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PODSUMOWANIE:
Wartość wydatków
na reklamę online
w Polsce w 2014 roku
wyniosła 2,6 mld zł,
z dynamiką na poziomie
7,2%, co przełożyło się
na dodatkowe 176 mln zł
wydane na komunikację
cyfrową w porównaniu
do roku wcześniejszego.
Największą dynamiką
wykazała się reklama
na urządzeniach
mobilnych, w mediach
społecznościowych
oraz wideo online.

ROBERT WIELGO,
Członek Zarządu
IAB Polska

Rozwój rynku i wzrost wydatków na reklamę online
Badanie IAB AdEx jest sztandarowym projektem badawczym realizowanym
we współpracy z PwC. Jest ono realizowane od 2007 roku i stało się standardem rynkowym. W 2014 roku po raz pierwszy urealniono wartość reklamy mobile dołączając – do dotychczasowych danych obejmujących głównie przychody
reklamowe rodzimego rynku – szacunki przychodów globalnych graczy (Google
search, Facebook oraz YouTube), które w kategorii mobile uwzględnione były
cząstkowo. Według badania rynek mobile powiększył swój udział o 122%.
Wśród podstawowych typów reklamy cyfrowej w zeszłym roku nadal dominowała reklama graficzna, stanowiąc 44,5% udziału rynku (uwzględniając wideo
online, jak i pozostałe formaty display). Na drugim miejscu niezmiennie uplasowała się reklama SEM z ponad jedną trzecią udziałów (36,5%). Nie zmienił
się także ranking pozostałych formatów: ogłoszenia uzyskały 13,9% tortu reklamowego online, podczas gdy wydatki na e-mail marketing – 4,6%. Wyniki
badania wskazują na tempo wzrostu charakterystyczne dla dojrzałego rynku,
jednocześnie podkreślając ogromny potencjał rozwojowy w takich kategoriach
jak mobile czy wideo.

Nowy event IAB Polska
IAB Polska jest organizacją, która stale się rozwija. Staramy się dostosować do
potrzeb firm członkowskich, a także ich klientów wpływając poprzez różne inicjatywy na rozwój rynku internetowego. W 2015 roku będziemy organizatorem
nowego eventu – Internet Week, którego pierwsza edycja odbyła się w kwietniu tego roku i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród marketerów.

IAB Internet Week
(I edycja: 13–17.04.2015; II edycja: 14–18.09.2015)
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Nowy cykl warsztatów IAB Polska poświęcony tematyce najnowocześniejszych rozwiązań w dziedzinie reklamy i komunikacji internetowej. Przez 5 dni
eksperci czołowych wydawców, agencji interaktywnych, domów mediowych
i dostawców technologii specjalizujących się w różnych dziedzinach reklamy
interaktywnej będą prezentowali uczestnikom najważniejsze zagadnienia
marketingu. W dobie natłoku informacji konkurujących o uwagę użytkowników internetu, skuteczne dotarcie do nich z przekazem marketingowym
może być nie tylko łatwe, ale też wyjątkowo precyzyjne. Celem IAB Internet
Week jest dostarczenie uczestnikom dogłębnej wiedzy na temat najnowocześniejszych rozwiązań w dziedzinie reklamy internetowej oraz pokazanie, że
umiejętność łączenia tych narzędzi jest konieczna do stworzenia skutecznej
strategii działań marketingowych online.
iab POLSKA
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Warsztaty kierowane są przede wszystkim do managerów i specjalistów działów marketingu, przedsiębiorców, którzy chcą nauczyć się promowania produktów w prosty i efektywny sposób z wykorzystaniem narzędzi online, a także do wszystkich tych, którym zależy na poszerzaniu kompetencji z zakresu
marketingu internetowego.

Rozwój i inicjatywy organizacji
Po naszym zeszłorocznym sukcesie – wyróżnieniu w konkursie IAB Europe
Research Awards 2014 w kategorii „Najlepsze wykorzystanie budżetu badawczego” za badanie „Prywatność w sieci. Komunikacja marketingowa online
z perspektywy internautów”, w dalszym ciągu rozwijamy nasze projekty badawcze. W bieżącym roku planowane są prace nad wdrożeniem precyzyjnego
monitoringu wydatków reklamowych online. Chcemy też kontynuować cykl
badań (rozpoczęty w zeszłym roku) „E-konsumenci – Consumer Journey Online” dotyczący branż farmaceutycznej, odzieżowej, kosmetycznej i teleinformatycznej. Jego podsumowanie znajdzie się w kompleksowej publikacji prezentującej najważniejsze wnioski marketingowe płynące dla różnych branż.
W połowie 2014 roku IAB Polska przeprowadziło badanie dotyczące e-sprzedaży z przedstawicielami biznesu w sektorze MŚP zapraszając do współpracy przy
jego konstruowaniu Ministerstwo Gospodarki. Badanie zostało zakończone
publikacją raportu „E-handel w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach”.

Warsztat „Newsletter jako kanał sprzedaży”
poprowadziła Joanna Miądowicz.

Zagadnienia dotyczące wdrażania
narzędzi programmatic buying tłumaczył
zebranym Arkadiusz Miegoń.

Rozpoczynając współpracę z wydawcą Harvard Business Review Polska zapoczątkowaliśmy też cykl publikacji, który powstaje z inicjatyw grup roboczych
IAB Polska. W połowie 2014 roku powstał m.in. raport „Wpływ internetu na
gospodarkę w Polsce”.
W tym roku działania IAB Polska zostały dostrzeżone również poza granicami kraju. Z dumą możemy poinformować, że Paweł Kolenda – dyrektor ds.
badań IAB Polska – został wybrany na stanowisko Vice-Chair of the Research
Committee w IAB Europe.
IAB Polska, zgodnie ze swoimi celami statutowymi, dba o interesy firm członkowskich poprzez m.in. „Inicjatywę na rzecz uczciwej reklamy”, której celem
jest zwrócenie uwagi reklamodawców, podmiotów promujących (np. domów
mediowych) oraz pośredników na zjawisko bezprawnego rozpowszechniania
treści w internecie (m.in. serwisy pirackie). Kładziemy nacisk na akcje mające na celu wzrost świadomości internautów na temat oglądania legalnych
treści – „Oglądaj legalne”. Dbamy też o bezpieczeństwo najmłodszych w sieci – „Bezpieczne interneciaki”. Wszelkie działania naszej organizacji zostały
szczegółowo opisane w rozdziale „Inicjatywy IAB Polska”.
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Prowadzący szkolenie Michał Kidała.

Adresatami warsztatów byli
przedstawiciele znanych marek,
którzy w swoich działaniach wykorzystują
narzędzia marketingu internetowego.

20.05.2015 14:23

OD REDAKCJI
przez IAB Polska zarówno nad Wisłą, jak i w krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej, wskazują na to, że
era mobilna nabiera tempa, urządzenia przenośne pod
względem penetracji przegoniły tradycyjne komputery
i ich przenośne odpowiedniki, a konsumpcja internetu
staje się nieodłącznym elementem stylu życia.

PAWEŁ KOLENDA,
Dyrektor ds. badań IAB Polska,
redaktor merytoryczny raportu

Rok 2014 przyniósł dalszy dynamiczny rozwój branży
online, który widoczny był zarówno w zwiększaniu inwestycji w większość formatów reklamy cyfrowej, jak
również w rozwoju wielu produktów i usług internetowych. Największy wzrost wartości osiągnęła ponownie
reklama w urządzeniach mobilnych, co wynika z lawinowego wzrostu użytkowników tych platform i konsumpcji treści za ich pomocą. Internet mobilny ma także duży
wpływ na wzrost dynamiki pozostałych liderów reklamy o wideo oraz social media. Badania przeprowadzone

ANNA WĄTŁA,
Project Manager IAB Polska,
redaktor naczelna raportu
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Niniejszy raport jest już dwunastym podsumowaniem
działań i funkcjonowania rynku internetowego w Polsce.
Jest to najważniejszy dokument na rynku dla przedstawicieli branży internetowej, a także ich klientów. W tym
roku, po raz pierwszy, Raport Strategiczny powstał we
współpracy z Harvard Business Review Polska. Tradycyjnie
poszczególne rozdziały zostały przygotowane przez przedstawicieli Grup Roboczych IAB Polska oraz wzbogacone
wypowiedziami ekspertów. Ze względu na dynamicznie

Wymienione powyżej trendy powodują, że komunikacja
cyfrowa staje się warunkiem sine qua non dla rozwoju biznesu. W niedługiej przyszłości większość firm, które nie są
obecne w sieci, straci kontakt z potencjalnym klientem. Co
więcej – nawet te, które będą tam obecne, ale nie dostosują się do obecnych sposobów konsumpcji internetu, przestaną mieć znaczenie w procesie zakupowym. Odzwierciedlenie tych trendów widoczne jest w tematyce Forum IAB
Polska 2015 („Zaadaptuj się lub zgiń”), które jest oficjalną
premierą niniejszego raportu. Oddajemy go w Państwa
ręce już po raz dwunasty. Oprócz podsumowania ubiegłego roku znajdziecie w nim dalsze perspektywy rozwojowe
rynku cyfrowego widziane oczami ekspertów IAB Polska.
Życzę pasjonującej lektury.

rozwijający się rynek wydanie, które oddajemy w Państwa
ręce, zawiera także nowe rozdziały dotyczące content marketingu, muzyki w sieci oraz technologii mobilnych, a także przedstawia inicjatywy IAB Polska. W raporcie opisano, z podziałem na poszczególne sektory rynku, wydatki
reklamowe na podstawie głównego projektu badawczego
organizacji – IAB AdEx (który jest przeprowadzany we
współpracy z globalnym przedsiębiorstwem, świadczącym
usługi audytorskie – PwC). Przy tworzeniu treści zastosowano klucz przekazania wiedzy – na początku rozdziałów
w bulletach znajdują się najważniejsze dane, trendy – podsumowujące działania wybranych sektorów rynku internetowego. W kolejnych akapitach opisano zjawiska, które
mieliśmy okazje obserwować w roku ubiegłym. Na końcu
każdego rozdziału autorzy zamieścili oczekiwane według
nich kierunki rozwoju.
Bardzo dziękuję przedstawicielom firm członkowskich
za wkład merytoryczny oraz zespołowi redakcyjnemu
Harvard Business Review Polska za pracę nad przygotowaniem publikacji.

iab POLSKA
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ROZDZIAŁ 1: POLSKI RYNEK INTERNETOWY

GDZIE JEST I DOKĄD
ZMIERZA POLSKI INTERNET?
 Penetracja internetu w Polsce charakteryzuje się
stabilnym wzrostem – 75% gospodarstw domowych
ma dostęp do sieci.
 Rynek reklamy internetowej w 2014 roku zanotował
jednocyfrową dynamikę na poziomie 7,2%.
 Zauważalny jest wzrost roli analityki i danych
dla całego rynku internetowego.

AUTOR:
KRZYSZTOF
SOBIESZEK

Mechanika rynku
W ciągu minionych lat Polska ugrun
towała swoją pozycję na mapie „inter
netowego świata”. Krajobraz cyfrowy
w naszym kraju nie rozwija się już tak
szybko jak jeszcze kilka lat temu, jed
nak nadal wykazuje potencjał wzrostu.
Polska pod wieloma względami jest
największym i najdynamiczniej roz
wijającym się rynkiem internetowym
w regionie CEE, choć nadal odstaje od
państw zachodnich pod względem pe
netracji sieci, rozwoju handlu interne
towego i rynku reklamowego.

6

Pierwszy rozdział Raportu Strategicz
nego od lat podsumowuje główne kie
runki rozwoju polskiego internetu.
Wśród licznych trendów jedna ten
dencja jest szczególnie zauważalna.
Coraz trudniej zaobserwować zjawi
ska całkowicie nowe, takie, których
branża zupełnie się nie spodziewała,
które całkowicie zdominowały obraz
rynku w ciągu roku, albo które nie
znalazły miejsca miejsca w charakte
rystyce polskiego internetu. Od lat ob
serwujemy rozwój wielu zjawisk jed
nocześnie. Dotyczą one konsumpcji
mediów cyfrowych przez Polaków, jak
i zbudowanych wokół internetu gałę
zi gospodarki i biznesu. Wideo, mo
bile, wielkoekranowość, social media,
konsolidacja, automatyzacja, wzrost
znaczenie technologii powtarzają się

w kolejnych raportach jako coraz bar
dziej dojrzałe zjawiska w polskim in
ternecie. To optymistyczny sygnał
świadczący o tym, że ciężko jest mówić
o powtórzeniu się „bańki interneto
wej”, której jeszcze do niedawna wie
le osób się obawiało. Jedna z prognoz
rokrocznie się sprawdza: wzrost zło
żoności rynku i trudność jego przed
stawienia w jednolitej, skondensowa
nej formie.

Trendy w 2014 roku
Po względem dynamiki przyrostu go
spodarstw domowych podłączonych
do internetu nie odnotowano w 2014
roku żadnych niespodzianek. Wskaź
nik 75% ugruntowuje obserwowalny
od kilku lat stabilny wzrost na po
ziomie 2-3 punktów procentowych.
Analogicznie zmniejsza się poziom
wykluczenia cyfrowego, choć fakt, że
brak potrzeby jest głównym deklaro
wanym powodem nieużywania inter
netu w dłuższej perspektywie może
niepokoić. 69% Polaków korzystało
na początku 2014 roku z internetu
za pomocą smartfona, a wzrost o 19%
od początku 2013 roku jest wynikiem,
który warto odnotować. Niezwykle
istotne są też zmiany w sposobie ko
rzystania z sieci. Aż 54% internautów
posiada kompetencje cyfrowe na śred
nim lub wysokim poziomie, a 77%
ma ponad pięcioletnie doświadczenie

w korzystaniu z internetu. Istotnie
(z 36 do 24%) spadł też odsetek lu
dzi, którzy nie zdają sobie sprawy
z posiadania smartfona. Na tym tle
dziwi wzrost konsumpcji treści wi
deo (legalnych i nielegalnych), korzy
stania z usług mobilnych czy zakupu
muzyki w modelach streamingowych.
Ważnym obszarem jest handel inter
netowy, który w Polsce pozostaje naj
szybciej rozwijającym się sektorem
gospodarki w 2014 roku osiągając po
ziom 27 mld zł. Uzyskany 2,8% udział
sprzedaży detalicznej online w całym
rynku stawia jednak Polskę daleko za
krajami takimi jak Wielka Brytania.
W krajobrazie wydawców interneto
wych widoczne są dwa dominujące
trendy. Pierwszy to umacnianie się
na polskim rynku graczy międzyna
rodowych jak Google wraz z Youtube
czy Facebook, drugi to konsolidacja
polskich graczy widoczna w 2014 roku
głównie ze sprawą dynamicznego roz
woju grupy WP po akwizycji przez o2.
Potencjał użytkowników internetu co
raz chętniej wykorzystuje biznes, choć
na tym polu nie dokonała się w ze
szłym roku żadna rewolucja. Rok 2014
jest drugim (po kryzysowym 2012),
kiedy dynamika reklamy online w Pol
sce osiągnęła wynik jednocyfrowy na
poziomie 7,2%. Przełożyło się to na
wartość rynku na poziomie 2,61 mld
zł. Na taką dynamikę w największym
stopniu miała wpływ reklama SEM ze
wzrostem o 10,5% rok do roku. Do in
deksu reklamy graficznej na poziomie
7,3% przyczyniła się głównie reklama
w mediach społecznościowych (+33%)
oraz wideo online (+16%). Reklama
mobilna, mimo imponującej dynami
ki 122%, wciąż nie koresponduje ze
wskaźnikami smartfonizacji, uzysku
jąc stosunkowo niewielki udział w in
ternetowym torcie reklamowym.
Prognozowany dla rynku reklamy in
ternetowej wzrost znaczenia techno
logii, szczególnie programatycznych
modeli planowania i zakupu kampanii

iab POLSKA
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reklamowych w 2014 roku potwier
dził się. Odnotowano wzrost świado
mości wśród wszystkich uczestników
rynku, powstanie coraz większej licz
by wyspecjalizowanych działów w ra
mach ich struktur, jak i realny wzrost
obrotów w tym obszarze. Powiąza
ny z tym trendem jest rosnący nacisk
na coraz bardziej precyzyjne dotar
cie do określonych grup docelowych
widoczne praktycznie w każdym ob
szarze rynku internetowego. Tu rów
nież trudno mówić o rewolucji, a raczej
o ugruntowaniu i rozwoju zjawiska,
o czym świadczy chociażby pojawie
nie się lokalnych DMP (Data Mana
gement Platform) czy wyników ba
dania Grupy Roboczej Programmatic,
zgodnie z którymi aż 82% badanych
firm polskich korzystało w 2014 roku
z danych zewnętrznych przy targeto
waniu kampanii reklamowych. Klam
rą spinającą wymienione trendy jest
wzrost znaczenia i wykorzystania
analityki, poczynając od reklamy di
splay, poprzez wideo, mobile, aż po
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marketing efektywnościowy (perfor
mance). Warto zwrócić uwagę na
wzrost znaczenia narzędzi pomiaro
wych dla działań prowadzonych w ser
wisach społecznościowych, których
duża cześć stworzona została na ryn
ku polskim i z powodzeniem konkuru
je z rozwiązaniami globalnych graczy.

Dokąd zmierza
polski internet?
W dalszym ciągu można spodziewać
się wzrostu liczby użytkowników in
ternetu, choć wymaga to jednak prze
zwyciężenia barier związanych m.in.
infrastrukturą, kompetencjami cyfro
wymi Polaków czy podażą przydat
nych e-usług. Dedykowany temu jest
Program Operacyjny „Polska Cyfrowa
w latach 2014-2020” Ministerstwa Ad
ministracji i Cyfryzacji. Budżet projek
tu wynosi 10 mld zł.
Na rynku reklamy internetowej rozwi
jają się wszystkie prognozowane zja
wiska. Wiążą się one jednak z wieloma

wyzwaniami, m.in. rozliczeniami za
reklamy pojawiające się w polu wi
dzenia użytkownika (Advisibility).
Jedynym obszarem, który jeszcze nie
do końca się urealnił jest pełniejsza in
tegracja środowiska online i offline.
Marketingowe wykorzystanie zjawi
ska internetu rzeczy czy wielkoekra
nowości objawiające się w pełnym
połączeniu kampanii prowadzonych
w mediach cyfrowych i TV, powszech
ne zarządzanie sprzedażą z uwzględ
nieniem zależności między kanała
mi cyfrowymi i tradycyjnymi wciąż
funkcjonują w duże mierze w obszarze
postulatów. Barierą, a jednocześnie
remedium, jest tu wypracowanie no
wych standardów i technologii pomia
ru i analityki w wielu obszarach. Zna
czącym ułatwieniem może okazać się
rozstrzygnięcie przetargu na badania
polskiego internetu. Nowe standar
dy pomiaru przyczynią się m.in. do
lepszej analizy wieloplatformowości
w kampaniach online.

REKLAMA
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ROZDZIAŁ 1: POLSKI RYNEK INTERNETOWY

DOSTĘP DO INTERNETU
NA ŚWIECIE I W POLSCE
 W Polsce rokrocznie wzrasta liczba internautów –
pod koniec 2014 roku z sieci korzystało 21,5 mln osób.
 Co czwarte gospodarstwo domowe nie ma dostępu
do sieci. Najczęściej wskazywaną przyczyną nie są
powody techniczne, a brak potrzeby korzystania
z internetu.
 Do 2020 roku Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
przeznaczy 10 mld złotych na program cyfryzacji kraju.

AUTOR:
SŁAWEK
PLISZKA
JOANNA
CIEMNIEWSKA

Internet w krajach
Unii Europejskiej
Choć udział gospodarstw domowych
podłączonych do internetu w krajach
członkowskich Unii Europejskiej systematycznie rośnie, w ostatnich latach wzrost ten uległ spowolnieniu.

W 2007 roku dostęp do sieci miała połowa gospodarstw UE (55%),
a do 2014 roku odsetek ten wzrósł
o 26 punktów procentowych. Liderami są: Holandia i Luksemburg (96%)
oraz Dania (93%). Polska ze wskaźnikiem 75% znajduje się, podobnie jak

w 2013 roku, na 18. miejscu wśród
krajów UE, 6 punktów procentowych
poniżej średniej unijnej.

Internet w Polsce
W 2014 roku 75% gospodarstw domowych miało dostęp do internetu.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy odsetek
ten wzrósł o kolejne 3 punkty procentowe. Od 2003 roku w Polsce odsetek
gospodarstw podłączonych do sieci
systematycznie rośnie, utrzymując
się na stałym poziomie 3-4 punktów
procentowych. Jedynie w 2004 i 2009
roku odnotowano znacznie wyższy
wzrost – kolejno o 12 i 11 punktów
procentowych - co spowodowane było
przede wszystkim zmianami w polskim ustawodawstwie (m.in. wprowadzeniem prawa telekomunikacyjnego
w 2004 roku).

