	średnio	
ok.	4,3	mln	użytkowników.	Widz	
znajdzie	w	niej	największe	hity	
światowego	kina,	popularne	
polskie i zagraniczne seriale, do-
stępne	także	przedpremierowo	
–	jak	np.	te	z	anteny	POLSATU,	
wydarzenia	sportowe	na	żywo	
(ponad	200	godzin	miesięcznie)	
oraz	36	linearnych	kanałów	
telewizyjnych,	wśród	których	
są	m.in.	takie	znane	marki	jak	
Polsat	News,	Polsat	Sport,	Di-
scovery,	Eurosport,	AXN,	Kino	
Polska	i	wiele	innych!	Te	filary	
IPLI	uzupełnia	biblioteka	kilku-
dziesięciu	tysięcy	materiałów	
wideo	o	różnorodnej	tematyce.
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Perspektywy rozwojowe
Ericsson szacuje, że globalny ruch 
w sieciach mobilnych będzie rósł 
w skali roku średnio o około 40 
proc.2 W 2020 roku same tylko 
smartfony będą generowały 5 razy 
większy ruch od całego dzisiejsze-
go mobilnego transferu i odpowia-
dały za 70 proc. całego ruchu w sie-
ciach mobilnych, który wzrośnie do 
tego czasu ośmiokrotnie. Jedno-
cześnie Ericsson oczekuje, że do 
wspomnianego 2020 roku 55 proc. 
całego ruchu w sieciach mobil-
nych będą stanowiły treści wideo, 
a kategoria ta w ciągu najbliższych 
5 lat urośnie aż dziesięciokrotnie.

Potencjał rozwoju segmentu mobi-
le wideo jest zatem ogromny. Cyfry-
zacja z dużym nasileniem wkroczyła 
w życie współczesnego konsumen-
ta, wiążąc go nie tylko z technolo-
gią, ale i z ulubioną rozrywką, któ-
rej dziś bez przeszkód może się on 
oddawać w każdej chwili i miejscu.● 

Z uwagi na specyfikę urządzeń mo-
bilnych zaczęły powstawać forma-
ty telewizyjne im dedykowane – tzw. 
mobizody, czyli krótsze, kilkuminu-
towe formy. Są one kreowane wyłącz-
nie z myślą o smartfonach i tabletach 
lub dostosowane z dłuższych form 
(np. seriali, gdzie jeden odcinek po-
dzielony na kilka parominutowych 
fragmentów tworzy kilka mobizodów).  

Stale rozwijane są również techno-
logie, które przed użytkownikami 
urządzeń mobilnych rysują jeszcze 
ciekawsze perspektywy. W sierpniu 
zeszłego roku Plus, Ericsson i Sam-
sung zaprezentowały po raz pierw-
szy w Polsce rewolucyjny przesył 
wideo w technologii LTE Broadcast 
(eMBMS). To jeden z pierwszych 
na świecie pokazów transmisji roz-
siewczej wykorzystującej mobilny 
internet LTE. Jest ona realizowana 
dla wszystkich odbiorców jednocze-
śnie, a jej jakość nie zależy od liczby 
oglądających. Użytkownicy korzy-
stają z niej podobnie jak z telewizji 
i, co ważne, nie tylko nie zużywa-
ją swojego pakietu danych, ale rów-
nież nie ponoszą opłat za zużyte MB.

oraz różnego rodzaju programy.1 
W ostatnich latach istotny rozwój 
przeszły zasoby polskich serwisów 
VoD, dostępnych także na urządze-
niach mobilnych. Coraz odważniej-
si w otwieraniu bibliotek dla ma-
łych ekranów są dostawcy treści, nie 
tylko ci z lokalnego rynku, których  
produkcje cenione są przez polskich  
użytkowników, ale i międzynarodo-
wi, w tym hollywoodzkie studia. Co 
ważne, konsumenci coraz bardziej 
są skłonni do płacenia za wyselek-
cjonowane i wartościowe propozycje.

Właściciele serwisów VoD coraz le-
piej potrafią interpretować potrze-
by oraz oczekiwania posiadaczy 
urządzeń mobilnych, którzy żyją 
w świecie szybkiej informacji i ko-
munikacji. W zeszłym roku po raz 
pierwszy w Polsce serial telewizyj-
ny zanim trafił do telewizji zna-
lazł się w serwisie VoD. „Na krawę-
dzi 2” oglądać można było w IPLI na 
ponad 2 miesiące przed premierą  
w Polsacie. W ciągu 5 miesięcy serial 
wygenerował rekordową oglądal-
ność 2,75 mln, która w sporej czę-
ści odbywała się na małych ekranach.

Skumulowana półroczna liczba obejrzanych materiałów wideo online w półroczach,  
w podziale na urządzenia (mln, oś lewa) oraz dynamika rok do roku (oś prawa)

1.	 Multiscreening	2014,	IRCenter.
2.	 Ericsson	Mobility	Report,	Mobile	World	
Congress	Edition,	February	2015.
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 POWSZECHNY  już prawie dostęp 
do nowych technologii – w szczegól-
ności mobilnych – sprawia, że rodzi-
my rynek e-commerce i jego dużo 
młodszy odpowiednik, m-commerce,  
rozwijają się niezwykle dynamicz-
nie. Ze smartfonów bądź table-
tów korzysta już około trzy czwar-
te internautów, wykonując na nich 
wiele czynności określanych jako 

„smart”, czyli dostępnych tylko na 
tych urządzeniach. Wśród nich zna-
lazły się także źródła informacji wy-
korzystywane w procesie zakupo-
wym – inne w zależności od wieku 
konsumentów. W przypadku młod-
szych użytkowników najważniejszą 
rolę odgrywają  serwisy społeczno-
ściowe, blogi czy fora, a także de-
dykowane, wyspecjalizowane na-
rzędzia, np. porównywarki cenowe. 

Mobile a proces zakupowy
Prawie połowa internautów kupu-
jących w sieci wykorzystuje do tych 
celów urządzenia mobilne, ale za-
sięg zjawiska zakupów mobilnych 
jest znacznie szerszy. Kupowanie 
to nie tylko kliknięcie przycisku, 

Nowe zachowania 
zakupowe
Smartfony i tablety zwiększyły ze-
staw możliwych aktywności wspie-
rających zakup o te realizowane 
w sklepach tradycyjnych. W Polsce 
najpopularniejsze typowo mobilne 
aktywności okołozakupowe wyko-
nywane w sklepach offline to wyszu-
kiwanie informacji i opinii o pro-
duktach, a także porównywanie cen 
oraz asortymentu w sklepie z ofer-
tami dostępnymi w sieci (określane 
jako showrooming) – dotyczą one 
35 proc. polskich konsumentów 
korzystających z urządzeń mobil-
nych.3 Inne aktywności w sklepach 
to skanowanie kodów na produktach 
w poszukiwaniu dodatkowych infor-
macji (17 proc.), robienie zdjęć i wy-
syłanie ich znajomym do konsultacji 
zakupowej (26 proc.) czy wykorzy-
stywanie w sklepie kuponu otrzy-
manego mailowo (22 proc.). Szcze-
gólnie ta ostatnia aktywność może 
pozytywnie wpłynąć na wyniki sieci 
handlowych, generując przepływ fi-
nansowy z internetu poprzez mobi-
le do tradycyjnego punktu sprzeda-
ży. Dane Google pozyskane ostatnio 
dla rynku amerykańskiego mówią  
dodatkowo, że tacy konsumenci wy-
dają więcej – od 20 do 80 proc. w za-
leżności od branży.4 Czynności mo-
bilne wykonywane w sklepie to 
doskonały przykład na potencjalną 
synergię wszystkich kanałów sprze-
daży i komunikacji marek, a także 
jedna z największych szans zwięk-
szenia sprzedaży. Niestety, jak do-
tąd jest to jeden z najmniej wykorzy-
stywanych aspektów m-commerce. 

Bariery rozwojowe
Mobile może doskonale łączyć onli-
ne i offline, tworząc dodatkowy ob-
szar wzrostu biznesu, jednak wyma-
ga od firm w Polsce wielu działań 
w zakresie podejścia wielokanało-
wego (tzw. omnichannel) oraz za-
pewnienia konsumentom spójnej 
informacji, oferty i wygodnych na-
rzędzi zakupowych. Kluczowe jest też  

ale cały szereg czynności towarzy-
szących zakupowi, tzw. aktywno-
ści okołozakupowych. Najnowsze 
dane mówią, że działania te (m.in. 
poszukiwanie inspiracji zakupowej, 
porównywanie konkretnych ofert, 
decyzja zakupowa, dokonanie płat-
ności, jak również śledzenie sta-
tusu zamówień oraz opiniowanie 
produktu po jego otrzymaniu) do-
tyczą już niemal każdego internauty. 

Różne czynności okołozakupowe wy-
konuje w sieci 91 proc. internautów, 
w tym 79 proc. tych, którzy określa-
ją się jako nie kupujący w internecie.1 
W USA zjawisko to jest jeszcze sil-
niejsze. W statystykach dotyczących  
m-commerce2 oddzielnie podawana 
jest liczba „mobile shoppers”, czy-
li konsumentów wykorzystujących  
urządzenia mobilne w kontekście  
zakupowym poprzez różne aktyw-
ności okołozakupowe (tu wskaźnik  
dochodzi już do poziomu 79 proc. spo-
łeczeństwa mobilnego) oraz „mobile  
buyers”, osób kupujących i płacących 
w kanale mobilnym (stanowią oni już 
69 proc. wśród „mobile shoppers”).

Według badania IAB Polska Mobile w 2014 roku  
86 proc. polskich internautów dokonało zakupów  
w sieci. Wartość e-rynku liczona jest już w dziesiątkach 
miliardów złotych, a tempo rozwojowe powoduje,  
że jesteśmy liderem w regionie Europy Środkowo- 

-Wschodniej. Handel mobilny nie pozostaje w tyle –  
według IAB Polska w zeszłym roku za pomocą 
smartfonów bądź tabletów zakupów dokonało 39 proc. 
internautów, a według badania mShopper Mobile  
Institute w skali ostatnich 6 miesięcy było to 24 proc. 