WYK .1 Odsetek gospodarstw domowych z dostępem do internetu w Polsce
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ŹRÓDŁO: Eurostat, 2015; 2003-2014.
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Z danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2014 rok wynika, że dostęp do internetu w gospodarstwach
domowych jest zróżnicowany w zależności od ich typów i stopnia urbanizacji miejscowości. W gospodarstwach
domowych z dziećmi penetracja internetu wynosi aż 94%, podczas gdy
w gospodarstwach bez dzieci – 64%.
Prawdopodobnie wynika to z faktu
częstszego korzystania z internetu
przez osoby młodsze. Podobnie jak
w poprzednich latach internet jest
znacznie bardziej powszechny w dużych miastach (penetracja na poziomie 82%) niż małych (76%) czy na
obszarach wiejskich (74%). Różnice te jednak stopniowo się zacierają – w 2009 roku różnica w korzystaniu z internetu w gospodarstwach
wiejskich i wielkomiejskich wynosiła 14 punktów procentowych, obecnie jest to 8 punktów procentowych.
Po trzech latach stagnacji (2010-2012),
w 2013 roku zanotowano w Polsce aż
9% wzrost liczby internautów, choć
już w kolejnym roku nastąpiło ponowne spowolnienie (wzrost zaledwie o 2%). Obecnie z internetu korzysta 21,5 mln osób w wieku 7+.
Przede wszystkim są to osoby młode
(46% stanowią internauci w wieku
15-34 lat), wykształcone, znajdujące
się w lepszej niż przeciętna sytuacji
materialnej.
Polacy najchętniej łączą się z internetem poprzez urządzenia przenośne – laptopy, smartfony (82% gospodarstw domowych z internetem) oraz
komputery stacjonarne (54%). Ponad
połowa z nich (54%) posiada umiejętności obsługi internetu na średnim
lub wysokim poziomie. Ci, którzy łączą się z siecią przy pomocy komputera w większości potrafią korzystać
z wyszukiwarek (68%), a także wysyłać maile z załącznikami (52%). Posiadacze smartfonów z kolei wykonują
więcej akcji przy jego użyciu – wysyłają i odbierają maile (66%), sprawdzają pogodę czy kalendarz (61%),

TAB. 1 O
 dsetek gospodarstw domowych z dostępem
do internetu w krajach Unii Europejskiej (%)
2003

2007

2011

2014

Luksemburg

45

75

91

96

Holandia

61

83

94

96

Dania

64

78

90

93

Finlandia

47

69

84

90

Szwecja

–

79

91

90

Wielka Brytania

55

67

83

90

Niemcy

54

71

83

89

Belgia

-

60

77

83

Estonia

-

53

69

83

Francja

31

55

76

83

Irlandia

36

57

78

82

Austria

37

60

75

81

Malta

-

54

75

81

Czechy

15

35

67

78

Słowacja

-

46

71

78

Słowenia

-

58

73

77

Węgry

-

38

65

75

Polska

14

41

67

75

Hiszpania

28

43

63

74

Włochy

32

43

62

73

Łotwa

-

51

64

73

Cypr

29

39

57

69

Chorwacja

-

41

61

68

Grecja

16

25

50

66

Litwa

6

44

60

66

Portugalia

22

40

58

65

Rumunia

-

22

47

61

Bułgaria

-

19

45

57

ŹRÓDŁO: Eurostat, 2015; 2003-2014.

a także korzystają z serwisów społecznościowych (53%).
Od lat głównym celem korzystania
z internetu pozostaje komunikowanie się z innymi (89%) oraz wyszukiwanie informacji (75%). Internauci chętnie robią też zakupy w sieci
(63%) i korzystają z bankowości online (49%).

Wykluczenie cyfrowe
25% gospodarstw domowych w Polsce nie ma dostępu do internetu. Od
lat powodem tego stanu rzeczy jest
brak potrzeby korzystania z internetu, na co wskazuje ponad połowa
(59%) gospodarstw bez internetu.
Drugą ważną przyczyną jest brak niezbędnych umiejętności (45%), który może wynikać z coraz szybszego
iab POLSKA
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TAB. 2 Gospodarstwa domowe posiadające dostęp do internetu w domu (%)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

59

63

67

71

72

74

gospodarstwa z dziećmi

75

83

88

92

93

94

gospodarstwa bez dzieci

50

54

56

60

61

64

miasta powyżej 100 tys. osób

65

69

72

76

77

82

miasta poniżej 100 tys. osób

60

65

67

70

71

76

obszary wiejskie

51

56

61

66

68

74

niski

52

59

62

66

67

70

średni

58

62

68

71

71

73

wysoki

65

68

71

75

76

78

Polska Wschodnia

55

59

63

69

71

72

Polska Centralna

59

64

67

72

13

74

Polska Zachodnia

61

66

69

68

10

74

OGÓŁEM
WG TYPU GOSPODARSTWA DOMOWEGO

WG MIEJSCA ZAMIESZKANIA

WG STOPNIA URBANIZACJI

WG REGIONU

ŹRÓDŁO: GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce, 2014.

WYK. 2 Liczba internautów w Polsce w wieku 7+ w latach 2005-2014
21 500 031

2014

21 111 258

2013

19 336 279

2012

19 033 662

2011

18 211 111

2010

19 193 434

2009

15 461 376

2008

14 063 506

2007

13 126 619

2006
2005

9 554 001

ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius, 2005-2014 (dane za grudzień).
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WYK. 3 Poziom kompetencji cyfrowych polskich internautów

Osoby niewykonujące żadnej
z powyższych czynności

14%
4%
40%

Osoby o niskich umiejętnościach
internetowych
Osoby o średnio-zaawansowanych
umiejętnościach internetowych

42%

Osoby o zaawansowanych
umiejętnościach internetowych

ŹRÓDŁO: GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce, 2014.

Poziom kompetencji
cyfrowych polskich
internautów
Wskaźnik stworzony przez GUS
w oparciu o umiejętność wykonywania następujących czynności:
kopiowanie, przenoszenie pliku
lub folderu, używanie poleceń

rozwoju technologicznego. Pozostałe
powody – zbyt wysokie koszty sprzętu
(29%) i dostępu do sieci (22%) w ciągu ostatnich lat systematycznie tracą
na znaczeniu. Coraz lepsza infrastruktura telekomunikacyjna sprawia, że
zaledwie 2% gospodarstw nie posiada dostępu do internetu z powodu
technicznej niemożliwości jego podłączenia.

Polska Cyfrowa 2014-2020
W 2014 roku Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji rozpoczęło działania w ramach specjalnego Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa
w latach 2014-2020”. Budżet projektu wynosi 10 mld zł, z czego 8 zostało pozyskane ze środków unijnych.

kopiowania lub wklejania,
korzystanie z podstawowych
funkcji matematycznych
w arkuszu kalkulacyjnym, kompresowanie plików przy pomocy
specjalnego programu, instalowanie nowych urządzeń, pisanie
programu komputerowego,
przenoszenie plików między

Projekt opiera się na 3 głównych filarach: szybkim internecie, e-usługach
i kompetencjach cyfrowych Polaków.
Pierwsza oś priorytetowa dotyczy
upowszechnienia dostępu do szybkiego internetu. Obecnie 75% łączy
pozwala osiągnąć prędkość 10 Mb/s.
W ramach pierwszej osi finansowane
są więc projekty infrastrukturalne mające na celu udostępnienie wszystkim
użytkownikom łączy o przepustowości minimum 30 Mb/s, niezależnie
od miejsca zamieszkania. Druga oś,
związana z e-usługami, skierowana
jest przede wszystkim na umożliwienie Polakom załatwienia kluczowych
spraw urzędowych poprzez internet.
Działania związane z tym obszarem
zakładają nie tylko zwiększenie liczby

komputerem a innymi urządzeniami, zmienianie lub sprawdzanie
ustawień programów, tworzenie
prezentacji za pomocą odpowiedniego programu zawierającej
zdjęcia, muzykę, filmy lub wykresy,
instalowanie lub wymiana systemu
operacyjnego.

dostępnych usług e-administracji, ale
również usprawnienie obiegu dokumentów między urzędami. Trzecia oś
natomiast, związana z kompetencjami cyfrowymi Polaków, skupia się na
podniesieniu kwalifikacji osób najsłabiej radzących sobie z korzystaniem
z internetu i na edukacji osób wykluczonych cyfrowo. Poza działaniami
w ramach programu „Polska Cyfrowa 2014-2020”, które realizowane
będą wspólnie przez MAiC i MRR,
Polska pozyskała również środki unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, które mają zostać przeznaczone na rozwój e-usług
publicznych, digitalizację zasobów
oraz rozwój kompetencji cyfrowych
w szkołach.
iab POLSKA
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UŻYTKOWNICY
INTERNETU W POLSCE
 W 2014 roku, podobnie jak i rok wcześniej,
demograficzna struktura użytkowników
sieci nie zmieniła się w sposób istotny.

AUTOR:
JOANNA
CIEMNIEWSKA

 Coraz większy odsetek użytkowników ma kilkuletnie
doświadczenie w korzystaniu z internetu. Obecnie 77%
internautów użytkuje go od ponad 5 lat.
 Choć nadal większość internautów korzysta
z sieci w domu, coraz rzadziej używają do tego
celu komputerów stacjonarnych.

Profil polskiego internauty
Z przeprowadzonych badań wynika,
że z internetu w niemal równym stopniu korzystają tak kobiety (51%), jak
i mężczyźni (49%). Wyniki te są zbieżne z zeszłorocznymi danymi, choć
nieznaczne różnice zaobserwować
można w przypadku wieku. Udział
kobiet jest większy wśród młodszych
użytkowników – od 7 do 34 lat, za to
udział mężczyzn jest większy wśród
starszych – po 45 roku życia.

Polscy internauci to przede wszystkim osoby młode. Najliczniejszą grupą
wiekową, podobnie jak w poprzednim
roku, są osoby między 25 a 34 rokiem
życia, stanowiące ¼ ogółu użytkowników sieci. Kolejną pod względem
liczebności grupą są osoby w wieku
15-24 lat (21%) oraz 35-44 lat (18%).
W porównaniu z 2013 rokiem zmiany
w udziale różnych grup wiekowych są
minimalne i oscylują wokół 1% (o tyle
zmniejszył się odsetek osób w wieku

15-24 lat oraz wzrósł odsetek w przedziale 45-54 lat).
Internauci, w porównaniu z ogółem
populacji w Polsce, są lepiej wykształceni, a co za tym idzie ich status materialny i społeczny jest na wyższym
poziomie. Osoby posiadające wyższe
wykształcenie stanowią 28% internautów, średnie – 31%. Struktura wykształcenia w ciągu ostatniego roku
nieznacznie się zmieniła – przybyło
osób z wykształceniem zasadniczym
zawodowym, a ubyło z podstawowym
i średnim (we wszystkich przypadkach
o 1%). Różnice te wiążą się bezpośrednio ze zmianami w strukturze wiekowej użytkowników internetu. Należy pamiętać, że w obecnych realiach
wykształcenie podstawowe jest właściwe niemal tylko najmłodszym internautom, a ich odsetek w ostatnim
roku zmalał.
Zmiany w strukturze internautów widać wyraźniej w przypadku grup zawodowych. Po raz pierwszy uczniowie
i studenci przestali być najliczniejszą
grupą użytkowników internetu (23%).
W 2014 roku największy udział wśród
internautów mają osoby zajmujące
stanowiska kierownicze, właściciele
firm oraz specjaliści (24%). Odsetek
internautów będących pracownikami

WYK. 1 Profil użytkowników internetu wg płaci i wieku (2014)
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ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2014.
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WYK. 2 Profil użytkowników internetu wg wieku (2013-2014)
30%
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22%
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ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2013, grudzień 2014.

WYK. 3 Profil użytkowników internetu wg wykształcenia (2013-2014)
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ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2013, grudzień 2014.

WYK. 4 Profil użytkowników internetu wg grupy zawodowej (2013-2014)
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ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2013, grudzień 2014.
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WYK. 5 Profil użytkowników internetu wg dochodu własnego netto (2013-2014)
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ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2013, grudzień 2014.

WYK. 6 Profil użytkowników internetu wg województwa (2013-2014)
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ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2013, grudzień 2014.

WYK. 7 Profil użytkowników internetu wg wielkości miejscowości zamieszkania (2013-2014)
40%

37% 37%

12.2013

30%
20%

13% 13%

11% 12%

miasto
do 20 tys.

miasto
od 20 tys.
do 50 tys.

10%
0%

wieś

9% 9%

miasto
od 50 tys.
do 100 tys.

9% 9%

10% 9%

miasto
od 100 tys.
do 200 tys.

miasto
od 200 tys.
do 500 tys.

12.2014

12% 12%

miasto
powyżej
500 tys.

ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2013, grudzień 2014.

14

iab POLSKA

INTERNET 2014

administracji publicznej, służb, usług
i handlu oraz odsetek rolników i robotników w ciągu ostatniego roku nie
uległ zmianie i łącznie wynosi 27%.
Ponad ¼ internautów (26%) deklaruje, że nie uzyskuje żadnych dochodów, a co dwunasty zarabia mniej niż
1000 zł miesięcznie. Pokrywa się to
ze strukturą statusu zawodowego internautów, gdzie 23% stanowią osoby uczące się, a 15% emeryci, bezrobotni i gospodynie domowe. Niemal
co ósmy użytkownik internetu (13%)
odmówił odpowiedzi na pytanie dotyczące zarobków. Wśród tych, którzy
zgodzili się na ujawnienie wysokości
dochodów największy udział internautów (30%) deklaruje zarobki na
poziomie od 1001 do 2000 zł netto,
18% – w przedziale 2001-3000 zł netto, a 13% – powyżej 3001 zł.

WYK. 8 P
 rofil użytkowników internetu wg stażu
w internecie (2014)

4%

Aktywność
polskich internautów
Polscy internauci w większości mają
za sobą długi staż korzystania z sieci –
9 na 10 z nich surfuje w internecie od
przynajmniej 3 lat (76%). Mniej niż

1%

powyżej 5 lat
od 3 do 5 lat
od 2 do 3 lat

16%

od 1 do 2 lat
mniej niż rok
77%

ŹRÓDŁO: netTrack MillwardBrown, grudzień 2014.

WYK. 9 P
 rofil użytkowników internetu wg częstotliwości
korzystania z sieci (2014)

Województwem o największej liczbie
internautów jest nadal mazowieckie (15%), a odsetek ten powrócił do
poziomu sprzed 2013 roku. Na następnych miejscach znajdują się województwa: śląskie (12%), dolnośląskie
i małopolskie (po 9%) oraz wielkopolskie (8%). Najmniejszy udział internautów jest w województwach:
lubuskim i opolskim (2%) oraz podlaskim, świętokrzyskim i warmińskomazurskim (3%).
Pomimo zdecydowanie większej dostępności internetu w największych
miastach i aglomeracjach, najliczniejszą grupę internautów pod względem miejsca zamieszkania stanowią
osoby mieszkające na wsi – blisko
4 na 10 osób (37%). 34% internautów mieszka w miastach do 100 tys.
mieszkańców, a 30% w miastach powyżej 100 tys.

2%

6%

3%
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lub prawie codziennie

22%

kilka razy w tygodniu
mniej więcej
raz na tydzień
69%

od 1 do kilku razy
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ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2014.

rok doświadczenia ma zaledwie 1%
internautów.
Internauci korzystają z sieci bardzo
intensywnie. 69% z nich loguje się do
niej codziennie lub prawie codziennie,
a niemal co czwarty (22%) kilka razy
w tygodniu. W ciągu ostatniego roku
odsetek internautów korzystających
z internetu wzrósł o 1% kosztem tych,
którzy używają go nieco rzadziej (raz
w tygodniu i rzadziej nadal deklaruje

kolejno 6% i 3% internautów). O dużej
aktywności w sieci świadczy również
czas spędzany w niej – statystyczny
polski internauta korzysta z internetu niemal 5 godzin dziennie, z czego
prawie 2 godziny na urządzeniach mobilnych.1 Jednocześnie niemal o połowę zmniejszył się czas oglądania przez
nich telewizji (do 2 godz 44 min).
1. Digital, Social and Mobile in 2015,
We Are Social.
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WITRYNY
INTERNETOWE

Popularność stron www

 Biorąc pod uwagę wykorzystanie witryn internetowych
w Polsce należy wskazać dwa wyraźne trendy
zaobserwowane w 2014 roku: z jednej strony
umacnianie pozycji serwisów międzynarodowych
(Facebook, Grupa Google i YouTube), które zajęły trzy
pierwsze miejsce w rankingu popularności, a z drugiej –
przetasowania na pozycjach polskich serwisów, które
w dużym stopniu wynikają ze zmian właścicielskich.

AUTOR:
ANNA MIOTK

 Największą popularność wśród rodzimych witryn
w 2014 roku odnotowały grupy: WP, Onet – RASP
oraz Allegro. Większość witryn, które znalazły się
w drugiej dziesiątce w 2013 roku pozostało w niej
także w 2014 roku.

W 2014 roku na pierwszym miejscu
w rankingu popularności znalazła
się Grupa Google. W grudniu tego
roku jej serwisy odwiedziło ponad
20 mln internautów, co oznacza, że
prawie każdy użytkownik sieci ko
rzysta z ich stron. Na drugim miejscu
znalazł się serwis Facebook.com z wi
downią 16,8 mln osób. Zasięg serwi
su zwiększył się z 72,7 do 78,3%. Na
miejscu trzecim uplasował się YouTu
be. Kolejne miejsca zajęły serwisy:
Grupa Wirtualna Polska (była to pier
wsza polska grupa serwisów w ze
stawieniu) oraz Grupa Onet – RASP.
Pierwsza poprawiła swoją pozycje
w zestawieniu, przeskakując z miej
sca szóstego na czwarte, natomiast
druga utrzymała się na piątym miej
scu. Oba serwisy w ciągu minionego
roku zyskały nowych użytkowników
i większe zasięgi. Grupa WP zwięk
szyła liczbę użytkowników o 2,4 mln

WYK. 1 Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych
audytem site-centric według miesięcznego czasu
100%

Grupa Google
facebook.com

90%

youtube.com
80%

Grupa Wirtualna Polska
Grupa Onet – RASP

70%

Grupa Allegro – GG
Grupa Interia.pl

60%

Grupa Gazeta.pl
50%

wikipedia.org
Grupa Polskapresse – Media Regionalne

40%

Grupa Microsoft – MSN
Grupa ZPR Media

30%

Grupa Ceneo.pl
20%

Grupa TVN
ask.com

10%

Grupa Edipresse.pl
Grupa Nk.pl
12.2014

11.2014

10.2014

09.2014

08.2014

07.2014

06.2014

05.2014

04.2014

03.2014

02.2014

01.2014

12.2013

0%

Grupa Cyfrowy Polsat
mozilla.org

ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2013-grudzień 2014.
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i zasięg z 62,62 do 72,65%, natomiast
Grupa Onet – o 0,7 mln użytkowni
ków i zasięg z 70 do 72,3%. Miejsce
szóste aktualnego zestawienia zaję
ła Grupa Allegro, a jej zasięg wynosił
71,24%. Było to mniej niż przed ro
kiem – w grudniu 2013 roku grupa ta
miała 16,1 mln użytkowników i zasięg
na poziomie 76,3%. Miejsce siódme,
podobnie jak rok wcześniej, przypa
dło Grupie Gazeta.pl, która w grud
niu 2014 roku miała zasięg 51,43%
oraz 11,1 mln użytkowników. Przed
rokiem liczby te wynosiły odpowied
nio 58,53% i 12,4 mln użytkowników.
Grupa Interia, znajdująca się na ósmej
lokacie zwiększyła w tym samym cza
sie zasięg z 57,8 do 58,36% i liczbę
użytkowników o 0,3 mln. Miejsce
dziewiąte, niezmiennie w porówna
niu z rokiem wcześniejszym, zacho
wała Wikipedia.org, zaś na miejscu
dziesiątym znalazła się Grupa Pol
skapresse Media Regionalne, która
w grudniu 2014 roku miała zasięg na
poziomie 40,33%.
Większość witryn, które znalazły się
w drugiej dziesiątce w 2013 roku, po
zostało w niej także w 2014 roku, jed
nak ich pozycja w rankingu zmieniła
się. Dotyczy to Grupy NK.pl, ask.com,
Grupy ZPR (w ubiegłorocznym ze
stawieniu obecnej pod nazwą Grupa
Murator – Time), Grupy TVN, Gru
py Cyfrowy Polsat, Grupy Microsoft –
MSN oraz Edipresse. W tegorocznym
zestawieniu zabrakło serwisów Film
web.pl i Szukaj.com, które były obec
ne w ubiegłorocznych zestawieniach.
Pojawiły się natomiast serwisy Gru
py DobreProgramy.pl, Grupa Ceneo
oraz Mozilla.org.