M-commerce
KATARZYNA CZUCHAJ-ŁAGÓD – Chief Research Officer, Mobile Institute
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porównywanie ofert, a także zła ja-
kość zdjęć). Znikoma część inter-
nautów ma bardziej ideologiczne niż 
praktyczne problemy z kupowaniem 
mobilnym. Jedynie dla 11 proc. takie 
zakupy wydają się bardziej niebez-
pieczne, a 3 proc. wskazuje branże, 
w których nigdy nie dokona zakupu.● 

Tymczasem tylko 5 proc. sklepów 
internetowych posiada strony zop-
tymalizowane pod urządzenia mo-
bilne lub aplikacje, mimo że prawie 
50 proc. z nich dostrzega, że oko-
ło 10 proc. ruchu w ich sklepach po-
chodzi z kanału mobilnego.5 Są oczy-
wiście wyjątki, jak choćby mobilne 
Allegro, jednak pozostaje dużo do 
zrobienia, aby polski rynek można 
było nazwać „m-commerce friendly”. 
Konsumenci, którzy mobilnie wyda-
ją pieniądze wskazują na problem 
niedostosowania e-sklepów do m-

-urządzeń (w tym wypełnianie dłu-
gich i skomplikowanych formularzy,  

zwiększenie świadomości samych 
sprzedawców i zaprzestanie ogra-
niczających konsumentów działań 
w sklepach takich jak zakaz wykony-
wania zdjęć, skanowania kodów czy 
uniemożliwiania dostępu do Wi-Fi.  
Konsumenci coraz częściej będą bo-
wiem migrować pomiędzy urzą-
dzeniami w procesie zakupowym, 
a finalnego zakupu dokonywać 
tam, gdzie będzie im najwygodniej. 

W strategii rozwoju biznesu warto 
także zaoferować wygodne rozwią-
zania mobilne na etapie wędrów-
ki konsumenta do wirtualnej kasy. 

1.	 mShopper,	Mobile	Institute,	luty	2015.
2.	 statista.com
3.	 mShopper,	jw.
4.	 Think	With	Google,	Mobile	In-Store	Re-
search,	2013.
5.	 Handel	mobilny	w	praktyce,	mGene-
rator,	2014.

Rola poszczególnych urządzeń na różnych etapach zakupu

Zakupy w urządzeniach mobilnych (w ostatnim roku)

Źródło:	mShopper,	Mobile	Institute	dla	Allegro	i	GoMobi.pl,	luty	2015;	N=1002,	kupujący	mobilnie.

Źródło:	IAB	Polska	Mobile,	OPI/PBI,	grudzień	2014;	smartfon:	N=1302,	tablet:	N=509.



60 iab POLSKA

Monitoring organizmu
M-zdrowie to dziś szeroko rozumia-
ne zagadnienie, łączące w sobie wy-
korzystanie technologii, urządzeń 
mobilnych, jak również zbieranie 
i przetwarzanie danych o internau-
cie w celu jak najszybszego wychwy-
cenia dysfunkcji jego organizmu. 
Jest to krok przeobrażający sposób 
myślenia o współczesnym użytkow-
niku sieci, jednocześnie skłaniający 
do przywiązywania większej uwa-
gi do działań zapobiegawczych niż 
do leczenia. Dziś, korzystając na co 
dzień z technologii, dzięki której 
monitoruje się dom, samochód czy 
swoje postępy w uprawianiu spor-
tów, można również kontrolować 
funcje życiowe, zarówno własne, jak 
i najbliższych. Dane, np. osiągnię-
cia sportowe, które były zbierane 
w celu pochwalenia się nimi w me-
diach społecznościowych poprzez 

również rozwiązania firmy DexCom,  
które pozwolą na stałe kontrolowa-
nie poziomu cukru w przypadku dia-
betyków. Pojawienie się tej aplikacji 
planowane jest już w kwietniu tego 
roku, wraz z premierą Apple Watch.

Giganci i zdrowie
Najwięksi gracze na rynku postano-
wili szybko zareagować na rosnące 
zainteresowanie m-zdrowiem. Ap-
ple wprowadził aplikację Zdrowie, 
zawierającą kartę medyczną z pod-
stawowymi danymi: grupą krwi, 
wagą, wzrostem, przebytymi cho-
robami, informacjami o alergiach 
czy kontaktem alarmowym do naj-
bliższej osoby, a także z informacja-
mi dotyczącymi zdrowia ściąganymi 
z aplikacji współpracujących. Obok 
danych fitness dostępne są pomia-
ry ciała, informacje o śnie czy też 
parametry życiowe jak wspomnia-
ne powyżej ciśnienie, temperatura 
czy tętno. Google ze swoim Google 
Fit także zbiera podobne informa-
cje, wykorzystując dane z aplikacji 
firm zewnętrznych. Wszystko wska-
zuje więc na to, że giganci interne-
tu wkrótce będą wiedzieć o użytkow-
nikach więcej niż niejeden lekarz, 
a analiza zbieranych przez nich da-
nych może pomóc znacznie wcze-
śniej zdiagnozować nieprawidłowo-
ści zachodzące w organizmie, które 
na co dzień bywają niezauważalne. 

Pomoc starszym 
na odległość
Wspomniane rozwiązania są szcze-
gólnie istotne w przypadku osób 
starszych. Odległość, która dzieli 
ich od najbliższej rodziny jest czę-
sto liczona w dziesiątkach czy na-
wet setkach kilometrów, podczas 
gdy stały monitoring funkcji życio-
wych i ewentualne powiadomie-
nia mogą być kluczowe dla ich życia. 
Gdy mowa o zaburzeniach, dzięki 
smartwatchowi czy też poprzez roz-
wiązania takie jak MobileHelp, kli-
kając jeden przycisk można powiado-
mić opiekuna czy wezwać pogotowie.

takie aplikacje jak Endomondo czy 
Runkeeper, mogą uratować życie.

Nikt ani nic nie towarzyszy współ-
czesnym konsumentom tak często 
jak telefon czy zegarek, który może 
zbierać informacje o przyzwyczaje-
niach, ale także na podstawie zebra-
nych danych analizować stan organi-
zmu. Smartfony zapisują informacje 
dotyczące pulsu, temperatury cia-
ła, tętna czy też ciśnienia krwi. Tu-
taj przykładem może być aplika-
cja monitorująca sen (Smart Alarm 
Clock), czy także – jak w przypadku  
smartwatcha Embrace – informu-
jąca o drgawkach w przypadku epi-
leptyków. Gdy użytkownik smar-
twatcha bądź aplikacji nie będzie 
w stanie odwołać informacji o za-
grożeniu, komunikat o takowym zaj-
ściu natychmiast trafi do opiekuna 
osoby chorej. Na uwagę zasługują  

Smartfony, smartwatche czy cała gama urządzeń 
określanych jako wearables coraz częściej pojawia 
się w kontekście zdrowia, a dokładniej m-zdrowia. 
Dziś urządzenia mobilne dostarczają już nie tylko 
rozrywki czy informacji, ale stoją również na straży 
zmian dokonujących się w organizmie, spełniając rolę 
prewencyjną. Do gry o m-zdrowie przystępują też  
tacy gracze jak Apple czy Google – „uzbrajają” 
oferowane przez siebie urządzenia w nowe 
funkcjonalności, jednocześnie licząc na spore profity 
płynące z nowej działalności.

M-zdrowie –  
monitoring i analiza 
samego siebie
PIOTR KRAUSCHAR – Managing Partner, FaceADDICTED & Mobberry
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szansę na wykrycie ewentualnych 
nieprawidłowości na wczesnym eta-
pie, a także możliwość szybkiego 
rozwiązania prostych problemów. 

Już dziś jednak widać, że tech-
nologia wymusi zmiany nie tyl-
ko w systemie opieki zdrowot-
nej, ale również skieruje na nowe 
tory zarówno branżę ubezpiecze-
niową, jak i producentów leków.●

ny monitoring będzie systematycz-
nie poszerzany o coraz to nowsze 
parametry, w tym m.in. o spraw-
dzanie poziomu glukozy we krwi 
czy informacje dotyczące odży-
wiania. Wzrośnie liczba dedyko-
wanych aplikacji mobilnych nasta-
wionych na pomoc w konkretnych 
przypadkach lub chorobach, w tym 
m.in. o takie, które wspomagać będą 
funkcjonowanie osób niewidzących,  
niedosłyszących czy też niemych. 

Choć zmiany te są realne, duże wy-
zwanie stanowić będzie dostoso-
wanie systemów opieki zdrowot-
nej, a zwłaszcza połączenie baz 
danych zawierających informacje 
o użytkownikach z małymi urzą-
dzeniami, które nosimy na rękach 
lub w kieszeni. W tym przypad- 
ku kluczowe będzie zapewnienie  
o bezpieczeństwie danych pacjentów.

Rosnące możliwości technologicz-
ne nie zastąpią jednak, ani fizyczne-
go kontaktu z lekarzem, ani klasycz-
nych badań. Ich zasadniczym celem 
jest jedynie monitorowanie i anali-
zowanie tego, co dzieje się w orga-
nizmie, dzięki czemu zwiększa się  

Rewolucja w medycynie 
– profilaktyka 
zamiast leczenia
Stały monitoring organizmu zmie-
nia również podejście do leczenia. 
Dzięki zbieranym danym, eksper-
ci są w stanie analizować przyczyny 
chorób, jednocześnie działając pre-
wencyjnie zanim nastąpi ich rozwój. 
W ten sposób dokonuje się także re-
wolucja w medycynie. Przewagą roz-
wiązań mobilnych jest to, iż mogą 
być wykorzystywane w ruchu, bez 
względu na miejsce i czas, dostar-
czając cennych informacji niemal 
w czasie rzeczywistym. Pozwalają 
również na przeprowadzanie zdal-
nych diagnoz czy konsultacji lekar-
skich (3G Doctor), a także pomagają 
w monitorowaniu zmian zachodzą-
cych w organizmie. Dzięki dostęp-
nej technologii możliwe jest zmniej-
szenie kosztów poprzez zwiększenie 
efektywności systemu opieki zdro-
wotnej oraz promowanie zmian 
w podejściu do zdrowia – z lecze-
nia na działania profilaktyczne.

Przyszłość i wyzwania
Obserwując bieżące trendy moż-
na spodziewać się, że wspomnia-

Aplikacja zawierająca kartę me-
dyczną z podstawowymi danymi 

Źródło:	Shutterstock.
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 INFORMACJE,  czy to behawioral-
ne, czy demograficzne, na temat 
użytkownika są cenne dla wielu in-
teresariuszy, dlatego prawdziwym 
wyzwaniem jest zbadanie osób ko-
rzystających ze smarfonów i dostar-
czenie rynkowi usystematyzowanej 
wiedzy. Dla każdego z podmiotów 
istotne są nieco inne dane. Z punk-
tu widzenia reklamodawców ważną 
informacją jest m. in. to, na co osoba 

wolą aplikacje, za które muszą płacić, 
czy wersje bezpłatne, w których wy-
świetlane są reklamy. Dla producen-
tów urządzeń wiedza ta jest niezbęd-
na w celu udoskonalania produktów 
i wprowadzania bądź eliminowania 
pewnych rozwiązań funkcjonalnych. 