Czas spędzany
na witrynach
Czas spędzany na stronie interne
towej to jeden z najważniejszych
wskaźników opisujących popular
ność stron internetowych wśród in
ternautów. W grudniu 2014 roku na
pierwszym miejscu wśród witryn
objętych audytem site-centric pod

TAB. 1 Ranking Top 10 witryn o największej
popularności w Polsce
LP.
1

WĘZEŁ

LICZBA
UŻYTKOWNIKÓW

ZASIĘG

20 225 306

94%

Grupa Google

2

Facebook.com

16 844 311

78%

3

YouTube

16 404 278

76%

4

Grupa Wirtualna Polska

15 630 874

73%

5

Grupa Onet – RASP

15 556 739

72%

6

Grupa Allegro

15 327 202

71%

7

Grupa Interia

12 555 710

58%

8

Grupa Gazeta.pl

11 065 941

51%

9

Wikipedia.org

9 819 937

46%

Grupa Polskapresse Media Regionalne

8 677 763

40%

10

ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2014.

WYK. 2 Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych
objętych audytem site-centric według
miesięcznego czasu (mln godzin)
109,97

Grupa Wirtualna Polska
86,54

Grupa Onet – RASP

75,76

Grupa Allegro – GG
52,83

Grupa Interia.pl
21,82

Grupa TVN

16,62

Grupa Gazeta.pl
Grupa ZPR Media

9,35

Grupa Demotywatory.pl

7,02

Grupa Cyfrowy Polsat

5,64

Grupa Polskapresse – Media Regionalne

3,56

cda.pl

3,29

filmweb.pl

2,68

Grupa Ceneo.pl

1,88

Grupa Edipresse.pl

1,32

tekstowo.pl

0,77

Grupa NextWeb Media

0,75

Grupa Gazetaprawna.pl

0,73

Grupa Burda Media Polska

0,36

Grupa TVP

0,33

Grupa Panorama Firm

0,29

ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2013-grudzień 2014.
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TAB. 2 Popularność grup witryn i witryn
niezgrupowanych objętych
audytem site-centric według
liczby odsłon
ODSŁONY
KRAJOWE
OGÓŁEM

L.P. WĘZEŁ

raport IAB_14-23_2.indd 18

ODSŁONY
KRAJOWE
OGÓŁEM

L.P. WĘZEŁ

1

Grupa Allegro - GG

4 963 106 996

1

Grupa Wirtualna Polska

06:16:50

2

Grupa Wirtualna Polska

4 089 715 990

2

Grupa Onet - RASP

04:55:30

3

Grupa Onet - RASP

3 051 632 278

3

Grupa Allegro - GG

04:42:53

4

Grupa Interia.pl

1 162 923 967

4

Grupa Interia.pl

03:58:54

5

Grupa Gazeta.pl

713 112 231

5

Grupa TVN

03:43:03

6

Grupa Demotywatory.pl

329 864 333

6

Grupa Demotywatory.pl

01:31:15

7

Grupa Polskapresse Media Regionalne

302 375 100

7

Grupa Gazeta.pl

01:16:21

8

filmweb.pl

230 090 018

8

Grupa Cyfrowy Polsat

01:13:56

9

Grupa TVN

156 269 191

9

Grupa ZPR Media

01:10:47

10

cda.pl

129 319 212

10

cda.pl

00:34:03

11

Grupa Ceneo.pl

97 199 757

11

filmweb.pl

00:28:35

12

Grupa ZPR Media

97 061 945

12

Grupa Polskapresse Media Regionalne

00:20:16

13

Grupa Cyfrowy Polsat

72 415 026

13

Grupa Ceneo.pl

00:14:05

14

Grupa Edipresse.pl

71 645 910

14

tekstowo.pl

00:12:25

15

Grupa Gazetaprawna.pl

39 533 985

15

Grupa Edipresse.pl

00:12:08

16

Grupa NextWeb Media

33 608 565

16

Grupa Gazetaprawna.pl

00:09:40

17

tekstowo.pl

32 584 781

17

Grupa NextWeb Media

00:08:04

18

Grupa TVP

30 011 581

18

Grupa TVP

00:06:01

19

Grupa Burda Media Polska

27 286 584

19

Grupa Panorama Firm

00:05:55

20

Grupa Panorama Firm

13 382 622

20

Grupa Burda Media Polska

00:05:46

ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2014.
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TAB. 3 Popularność grup witryn i witryn
niezgrupowanych objętych
audytem site-centric według
średniego czasu na użytkownika

względem spędzanego czasu znajdowała się Grupa Wirtualna Polska.
Internauci spędzili na witrynach
należących do grupy łącznie prawie
110 mln godzin. Na drugim miejscu
znalazł się zeszłoroczny lider – Grupa Onet – RASP (86 mln godzin), a na
trzecim, jak przed rokiem, Grupa Allegro – GG (76 mln godzin). Wszystkie

ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2014.

trzy serwisy zwiększyły średni miesięczny czas spędzony przez użytkownika na witrynie.
Wśród pozostałych trendów warto
podkreślić, że:
	w ciągu minionego roku nie
zmieniła się pozycja grup: Interia.
pl, ZPR Media, Demotywatory.

pl, Cyfrowy Polsat, Polskapresse –
Media Regionalne i Tekstowo.pl,
	zwiększył się czas spędzany
na stronach grup: Wirtualna Polska, Onet – RASP, Allegro – GG,
Interia.pl, TVN, Cyfrowy Polsat,
Polskapresse – Media Regionalne, Edipresse.pl, NextWeb
Media i Panorama Firm,

iab POLSKA

18.06.2015 14:57

INTERNET 2014

50%

30%

Grupa Wirtualna
Polska – Kultura
i rozrywka

20%

cda.pl

40%

filmweb.pl
12.2014

11.2014

10.2014

09.2014

08.2014

07.2014

06.2014

05.2014

04.2014

03.2014

02.2014

01.2014

0%

12.2013

10%

zasięg wśród interneutów

ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2013-grudzień 2014.

KATEGORIA TEMATYCZNA SPOŁECZNOŚCI
według zasięgu na przestrzeni roku (top 5)
facebook.com
Grupa Google –
Społeczności
Grupa Gazeta.pl –
Społeczności

12.2014

11.2014

10.2014

09.2014

08.2014

07.2014

06.2014

05.2014

04.2014

03.2014

02.2014

Grupa Onet – RASP –
Społeczności
01.2014

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Grupa NK.pl

zasięg wśród interneutów

ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2013-grudzień 2014.

KATEGORIA TEMATYCZNA WYSZUKIWARKI I KATALOGI
według zasięgu na przestrzeni roku (top 5)
Grupa Google –
Wyszukiwarki i katalogi
ask.com
Grupa Panorama Firm –
Wyszukiwarki i katalogi

12.2014

11.2014

10.2014

09.2014

08.2014

07.2014

06.2014

yahoo.com –
Wyszukiwarki i katalogi
05.2014

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

04.2014

W kategorii kategorii tematycznej
„Kultura i rozrywka” serwisem, który
otwierał zestawienie był YouTube –
jego zasięg w grudniu 2014 roku wyniósł 76,3%. Drugie miejsce w grudniu
2013 roku należało do Grupy Wirtualna Polska, jednak w drugiej połowie

Grupa Onet –
RASP – Kultura
i rozrywka

60%

03.2014

Poniżej przedstawiono rankingi dotyczące zasięgu poszczególnych kategorii tematycznych monitorowanych
zgodnie z klasyfikacją Megapanel
PBI/Gemius.

youtube.com

70%

02.2014

Zasięg kategorii
tematycznych

80%

12.2013

Średnia liczba odsłon na użytkownika
dla pierwszych trzech witryn wyniosła: Grupa Allegro – GG – 265,6 odsłony, Grupa Wirtualna Polska – 224,1 odsłony, zaś Grupa Onet – RASP – 162,7
odsłony. Większość witryn w rankingu zajęła pozycje zbliżone do ubiegłorocznych. W zestawieniu grudniowym
zabrakło Grupy o2 i Grupy Money.pl –
obecnie wchodzą one w skład Grupy
Wirtualna Polska. Nowe w zestawieniu są natomiast serwisy grup Ceneo
i Burda Media Polska, co wiąże się
z włączeniem ich do pomiaru site-centric.

90%

01.2014

Liczba odsłon
W grudniu 2014 roku dokonała się
zmiana w czołówce rankingu według
liczby odsłon. Chociaż liderem nadal pozostawała Grupa Allegro – GG,
miejscami w zestawieniu zamieniły
się Grupa Wirtualna Polska (obecnie miejsce drugie, rok temu miejsce
trzecie) i Onet – RASP.

KATEGORIA TEMATYCZNA KULTURA I ROZRYWKA
według zasięgu na przestrzeni roku (top 5)

12.2013

	zmniejszył się czas na stronach
należących do grup Gazeta.pl,
Demotywatory, Tekstowo.pl,
Gazetaprawna.pl i TVP,
	po raz pierwszy w zestawieniu
Top20 według czasu spędzonego
na stronie pojawiły się grupy:
Ceneo i Burda Media Polska, zabrakło natomiast Grupy Money
przejętej w 2014 roku przez Grupę Wirtualna Polska.

Grupa Pkt.pl –
Wyszukiwarki i katalogi

zasięg wśród interneutów

ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2013-grudzień 2014.

iab POLSKA

raport IAB_14-23_2.indd 19

19
27.05.2015 16:52

ROZDZIAŁ 1: POLSKI RYNEK INTERNETOWY

20
raport IAB_14-23_2.indd 20

Grupa Onet – RASP –
Styl życia
Grupa Interia.pl –
Styl życia

12.2014

11.2014

10.2014

09.2014

08.2014

07.2014

06.2014

05.2014

04.2014

03.2014

02.2014

01.2014

12.2013

Grupa Gazeta.pl –
Styl życia
Grupa Edipresse.pl –
Styl życia

zasięg wśród interneutów

ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2013-grudzień 2014.

KATEGORIA TEMATYCZNA FIRMOWE
według zasięgu na przestrzeni roku (top 5)
35%
Grupa Microsoft –
Firmowe

30%
25%
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Firmowe

20%
15%

Grupa PKO Bank Polski –
Firmowe

10%

Grupa Play – Firmowe

5%
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ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2013-grudzień 2014.

KATEGORIA TEMATYCZNA INFORMACJE I PUBLICYSTYKA
według zasięgu na przestrzeni roku (top 5)
Grupa Onet – RASP –
Informacje i publicystyka
Grupa Polskapresse – Media
Regionalne – Informacje
i publicystyka

12.2014

11.2014

10.2014

09.2014

08.2014

07.2014

06.2014

05.2014

04.2014

Grupa Wirtualna Polska –
Informacje i publicystyka

03.2014
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02.2014

W kategorii „Styl życia” pojawiły się te
same witryny co w poprzednim roku.
Liderem pozostały serwisy Grupy
Wirtualna Polska z 40,6% zasięgiem
w grudniu 2014 roku. Nieznacznie wyprzedziły one serwisy Grupy Onet –
RASP, które w tym czasie miały 39,6%

Grupa Wirtualna Polska –
Styl życia

12.2013

Liderem kategorii „Wyszukiwarki i katalogi” jest wciąż Grupa Google, z której w grudniu 2014 roku korzystało
93,5% internautów. Drugie miejsce
należało do Grupy Ask.com – w tym
samym czasie odnotowała ona zasięg
na poziomie 24,8%. Na trzecim miejscu pojawiła się nowa witryna Grupa
Microsoft MSN z zasięgiem na poziomie 12,9%. Grupa Panorama Firm
pozostała na czwartej pozycji z zasięgiem 12,4%. Piąte miejsce przypadło
Yahoo.com – w grudniu 2014 roku
serwis ten odwiedziło 10,8% internautów. W zestawieniu zabrakło witryny Szukaj.com, która była obecna
w top 5 w 2013 roku.

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

01.2014

W 2014 roku Facebook nadal był zdecydowanym liderem w kategorii „Społeczności”. W drugiej połowie roku
jego zasięg przekroczył 78%, w grudniu 2014 roku osiągając 78,3%. Na
drugim miejscu wciąż znajdowała się
Grupa Google. Na trzecim miejscu
znalazła się Grupa Gazeta.pl z 23,9%
zasięgu, na czwartym – Grupa Onet –
RASP z zasięgiem 22,2%, na piątym –
Grupa Nk.pl z zasięgiem 21,8%. W zestawieniu zabrakło Grupy Interia,
która pod koniec 2013 roku znajdowała się na trzeciej pozycji.

KATEGORIA TEMATYCZNA STYL ŻYCIA
według zasięgu na przestrzeni roku (top 5)

12.2013

2014 roku nastąpiła zmiana i zajęła je
grupa Onet – RASP z zasięgiem wynoszącym 38,9%. Grupa Wirtualna Polska w tym samym czasie odnotowała
zasięg wynoszący 31%. Miejsce czwarte przypadło serwisowi Cda.pl, który
przez cały rok stopniowo zwiększał
zasięg, aby w grudniu dojść do 23,6%,
wyprzedzając serwis Filmweb z zasięgiem 22,9%. W zestawieniu zabrakło
Grupy Interia – pod koniec 2014 roku
odwiedziło ją 21,1% internautów.

Grupa Gazeta.pl –
Informacje i publicystyka
Grupa Interia.pl –
Informacje i publicystyka

zasięg wśród interneutów

ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2013-grudzień 2014.
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INTERNET 2014
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ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2013-grudzień 2014.

KATEGORIA TEMATYCZNA E-COMMERCE
według zasięgu na przestrzeni roku (top 5)
70%
60%
50%

Grupa Allegro – GG –
E-commerce

40%

Grupa Ceneo.pl –
E-commerce

30%

Grupa Onet – RASP –
E-commerce

20%

zalando.pl

10%
12.2014
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Grupa Okazje.info –
E-commerce
01.2014

0%

zasięg wśród interneutów

ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2013-grudzień 2014.

KATEGORIA TEMATYCZNA NOWE TECHNOLOGIE
według zasięgu na przestrzeni roku (top 5)
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W roku 2014 Wirtualna Polska utrzy
mała pozycję lidera kategorii „Komu
nikacja” – zasięg jej serwisów w grud
niu 2014 roku wyniósł 37,7%. Na
kolejnych miejscach, podobnie jak
w poprzednim roku, znalazły się Gru
pa Google (25,1%) Grupa Onet – RASP
(19,4%) i Grupa Allegro (15,6%). Ostat
nie miejsca w top 5 znalazła się Grupa
Interia.pl z zasięgiem wynoszącym
11,6%. W porównaniu z minionym
rokiem z zestawienia zniknęła Grupa

40%

12.2013

W kategorii „Informacje i publicy
styka” jedyną różnicą w stosunku do
roku poprzedniego była zmiana na
pozycji lidera, którym została gru
pa Onet –RASP z 37,8% zasięgiem.
Wcześniejszy lider, Grupa Polskapres
se, w grudniu 2014 roku miał 36% za
sięgu i uplasował się na drugim miej
scu. Kolejność firm, które znalazły się
na trzeciej, czwartej i piątej pozycji
zestawienia jest taka sama jak przed
rokiem. Są to Grupa Wirtualna Pol
ska (33,3% zasięgu), Grupa Gazeta.pl
(23,6 %) oraz Grupa Interia.pl (17,8%).

45%

01.2014

Kategoria „Firmowe”, podobnie jak
w poprzednich latach, i w roku 2014
roku, ulegała dynamicznym zmianom.
Liderem zestawienia była wprawdzie
wciąż Grupa Microsoft – MSN z 23,3%
zasięgiem w grudniu 2014 roku. Na
drugim miejscu pojawił się nowy w ze
stawieniu serwis firmowy orange.pl
(20,4%), wyprzedzając grupę PKO
Bank Polski (18%). Na miejsce czwarte,
z drugiego, spadła Grupa Play (16,2%),
natomiast na piątym pojawiła się no
wa w zestawieniu witryna mozilla.org
(15,2%). W zestawieniu zabrakło na
tomiast witryny adobe.com, która
w grudniu 2013 roku plasowała się na
czwartym miejscu, a obecnie znalazła
się poza pierwszą piątką.

KATEGORIA TEMATYCZNA KOMUNIKACJA
według zasięgu na przestrzeni roku (top 5)

12.2013

zasięgu. Na trzecim miejscu znalazła
się Grupa Interia z 27,9% zasięgu, a na
czwartym – Grupa Gazeta.pl – jej ser
wisy w grudniu 2014 roku odwiedziło
25,3% internautów. Na piątym znala
zła się Grupa Edipresse (23,1%).

elektroda.pl

zasięg wśród interneutów

ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2013-grudzień 2014.
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zasięg wśród interneutów

ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2013-grudzień 2014.

KATEGORIA TEMATYCZNA BIZNES, FINANSE, PRAWO
według zasięgu na przestrzeni roku (top 5)
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ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2013-grudzień 2014.

KATEGORIA TEMATYCZNA SPORT
według zasięgu na przestrzeni roku (top 5)
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Niewielkie zmiany dokonały się też
w pierwszej piątce serwisów z kate
gorii „Edukacja”. Liderem kategorii
wciąż była Wikipedia (zasięg 45,6%
w grudniu 2014 roku), a swoje dru
gie miejsce utrzymały serwisy Grupy
Google (26%). Na trzecim miejscu
znalazł się serwis Zadane.pl (16,1%
zasięgu, poprzednio na pozycji piątej),
na czwartym Sciaga.pl (11,1%) i Grupa
Onet – RASP Edukacja (10,5%). W ze
stawieniu za 2014 rok zabrakło serwi
sów edukacyjnych Grupy Wirtualna

50%

12.2013

W porównaniu z 2013 rokiem lista top
5 w kategorii „Nowe technologie” nie
uległa zmianie. Znalazły się w niej ko
lejno serwisy grup Onet – RASP Nowe
technologie (30,4% zasięgu wśród in
ternautów), Dobreprogramy.pl (24%),
Interia.pl (10%), Wirtualna Polska –
Nowe technologie (9,8%) oraz elektro
da.pl (9,8%). Przetasowanie dokonało
się wyłącznie na dalszych miejscach
zestawienia. Na miejscu trzecim zna
lazła się Grupa Interia.pl (poprzed
nio miejsce piąte w zestawieniu), na
czwartym Grupa Wirtualna Polska
(poprzednio miejsce trzecie), nato
miast na piątym – serwis elektroda.pl
(poprzednio miejsce czwarte).

60%

01.2014

W kategorii „E-commerce” po raz
kolejny niekwestionowanym lide
rem była Grupa Allegro – jej witry
ny w grudniu 2014 roku odwiedza
ło 58,3% internautów. Na drugim
miejscu zestawienia uplasowała się
Grupa Ceneo – jej zasięg wyniósł
31,5%. Kolejne miejsca należały do
serwisów o bardzo zbliżonym zasię
gu: Grupa Onet – RASP – skapiec.pl –
11,8%, Zalando.pl – 10,9% i Grupa
Okazje.info – 10%. W porównaniu
z poprzednim rokiem w zestawieniu
zabrakło niektórych serwisów, np.:
euro.com.pl i Empik Media Fashion.
Pojawiły się natomiast nowe grupy:
Ceneo.pl oraz Zalando.pl.

KATEGORIA TEMATYCZNA EDUKACJA
według zasięgu na przestrzeni roku (top 5)

12.2013

o2.pl, która połączyła siły z Wirtualną
Polską. Ostatecznie ta druga umoc
niła swą pozycję lidera tej kategorii.

Grupa Interia.pl –
Sport
meczyki.pl

zasięg wśród interneutów

ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2013-grudzień 2014.
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INTERNET 2014
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O ile w 2013 roku wyraźnym liderem
zestawienia top 5 w kategorii „Biznes,
finanse, prawo” były serwisy Grupy
Onet – RASP, o tyle w drugiej połowie
2014 roku zyskały one groźnego kon
kurenta w postaci serwisów Grupy
Wirtualna Polska. Walka tocząca się
o pierwszą pozycję była bardzo wy
równana: w grudniu zasięg serwisów
biznesowych Grupy Onet – RASP wy
niósł 21,2%, natomiast Grupy Wir
tualna Polska – 21,1%. Na kolejnym
miejscach znalazły się serwisy grup
Infor (14,6%), Money (13%) oraz Ga
zeta.pl (8,6%). Lista serwisów znaj
dujących się w top 5 w tej kategorii
pozostała taka sama jak w 2013 roku.
Nastąpiła jednak wymiana miejsc
trzeciego i czwartego między Grupą
Infor a Grupą Money.

KATEGORIA TEMATYCZNA HOSTING
według zasięgu na przestrzeni roku (top 5)

12.2013

Polska, pojawiła się natomiast Gru
pa Onet. Jak w poprzednich latach,
w tej kategorii występowała wyraźna
sezonowość: oglądalność witryn edu
kacyjnych znacząco spadała w lipcu
i sierpniu, a w pozostałych miesią
cach utrzymywała się na wyższym
poziomie.

zasięg wśród interneutów

ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2013-grudzień 2014.