Pomiar deklaratywny 
czy pasywny
W badaniu mobile kluczowe są tzw. 
pomiary pasywne. Rynek bogaty 
jest w analogiczne doświadczenia, 
m.in. z badań oglądalności telewizji,  
gdzie początkowo zbierano dane 
deklaratywne za pomocą dzien-
niczków, a w momencie wprowa-
dzenia pasywnego pomiaru (te-
lemetrii) porównano je z danymi 
zbieranymi pasywnie. W dzien-
niczkach zaznaczano oglądane 
programy w pasmach 15-minuto-
wych, zaś w pomiarze pasywnym 
dane pochodziły z mierników zain-
stalowanych na telewizorach osób 
badanych. W tych pierwszych wy-
stępowały zawyżenia lub zaniże-
nia zasięgu, podobnie było z cza-
sem oglądalności. Kolejną kwestią 
były faktyczne zasięgi programów. 
Uczestnicy badania deklaratywne-
go zawyżali te znane, z kolei mało 
popularne – zaniżali, gdyż częściej 
o nich zapominali (np. o oglądaniu 
programu przyrodniczego). Podob-
ne zjawiska obserwowano porów-
nując dane deklaratywne i pasywne 
w badaniach oglądalności internetu.

Pomiar pasywny jest najdokładniej-
szy i nie ma dziś lepszego sposobu 
na rzetelną ocenę aktywności użyt-
kowników mobile. Na chwilę obecną 
rozwój internetu mobilnego jest na 
takim etapie, na jakim był internet 

„duży” 12 lat temu, kiedy rozpoczyna-
no prace nad wynikami badania Me-
gapanel PBI/Gemius. Badanie mobi-
le to innego rodzaju wyzwanie, gdyż 
dotyczy całkiem nowego podejścia 
do konsumpcji mediów. Smarfon 
jest bowiem najbardziej osobistym 
urządzeniem. Liczby możliwych na 

korzystająca z urządzeń mobilnych 
poświęca najwięcej czasu – czy jest to 
rozrywka, komunikacja, czy wyszu-
kiwanie informacji? Dla operatorów  
sieci komórkowych z kolei istotne  
jest np. to, gdzie użytkownik loguje  
się do sieci, czy korzysta z internetu 
oferowanego przez operatora,  czy ra-
czej z Wi-Fi. Twórcy aplikacji mobil-
nych, opracowując modele bizneso-
we, chcą wiedzieć, czy użytkownicy  

Urządzenia mobilne nie tylko zmieniły 
funkcjonowanie społeczeństwa, ale również 
wpłynęły na sposób myślenia o komunikacji, tym 
samym inicjując powstanie nowych narzędzi 
kontaktu z klientami. Temat rynku mobile okazał 
się na tyle istotny, że w planowaniu działań 
reklamowych pojawiła się silna potrzeba rzetelnej 
wiedzy o tym medium.

MOBILE  
W BADANIACH  
I ANALIZACH
Pasywne badanie 
mobile 
ARTUR ZAWADZKI – Board Member, Spicy Mobile

Badanie	Mobience	jest	pomiarem	pasywnym	użytkowników	telefonów 
i	tabletów	z	systemem	Android.	Realizowane	jest	w	sposób	ciągły,	 
za	pośrednictwem	bezpłatnej	aplikacji,	która	zbiera	dane	o	korzystaniu	
z	urządzeń	mobilnych.	Użytkownik,	instalując	aplikację,	dołącza	 
do	panelu	badawczego	i	dostarcza	danych	o	korzystaniu	z	urządzeń	 
mobilnych.	Aplikacja	działa	w	tle	i	rejestruje	aktywności	użytkownika.
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bankowego mobile w Polsce. Bada-
niem objęto grupę użytkowników 
smartfonów, którzy w analizowa-
nym okresie używali lub nie używa-
li aplikacji 10 konkretnych banków. 
Na podstawie wyników określono, 
w jaki sposób zachowywała się gru-
pa korzystająca z aplikacji mobilnych 
banków w porównaniu z grupą nie-

-użytkowników. W ten sposób uzy-
skano szereg informacji przydat-
nych dla operatorów telefonicznych 
i osób budujących oferty bankowe. 

Konsumpcja mediów
Obecnie mobile to w dużej mierze 
świat ludzi młodych. Największą 
grupę stanowią użytkownicy w wie-
ku 15–29 lat, dla których korzystanie  
z innych mediów odbywa się coraz 
częściej również za pomocą urządzeń  
mobilnych. Dobowy sumaryczny czas  
korzystania z telefonu jest znacznie 
wyższy niż czas oglądania telewizji. 
Mobile zmienia nawyki dotyczące 
źródeł aktualnych i różnorodnych in-
formacji. Wymusza to potrzebę do-
kładnego badania rynku i określe-
nia sposobów konsumpcji mediów 
przez współczesnych konsumentów. 

Najbliższa przyszłość przyniesie co-
raz większy ruch na stronach mobil-
nych i w aplikacjach, które nadal gwa-
rantują reklamodawcom przewagę,  
ponieważ mobile nie jest przesyco-
ny reklamą. Ponadto aplikacje to 
przestrzeń, która wspiera budowa-
nie więzi i interakcji z konsumentem. 
Przykładami mogą być rozwiązania, 
które powstały w celu angażowania  
użytkowników, np.: „Pij do naga” 
(Dobrowianka, która zachęca ko-
biety do picia wody) czy aplika-
cja Furby Boom skierowana do 
dzieci. Obserwując rynkowe tren-
dy należy podkreślić, że mobile bę-
dzie szybko rósł w siłę. Warto za-
tem rzetelnie go zbadać. To właśnie 
bieżący rok będzie w Polsce przeło-
mowy i pozwoli na precyzyjne po-
znanie nowej, tak bliskiej i osobi-
stej rzeczywistości użytkowników.●  

SMS-ach, robieniu zdjęć, a wszyst-
kie te informacje mogą być przed-
stawione w kontekście demogra-
ficznym. To przykład, w jaki sposób 
powinno wygladać badanie mobile.

Co można zbadać?
Wielowymiarowość aktywności 
w urządzeniach mobilnych pozwa-
la brać pod uwagę różne infromacje.: 

•   zmienne demograficzne, 
•   rodzaje telefonów, z których ko-

rzystają użytkownicy, 
•   typy wykorzystywanych aplikacji, 
•   rozkład czasowy użytkowania. 
Powyżej przedstawiono przykład 
analizy danych dotyczących sektora  

nim działań nie sposób zapamiętać, 
jeszcze trudniej zadeklarować czas 
na nie poświęcany. Z tego powodu  
w badaniu mobile konieczne jest po-
sługiwanie się aplikacją badawczą, 
która zrobi to w anonimowy sposób. 

Mobience
Przykładem rozwiązania powyższych 
wyzwań badawczych jest aplikacja 
Mobience, która – działając w tle i re-
jestrując aktywności użytkowników  

– dostarcza dokładnych danych (m.in. 
wykres dobowego i tygodniowego 
korzystania z telefonu, częstotli-
wość uruchamiania aplikacji). Zbie-
ra też dane o aktywnościach odnoto-
wanych na telefonie – połączeniach, 

Liczba wysłanych i odebranych SMS-ów

Czas korzystania z aplikacji (sek.) w zależności  
od pasma doby i dnia tygodnia

Źródło:	Badanie	Mobience,	Użytkownicy	aplikacji	bankowych	N=374,	pozostali	N=1590,	
luty	2015.

Źródło:	Badanie	Mobience,	Użytkownicy	aplikacji	bankowych	N=374,	pozostali	N=1590,	
luty	2015.	
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Penetracja urządzeń
Celem badania IAB Polska Mobi-
le jest monitorowanie wskaźników, 
które nie są objęte pomiarami pa-
sywnymi. Koncentruje się ono nie 
tylko na użytkownikach danych 
urządzeń, ale na całym społeczeń-
stwie cyfrowym – w kontekście jego 

zwyczajów oraz preferencji. Jednym 
z kluczowych elementów badania 
IAB Polska jest obserwacja zasięgu 
urządzeń mobilnych typu smart na 
tle tradycyjnych i cyfrowych mediów. 
Należy podkreślić, że badanie nie 
mierzy stopnia posiadania urządzeń 
(„jestem jego właścicielem”), ale do-

stęp do nich („korzystam, przynaj-
mniej od czasu do czasu”). Jest to 
szczególnie ważne w przypadku ta-
bletów, które często są wykorzysty-
wane przez kilka osób (np. przez całą 
rodzinę). W tym względzie sposób 
ich konsumpcji przypomina korzy-
stanie z komputerów, podczas gdy 
smartfony są bardziej osobiste, uży-
wane głównie przez jedną osobę. 

Czym jest smartfon?
Istotnym elementem badania jest 
uwzględnienie wszystkich modeli 
urządzeń (w tym producentów i sys-
temów operacyjnych), a także zrozu-
mienie języka, jakim posługują się in-
ternauci do nazywania posiadanego  
sprzętu. Nie wszyscy użytkownicy  
smartfonów mają bowiem świado-
mość, że posiadają takie właśnie  
urządzenia i nie zawsze używają tej 
terminologii, powszechnie stoso-
wanej przez branżę technologiczną 
czy reklamową. Dotyczy to w szcze-
gólności aparatów nieco starszych, 
które nie posiadają dotykowych 
ekranów, a jednak są smartfonami. 
Z tego powodu odpowiedzi respon-
dentów są weryfikowane na podsta-
wie opisu funkcjonalności dostęp-
nych w posiadanych urządzeniach, 
a statystyki nie opierają się wy-
łącznie na deklaracjach osób, które  
twierdzą, że posiadają smartfony. 
Do analizowanych w badaniu funk-
cji aparatów należą m.in. możliwość 
przeglądania stron WWW, korzysta-
nia z serwisów społecznościowych, 
aplikacji czy nawigacji. Pod uwa-
gę brany jest także typ ekranu bądź 
klawiatury. Odpowiedzi responden-
tów, na podstawie algorytmu, klasy-
fikowane są do odpowiedniej kate-
gorii – użytkownika smartfona bądź 
nie-użytkownika. Algorytm ten zo-
stał wypracowany w 2012 roku i jest 
na bieżąco weryfikowany w odnie-
sieniu do innych danych rynkowych. 

Powyższy model badawczy został 
ostatnio zastosowany także w pro-
jekcie realizowanym przez IAB Polska  

Cykliczne badanie IAB Polska Mobile jest projektem, 
który ma na celu monitorowanie zwyczajów  
i preferencji internautów korzystających z różnorodnych 
urządzeń z dostępem do sieci oraz ich postaw wobec 
mediów. Projekt ten pozwala na obserwację zmian 
dotyczących konsumpcji treści, w tym również 
mobilnych. Z najnowszego pomiaru wynika, że 
rozwiązania typu smart stają się istotnym kanałem 
konsumpcji treści o charakterze rozrywkowym, 
wiedzotwórczym i społecznym. Pełnią też rolę 
wspomagającą w procesie zakupowym. 