KATEGORIA TEMATYCZNA MOTORYZACJA
według zasięgu na przestrzeni roku (top 5)
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ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2013-grudzień 2014.

KATEGORIA TEMATYCZNA MAPY I LOKALIZATORY
według zasięgu na przestrzeni roku (top 5)
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W kategorii tematycznej „Hosting”
w 2014 roku nastąpiły spore prze
tasowania. Liderem grupy pozostała
Republika.pl należąca do Grupy Onet –
RASP z 6,4% zasięgu. Na drugim miej
scu znalazły się serwisy Cba.pl, które
w 2013 roku zajmowały czwarte miej
sce, ich zasięg w grudniu 2014 roku
wyniósł 5,7%. Trzecie miejsce przy
padło Grupie Google, nowej w zesta
wieniu (5,4% zasięgu). Zaraz za nią

12.2013

0%

W 2014 roku, podobnie jak rok wcze
śniej, liderem kategorii „Sport” po
została Grupa Onet – RASP (23,4%
w grudniu 2014 roku), drugie miej
sce utrzymała Grupa Wirtualna Pol
ska (19,6%), trzecie – Grupa Gazeta.
pl (8,6%), a czwarte – Grupa Interia
(4,9%). W zestawieniu jako nowy poja
wił się serwis Meczyki.pl z 3,4% zasię
gu, zabrakło natomiast obecnego w ze
stawieniu za 2013 rok serwisu sfd.pl.

Grupa Interia.pl –
Hosting

szukacz.pl-szukacz.pl –
mapy

zasięg wśród interneutów

ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2013-grudzień 2014.
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ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2013-grudzień 2014.

KATEGORIA TEMATYCZNA PUBLICZNE
według zasięgu na przestrzeni roku (top 5)
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ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2013-grudzień 2014.

KATEGORIA TEMATYCZNA EROTYKA
według zasięgu na przestrzeni roku (top 5)
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Pod koniec roku 2014 Grupa Onet –
RASP nadal pozostawała liderem kategorii „Turystyka”, mając 11,3% zasięgu. Na drugim miejscu znalazła się
strona Rozklad.pkp.pl (8%), nieznacznie wyprzedziwszy trzecią w zestawieniu Grupę Wirtualna Polska (7,15%).
Na czwartej pozycji uplasował się serwis Booking.com (7%), a na piątej natomiast serwisy Grupy E-podroznik.
pl (6,6%). W zestawieniu za rok 2014
były obecne te same serwisy co roku
poprzednim, a większość z nich zajęła też te same miejsca.

Grupa Onet – RASP –
Turystyka

14%

12.2013

Prawie wszystkie witryny z kategorii
„Mapy i lokalizatory” utrzymały swoje
pozycje sprzed roku. Pierwsza w zestawieniu była Grupa Google (31,8%), na
kolejnych miejscach znalazły się: Grupa Onet – RASP (16,1%), Grupa Targeo (8,4%) oraz Jakdojade.pl (4,1%).
Na ostatnim miejscu zestawienia doszło natomiast do zmiany: serwis Grupy Wirtualna Polska – Docelu.pl został
zastąpiony przez Szukacz.pl (2,2%).

16%

01.2014

Przez cały rok niekwestionowanym
liderem kategorii „Motoryzacja” była
Grupa Allegro – jej zasięg w grudniu
2014 roku wyniósł 23,1%. Na drugim
miejscu uplasowały się serwisy o tematyce motoryzacyjnej należące do
Grupy Wirtualna Polska (14,7% zasięgu), na trzecim natomiast serwisy
motoryzacyjne Grupy Onet (11,6%).
Czwarta w zestawieniu była Grupa Interia z 7,5% zasięgu, piąta – serwis Autocentrum.pl z 6,2% zasięgiem. Z zestawienia zniknęły natomiast serwisy
motoryzacyjne Grupy Polskapresse,
które pod koniec 2013 roku znajdowały się na piątym miejscu.

KATEGORIA TEMATYCZNA TURYSTYKA
według zasięgu na przestrzeni roku (top 5)

12.2013

uplasowało się Home.pl (5,3% zasięgu), które spadło z pozycji trzeciej
na czwartą. Ostatnia w zestawieniu
była Grupa Interia.pl (4,8%) w ubiegłorocznym zestawieniu zajmująca
pozycję drugą. W 2014 roku zabrakło natomiast serwisu Imageshack.
us, który w zeszłym roku był na piątym miejscu.

zasięg wśród interneutów

ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2013-grudzień 2014.
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INTERNET 2014
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W kategorii „Erotyka” przez kolejny
rok z rzędu liderem była Witryna RedTube –w ciągu 2014 roku zwiększyła
ona swój zasięg z 12,1 do 15,2%. Kolejne pozycje zajęły strony: Porhub.
com (9,8%), Xhamster.com (7,7%),
Xvideos (7,6%) oraz Redube.net.pl
(6,6%), który w zestawieniu pojawił
się po raz pierwszy. Z top 5 serwisów
o tematyce erotycznej zniknął natomiast serwis Sexrura.pl, który przesunął się na dalsze pozycje zestawienia.

KATEGORIA TEMATYCZNA BUDOWNICTWO, NIERUCHOMOŚCI
według zasięgu na przestrzeni roku (top 5)

12.2013

W kategorii „Publiczne” w grudniu
2014 roku najbardziej popularne były
witryny Zus.pl (2,9%), Sejm.gov.pl
(2,7%), Policja.gov.pl (2,6%), Nfz.gov.
pl (2,1%) oraz Europa.eu (1,8%). W zestawieniu po raz pierwszy pojawiły się
witryny Nfz.gov.pl oraz Europa.eu
(oficjalna strona Unii Europejskiej).
Zabrakło natomiast witryn organizacji pozarządowych, które były w nim
obecne jeszcze rok temu – Pah.org.pl
oraz Szlachetnapaczka.pl.

Grupa Budujemydom.pl –
AVT Korporacja –
Budownictwo, nieruchomości

zasięg wśród interneutów

ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2013-grudzień 2014.

KATEGORIA TEMATYCZNA PRACA
według zasięgu na przestrzeni roku (top 5)
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W kategorii „Praca” pojawił się w 2014
roku nowy lider – Grupa Pracuj (6,4%
w grudniu 2014 roku). Kolejne miejsca przypadły ex aequo serwisom grup
Gowork.pl (4%) oraz Gazeta.pl (4%),
następnie Indeed.com (3,8%) i Polskapresse (2,7%). W zestawieniu top 5 za
2014 rok zabrakło ubiegłorocznego
lidera kategorii – Grupy Wirtualna
Polska, za to pierwszy raz w rankingu
znalazła się Grupa Gowork, która od
razu zajęła drugie miejsce.

Grupa Gazeta.pl – Praca
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W kategorii „Budownictwo, nieruchomości” w 2014 roku nastąpiły nieznaczne zmiany w porównaniu z rokiem poprzednim. Liderem kategorii
pozostała Grupa Allegro – GG (11,8%
zasięgu w grudniu 2014 roku), na drugim miejscu znalazła się Grupa Murator – Time (9,5%), na trzecim Grupa
Polskapresse (6,4%) i na czwartym
Grupa Gazeta.pl (6,2%). Zmiana nastąpiła na miejscu piątym – przed
rokiem zajmowała je Grupa Interia,
obecnie – Grupa Budujemydom.pl –
AVT Korporacja (2,7%).

zasięg wśród interneutów

ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2013-grudzień 2014.

Ranking witryn internetowych
Zaprezentowane dane oparte są na ogólnopolskim badanie internetu
realizowanym przez firmę Gemius na zlecenie spółki Polskie Badania
Internetu – Megapanel PBI/Gemius. Na jego podstawie publikowane są
dane statystyczne, które prezentują oglądalność stron www i aplikacji, korzystanie z materiałów audio i wideo w Polsce oraz związane z nimi profile
społeczno-demograficzne internautów. Badanie jest pierwszym i jedynym
obowiązującym standardem pomiaru oglądalności internetu w Polsce.
Wyniki są publikowane co miesiąc.
Dane z badania Megapanel PBI/Gemius służą reklamodawcom, agencjom reklamowym i domom mediowym do szacowania potencjału
reklamowego stron www i planowania kampanii online. Korzystają z nich
również wydawcy, którzy na ich podstawie szacują udział własny w rynku
internetowym i wyceniają powierzchnie reklamowe, którymi dysponują.
Badanie jest realizowane zgodnie z wytycznymi i standardami badawczymi międzynarodowego kodeksu ICC/ESOMAR, obejmuje kilka tysięcy
polskich i zagranicznych stron www, w tym aplikacje.
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SIECI NA POLSKIM
RYNKU
 półki technologiczne i programmatic zmieniają
S
rynek reklamy online.

AUTOR:
MICHAŁ
HEJKA

 PV staje się – po CPM i eCPM – głównym wskaźnikiem
R
oceny stopnia monetyzacji serwisów oraz jakości
współpracy z sieciami reklamowymi.
 corocznym rankingu „who is the king?” pojawił się
W
nowy zwycięzca – technologia.
Z auważalna jest specjalizacja w zakresie kompetencji
oraz odejście od modelu „fachowców od wszystkiego”
na rzecz budowania zespołów złożonych
ze specjalistów.
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PODSUMOWUJĄC miniony rok,
należy zacząć od zweryfikowania tez
postawionych w poprzednim „Raporcie Strategicznym”. Spodziewano się
wtedy:
	dalszego rozwoju znaczenia technologii, która obok powierzchni
reklamowej miała stać się głównym elementem budowania przewagi konkurencyjnej przez sieci reklamowe,
	dywersyfikacji rozwiązań technologicznych i wprowadzania dedykowanych narzędzi dla reklamy
display, mobile oraz wideo,
	wzrostu znaczenia danych, które
obok powierzchni reklamowej staną się kolejnym zasobem, jaki oferowany będzie na rynku przez sieci
reklamowe i wydawców,
	dalszego wzrostu przychodów mobile wynikającego z konieczności
podążania marketerów za konsumentami,
	wzrostu znaczenia reklamy wideo
i multiscreeningu na rynku, a co za
tym idzie wypracowania wspólnej
waluty dla reklamy wideo – online

i TV – wiedząc, że wprowadzenie
GRP dla reklamy wideo online jest
rozwiązaniem połowicznym.
Niemalże wszystkie wyżej wymienione trendy potwierdziły się, a skala niektórych z nich była większa niż
przewidywano.

Technologia zmienia
model biznesowy
Przepowiednie rynkowe o zmierzchu
modelu biznesowego, jakim są sieci reklamowe można uznać za co najmniej
przedwczesne. Faktem jest, że rewolucja technologiczna, a w szczególności
RTB (czy raczej programmatic), dość
mocno zmieniły zwyczaje zakupowe.
Najmocniej odczuł to (i będzie odczuwał) model sieci horyzontalnej, a dokładniej model zakupu RON (Run On
Network). Przed rozwojem technologii programmatic realizacja kampanii
zasięgowych, czyli korzystania z wielu
witryn w celu maksymalizacji zasięgu,
wymagała od marketerów i agencji
zakupu u różnych dostawców. Programmatic uprościł proces zakupowy

umożliwiając ich realizacje za pośrednictwem jednego DSP1 czy Trading
Desk2. Nie spowodowało to jednak
przesunięcia się budżetów do bliżej
nieokreślonego podmiotu.
Sieci reklamowe ewoluowały i nie są
jedynie zewnętrznym biurem sprzedaży. W dobie coraz nowszych rozwiązań technologicznych, modeli
rozliczeniowych oraz zasobów, które można monetyzować, zaczynają
one pełnić rolę forpoczty dla wydawców. Przykładowo: o ile większości
wydawców znany był ekosystem Google AdSense, to już ekosystem programmatic jest na tyle złożony i uwarunkowany różnymi zmiennymi, że
to właśnie sieci reklamowe pełnią dla
wydawców rolę przewodnika w tym
nowym otoczeniu. Ich zadaniem nie
jest pakietowanie powierzchni różnorodnych wydawców i sprzedaż jej na
zewnątrz. Sieć reklamowa – w większości przypadków działająca w modelu revenue share – dąży do maksymalizacji przychodów wydawców na
zasadzie: im większe revenue, tym
większy share.

CPM, eCPM, czas na RPV
Kiedyś CPM, czyli koszt tysiąca odsłon, był podstawową walutą rozliczeniową. Wraz z rozwojem modeli efektywnościowych i różnorakich hybryd
rozliczeniowych istotniejszym wskaźnikiem stał się jednak eCPM (effective CPM), czyli szacunkowy przychód
w przeliczeniu na 1000 wyświetleń
zależny od kombinacji różnych modeli reklamowych. To wciąż bardzo
ważny wskaźnik, ale we współpracy
na linii wydawca-sieć reklamowa coraz istotniejszy staje się RPV (Revenue
per Page View). Określa on przychód,
jaki można wygenerować z odsłony
strony ze wszystkich możliwych kanałów i formatów sprzedaży, w różnorodnych modelach rozliczeniowych.
Sieci stawiające na długotrwałą i obopólną korzyść koncentrują swoją uwagę nie na tym, jaki uzyskają średni
eCPM z poszczególnych kodów, ale jak
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zmaksymalizować przychód wydawcy z odsłon jego serwisu. Aby to zapewnić, biorą na siebie ciężar analizy
funkcjonalnej i wdrożenia różnorodnych technologii w zależności od treści, formy oraz urządzenia, na którym
przez użytkowników. Stąd ciągła dywersyfikacja wykorzystywanych technologii, rosnąca liczba skryptów, które
dodawane są do serwisów oraz ciągła
optymalizacja pod kątem wspomnianego wskaźnika RPV.

„Who is the king?”
Od lat w branżowej gwarze pojawiają
się wypowiedzi typu content is king,
mobile is king itp. Aktualnie obserwowana jest koronacja technologii
(technology is king). Faktem jest, że
to jeden z największych beneficjentów zmian w ostatnich latach. Na
rynku nie pojawia się zbyt wiele nowych sieci reklamowych (aczkolwiek
kilka debiutów miało miejsce w 2014
roku) czy też agencji i domów mediowych. Inaczej wygląda sytuacja
w przypadku firm technologicznych.
Liczba nowych podmiotów działających na globalnym rynku reklamy
internetowej liczona jest w setkach.
Na tym tle ponownie ujawnia się rola
sieci reklamowych jako forpoczty dla
wydawców. Dzięki doświadczeniom
własnym oraz wydawców zrzeszonych w danej sieci są one w stanie
wybrać optymalne rozwiązanie dopasowane do potrzeb konkretnego
wydawcy. Sieci reklamowe stanowią
rolę selekcjonera, który agregując różne rozwiązania i tworząc szerokie zaplecze technologiczne, dostarcza poszczególnym wydawcom optymalny
zestaw narzędzi do wykorzystania
w procesie monetyzacji powierzchni
reklamowej czy tez patrząc szerzej –
powierzchni i danych.
Mimo nadal pojawiających się coraz
bardziej zaawansowanych narzędzi,
które stawiają na automatyzację
procesów, to czynnik ludzki wciąż
ma i będzie miał olbrzymie znaczenie.

Jest to jedna z największych przewag
sieci, które podchodzą do biznesu
w sposób spersonalizowany, nie zaś
masowy i dążący do maksymalnej
automatyzacji.

Wertykalizacja
Wartością sieci reklamowych, zwłaszcza tych, które nie skupiały się na budowaniu maksymalnego zasięgu i liczby wydawców w swoim portfolio, jest
znajomość biznesu wydawców. Tylko
w ten sposób możliwe jest znalezienie
złotego środka między automatyzacją
masowych czy zasięgowych działań
i procesów, a dedykowanymi zindywidualizowanymi modelami reklamo
wymi. Automatyzacja (programmatic itp.) wymaga standaryzacji, ta zaś
skutkuje pewnymi ograniczeniami
w generowaniu nowych rozwiązań
i utrudnia wybór rozwiązań najbardziej atrakcyjnych dla marketerów.
W tym aspekcie pojawia się rola sieci, które dzięki wspomnianemu wyżej spersonalizowanemu podejściu
są w stanie lepiej zrozumieć perspektywę wydawcy i wspólnie wykreować
nowe rozwiązania. Z tego właśnie
powodu nie należy pozycjonować ich
jako biznesów w fazie schyłkowej.
Zmiany i ich dynamika są tak duże,
że to właśnie one – w znacznej mierze przyzwyczajone do szybkiego reagowania na zmiany i adaptowania
się do nowych realiów – są podmiotami, które wciąż będą się zmieniać,
a jednym z kierunków tej ewolucji będzie tzw. wertykalizacja. Nie chodzi
tu jedynie o wertykalizację kontekstową, czyli skupianie się wyłącznie
na danej kategorii tematycznej serwisów. Mowa raczej o wertykalizacji
kompetencji w ramach sieci, gdzie
konieczne jest tworzenie dedykowanych zespołów i zasobów do różnych
modeli biznesowych, które wykraczają poza klasyczny podział na sprzedaż, technologię, afiliację. Zamiast
tego, wspólnie z wybranymi wydawcami, powstają struktury macierzowe tworzone na potrzeby działania

w obszarach: programmatic, performance, content marketing, analityka i data mining, direct sale itd.

Perspektywy rozwojowe
w 2015 roku
Czego będziemy świadkami w najbliższych miesiącach? Bez wątpienia czeka nas kolejny rok zmian, bowiem to
nieodłączny element branży online.
Programmatic będzie generował coraz większy udział w ogólnych wydatkach online, a sieci reklamowe zoptymalizują sprzedaż z poszczególnych
źródeł: open market, private auctions,
preffered deals. Pojawi się nowy model vCPM (viewable CPM) bowiem
tzw. widzialność reklam (visibility)
to aktualnie jeden z istotniejszych tematów, zwłaszcza w kontekście rosnącego znaczenia programmatic, gdzie
często miejsce emisji ma mniejsze
znaczenie niż użytkownik, który generuje daną odsłonę.
Bez wątpienia jednym z największych
wyzwań będzie znalezienie sposobu na monetyzację szeroko pojętego
mobile. Statystyki mówią same za
siebie (patrz rozdział: Reklama mobilna) – mobile jest coraz popularniejszym kanałem, a klasyczne podejście
do reklamy graficznej nie gwarantuje przychodów porównywalnych
do typowych reklam desktop. Rozwiązaniem może być mobile content
marketing.
Formatem, który ponadprzeciętnie
będzie rósł w siłę jest bez wątpienia
wideo. Warto jednak podkreślić, że
branża reklamowa wciąż nie wypracowała standardu pomiaru wideo online
dla polskiego rynku. Miejmy nadzieję,
że nie będą to – znane z rynku telewizyjnego – GRP, które nie odzwierciedlają mechaniki reklamy cyfrowej.
1. Demand Side Platform – platforma
technologiczna, które umożliwia zakup
powierzchni reklamowej w modelu RTB.
2. Firma posiadająca technologię DSP
(np. agencja lub dział domu mediowego),
zajmująca się zakupem reklam w imieniu
reklamodawcy.
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 W 2014 roku odnotowano wzrost penetracji
smartfonów i tabletów, jednak stopniowe nasycenie
rynku spowoduje wyhamowanie dynamiki wzrostu,
szczególnie w przypadku tych drugich.
 Do 24% zmalał odsetek osób nieświadomych
posiadania smartfona.
 W branży handlowej coraz większe znaczenie
odgrywa sprzedaż wielokanałowa ze szczególnym
uwzględnieniem urządzeń mobilnych.
Wzrost penetracji
i ugruntowanie
świadomości
W 2014 roku po raz kolejny odnotowano dynamiczny wzrost polskiego
rynku urządzeń mobilnych. Z raportu IAB Polska Mobile 2014’Q4 wynika, iż penetracja smatfronów wśród
polskich internautów na początku
pierwszego kwartału 2015 roku miała

wynieść już 71%. Wskaźnik ten jest na
tyle wysoki, że nie należy spodziewać
się w tym roku równie dynamicznego wzrostu jak w latach ubiegłych –
prawdopodobnie ustabilizuje się on
na poziomie 75% w okolicach Q1’16.
Trudno natomiast przewidzieć, jak
wyglądać będzie rynek tabletów, który z 8% penetracji na początku 2013
roku w chwili obecnej osiągnął już

ponad 30%. Choć liczba komputerów stacjonarnych maleje, nie wiadomo jednak, czy tablety będą w stanie
je zastąpić. Warto jednocześnie podkreślić, że urządzenia te dość często
są współdzielone przez domowników,
zatem mają one niższy potencjał nabywczy niż bardzo prywatnie traktowane smartfony.
Wykorzystanie smartfonów i tabletów do codziennego korzystania z internetu staje się powoli zagrożeniem
dla komputerów nie tylko stacjonarnych. Coraz częściej użytkownicy używają terminali mobilnych do czytania
poczty, szukania informacji, aktywności w sieciach społecznościowych
czy oglądania krótkich form wideo.
W związku z tym, że urządzenia te
wyposażone są w dostęp do internetu
od operatorów komórkowych – który
dzięki technologii LTE ma parametry
niemal identyczne jak stacjonarny –
widać również, że użytkownicy korzystają z sieci dużo częściej, choć przeciętna jednorazowa sesja jest krótsza.
To właśnie mobilny dostęp do internetu wydaje się być głównym czynnikiem zwiększającym wśród użytkowników smartfonów świadomość

WYK .1 Szacunki penetracji smartfonów i tabletów
wśród polskich internautów w wieku 15+
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ŹRÓDŁO: IAB Polska Mobile 2014’Q4; OPI/PBI, grudzień 2014; 2015 i 2016: szacunki.
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możliwości tych urządzeń. Spadające
ceny i nasilone kampanie reklamowe operatorów sieci komórkowych
popularyzują smarfon jako narzędzie o dużo większych możliwościach
niż klasyczny telefon. Odsetek osób
nieświadomych posiadania smartfona, w stosunku do 2013 roku, zmalał
do 24%.