IAB Polska Mobile
PAWEŁ KOLENDA – Dyrektor ds. badań (IAB Polska)

Badanie IAB Polska Mobile pro-
wadzone jest od 2012 roku, gdy – 
w	związku	z	dynamicznym	rozwo-
jem	rynku	mobilnego	–	podjęto	
decyzję	o	monitorowaniu	zacho-
wań	i	preferencji	użytkowników	
nowoczesnych	urządzeń	przeno-
śnych.	Realizowane	jest	ono	me-
todą	ilościową	z	zastosowaniem	
techniki	CAWI.	Po	raz	pierwszy	
przeprowadzono je w grudniu 
2012	roku	jako	część	projektu	IAB	
Polska	U&A,	która	była	dedyko-
wana	mobilności.	Ostatni	po-
miar,	na	którym	bazuje	większość	
analiz	niniejszego	raportu,	został	
przeprowadzony jako samo-

dzielne	badanie	w	grudniu	2014	
roku, na reprezentatywnej ze 
względu	na	płeć,	wiek	i	często-
tliwość	korzystania	z	sieci	próbie	
internautów	wynoszącej	1879	
wywiadów.	Maksymalny	błąd	
oszacowania na poziomie uf-
ności	95	proc.	wynosi	2,15	proc.	
Pomiar	przeprowadziły	instytuty	
OPI oraz PBI, a zaproszenia do 
ankiet	pojawiły	się	na	przestrzeni	
reklamowej	(Run-On-Site)	part-
nerów	badania,	obejmujących	
zasięgiem	ponad	90	proc.	pol-
skich	internautów:	AdVice,	GG,	
Goldbach	Audience,	Interia,	
IPLA,	Onet	oraz	Grupa	WP.	
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2013) może świadczyć o dużym po-
tencjale edukacyjnym, jaki wciąż 
stoi przed rynkiem, aby maksymali-
zować popyt segmentu mobile. Nie-
świadomi użytkownicy smartfonów 
są znacznie mniej aktywni online. 

Prognozy
Badanie IAB Polska Mobile kon-
centruje się także na estymacji do-
stępu do poszczególnych urządzeń 
w najbliższej przyszłości. W tym 
celu diagnozowana jest chęć posia-
dania określonego sprzętu wśród 
osób, które są – raczej lub zdecydo-
wanie – gotowe, aby wejść w jego po-
siadanie. Następnie weryfikowany 
jest kolejny stopień w procesie decy-
zyjnym – chęć posiadania urządzeń 
w konkretnym kwartale danego roku. 
Deklaracje osób, które nie są pewne 
swoich planów na żadnym z tych 
etapów są odrzucane w analizie. 
Model szacunkowy, opracowywany  
na podstawie powyższych infor-
macji, jest następnie weryfikowany 
w odniesieniu do danych rynkowych. 

Z obserwacji dokonanych na pod-
stawie kolejnych fal projektu i ana-
liz sytuacji rynkowej wynika, że po-
pyt na urządzenia typu smart jest 

Polska natomiast znalazła się w ran-
kingu świadomości na odległym 
miejscu. Na rodzimym rynku wciąż 
jest obserwowany postęp wiedzy 
dotyczącej posiadanej technologii, 
jednak – notowany w IAB Polska/
PwC AdEx – poziom wydatków re-
klamowych online na produkty te-
lekomunikacyjne (spadek o 16 proc. 
po trzech kwartałach 2014 roku 
względem porównywalnego okresu  

w Europie Centralnej i Środkowo-
-Wschodniej. Wynika z niego, że nasz  
rodzimy rynek nie odbiega znacząco  
od średniej regionalnej, jednak są 
kraje – takie jak Słowenia – w których  
urządzenia te osiągają znacznie 
większą penetrację. Poziom świado-
mości wykorzystywanych urządzeń 
również jest zróżnicowany – najwię-
cej zorientowanych użytkowników 
zamieszkuje Turcję i Macedonię,  

Penetracja smartfonów w regionie Europy Centralnej i Środkowo-Wschodniej

Źródło:	IAB	Polska	Mobile	2012’Q4,	ResearchNow;	użytkownicy	smartfonów,	N=806.

Chęć rekomendacji smartfona znajomym lub rodzinie
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bazą dla innych projektów, np. ba-
dań pasywnych, dostarczając szcze-
gółowych informacji na temat użyt-
kowników. Klasycznym badawczym 
przykładem na polskim rynku jest 
wykorzystanie w badaniu Megapa-
nel PBI/Gemius danych dotyczą-
cych struktury demograficznej pol-
skich internautów na podstawie 
wyników NetTrack MillwardBrown. 

Badania deklaratywne to również 
pomiar tzw. miękkich wskaźników – 
oczekiwań, preferencji oraz planów 
zakupowych. Pozwalają one lepiej 
zrozumieć konsumenta, jego sposób 
myślenia i proces decyzyjny, a tak-
że umożliwiają poznanie jego per-
spektywy społecznej czy kulturowej. 

Biorąc pod uwagę dynamiczny  
rozwój rynku mobile, który prze-
kłada się na potrzebę bieżącej, nie-
jednokrotnie nowej wiedzy, w naj-
bliższej przyszłości spodziewać się 
można wielu interesujących projek-
tów. Środowisko cyfrowe rozwija 
się w tak szybkim tempie, że inter-
net – a w szczególności jego mobil-
ny aspekt – jest z perspektywy ba-
dawczej i analitycznej niezwykle 
pasjonującym obszarem dociekań.● 

intensywnie wspomagany przez 
operatorów telefonii komórkowej. 
Większość ich ofert – często związa-
nych z programem wymiany telefo-
nów na nowe – obejmuje smartfony, 
podczas gdy stare aparaty zaczyna-
ją stanowić margines. Dzięki temu 
penetracja nowoczesnych telefonów 
wciąż dynamicznie rośnie i obejmuje  
osoby, które przystępując do „ścież-
ki zakupowej” nie są nastawione na  
wejście w posiadanie urządzeń typu 
smart. W procesie tym czynnikiem 
decyzyjnym są często ceny za połą-
czenia z mobilną siecią, a oferowa-
ne atrakcyjne pakiety internetowe 
wspierają podejmowanie decyzji. 
Warto podkreślić, że – pomimo dość 
dużego nasycenia – w segmencie 
tym wciąż istnieje duży potencjał 
rozwojowy i utrzymanie wspomnia-
nej polityki sprzedażowej będzie 
miało istotne przełożenie na tzw. 
smartfonizację, a tym samym na 
rozwój całego środowiska mobile.