Branża mobilna
Liczba mających miejsce w ostatnim
roku wydarzeń o tematyce stricte
mobilnej świadczy o tym, że jesteśmy świadkami narodzin nowej grupy branżowej. W poprzednich latach
rola podmiotów promujących technologie mobilne była ledwo dostrzegalna. Niskie wydatki na reklamę mobilną, brak stron internetowych, które
poprawnie otwierały się na ekranach
smartfonów czy niewielka liczba pobrań aplikacji – a szczególnie brak
miarodajnych badań rynkowych –
znacznie ograniczała możliwość określenia potencjału tego rynku.
W 2014 roku wyjątkowo widoczne
było zaangażowanie wielu najpopularniejszych marek w wykorzystanie
smartfona jako narzędzia komunikacji

czy promocji brandów. W reklamach
telewizyjnych i nośnikach outdoor pojawiły się informacje o aplikacjach mobilnych. Na polskim rynku zaistniały
międzynarodowe firmy świadczące
usługi za pomocą aplikacji jak Uber czy
Zomato, które przejęło polski serwis
Gastronauci.pl. Także polskie firmy
jak Poczta Polska czy Allegro.pl udostępniły swoje fundamentalne usługi w formie aplikacji eliminując konieczność użycia innych urządzeń, np.
komputera stacjonarnego. Nie byłoby
to możliwe bez konsekwentnego promowania tych usług oraz rozwiązania
istotnej bariery, jaką były płatności
mobilne. Wspomniane Allegro uruchomiło możliwość płacenia jednym
kliknięciem z poziomu aplikacji, a na
początku 2015 roku ostatecznie wdrożono polski standard płatności – BLIK.

Zmiany nawykowe,
omnichannel i standardy
Wzrosty świadomości i eliminacja barier niewątpliwie pozytywnie wpłynęły na dzisiejszy obraz rynku. Dużo
bardziej widoczne są jednak zmiany
nawyków użytkowników. Codzienne
przyzwyczajenia realizowane za pomocą klasycznych narzędzi, jak gazeta

WYK .2 Odsetek świadomych i nieświadomych
użytkowników smartfonów
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ŹRÓDŁO: IAB Polska Mobile 2013, 2014; IIBR, OPI/PBI.

czy komputer, są zastępowane urządzeniami mobilnymi. Użytkownicy
rezygnują z komputerów stacjonarnych szczególnie w przypadku korzystania z serwisów społecznościowych
czy gier.
W branży handlowej coraz większe
znaczenie odgrywa termin „sprzedaży wielokanałowej” ze szczególnym
uwzględnieniem urządzeń mobilnych.
Coraz popularniejsze są witryny sklepów internetowych w wersji Responsive Web Design, podobnie jak płynne przechodzenie klienta pomiędzy
urządzeniami w trakcje jednego procesu zakupowego. Ważne jest tu nie
tylko wykorzystanie smartfonów, ale
i szeroko pojętego Internetu Rzeczy
(Internet of Things), w tym beaconów
czy nawigacji wewnątrz pomieszczeń,
w tym przypadku placówki handlowej.
Wiele z tych technologii zweryfikują
sami użytkownicy, aczkolwiek to właśnie w tym aspekcie należy spodziewać
się znaczącej aktywności1.
Najważniejsze wyzwania, którym będzie trzeba sprostać w kolejnych latach nie będą dotyczyły wyłącznie
konkretnych marek czy klasycznych
mediów. Olbrzymie znaczenie dla prawidłowego rozwoju będzie miało określenie odpowiednich standardów zarówno emisji reklamy mobilnej, jak
i badania samego rynku. Zintegrowanie metodologii badawczej stron
mobilnych i aplikacji w jeden przejrzysty system analityczny to niezwykle
trudne do przeprowadzenia zadanie,
ale nieuchronne. Autorzy tych zmian
będą musieli zmierzyć się z porównaniem takich terminów jak unikalny
użytkownik oraz zasięg z pojęciami –
czas korzystania z aplikacji czy retencja użytkowników. To duże wyzwanie,
któremu rynek musi sprostać jak najszybciej.
1. Więcej na temat technologii mobilnych można przeczytać w dalszej części raportu oraz w publikacji IAB Polska
„Perspektywy rozwojowe mobile online
w Polsce”, Harvard Business Review Polska,
kwiecień 2015.
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serwisy VoD i o 40% w przypadku
osób oglądających tego typu treści.
Wraz z widownią wzrasta podaż –
baza treści wideo online największych
legalnych serwisów VoD w pierwszym
półroczu 2014 roku wzrosła o 38%
i przekroczyła 0,5 mln różnego rodzaju materiałów, których łączny czas to
ponad 20 mln godzin. Obejrzenie ich
wszystkich zajęłoby nieprzerwanie
ponad 2200 lat.

 W 2014 roku odnotowano dalszy dynamiczny wzrost
popytu na treści wideo online – we wrześniu widownia
przekroczyła 17 mln internautów.
 W pierwszym półroczu 2014 roku baza treści wideo
online największych legalnych polskich serwisów
VoD wzrosła o 38%.
 W 2013 roku 50 mln zł trafiło z rynku reklamowego
do serwisów pirackich, a tylko w pierwszej połowie
2014 roku wartość ta przekroczyła 32 mln zł.

Wzrost podaży i popytu
na treści wideo online
Ubiegły rok przełożył się na dalszy
wzrost liczby odbiorców wideo online.
Według Megapanel PBI/Gemius we
wrześniu 2014 roku widownia przekroczyła 17 mln internautów, co przełożyło się na zwiększenie ich liczby
o 8% w stosunku do porównywalnego

okresu w roku poprzednim. Obserwowany jest także wzrost popytu –
z badania IAB Polska/Deloitte VideoExpert wynika, że w pierwszym
półroczu 2014 roku w porównaniu do
porównywalnego okresu 2013 roku
zainteresowanie materiałami wideo
wzrosło o 35% biorąc pod uwagę użytkowników odwiedzających największe

Wzrost konsumpcji treści wideo idzie
w parze z dynamicznym wzrostem
przychodów pochodzących z dystrybucji treści audiowizualnych. Według
VideoExpert przychody generowane
przez badane serwisy VoD w pierwszej połowie 2014 roku wzrosły o 15%
w stosunku do analogicznego okresu
2013 roku przy uwzględnieniu wszystkich typów monetyzacji. Wśród nich
wciąż najbardziej popularny jest model reklamowy, który pozyskuje około 90% przychodów (wzrost o 15%),
choć – co warto pokreślić – wzrasta rola
modeli płatnych (abonament i PPV),
które odnotowują szybszy przyrost.
Model PPV (Pay Per View – jednorazowa opłata za obejrzenie) odpowiada już za 7% udziału w przychodach

WYK. 1 S kumulowana półroczna liczba obejrzanych materiałów wideo online
w półroczach w podziale na urządzenia (mln, oś lewa) oraz dynamika
rok do roku (oś prawa)
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ŹRÓDŁO: IAB Polska/Deloitte VideoExpert 2014; zagregowane dane badanych serwisów.
* Urządzenia telewizyjne – SmartTV, dekodery, konsole, odtwarzacze Blu-Ray i inne
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i wzrósł o 28%. Model abonamentowy
z kolei odnotował 13% wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

WYK. 2 Dynamika wzrostu przychodów serwisów VoD
w Polsce w rozbiciu na poszczególne modele
finansowe (półrocza)

Regulacje
Z roku na rok dystrybucja internetowa treści wideo coraz częściej podlega regulacjom. W 2014 roku wszedł
w życie „Kodeks Dobrych Praktyk dotyczący szczegółowych zasad ochrony
małoletnich w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie”, przyjęty przez IAB Polska i wypracowany
w partnerstwie z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji. Kodeks ten uszczegóławia obowiązki wynikające z nowelizacji Ustawy o Radiofonii i Telewizji
nakładającej na serwisy VoD obowiązki związane z ochroną małoletnich.

Skala kradzieży
treści wideo
Jedną z podstawowych barier hamujących wzrost przychodów rynku wideo online jest nielegalny obieg treści,
które są kradzione z legalnych źródeł
i monetyzowane przez przedsiębiorców nieposiadających praw licencyjnych do ich dystrybucji. Serwisy takie
często wymykają się regulacjom prawnym unikając tym samym odpowiedzialności, nie przestrzegają zasad, reguł i dobrych praktyk obowiązujących
legalne podmioty, w tym poszanowania praw autorskich, ochrony małoletnich czy standaryzacji reklam online.
W 2014 roku popularność serwisów
dystrybuujących treści wideo w sposób nielicencjonowany nadal rosła,
wynosząc we wrześniu o 4% więcej
niż w analogicznym miesiącu roku
poprzedniego. Same przychody reklamowe tych serwisów wzrosły dwucyfrowo, a ich wartość w 2013 roku
przekroczyła 50 mln zł. Zestawiając
to z przychodami reklamowymi legalnych serwisów VoD, które w tym
samym czasie osiągnęły 68 mln zł
oraz z faktem, że serwisy nielegalne nie ponoszą kosztów związanych
z licencjami widać, że skala problemu
kradzieży treści wideo jest ogromna.

OGÓŁEM

16%

REKLAMOWY

15%

PPV

H1'2013

57%

H1'2014

52%
120%

28%

ABONAMENT

123%

13%
0%

100%

200%

ŹRÓDŁO: szacunki na podstawie: IAB Polska/Deloitte VideoExpert 2014.

WYK. 3 S zacunkowe przychody reklamowe osiągane
przez pirackie serwisy wideo online, w okresach
półrocznych (mln zł)
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ŹRÓDŁO: szacunki własne IAB Polska na podstawie listy pirackich serwisów,
danych Megapanel PBI/Gemius oraz IAB/Deloitte VideoExpert

Oczekiwane
kierunki rozwoju
Wszystko wskazuje na to, że w dalszym ciągu odnotowywać będziemy
wzrost wskaźników związanych z rynkiem treści wideo online. Według szacunków IAB Polska1 widownia online najpóźniej w 2016 roku powinna
przekroczyć 18 mln użytkowników
sieci. Równolegle do legalnego rynku
rośnie nielegalny obieg finansowany
także przez dużych reklamodawców
i wspierany przez pośredników reklamowych nieprzestrzegających reguł

i dobrych praktyk rynkowych szeroko
implementowanych w legalnym segmencie rynku wideo. Tak duża skala przepływów reklamowych między
reklamodawcami i profesjonalnym
rynkiem reklamy online a serwisami
w sposób nielegalny dystrybuującymi
treści wideo wymaga podjęcia działań mających na celu większą troskę
o dobór odpowiedniego kontekstu do
emisji reklam online.
1. IAB Polska, Perspektywy rozwojowe
wideo online w Polsce, grudzień 2014.
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 Według IAB Polska/PwC AdEx wydatki na reklamę
w serwisach ogłoszeniowych w 2014 roku wyniosły
prawie 362 mln zł i utrzymują stabilny poziom przy
wzroście 3% rok do roku. Udział w rynku reklamy
online w ostatnich latach oscyluje wokół 14%.
 Pięć największych polskich serwisów ogłoszeniowych
(OLX, otoMoto, otoDom, Gratka i Gumtree) gromadzi
miesięcznie niemal 18 mln użytkowników, stanowiąc
najtańszy kanał bezpośredniego dotarcia do grupy
potencjalnych klientów.
 Najważniejszym trendem w tym sektorze jest obecnie
mobilność – aplikacje mobilne na wszystkie systemy
operacyjne są równie ważne, jak wersje desktopowe.
Stabilizacja rynku ogłoszeń
Format ten jest jedną z najstarszych
i najprostszych we wdrożeniu form
reklamy – ze strony ogłoszeniodawców nie wymaga on wysokich budżetów reklamowych ani specjalistycznego know-how dotyczącego reklamy
online. Zmiany zachodzące na rynkach reklamy i mediów w ostatnich

latach nie ominęły jednak obszaru
ogłoszeń – w siłę rosną (zastępując
papier) serwisy internetowe, które
zasilane są przez budżety mniejszego
i większego biznesu. Według badania
IAB Polska/PwC AdEx w 2014 roku
na ogłoszenia internetowe wydano
2,6% więcej niż w roku poprzednim.
Choć dynamika wzrostu rok do roku

WYK .1 Wartość (mln) i udział (%) ogłoszeń
w torcie reklamowym online
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ŹRÓDŁO: IAB Polska/PwC AdEx.
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nieco spadła, jednak ogłoszenia online nadal pozyskują 14% udziału
w rynku. Wszystko wskazuje na to, że
zarówno globalny, jak i polski rynek
stabilizują się, a nieznaczna wzrostowa tendencja w wydatkach na reklamę w serwisach ogłoszeniowych
utrzyma się w najbliższych latach.
Na stały wzrost liczby użytkowników
oraz ogłoszeń na dedykowanych im
serwisach nie wpływa wprowadzenie opłat w największych kategoriach,
czyli w motoryzacji i nieruchomościach – użytkownicy doceniają efektywność takiej reklamy i możliwość
dotarcia w prosty i tani sposób do
wielomilionowej grupy potencjalnych
klientów. Wprowadzenie opłat jest
naturalnym etapem rozwoju serwisów ogłoszeniowych – przy osiągnieciu skali i pozycji serwisy decydują się
na monetyzację kategorii, w których
sprzedawane są przedmioty wysokiej wartości.

Era mobilna
W październiku 2012 roku NetMarketShare.com podał, że ruch z urządzeń mobilnych (łącznie z telefonów komórkowych i tabletów) po raz
pierwszy osiągnął wartość dwucyfrową i przekroczył próg 10% w globalnym ruchu w sieci internetowej.
Osiągnięcie takiego wyniku już na
początku 2014 roku było dużym zaskoczeniem, tym bardziej, że utarło się przekonanie, iż polski rynek
jest opóźniony w stosunku międzynarodowego o mniej więcej 3 lata.
Przełomowym miesiącem okazał się
luty. Wówczas, według danych gemiusRanking, smartfony i tablety wygenerowały 10,24% ruchu w polskiej
sieci internetowej. Mobilność staje
się więc, również w serwisach ogłoszeniowych, najważniejszym trendem. Aplikacje mobilne nie są już
wyłącznie narzędziem wspomagającym tradycyjne wersje serwisów –
coraz więcej ruchu pochodzi właśnie
z nich. Na przełomie 2014 i 2015 roku wszystkie największe serwisy
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ogłoszeniowe – OLX, OtoMoto, OtoDom, Gratka, Pracuj posiadały nie
tylko wersje lekkie, ale także dedykowane aplikacje. W największym polskim serwisie ogłoszeniowym OLX.pl
urządzenia mobilne generują średnio
40% odwiedzin i dodawanych jest
przez nie 20% ogłoszeń, a wzrost ten
rok do roku wynosi ok. 200%.

Perspektywy rozwoju
Ogłoszenia to dobre rozwiązanie dla
małych firm, których nie stać na produkowanie reklam wideo czy innych
formatów display. To także najprostsza forma reklamy do wdrożenia dla
kogoś, kto się na tym nie zna. Nie
wymaga specjalistycznej wiedzy czy
umiejętności. Większość tego rynku
jest darmowa, a płatne serwisy dotyczą tylko kilku branż – motoryzacji,
nieruchomości i pracy. O sile tego segmentu stanowi tradycja nawiązująca
do reklam prasowych i stosunek ceny
do efektywności. Biorąc pod uwagę

WYPOWIEDŹ EKSPERTA
MARCIN URBAŃCZYK,
Dyrektor Zarządzający,
OLX.pl

na liczbę ogłoszeniodawców
w takim stopniu jak się tego
spodziewano.

Stabilizacja rynku serwisów
ogłoszeniowych staje się faktem –
wyraźnie widać grupę liderów,
którzy wyznaczają kierunki udziału
i tym samym dzielą między siebie
14% tortu reklamy online. Ogłoszenia to doceniana forma reklamy –
wprowadzenie opłat nie wpłynęło

Rynek ten w najbliższych latach
będzie określany przez trzy trendy:
profesjonalizację serwisów, podnoszenie poziomu świadczonych
usług i mobilność. Czeka nas
zmiana myślenia, inny sposób
pracy, rozwoju. W naszym serwisie już dziś doszło do sytuacji,
w której nowe pomysły nie mające
zastosowania na rynku mobilnym
ucinane są w zalążku.

liczbę użytkowników wszystkich serwisów ogłoszeniowych, stanowią
one najtańszy kanał bezpośredniego
dotarcia do klientów. Zważywszy, że
większość budżetów reklamowych

nadal lokowanych jest w prasie, a coraz więcej mniejszych firm dopiero
uczy się obecności w internecie – serwisy ogłoszeniowe będą stopniowo
przejmować te budżety.
REKLAMA

raport IAB_30-31.indd 33

27.05.2015 16:59

ROZDZIAŁ 1: POLSKI RYNEK INTERNETOWY

ubiegłym, przekraczając 27 mld zł.
Dane te potwierdzają badania przeprowadzone przez IAB Polska oraz
PwC2 – rok 2013 zakończył się dla
polskiego e-commerce na poziomie
22 mld zł, a w 2014 roku osiągnął
dwucyfrowy indeks.

E-COMMERCE
 Wartość polskiego rynku e-commerce w 2014 roku
przekroczyła 27 mld zł. W dalszym ciągu to najszybciej
rozwijająca się gałąź gospodarki.
 W 2014 roku e-sklepy po raz pierwszy wyprzedziły
serwisy aukcyjne pod względem liczby odwiedzających.
 25 grudnia 2014 roku weszła w życie nowa ustawa
konsumencka, której przepisy promują klientów,
wzmacniając ich pozycję wobec sprzedawców.
 Zakupy grupowe cieszą się mniejszym
zainteresowaniem niż w latach poprzednich.

AUTOR:
MACIEJ
HOFFMANN

E-commerce
w Polsce i na świecie
Sprzedaż e-commerce na świecie
wciąż rośnie na znaczeniu. Według
eMarketer w ubiegłym roku osiągnęła dynamikę na poziomie 20% w stosunku do roku wcześniejszego1, a jej
wartość w samej tylko Europie wyniosła 156 mld euro. Polski e-commerce
również rozwija się w szybkim tempie, jednak w porównaniu z rynkiem

sprzedaży ogólnej segment ten jest
znacznie mniejszy niż na rynkach zachodnich. Według szacunków RetailMeNot udział sprzedaży detalicznej
online w całym rynku w Wielkiej Brytanii to 13,5%, podczas gdy w Polsce
jedynie 2,8%.
Z danych PMR wynika, że w 2014 roku
przychody z handlu online w Polsce
wyniosły 3,5 mld zł więcej niż w roku

WYK .1 Odsetek internautów kupujących w sieci
w Europie Środkowo-Wschodniej
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Polscy internauci w dalszym ciągu
zwracają uwagę przede wszystkim
na ceny, stąd tak duża popularność
wyszukiwarek cenowych (z danych
Megapanel PBI/Gemius wynika, że
w grudniu zeszłego roku największą polską wyszukiwarkę cenową
Ceneo.pl odwiedziło 6,64 mln internautów). Coraz większą wagę przywiązuje się również do szybkości
i komfortu zamawiania produktów,
a także do jakości obsługi oraz różnorodności asortymentu.

Rosnąca rola konsumenta
W ubiegłym roku polscy e-sprzedawcy wyraźnie dostrzegli, że dla stabilności ich biznesu ogromne znaczenie mają lojalni konsumenci. Budowa
relacji poprzez kompetentną, profesjonalną i dostępną obsługę, zniżki
dla stałych klientów w programach
lojalnościowych czy też rozbudowa
własnych baz adresowych, stały się
w 2014 roku podstawą wzrostu lojalności klientów. Nie zapomniano
także o ogromnej wartości obsługi
posprzedażowej – dostrzeżono, że
kompleksowe i indywidualne podejście do klienta opłaca się znacznie
bardziej niż traktowanie każdego
w jednakowy sposób.

80%

ŹRÓDŁO: IAB Polska digitalSCOPE, Q4’2014; kupujący „w ciągu ostatnich 6 miesięcy”.
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Różnice w segmencie e-commerce
pomiędzy Polską a bardziej rozwiniętymi krajami Europy Zachodniej powoli się zacierają. Specyfiką naszego
rynku pozostaje spore rozdrobnienie,
jednak – obserwując globalne trendy –
w najbliższych latach można spodziewać się konsolidacji biznesów związanych ze sprzedażą online.

Wzrosła też rola analiz posiadanych
danych o klientach i automatyzacji
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procesów marketingowych, które
umożliwiły zastosowanie personalizacji na większą skalę. Chociaż z bardziej zaawansowanych rozwiązań
technologicznych wciąż korzystają
głównie najwięksi gracze, to dla małych i średnich przedsiębiorstw powoli staje się jasne, że to kluczowy
instrument rozwoju biznesu.
W 2014 roku pamiętano również o logistyce, która w roku poprzednim zaczęła stanowić najważniejszy, po cenie, czynnik decydujący o zakupie.
Wzrastająca w e-sklepach szybkość
dostarczania przesyłek, obniżki ich
cen lub darmowa dostawa, ale także
dalszy rozwój paczkomatów i strategiczne porozumienie Allegro z Inpost
to niektóre tylko przykłady potwierdzające ten trend.
Konsumenci stają się coraz bardziej
wymagający – z ich punktu widzenia zakupy powinny być wygodne,
szybkie, a także możliwe do zrealizowania w dowolnym miejscu i czasie. Z tego powodu coraz więcej sklepów internetowych decyduje się na
prowadzenie komunikacji, promocję oraz sprzedaż w wielu kanałach
jednocześnie, maksymalizując tym
samym swój zysk.

Przyszłość e-commerce
W najbliższej przyszłości najintensywniej rozwijać się będą usługi oraz
narzędzia ułatwiające konsumentom
zakupy internetowe. Szybkość i wygoda dostawy, dalszy rozwój marketingu wielokanałowego, w tym także rozwój komunikacji sprzedażowej
w mediach społecznościowych, dalszy wzrost znaczenia kanału mobilnego oraz zauważalny już w tej chwili
efekt ROPO (Research-Online-Purchase-Offline) i ROPO odwróconego (Research-Offline-Purchase-Online) będą coraz częściej towarzyszyć
klientom kupującym produkty w internecie. Warto także zwrócić uwagę,
że coraz więcej tradycyjnych graczy
widząc swoją przyszłość w sieci, koncentruje się często na maksymalizacji profitów poprzez sprzedaż online.
Ten trend niewątpliwie będzie zyskiwał na znaczeniu. Pamiętając jednocześnie o branżach powiązanych
warto zauważyć, że bardzo ważnym
czynnikiem wpływającym na dalszy
rozwój e-commerce będą: usługi kurierskie, logistyczne oraz związane
z płatnościami.
1. Worldwide Ecommerce Sales to Increase Nearly 20% in 2014, lipiec 2014.

WYPOWIEDŹ EKSPERTA
DARIUSZ MITURA,
eCommerce Manager,
Nestle

Po tym jak internet zmienił
handel detaliczny takich branż
jak: książki, sprzęt RTV i odzież,
nadszedł czas na FMCG.
Jeśli przyjmiemy za realne
osiągnięcie w okresie 10 lat
w Polsce udziału e-commerce
w całkowitej sprzedaży dóbr
szybko zbywalnych na poziomie
4,4% (czyli na poziomie Wielkiej
Brytanii z 2014 roku), otrzymamy
skumulowany roczny wskaźnik
wzrostu (CAGR) na poziomie
powyżej 30%. To oznacza,
że sprzedaż online jest nieuniknioną drogą rozwoju dla detalistów sieciowych zarówno
poprzez zwiększanie zasięgu
dostaw bezpośrednich, jak i rozwój ciągle zmarginalizowanego
systemu click & collect.

2. Wpływ internetu na gospodarkę
w Polsce, Harvard Business Review Polska,
październik 2014.
REKLAMA
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MUZYKA
W SIECI
 Internet zmienia przemysł muzyczny i powstrzymuje
spadki przychodów.
 Zmienia się model słuchania muzyki (z posiadania
na dostęp do niej), zyskują modele subskrypcyjne
kosztem transakcyjnych.
 Teledyski na YouTube i radio w internecie pozostają
najpopularniejszymi sposobami konsumpcji muzyki
w sieci.
 Użytkownicy są coraz bardziej mobilni, a ich stosunek
do piractwa stopniowo się zmienia.

AUTOR:
MICHAŁ
PLUTA

Internet zmienia światowy
przemysł muzyczny
Globalne przychody przemysłu muzycznego spadają od lat. Szacunki
IBIS World z połowy 2013 roku prognozowały spadek z 32,2 do 26,3 mld
dol. pomiędzy rokiem 2010 a 2017,
ale już w marcu 2014 roku były szacowane na 15 mld dol. Winą za taki stan
obarcza się szybki spadek znaczenia
nośników tradycyjnych oraz wzrost

pobierania utworów w postaci plików, głównie ze źródeł nielegalnych.
Internet jest zatem w dużej mierze
odpowiedzialny za te spadki. Z drugiej strony może być ratunkiem dla
branży muzycznej.
Od 2008 roku cyfrowa dystrybucja
muzyki sukcesywnie rośnie, a w 2013
roku osiągnęła na rynku globalnym
wartość 5,9 mld dol. (za: IFPI – patrz

WYPOWIEDŹ EKSPERTA
ZBYSZEK FRĄCZEK,
Dyrektor Programowy
Eska ROCK,
Grupa ZPR Media

Internet w znaczącym stopniu
zmienia sposób korzystania
z muzyki i jej dystrybucji. Poprzez
swoją wszechobecność i łatwy
dostęp radio jest zwykle pierwszym miejscem, gdzie słuchacze
poznają nowe utwory, których
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potem szukają w internecie i serwisach streamingowych. Zjawisko
to jest koegzystencją, nie rywalizacją. Podkreślić należy również
rosnące znaczenie dystrybucji
radia przez internet, co ciekawie
pokazuje przykład radia Eska
ROCK. Mimo że to lokalna
warszawska stacja, już 24% jej
zasięgu jest generowane przez
użytkowników słuchających
tej rozgłośni przez internet
poza zasięgiem nadajników
naziemnych (wg Radio Track,
11.2014-01.2015).

wykres), po wzroście 4,3% rok do
roku, stanowiąc już 39% globalnych
przychodów branży. Głównym motorem wzrostu są serwisy streamingowe i subskrypcyjne, których przychody już w 2013 roku przekroczyły
wartość 1 mld dol. wzrastając o ponad
51% rok do roku. Ich udział w przychodach z kanału cyfrowego między
2008 a 2013 rokiem wzrósł odpowiednio z 3 do 8% (streaming) i z 6
do 19% (subskrypcja). Przyczynił się
do tego rozwój rynku mobile i fakt,
że smartfony są idealnymi urządzeniami do słuchania muzyki. Nadal
jednak, mimo znaczącego spadku
udziałów, największe przychody generuje pobieranie muzyki (sprzedaż
cyfrowa). Składa się na nią głównie
dystrybucja plików mp3, która przyczyniła się do spadków sprzedaży tradycyjnych nośników (m.in. płyt CD).
Przez kilka lat przychody z tego obszaru rosły, ale ostatnio odnotowuje
on spadki.

Streaming wypiera
sprzedaż cyfrową
Dostęp do praktycznie nieograniczonych zasobów muzyki za 20 zł miesięcznie na wielu urządzeniach jest
z punktu widzenia użytkownika znacząco tańszy niż kupowanie płyt czy
plików mp3 za dolara. Dlatego stary
model przegrywa z oferującą większą wartość i wygodniejszą w użyciu usługą serwisów streamingowych.
Obserwowana jest zmiana zachowań
konsumentów, którzy potrzebę posiadania muzyki zamieniają na potrzebę posiadania dostępu do niej.
Dodatkowo większość z tych serwisów działa w modelu freemium, a więc
udostępnia na początek darmową
usługę wspieraną reklamami i stara się skłonić klienta do przejścia na
płatną wersję pozbawioną ograniczeń.
Największy z nich – Spotify – przekonuje w ten sposób średnio 25% swoich użytkowników, notując ich liczbę
na poziomie 60 mln na koniec 2014
roku, z czego 20 mln to subskrybenci
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płatni. Podane ostatnio przez Spotify
wyniki finansowe pokazują, że rynki
w Wielkiej Brytanii i Francji zaczęły
przynosić dochody.
Rynek serwisów subskrypcyjnych
tworzyły dotąd głównie Spotify, Deezer, WiMP, Rdio i wzrastająca liczba
lokalnych firm. W ostatnim czasie dołączyli do nich tacy gracze jak: Apple
(Beats Audio), Google (Music All Access) czy wreszcie YouTube (Music
Key). Pojawienie się usług działających w tym modelu, również w Polsce,
spowodowało wzrost przychodów
z cyfrowej dystrybucji muzyki przy
jednoczesnym spadku sprzedaży plików mp3 (za: ZPAV).
Wartość rynku sprzedaży muzyki online w Polsce w pierwszym półroczu
2014 roku wyniosła prawie 20 mln zł,
a udział w przychodach branży muzycznej zwiększył się z 20 do 25%.
Choć jest on mniejszy od globalnego
(39% w 2013 roku), to biorąc pod uwagę dotychczasowy wysoki poziom piractwa oraz niechęć Polaków do płacenia za cokolwiek w internecie wynik
ten jest wysoki. Wartość rynku serwisów subskrypcyjnych działających
w Polsce (w tym Spotify, Deezer, Wimp
itp.) wzrosła między 2013 a 2014 rokiem o ponad 61%. Na polskim rynku największy dochód notują serwisy
wspierane reklamami i strumieniowe
audio-wideo, które zanotowały 22%
wzrost pomiędzy pierwszym półroczem 2013 roku a analogicznym czasem w 2014 roku (na świecie w 2013 roku wyniósł 17,6%).
Główni gracze w tym obszarze na
rynku polskim i globalnym to YouTube i Vevo, którzy monetyzują wideo.
Znaczącą część przychodów reklamowych generują też radia internetowe.
Pandora – jedno z największych na
świecie – podaje, że ma już 70 mln
aktywnych użytkowników. Nawet
Apple pod koniec 2013 roku uruchomiło iTunes Radio. W Polsce radia internetowe to najpopularniejszy po

WYK. 1 Cyfrowy rynek sprzedaży muzyki na świecie –
przychody w mld dolarów
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ŹRÓDŁO: IFPI Digital Music Report 2014.

TAB. 1 Cyfrowy rynek sprzedaży muzyki w Polsce
I PÓŁROCZE

2013

2014

ZMIANA %

Pobrania online

3 809 000

2 902 079

-23,90%

Pobrania do telefonów
komórkowych

1 166 756

754 982

-35,30%

Dochód z tytułu subskrypcji

4 269 041

6 888 233

61,30%

Dochód z serwisów wspieranych reklamami i z serwisów
strumieniowych audio-wideo

6 967 264

8 476 443

21,70%

Inne
SUMA

17 311

524 666

16 229 372

19 546 403

20,40%

ŹRÓDŁO: szacunki ZPAV (zpav.pl).

YouTube sposób dostępu do muzyki
w sieci. Miesięczny zasięg oficjalnie
badanych stacji w Megapanel PBI/
Gemius obejmuje blisko 2,5 mln realnych użytkowników, którzy na słuchaniu spędzają średnio 15,5 godziny.

Przyszłość: mobilnie
i za darmo
Podsumowując zjawiska zachodzące
na rynku muzyki w sieci należy podkreślić, że w Polsce niezmiennie zdecydowaną przewagę ma model darmowy wspierany reklamami. Jego
powszechna dostępność i wygoda korzystania, a także niska cena usług
subskrypcyjnych spowodowały zmianę postaw słuchaczy. Popularność
tych usług rośnie częściowo również
kosztem nielegalnych źródeł. Model
subskrypcyjny jest na tyle atrakcyjny,
że w dalszej perspektywie daje szansę

na powszechność sensownego rozwiązania płacenia za muzykę dla obu
stron – użytkowników oraz branży
muzycznej.
Warto również zaznaczyć szybko postępującą zmianę w kierunku mobilnego odbioru muzyki przez internet.
Według szacunków Edison Research1
w 2015 roku na rynku amerykańskim
ze 143 mln osób miesięcznie słuchających radia, aż 73% będzie korzystało z niego przez smartfona (wzrost od
2014 roku o 7% ). Obserwując bieżące trendy należy spodziewać się dalszych dynamicznych zmian w rozwoju istniejących i powstawaniu nowych
modeli biznesowych oraz wzrostu
powszechnej mobilności odbiorców
muzyki w sieci.
1. Raport: The Infinite Dial 2015.
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spodziewać się stopniowego wyhamowania dynamiki, jednak z pewnością
nadal będzie to medium najszybciej
się rozwijające. Warto również podkreślić, że rynek amerykański – lider
reklamy online – który w 2013 roku
zanotował dynamikę na poziomie
17%, rok później ponownie wzrósł
dwucyfrowo (16%).

 Wartość reklamy online w 2014 roku przyniosła
kolejny rekord, przekraczając 2,6 mld zł z dynamiką
na poziomie 7,2% rok do roku. W kolejnych latach
można spodziewać się dalszego wzrostu.
 Wszystkie podstawowe formaty reklamy cyfrowej
zwiększyły swoją wartość, oprócz e-mail marketingu,
który nieznacznie wyhamował.
 Mobile, social media i wideo nadal wyróżniają się
wysoką dynamiką.
Polska, Europa, świat
Polski rynek reklamy internetowej,
jako w miarę dojrzały znajduje się
na etapie stabilnego wzrostu. Jego
dynamika stopniowo wyhamowuje –
z poziomu wysokich dwucyfrowych
indeksów, które obserwowane były
kilka lat temu – w ubiegłym roku po
raz pierwszy osiągnęła jednocyfrowy roczny wzrost na poziomie 7,2%.
Przełożyło się to na wartość na poziomie 2,61 mld zł, czyli o ponad 176 mln
więcej niż w roku wcześniejszym.

Tort reklamowy
online w Polsce

Obserwując inne europejskie rynki
warto podkreślić, że – poza Wielką
Brytanią, która jest wciąż zdecydowanym liderem pod względem wartości wydatków w Europie i nadal
cieszy się wysokim wzrostem – w czołówce krajów z najwyższą dynamiką dominują kraje z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, które nie
są tak rozwinięte jak nadwiślański
rynek. Biorąc pod uwagę stopniowe
dojrzewanie komunikacji cyfrowej
w Polsce, w najbliższych latach można

Wśród podstawowych typów reklamy cyfrowej w roku 2014 nadal dominowała reklama graficzna z 44,5%
udziałem rynku (uwzględniając wideo online – które zanotowało wzrost
z poziomu 6,9 do 7,5% udziału – oraz
pozostałe formaty display). Na drugim miejscu niezmiennie uplasowała się reklama SEM z ponad jedną
trzecią udziałów (36,5%). Nie zmienił
się także ranking pozostałych formatów: ogłoszenia pozyskały 13,9%
tortu reklamowego online, podczas
gdy wydatki na e-mail marketing
osiągnęły 4,6%.
Na całkowitą dynamikę rynku w największym stopniu miała wpływ reklama SEM, która zanotowała wzrost
o 10,5% rok do roku oraz reklama graficzna z indeksem na poziomie 7,3%.

WYK. 1 Dynamika wzrostu reklamy online w Europie w 2013 roku
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ŹRÓDŁO: AdEx Benchmark, IHS/IAB Europe.

38

iab POLSKA

raport IAB_36-37 (Conflicted copy from S_DTP_a on 2015-05-17).indd 38

20.05.2015 14:45

INTERNET 2014

WYK. 2 Udział typów reklamy w torcie wydatków
na reklamę online (%)
100%

5%
7%

5%
7%

80%

14%

14%

35%

36%

WYPOWIEDŹ EKSPERTA
EWA SZCZĘSNA,
Assistant Manager,
PwC / Assurance

Inne
Email

60%

Wideo

40%

Ogłoszenia

20%
0%

38%

37%

2013

2014

SEM
Display (bez wideo)

ŹRÓDŁO: IAB Polska/PwC AdEx.

WYK. 3 Wydatki na reklamę online w Polsce w latach
2007-2014 oraz szacunki na 2015 w scenariuszu bazowym
oraz dynamicznym (mld zł)
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Oczekiwane dynamiki wydatków
na reklamę online w Polsce są
zgodne z trendami regionalnymi.
Według PwC Global Entertainment and Media Outlook
2014-2018 rynek reklamy online
w roku 2015 będzie rósł w Europie Zachodniej średnio o 8-9%,
a w Europie Środkowo-Wschodniej o około 14-17%. W 2015 roku
nadal utrzyma się globalna
tendencja wzrostu udziału
reklam mobilnych z ok. 14%
w 2014 roku do ok. 16% w roku
bieżącym – głównie kosztem
udziału rynku reklam typu display
oraz rynku internetowych ogłoszeń reklamowych („classifieds”).

ŹRÓDŁO: IAB/PwC AdEx oraz szacunki własne.

Display zawdzięcza tempo rozwojowe głównie reklamie w mediach społecznościowych (która wzrosła o 33%)
oraz wideo online (z dynamiką wynoszącą 16%). Warto także zwrócić uwagę na rosnącą rolę mobile, który powiększył swą wartość o 122%.
Biorąc pod uwagę podział branżowy,
skład pierwszej dziesiątki ponownie
pozostał bez zmian, choć doszło do
kilku rotacji. W roku 2014 pierwsza
trójka w rankingu utrzymała swoje
pozycje – liderem ponownie została
motoryzacja, która pozyskała 18% tortu reklamowego. Branża ta zwiększyła swój udział dzięki dużej dynamice, która wyniosła 13% rok do roku.
Na pozostałych miejscach pierwszej
trójki znalazły się ponownie finanse (ze spadkiem dynamiki o 12%)
oraz handel (notujący wzrost o 8%).

Prognozy
W grudniowym raporcie wydanym
na łamach Harvard Business Review
Polska „Perspektywy rozwojowe reklamy online w Polsce” IAB Polska
przedstawiło prognozy dotyczące lat
2014 i 2015. W szacunkach rozważano dwa najbardziej prawdopodobne
scenariusze – bazowy i dynamiczny,
które opierały się na bieżących założeniach Międzynarodowego Funduszu Walutowego dotyczących PKB
i danych IAB Polska/PwC AdEx za
pierwsze półrocze 2014 roku. Według scenariusza bazowego wartość
reklamy online miała w 2014 roku
przekroczyć 2,56 mld zł, zaś rok później – 2,76 mld zł, a zakładany indeks
miał wahać się pomiędzy 5,3 a 7,8%.
Według scenariusza dynamicznego
w 2014 roku reklama cyfrowa mogła
zarobić ponad 2,62 mld zł, zaś rok

później – ponad 2,88 mld zł. Scenariusz dynamiczny zakładał wzrost na
poziomie 7,7-10%.
Zgodnie z weryfikacją powyższych
szacunków na podstawie finalnych
danych AdEx, w 2014 roku zrealizował
się scenariusz bazowy na górnym pułapie. Biorąc pod uwagę dalsze ekonomiczne prognozy, można spodziewać
się, że wzrost rynku cyfrowego będzie
balansował na granicy tych dwóch scenariuszy. We wszelkich szacunkach
trudno jednak przewidzieć dalszy rozwój złożonej sytuacji rynkowej, która wynika z braku przewidywalności
wydarzeń w naszym regionie. Wszelkie zagrożenia dla inwestycji będą
hamować rynek. Jeśli jednak osiągnięta zostanie stabilizacja w Europie
Wschodniej, przełoży się to na pozytywne nastroje inwestycyjne.
iab POLSKA
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Najpopularniejszym formatem reklamy graﬁcznej
pozostaje Double Billboard. Ważną rolę odgrywają
też formaty reklamy wideo.
Rosnąca rola reklamy display to zasługa większych
wydatków reklamowych na wideo oraz social media.
Rynek online dojrzewa, co sprzyja szybkiemu
rozwojowi analityki kampanii.

Dynamika rozwojowa
Mimo obiegowej opinii części marketerów dotyczącej malejącej roli reklamy display, od 2012 roku reklamodawcy zwiększyli wydatki na ten obszar
o ponad 200 mln zł. Według IAB/pwC
AdEx w 2014 roku całkowita wartość
reklamy graficznej przekroczyła 1,16
mld zł z indeksem wzrostu na poziomie 7,3% rok do roku. Display zwiększył również swój udział w torcie reklamowym, ale dynamika tego wzrostu
stopniowo wyhamowuje (2 punkty
procentowe w ciągu ostatnich 2 lat).