Przyszłość badań 
deklaratywnych
Badania deklaratywne – takie jak 
IAB Polska Mobile – dostarczają 
m.in. wiedzy na temat profilu socjo-
demograficznego. Często stają się 

Partnerzy badania

Penetracja tabletów w regionie Europy Centralnej i Środkowo-Wschodniej
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Augmented reality (rzeczywistość rozszerzona) – 
system łączący świat rzeczywisty z treściami genero-
wanymi komputerowo. Zwykle wykorzystuje się do 
tego obraz z kamery, na który nakładana jest grafika 
3D generowana w czasie rzeczywistym. Istnieją rów-
nież rozwiązania bazujące na dźwięku. 

Display – szeroko pojęta reklama graficzna, do któ-
rej należy szereg kreacji takich jak: formy wbudowane 
w treść strony, wyświetlane na warstwie, nad treścią 
strony, akcje specjalne, sponsorowanie treści, wideo, 
rich media itp. 

Hot-spot Wi-Fi – otwarty punkt dostępu umożliwia-
jący posiadaczom urządzeń przenośnych podłączenie 
do internetu za pomocą sieci bezprzewodowej opar-
tej na standardzie WiFi. Odpowiednie oprogramowa-
nie umożliwia reklamodawcy zarządzanie kampaniami 
marketingowymi z jednego punktu, a także dotarcie 
z przekazem reklamowym bezpośrednio na smartfony 
lub inne urządzenia wykorzystujące bezprzewodowy 
dostęp do internetu w lokalizacjach wybranych według 
kryteriów geograficznych (miasto, województwo, wiel-
kość miejscowości) lub kontekstowych (galerie handlo-
we, lotniska, hotele).

iBeacon – mały nadajnik w postaci pastylki, wtycz-
ki USB lub np. element dekoracji wnętrz, wykorzystu-
jący technologię Bluetooth Low Energy (BLE), cha-
rakteryzujący się niskim zużyciem baterii i zasięgiem  

do 50 m. Potrafi wykryć posiadaczy urządzeń mobil-
nych przebywających w sklepie lub galerii handlowej 
i wysyłać im powiadomienia o towarze dostępnym 
w sprzedaży bądź o specjalnej ofercie.

Near Field Communication – standard komuni-
kacji radiowej pozwalający na bezprzewodową wymia-
nę danych w odległości do 20 cm. Telefony komórko-
we posiadające funkcję NFC mogą komunikować się 
ze sobą bądź z kompatybilnymi kartami i czytnikami, 
np. przy dokonywaniu płatności lub przy meldowaniu 
typu check-in. 

Paypass, Paywave – technologie dodawane do 
płatniczych kart zbliżeniowych umożliwiające płatno-
ści niewielkich kwot bez konieczności podawania kodu 
PIN ani potwierdzania transakcji podpisem.

SEM (Search Engine Marketing) – w badaniu AdEx: 
reklama w wyszukiwarkach i sieciach kontekstowych. 

Social media (media społecznościowe) – serwisy 
www, które pozwalają na dialog pomiędzy użytkowni-
kami sieci. Do social media należą m.in. serwisy spo-
łecznościowe, blogi, fora. 

Targetowanie – proces polegający na selekcji konsu-
mentów przez reklamodawców w celu określenia do-
celowej grupy odbiorczej, która w największym stop-
niu zainteresowana jest reklamowanym produktem.

Słowniczek pojęć  
wykorzystanych w raporcie
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Kontakt w sprawach metodologicznych:  
Paweł Kolenda, Dyrektor ds. badań 

p.kolenda@iab.org.pl

Kontakt dla mediów: 
Magdalena Buszek, Manager ds. komunikacji i PR 

m.buszek@iab.org.pl

Informacje dla reklamodawców: 
Robert Wielgo, członek Zarządu IAB Polska 

Tel. +48 788 280 000 
e-mail:  r.wielgo@iab.org.pl

www.iab.org.pl

Interactive Advertising Bureau istnieje na polskim 
rynku interaktywnym, technologicznym i reklamo-
wym od 2000 roku. Od 2007 roku działa jako Zwią-
zek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. 
Wśród jego członków znajdują się m.in. największe 
portale internetowe, sieci reklamowe, domy mediowe  
i agencje interaktywne. 

Jednym z ważniejszych zadań związku jest sze-
roko pojęta edukacja rynku w zakresie metod  

wykorzystania internetu. IAB ma za zadanie infor-
mować o jego potencjale reklamowym, pokazywać 
skuteczne rozwiązania, tworzyć i prezentować stan-
dardy jakościowe, uświadamiać klientom, czego po-
winni oczekiwać od tego medium i rynku usług in-
ternetowych oraz jakie wymagania powinni stawiać 
agencjom, świadczącym te usługi. Działania związku 
mają tworzyć forum prezentacji najnowszych świa-
towych publikacji, dotyczących efektywnego wyko-
rzystania internetu.
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