Reklama display
w 2014 roku
W 2014 roku po raz kolejny wzmocnieniu uległa pozycja reklamy display
będąca wynikiem rozwoju branży
i narzędzi służących do optymalizacji kampanii. Nastąpił także czas intensywnej edukacji w obszarze Real
Time Bidding – coraz większa liczba
marketerów stosuje ten model zakupu powierzchni w swoich kampaniach (więcej w: IAB Polska „Real
Time Bidding”, 2015).

4
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Podczas gdy dynamika wzrostu klasycznej reklamy graficznej wyhamowuje (w roku 2014 wyniosła ona
1,5%), znacząco wzrasta udział innych jej typów: mobile, wideo czy

TAB.1 Średni CTR w poszczególnych branżach
KATEGORIA

CTR

Nieruchomości

0,31%

Odzież i dodatki

0,39%

Finanse, ubezpieczenia,
maklerstwo

0,46%

Sprzęty domowe,
meble i dekoracje

0,47%

Produkty do użytku
domowego

0,49%

Komputery i audio video

0,51%

Motoryzacja

0,52%

Podróże i turystyka,
hotele i restauracje

0,55%

Telekomunikacja

0,58%

Napoje i alkohole

0,81%

Żywność

0,91%

Media, książki, CD i DVD

0,92%

Handel

0,93%

Produkty farmaceutyczne

0,99%

Czas wolny

1,01%

Higiena i pielęgnacja

1,31%

ŹRÓDŁO: AdMonitor.

reklamy w social media. Rozwój wideo to w szczególności efekt rosnącego potencjału – wydawcy stopniowo powiększają swoje zasoby wideo.
Tematem przewodnim i niezbędnym
do rozstrzygnięcia w tym obszarze
było, i nadal pozostaje, pytanie w jakim stopniu online wideo uzupełnia tradycyjne kampanie telewizyjne.
Domy mediowe i marketerzy szacują, w jakim stopniu kampanie w sieci
mogą dobudować zasięg do kampanii TV oraz, w którym momencie kolejne punkty procentowe zasięgu taniej dobuduje się wśród internautów.
Wyraźną tendencją wśród firm inwestujących coraz większą część budżetu reklamowego w nowe media
jest próba bardziej szczegółowego
raportowania i stosowanie efektywnościowych miar w kampaniach kupowanych w tradycyjnych metodach
rozliczeniowych. Bolączką rynku pozostaje natomiast brak wystandaryzowanych ekwiwalentów kampanii
banerowej i wideo oraz źródeł informacji o wydatkach na reklamę online
poszczególnych reklamodawców czy
wręcz konkretnych marek. IAB/PwC
AdEx pokazuje ogólny obraz rynku,
co nie pozwala na tak szczegółową
analizę jak w przypadku mediów tradycyjnych. Z tego powodu IAB Polska
pracuje wraz z instytutami badawczymi Kantar Media oraz Nielsen nad
wprowadzeniem precyzyjnego monitoringu wydatków, który integrowałby dane z innymi mediami.

Formy reklamowe
W tegorocznym zestawieniu najpopularniejszych form reklamowych
AdReport uwzględniona została reklama wideo jako najszybciej zyskująca na znaczeniu. Podstawowa forma
reklamy, Double Billboard, stanowi
18% wszystkich kreacji reklamowych
wyemitowanych w 2014 roku. Warto
zauważyć, że to górny slot reklamowy (pozioma przestrzeń reklamowa,
z której emitowane są Billboard, Double/Tripple Billboard, Wideboard)
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WYK.1 Udział ilościowy
poszczególnych formatów
display
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ŹRÓDŁO: AdReport, FY 2014.

jest najbardziej obleganym reklamo
wo elementem powierzchni serwisów – 43% reklam display wykorzystywało taką powierzchnię. Drugim
popularnym formatem są reklamy wideo umieszczane w playerze (Preroll,
Midroll i Postroll), które stanowią już
14% emitowanych reklam display.
Jak wynika z danych najnowszego raportu AdMonitor najwyższy wskaźnik klikalności w formy reklamowe
(CTR – Click Through Rate) notowany
jest w branży „Higiena i Pielęgnacja”
(ponad 1,3%) oraz „Czas Wolny” (ponad 1%). Średni współczynnik CTR
dla całego rynku kształtuje się na poziomie 0,89%. Zdecydowanie najniższy średni CTR wykazuje natomiast
branża „Nieruchomości” (0,31%), co
wynika głównie z doboru mniejszych
formatów, na jakich wyświetlana jest
reklama w tej kategorii.

Ciekawe wnioski nasuwają się także podczas obserwacji współczynnika CTR na przestrzeni kilku ostatnich lat. Analizując najpopularniejsze
formaty reklamowe widać, że średni
CTR, mimo wyraźnych wahań krótkoterminowych, pozostaje na zbliżonym poziomie. Abstrahując od często
cytowanego zjawiska tzw. ślepoty banerowej można zatem zakładać, że
skuteczność reklamy display pozostaje od kilku lat na zbliżonym poziomie.

Quo Vadis Display 2015?
Wyzwaniem dla marketerów w 2015
roku będzie znalezienie najlepszych
sposobów na dotarcie do właściwych
użytkowników w konkretnym czasie
i z odpowiednio dobranym przekazem, czyli tzw. context marketing.
W połączeniu z daleko idącymi możliwościami personalizacji przekazu czy
też skutecznym wykorzystaniem Real-Time Marketingu takie działania
pozwolą na przebicie się przez szum
informacyjny otaczający internautów.
Zagadnieniem, które dopiero w tym
roku może ujrzeć w Polsce światło
dzienne na większą skalę będzie AdVisibility1. Przyjęcie jako standardu
mierzenia powierzchni reklamowej
w polu widzenia użytkownika może
zmienić sposób rozliczania reklamodawców z wydawcami oraz mierzenia
efektywnego CTR na tzw. billing for
viewable impressions.
Bieżący rok to również dalszy rozwój
automatycznych modeli zakupu powierzchni reklamowej – rynek dojrzewa, a marketerzy są coraz bardziej
świadomi korzyści, które mogą zyskać stosując nową technologię. Problemem rynku pozostaje nadal niedostateczna liczba danych o profilach
internautów dostępnych na rynku
(3rd party data), które przekładałyby się w sposób znaczący na wyniki
optymalizowanych kampanii. Fenomen multiscreeningu powoduje, że
dużym wyzwaniem pozostaje mierzenie parametrów kampanii reklamowych prowadzonych na różnych

WYPOWIEDŹ EKSPERTA
ŁUKASZ BORAK,
Head of Digital,
Peugeot / Citroën / DS

Liczę, że w 2015 roku uda się
dopasować rynek do zróżnicowanych potrzeb marketerów.
Reklamodawcy będą coraz
powszechniej udostępniać
precyzyjne targetowanie
na kolejnych formatach display
oraz wideo. Dostawcy, którzy
nie będą w stanie nadążyć
za tym trendem, mogą mieć
w dłuższej perspektywie problem
z pozyskiwaniem reklamodawców. W najbliższym roku wiodącą
rolę w wydatkach marketerów
odegra display. Należy jednak
spodziewać się wzrostu znaczenia SEM wśród wykorzystywanych
typów reklamy. Będzie to odpowiadało światowym trendom.

ekranach oraz unifikacja wyników.
W obszarze wideo warto zwrócić
uwagę na rosnącą presję, jaką wywierają klienci na wydawców, która
ma umożliwić zakup reklam wideo
jedynie do wybranej grupy celowej,
czyli przełożenie modelu zakupu telewizyjnego na platformy internetowe. Dalszy rozwój rynku mobilnego w Polsce przynosi z kolei ciągły
wzrost popularności kolejnych platform społecznościowych takich jak:
Instagram, Twitter, Snapchat czy Tinder. Obecnie wciąż trudno określić
ich potencjał reklamowy, jednak wykorzystanie ich w kampaniach wizerunkowych (zwłaszcza skierowanych
do młodszych grup celowych) będzie
coraz częstsze.
1. Szerzej opisane w: IAB Polska „Perspektywy rozwojowe reklamy online
w Polsce”, Harvard Business Review
Polska, grudzień 2014.
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AUDIENCE
TARGETING
AUTOR:
ARTUR BANACH
WSPARCIE
MERYTORYCZNE:
GRZEGORZ
SŁAWATYŃSKI
MIKOŁAJ
TWARDOWSKI
OLGA
KAMIŃSKA

 W 2014 roku pojawiły się lokalne platformy – Data
Management Platform (DMP) – które budują segmenty
użytkowników i umożliwiają polskim marketerom
korzystanie z nich w adserwerach i na platformach DSP.
 Aż 82% badanych polskich firm korzystało w 2014 roku
z danych zewnętrznych przy targetowaniu kampanii
reklamowych.
 Głównymi powodami wykorzystania audience
targetingu są: pewność dotarcia z reklamą
do odpowiedniej grupy użytkowników (51%)
i wzrost konwersji na sprzedaż (47%).
Rola danych
o użytkowniku
Rozwój audience targetingu – tak
w Polsce, jak i na świecie – jest związany ze wzrostem znaczenia danych
w marketingu online, czyli nurtem
nazwanym Data-Driven Marketing.
Wiedza o konsumencie, jego zachowaniach, zainteresowaniach, profilu
demo- i socjograficznym oraz intencjach zakupowych daje marketerom
realne benefity w postaci możliwości
skuteczniejszego adresowania kampanii, tworzenia spersonalizowanego

przekazu, a to przekłada się na wyższe
współczynniki CTR i konwersji. Potwierdzenie tego znalazło się w badaniu „Online Advertising Survey” przeprowadzonym przez Econsultancy &
Rubicon, z którego wynika że pod
koniec 2013 roku już tylko 17% badanych marketerów na świecie prowadziło kampanie reklamowe online bez wykorzystania danych (1st lub
3rd party) o użytkownikach. W odpowiedzi na te trendy, do platform globalnych (relatywnie mało aktywnych
w Polsce) dołączyły działające lokalnie

WYK. 1 P
 owody korzystania z danych dostawców
zewnętrznych w kampaniach RTB
Pewność dotarcia do targetu

51%

Wzrost konwersji na sprzedaż

47%
35%

Wzrost efektywności kampanii

26%

Wzrost wartości klienta

0%

15%

30%

45%

60%

% badanych, którzy wykorzystują dane w kampaniach RTB
Źródło: IAB Polska, „Real Time Bidding”, styczeń 2015.
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Audience targeting (audience buying) jest kluczowym elementem rynku programmatic, którego celem jest
wyświetlenie reklamy konkretnemu
użytkownikowi (rozumianemu jako
cookie). Podaż wysokiej jakości segmentów opartych na twardych danych
jest traktowana jako warunek konieczny do rozwoju tego modelu zakupu
mediów. W Polsce popularność Data-Driven Marketingu odzwierciedlają
badania rynkowe. W raporcie „Real
Time Bidding” IAB Polska 82% badanych firm zdeklarowało korzystanie
z danych na temat odbiorców reklamy.
Jako najważniejsze argumenty stojące za tym wyborem podano: pewność
dotarcia do targetu (51%), oraz wzrost
konwersji na sprzedaż (47%).
Kluczowym warunkiem rozwoju tego
rynku jest zapewnienie ochrony prywatności użytkowników. Z tego powodu na platformach DMP nie są gromadzone żadne dane wrażliwe ani
osobowe (umożliwiające bezpośrednie zidentyfikowanie osób). Użytkownicy mogą też łatwo skorzystać z mechanizmów opt-out i do-not-track,
jeżeli nie chcą być targetowani.

Personalizacja napędza
audience targeting

33%

Lepsza jakość ruchu na stronie

DMP, czyli rozwiązania umożliwiające
gromadzenie danych na temat użytkowników, ich segmentację i udostępnianie. Do tworzenia segmentów
użytkowników można wykorzystywać
zarówno dane własne (tzw. 1st party
data), jak i zewnętrzne (tzw. 3rd party
data). Pojawiła się też funkcja tzw. brokera danych. Swoje rozwiązania w tym
zakresie budują także wydawcy internetowi i sieci reklamowe, umożliwiając
tym samym emisję reklam na swojej
powierzchni tylko do użytkowników
o precyzyjnie określonym profilu.

Rozwój technologii, jak również coraz większa liczba dostępnych zewnętrznych źródeł danych umożliwiają zaspokojenie jednej z głównych
potrzeb marketerów – efektywnego
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kosztowo dotarcia do nowych klientów, co przekłada się na rozwój zarówno audience targetingu, jak i rynku programmatic. Przełomem okazał
się rok 2014, kiedy to część portali,
serwisów społecznościowych oraz
wyszukiwarek (np. porównywarek
cen i usług, yellowpages, serwisów
ogłoszeniowych) zdecydowało się
udostępniać dane platformom DMP,
pozyskując tym samym nowe źródło
przychodu (m.in. w istotnej części pochodzące od nowych grup reklamodawców i firm zagranicznych). Z kolei
inne podmioty, w tym największe portale, rozwijały swoją ofertę w zakresie
audience targetingu w celu umożliwienia reklamodawcom bardziej precyzyjnego dotarcia do swoich użytkowników na własnej powierzchni (np.
w zakresie danych demograficznych).
Dzięki nowym metodom targetowania, reklamodawcy zyskali możliwość
spersonalizowanego, bardziej skutecznego komunikowania się z potencjalnymi i nowymi klientami, a w
efekcie zaczęli zwiększać wydatki na
reklamę online. Zmianę tę szczególnie widać w e-commerce, gdzie gwałtownie wzrosły wydatki na reklamę
display.

2. Dalsza integracja
DSP/adserverów i DMP

Zarówno na rynku programmatic, jak
i w tradycyjnym modelu sprzedaży reklam należy oczekiwać silnego wzrostu znaczenia audience targetingu
(w tym umożliwiania reklamodawcom
targetowania w oparciu o segmenty
bazujące na danych zewnętrznych).
3. Bliższa integracja SSP/PMP
(„Private marketplaces”) i DMP

Portale i wydawcy posiadający silną
pozycję na rynku reklamy online mają
obawy związane z powstawaniem rynku danych. W związku z tym należy
spodziewać się wprowadzania wielu
rozwiązań hybrydowych, gdzie powierzchnie reklamowe tych wydawców będą oferowane w połączeniu
z danymi na temat użytkowników.
4. Integracja systemów
marketing automation i CRM
z działaniami reklamowymi

Należy oczekiwać powszechnego wykorzystywania przez marketerów wiedzy zgromadzonej w bazach klientów
lub użytkowników (np. w systemach
CRM i marketing automation) do prowadzenia kampanii online.
5. Łączenie profili
użytkowników pomiędzy
urządzeniami i aplikacjami

Należy jednak zaznaczyć, że rynek danych w Polsce jest wciąż na wczesnym
etapie rozwoju. Nadal jest to obszar
wymagający edukacji zarówno reklamodawców, dostawców danych, jak
i użytkowników (w zakresie ochrony
prywatności), a wiele podmiotów jego
powstawanie traktuje nie tylko jako
szansę, ale również jako zagrożenie.

Ze względu na liczbę urządzeń, z których korzystają użytkownicy w procesie zakupowym, coraz większym
wyzwaniem dla marketerów staje
się pozyskanie całościowej wiedzy
o ich zachowaniach. Należy oczekiwać wprowadzania rozwiązań, które wyjdą naprzeciw tym potrzebom.

Klucz do rozwoju lokalnego
rynku programmatic

6. Mierzenie wpływu kampanii
online na zachowania
konsumenckie w realnym świecie

Trendy, których możemy oczekiwać
w 2015 roku i latach kolejnych:
1. Rozszerzenie oferty
danych dostępnych na rynku

Należy zakładać, że w 2015 roku w odpowiedzi na popyt znacząco wzrośnie
podaż dobrej jakości danych.

Wyzwaniem dla marketerów jest
zmierzenie tego, w jakim stopniu
realizowana w internecie kampania
wpływa na zachowania w świecie rzeczywistym lub odwrotnie. W zaadresowaniu tego problemu pomocne są
dane geolokalizacyjne oraz technologia wykorzystująca tzw. beacony.

WYPOWIEDŹ EKSPERTA
BARTOSZ MALINOWSKI,
Comercial Director
CEE, Adform

U podstaw programmatic leży
dotarcie do określonej grupy
użytkowników. Bez dostępu
do danych zewnętrznych reklamodawcom pozostaje w zasadzie
jedynie targetowanie w oparciu
o parametry techniczne użytkowników oraz kategorie, w ramach
których serwowana jest odsłona.
Na szczęście w 2014 roku pojawiły
się w Polsce dobre, sprawdzone
źródła danych zewnętrznych
(3rd party data) umożliwiające
dokładne targetowanie użytkowników w oparciu o zrozumiałą
dla marketerów taksonomię
(np. płeć, zainteresowania itd.).
Jest to oczywiście ogromna szansa
dla rozwoju całego rynku, gdyż
ciężko sobie wyobrazić rynek programmatic bez danych, a rynek
danych bez programmatic.

AUDIENCE TARGETING jest pojęciem szerszym niż targetowanie
behawioralne, które umożliwia
korzystanie z segmentów
użytkowników budowanych
w oparciu o ich zachowania
online (głównie zainteresowania
i intencje zakupowe). Pozwala
on dotrzeć do użytkowników
o określonych cechach socjodemograficznych (płeć, wiek,
miejsce zamieszkania, ale też
wykształcenie, zawód czy dochód). Dzięki wykorzystaniu
algorytmów możliwa jest również
predykcja tych cech (wówczas
platforma określa najbardziej
prawdopodobne cechy socjodemograficzne na podstawie
zachowań online).
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Kierunki rozwoju
programmatic w 2014 roku

PROGRAMMATIC
AUTOR:
DOROTA BIGO
WSPARCIE
MERYTORYCZNE:
MARTA BARTOSIK
TOMASZ PIĄTKOWSKI
MARCIN PRZYGODA
ŁUKASZ WYGLĄDAŁA
TOMASZ MUSIAŁ

Rok 2014 przyniósł dużą zmianę na
rynku platform. Dotychczas gorącym
tematem było RTB utożsamiane głównie z aukcją na poziomie pojedynczej
odsłony. Jednak polski rynek reklamy ewoluował już od modelu RTB do
szerszego wykorzystania tej technologii. Polskie podmioty zaczęły adaptować kolejne rozwiązania pozwalające
zautomatyzować reklamę online. Do
głównych trendów w tym kontekście
możemy zaliczyć rozwój tzw. Private Marketplaces. Relacje między wydawcą, reklamodawcą a technologią
nie ograniczają się już do otwartej aukcji, ale rozszerzyły się o skopiowanie
bezpośrednich relacji wydawca-reklamodawca do systemów programatycznych. Początkowo systemy aukcyjne
postrzegane były jako źródło taniego
i niskojakościowego ruchu. Od tego
czasu platformy wprowadziły zaawansowane narzędzia weryfikacji oraz
antyfraudowe, rozwinął się model
Private Marketplaces, a także zwiększył się udział powierzchni premium.
Te narzędzia skłaniają do inwestycji
w programmatic również tych klientów, których priorytetem jest dbałość o jakość powierzchni. Naturalną konsekwencją rozwoju technologii
oraz coraz bardziej zaawansowanych

 Zarówno reklamodawcy, jak i wydawcy wdrażają
kolejne rozwiązania technologiczne pozwalające
efektywnie wykorzystywać możliwości programmatic,
co powoduje stopniowe zwiększanie budżetów
w tym kanale.
 W 2015 roku będziemy obserwować rozwój
formatów mobilnych i wideo kupowanych
w modelu programmatic.
 Równolegle z platformami do automatycznej sprzedaży
i zakupu powierzchni rozwija się rynek danych.
Rynek programmatic
w liczbach
Z globalnego punktu widzenia liderem
wykorzystania modelu programmatic w reklamie internetowej są Stany
Zjednoczone (66,8% udziału w wydatkach na programmatic na świecie) i ta pozycja nie wydaje się być zagrożona. Patrząc na rynki europejskie
najwięcej na reklamę w tym kanale
w roku 2014 wydała Wielka Brytania
(1,8 mld dol.), Niemcy (1,17 mld dol.)

oraz Francja (621 mln dol.)1. Polska
nadal jest rynkiem wschodzącym, jednak o jego potencjale i dynamicznym
wzroście świadczy zainteresowanie
rodzimym rynkiem zagranicznych dostawców rozwiązań SSP, DSP czy DMP.
Ponadto większość globalnych i lokalnych podmiotów posiada już w swoich
strukturach dedykowane działy do obsługi zautomatyzowanych platform
do sprzedaży i zakupu powierzchni
w modelu programatycznym.

WYK. 1 Mocne strony RTB
67%

Możliwość dokładnego dotarcia do grupy docelowej
Lepsza optymalizacja kampanii

61%
51%

Duża oszczędność czasu

37%

Większa efektywność – wyższy CTR

35%

Możliwość bezpośredniego zakupu powierzchni reklamowej

28%

Transparentność działań

11%

Nie widzę mocnych stron RTB
Inne
0%

4%
10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

ŹRÓDŁO: IAB Polska, „Real Time Bidding”, styczeń 2015.
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modeli zakupu i sprzedaży powierzchni reklamowej jest dyskusja wokół widoczności reklamy. Dostępne narzędzia pozwalają zmierzyć faktyczną
oglądalność reklamy przez użytkownika, a reklamodawcy coraz częściej
chcą badać jakość kampanii w oparciu
o te wskaźniki.

działania – nowego, opartego o programmatic oraz starego modelu planowania i realizacji działań reklamowych. Klienci agencji od pewnego
czasu wypracowują strategie wdrożenia rozwiązań programmatic, co wiąże się ze stopniowym przesuwaniem
budżetów na taki model zakupu.

WYPOWIEDŹ EKSPERTA

Spora część wydawców premium, początkowo sceptycznie podchodzących
do RTB, otwiera się na programmatic.
Niewątpliwie wpływ na to ma rosnące zainteresowanie reklamodawców
zakupem konkretnej powierzchni
wydawcy oraz możliwość oferowania
ściśle określonej widowni, również
w tzw. opcji first look (pierwszeństwo
dostępu). Osiągnięcie istotnego udziału programmatic w całkowitych przychodach serwisów powoduje, że wydawcy coraz chętniej udostępniają
swoją powierzchnię w tym modelu.
Kolejnym aspektem ze strony wydawcy jest wykorzystywanie adserwerów
zintegrowanych z SSP i/lub posiadających możliwość efektywnego podłączania wielu systemów aukcyjnych,
co określa w jakim kierunku podąża technologia nastawiona na zwiększenie efektywności monetyzacji powierzchni wydawcy.

Programmatic –
perspektywy i trendy

Rynek RTB rozwija się w bardzo
dużym tempie, co pokazuje
ostatnia publikacja IAB Polska
„Real Time Bidding” – 20% usługodawców w 2014 roku szacowało,
że reklamy RTB mogły stanowić
ponad 25% ich budżetu online.
Raport IAB Europe mówi natomiast
o tym, że na całym kontynencie
średni udział RTB/programmatic
w budżecie online przekracza
próg 21% (wrzesień 2014).
To bardzo dobra prognoza biorąc
pod uwagę, że panuje przekonanie o niższym stopniu rozwoju
polskiego rynku online względem
krajów zachodnich. Jest to spowodowane wiodącą w Europie
dynamiką sektora e-commerce
z jednej strony, a z drugiej – silnym
rozwojem narzędzi w agencjach
mediowych. W obu przypadkach
programmatic udowadnia
swoją efektywność niezależnie
od obszaru zastosowania.

Debata na temat programmatic to
nie tylko dyskusja tocząca się wokół zakupu powierzchni mediowej,
ale także dotycząca kupna konkretnej widowni, wykorzystania cookies
i retargetingu. Trend, który powoli
pojawia się w Polsce to tzw. smart
retargeting. Danych nie pozyskuje
się już tylko ze strony, wykorzystuje
się również zagregowane informacje ze wszystkich prowadzonych działań online, dane z CRM i offline, które
umożliwiają „dobudowanie” historii
użytkownika, także po tym, w jaki
sposób dokonał on zakupu.
Istotna jest świadomość istnienia
modeli programmatic wśród klientów agencji. Największym wyzwaniem jest pogodzenie dwóch modeli

W 2015 roku należy spodziewać się
dalszego rozwoju rynku programmatic. Dotychczas był on kanałem utożsamianym głównie z działaniami efektywnościowymi, w którym kupowano
reklamę banerową. Coraz częściej jednak w systemie automatycznym realizowane są kampanie wykorzystujące
wideo, mobile oraz rich media. Dzięki
rosnącym możliwościom w tym zakresie, marki coraz częściej decydują się
na działania wizerunkowe w programmatic. Naturalną konsekwencją jest
nastawienie na planowanie kampanii
w różnych urządzeniach jednocześnie.
Istotnym aspektem w tym kontekście
jest kwestia połączenia użytkowników
korzystających w tym samym czasie
z wielu urządzeń. Obecnie technologia ma dość duże ograniczenia, a to
oznacza, że istnieje znaczące pole do
rozwoju. Tym bardziej, że penetracja rynku przez urządzenia mobilne
z dostępem do internetu jest coraz
większa, a jednocześnie rośnie świadomość konsumentów usług telekomunikacyjnych.
Kierunkiem, który w dłuższej perspektywie będzie się rozwijać jest
integracja działań online z reklamą
w telewizji. Narzędzia do takiej synchronizacji są już wdrażane w Stanach Zjednoczonych oraz Europie Zachodniej. Kolejnym krokiem będzie
wprowadzenie do systemów automatycznych reklamy natywnej (imitującej treści redakcyjne), co obok automatyzacji znalazło się już w obszarze
zainteresowań polskich klientów.
1. eMarketer, UK Advertising Faces (Mostly)
Automated Future, 13 stycznia 2015.

RAFAŁ MUCIŃSKI,
Head of AOD at
ZenithOptimedia
Group

AUTOMATYZACJA procesu
sprzedaży i zakupu powierzchni
reklamowej pozwala na natychmiastową analizę wyników
ze wszystkich źródeł ruchu i reakcję uczestnika aukcji na zmiany.
Platformy potrafiące zintegrować
dane w jednym miejscu są idealnym narzędziem służącym atrybucji, a co za tym idzie pozwalają na
bardziej precyzyjne planowanie
wydatków mediowych. Obecnie raportowanie i atrybucja są
prowadzone głównie w ramach
kanału online, rynek natomiast
zmierza w stronę integracji
obu kanałów: online i offline.
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a także przestrzegać będą przed szkodliwymi działaniami.

Reklama kontekstowa

Reklama kontekstowa uległa ewolucji
zwłaszcza w obszarze metod kierowania reklam i nowych formatów rekla Wydatki na SEM w 2014 roku przekroczyły wartość
mowych. Wydaje się, że zakres zmian
coraz
bardziej upodabnia tę część SEM
950 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 10%
do reklamy display. Czołowe systew stosunku do roku poprzedniego.
my, m.in. Google (Google Display NeSEM stanowił 36% wydatków na reklamę online.
twork) i Netsprint (Adkontekst) za Spodziewana dynamika wzrostu w 2015 roku
oferowały metody kierowania reklam
prawdopodobnie pozwoli przekroczyć granicę 1 mld zł. oparte o segmenty behawioralne, co
pozwoliło na tworzenie unikalnych
grup odbiorców reklamy w oparciu
Kierunki rozwoju
(zwłaszcza DoubleClick Search), bę- o charakterystykę stron WWW oraz
dącej własnością Google, która oferu- słów kluczowych wykorzystywanych
w 2014 roku
Rok 2014 nie przyniósł zmian w popu- je nowe, względem Google AdWords, przez użytkowników tego segmentu.
larności wyszukiwarek. Liderem nadal
możliwości w zakresie automatyczne- Inną nowością jest możliwość kieropozostaje Google, który w Polsce ob- go zarządzania kampanią w wyszu- wania reklam do tzw. segmentu insługuje prawie 97% zapytań.1 Zmiany kiwarkach i sieciach kontekstowych. -market, tj. internautów aktywnie
zachodziły natomiast w zachowaniach
poszukujących produktów i usług, bęinternautów. Według Google2, najbar- Pozycjonowanie
dących w trakcie procesu decyzyjnedziej widoczne trendy to wzrost liczby W zeszłym roku Google kontynuował go. Dodatkowo reklamodawcy mogą
zapytań z urządzeń mobilnych oraz
realizację zmian w algorytmie. Doty- skierować emisję reklam do użytkowczęstsze zadawanie pytań w postaci
czyły one właściwie każdego aspektu
ników podobnych do zdefiniowanej
pełnych zdań, które opisują problem SEO – od treści (aktualizacja „Pin- przez siebie grupy – w takim przya nie zawierają słów kluczowych.
gwin”), poprzez wartość i jakość od- padku system identyfikuje osoby o ponośników prowadzących do serwisu, dobnej demografii, które odwiedzają
Ubiegły rok obfitował w zdarzenia aż po podnoszenie jakości dla wybra- analogiczne strony i pozwala skierow każdym z obszarów SEM. Dostawcy nych typów zapytań (np. aktualizacja wać do nich reklamy. Poza targetowatechnologii chcieli rozbudować bądź „Pigeon” dla wyszukań lokalnych). Po- niem behawioralnym warto podkreślić
umocnić swoją pozycję w obszarach: nadto wyniki wyszukiwania wzboga- wzrastającą popularność retargetingu.
e-commerce, reklamy wizerunkowej, cone zostały o dane prezentowane W tym obszarze Google zaproponomobilnej oraz lepszego dopasowa- w ramach tzw. grafu wiedzy (Know- wał nową jakość, która udostępniła
nia reklam opartego na dostępnych ledge Graph). Google potwierdza, że tworzenie grup docelowych reklam
danych ilościowych i jakościowych. jednym z celów algorytmu jest zrozu- (tzw. list remarketingowych) w oparBranża e-commerce otrzymała do po- mienie pytania użytkownika i przed- ciu o dane z Google Analytics.
stawianie odpowiedzi bezpośrednio
wszechnego wykorzystania zestaw
narzędzi w Google AdWords na czele w obrębie strony wyników wyszuki- Rok 2014 to także debiut formatów
z kampaniami produktowymi (PLA). wania bez konieczności przechodze- reklamowych budowanych w technologii HTML 5, które dają nowe możliUwidoczniły się trendy automatyza- nia na strony docelowe.
cji działań marketingowych. Nastąpił
wości, np. umieszczania dynamicznej
m.in. rozwój skryptów AdWords, po- Właściciele serwisów internetowych treści wprost z pliku asortymentowezwalających na automatyczną zmia- z pewnością docenili też większą go sklepu internetowego. Zawarcie innę komunikacji, kierowania czy wy- otwartość firmy Google do komunika- formacji o cenie, dostępności czy kolołączania działań oraz dynamicznych cji poprzez usługę „Narzędzia dla We- rze znacząco skraca proces zakupowy
formatów reklamowych, które auto- bmasterów”. Wyszukiwarka poprzez
i zwiększa przychody ze sprzedaży.
matycznie dopasowują treść reklamy ten kanał zamierza komunikować
do strony docelowej. Ponadto agen- więcej precyzyjnych informacji, któ- Najbliższa przyszłość SEM
cje SEM uzyskały szerszy dostęp
re pomagają w efektywnym przygo- W kolejnych latach można spodziedo narzędzi technologii DoubleClick towaniu treści serwisu do indeksacji , wać się nieznacznego wzrostu udziału
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SEM w torcie reklamowym. Dynamika wydatków w 2015 roku powinna
wynieść 7-8%, co prawdopodobnie
pozwoli przekroczyć 1 mld zł (w scenariuszu dynamicznym może przekroczyć 10%). Głównym czynnikiem
wpływającym na wzrost wydatków
jest dalszy rozwój narzędzi i możliwości reklamowych w Google oraz ciągła
edukacja rynku, zwłaszcza w obszarze ŚMP i klientów o mniejszej świadomości korzyści płynących z tego
kanału.
Przyszłą postać SEO możemy dosyć
precyzyjnie określić na podstawie
obecnych trendów, ale także rekomendacji wydawanych przez najważniejszych graczy. Google informuje,
że w kwietniu 2015 roku zacznie preferować w organicznych wynikach
wyszukiwania witryny przyjazne do
emisji na urządzeniach mobilnych.
Wyszukiwarka podkreśla także konieczność wykorzystania protokołu

HTTPS do przesyłu danych użytkownika serwisu internetowego. Jego
użycie będzie również wpływało na
obecność w wynikach wyszukiwania.
Płatna reklama w wyszukiwarkach
i sieciach kontekstowych powinna
przejść do kolejnego etapu rozwoju
produktów reklamowych i metod kierowania reklam. Zwłaszcza rosnący
udział wykorzystania urządzeń mobilnych musi zaowocować nowymi
i lepszymi formatami reklamy mobilnej, a coraz bardziej precyzyjne dane
o użytkowniku powinny przyczynić
się do skuteczniejszego realizowania
celów wizerunkowych i efektywnościowych. Istnieje szansa, że nadal
bedziemy świadkami zacierania się
różnic między obszarem programmatic a reklamą kontekstową ze względu na podobieństwo możliwości.
1. gemiusRanking, grudzień 2014r.
2. Konferencja Google Accelerate
dla Partnerów, grudzień 2014r.

WYPOWIEDŹ EKSPERTA
MARCIN PAWLUK,
Z-ca Dyrektora
ds. Marketingu
E-commerce,
Inter Cars SA

W chwili obecnej przywiązujemy dużą wagę do działań
z zakresu SEM. Koncentrujemy się
na zwiększaniu ruchu na stronach,
ale przede wszystkim na konwersji
i zwrocie z inwestycji, jednocześnie
dbając o synergię działań online
i ofﬂine. Świadomość istnienia
i dynamicznego rozwoju narzędzi
analitycznych oraz ich umiejętne
wykorzystanie pozwala nam pozyskiwać informacje o użytkownikach
internetu, trendach i zmianach
rynkowych, co w konsekwencji
buduje przewagę rynkową.

REKLAMA
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 Wydatki na reklamę efektywnościową w 2014 roku
wyniosły prawie 155 mln zł, czyli o 2% więcej niż
rok wcześniej.
 Stanowiły one 5,9% ogółu wydatków na reklamę
online, czyli o ok. 0,3 punktu procentowego
mniej niż w 2013 roku.
 Udział w torcie marketingowym reklamy deklarowanej
jako efektywnościowa będzie w 2015 roku niższy przy
jednoczesnym wzroście efektywności internetu jako
medium oraz postrzegania performance jako strategii.
Performance jako
pełnowymiarowa strategia
Rok 2014 upłynął pod znakiem dal
szego spadku udziału reklamy klasy
fikowanej jako performance marke
ting. Od 2012 roku, kiedy zanotowano
wyraźny spadek wydatków na reklamę
efektywnościową, do 2014 roku ob
serwowane jest wyhamowanie tempa
rozwojowego, podczas gdy cały rynek
reklamy cyfrowej wciąż dynamicznie
wzrasta. Ten trend jednoznacznie

potwierdza tezy postawione w rapor
cie ubiegłorocznym – tradycyjne uję
cie performance marketingu jako
działań serwowanych stricte przez
sieci afiliacyjne i rozliczanych w mo
delach efektywnościowych CPS, CPL,
CPA straciło na aktualności. Współ
czesny performance nie powinien już
być rozumiany jako element marke
tingu w internecie, ale jako pełnowy
miarowa strategia, która spina klam
rą wszelkie działania marketingowe.

W takim nowoczesnym ujęciu wyma
ga on pomiaru i optymalizacji wszyst
kich działań w celu uzyskania odpo
wiedniego efektu. Tak więc kampania
performance może być prowadzona
nawet w tradycyjnych modelach i for
mach reklamowych uważanych do
tychczas za wizerunkowe. W sytuacji,
gdy technologia i metodologia ana
lityczna jest wciąż rozwijana i coraz
chętniej stosowana, możemy mówić
o stale rosnącym udziale performan
ce w marketingu internetowym, a nie
o jego kurczeniu.

Zjawiska i trendy
w 2014 roku
Szybkość zmian zachodzących w no
woczesnym performance marketin
gu jest, i będzie skorelowana z dyna
miką rozwoju technologii. Na rynku
pojawiły się niezwykle zaawansowane
systemy analityczne pozwalające na
badanie zachowania nawet pojedyn
czych użytkowników. Obecnie można
już identyfikować rozmaite ścieżki in
terakcji między internautą a reklamą
oraz analizować czynniki wpływające
na decyzje zakupowe.
Dynamicznie rozwija się obszar Big
Data, czyli olbrzymich agregatorów da
nych. Technologie takie potrafią ana
lizować zebrane dane coraz bardziej

WYK. 1 Wydatki na reklamę efektywnościową w latach 2008-2014 (mln zł)
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precyzyjnie i tworzyć przekaz rekla
mowy w bardziej zindywidualizowa
ny sposób. Ważnym elementem stra
tegii działań efektywnościowych są
również techniki remarketingowe. Tu
należy zwrócić uwagę na fakt, że tego
typu reklamy docierają za pośrednic
twem coraz większej liczby kanałów
(w tym np. coraz bardziej popular
nego remarketingu e-mailingowego).
Całkiem niedawno w kanonie marke
tingu pojawiło się pojęcie atrybucji.
Ocena wpływu różnych elementów
marketingu skutkujących konwer
sją, czyli pomiarem atrybucji, jest
wyzwaniem, z którym radzą sobie
tylko nieliczni, jednak postęp w tej
kwestii jest bardzo szybki. Istotnym
czynnikiem blokującym bardziej wi
doczny rozwój technik atrybucyj
nych jest duży deficyt specjalistów
w zakresie analityki danych. Powsta
łą niszę coraz skuteczniej zapełnia
ją wyspecjalizowane agencje, które
już w 2014 roku rozwijały się bardzo
dynamicznie. Jednocześnie nie za
obserwowano spektakularnych de
biutów na rynku sieci afiliacyjnych.
Istniejące podmioty rozwijały swo
ją ofertę w kierunku agencji perfor
mance o szerszym portfolio usług, ale
skupionych zazwyczaj wokół działań
efektywnościowych.
W ostatnim czasie zauważyć można
było zmianę dystrybucji środków po
zyskiwanych przez poszczególnych
wydawców afiliacyjnych. Powstały
duże wyspecjalizowane przedsiębior
stwa, które zdobywają coraz więk
szą część rynku. Wraz z rozwojem
tych podmiotów pojawiają się usługi,
które podbijają rynek performance.
Powstały dziesiątki porównywarek:
ubezpieczeń, hoteli, banków, telefo
nów itd. Pojawiły się serwisy propo
nujące wyspecjalizowane usługi, zbie
rające, grupujące i oceniające oferty
czy agregujące kody i kupony rabato
we – wszystko to w dużej części opar
te było początkowo na programach
w sieciach afiliacyjnych, ale z czasem

ewoluowało w samodzielne, dobrze
funkcjonujące i stale rozwijające się
e-biznesy.

WYPOWIEDŹ EKSPERTA

Niezwykle istotnym motorem napę
dzającym rozwój performance marke
tingu stał się e-commerce. Dynamicz
nie rozwijające się rodzime sklepy
internetowe budują przewagę konku
rencyjną w oparciu o szybko uaktual
niany know-how. To właśnie e-sklepy
często jako pierwsze sięgają po nowe
technologie. To one mają najwięk
szą świadomość dotyczącą technik
i możliwości internetu. To one też
odważnie, ale w oparciu o rachunek
makroekonomiczny, szybko zwięk
szają swoje budżety marketingowe
na działania ukierunkowane na efekt.
Z myślą o e-commerce powstają tak
że nowe rozwiązania technologicz
ne, które usprawniają zarządzanie
sprzedażą i marketingiem. W ten
sposób powstały m.in. liczne systemy
do optymalizacji oferty produktowej
(tzw. product feed). To dla e-commer
ce rozwijane są też systemy reklamo
we dopasowujące się semantycznie
do treści strony.

Kierunki rozwoju

WOJCIECH KYCIAK,
Prezes Zarządu,
bezokularow.pl

Przyszłość reklamy efektywnościo
wej, szczególnie w kontekście
e-commerce, widzę w coraz
bardziej zaawansowanej i sprytniejszej technologii agregatorów
danych. System analityczny,
który najskuteczniej będzie
potrafił profilować użytkowników
i dostarczać ich reklamodawcom,
podbije serca branży.

mimo dużej dynamiki wzrostu wydat
ków marketingowych w Polsce trak
towany jest cały czas jako kanał za
ledwie wizerunkowy. Dane z Europy
Zachodniej dowodzą natomiast jego
niezwykłej wręcz skuteczności (wg
eMarketera w 2014 roku udział mo
bile w e-zakupach za oceanem miał
wynieść już 19%).

Rok 2015 będzie obfitował w nowe
rozwiązania i rozwój tych obecnie Rozwój technologii telekomunika
funkcjonujących, które umożliwiać cyjnych skutkuje rozwojem zjawiska
będą stosowanie coraz skuteczniej multiscreeningu obejmującego coraz
szych technik analizy i optymaliza więcej nośników połączonych w sie
cji atrybucji. Należy spodziewać się ci internetowej, w tym urządzeń co
dziennego użytku, np. AGD (tzw. In
dalszego rozwoju modelu Real-Time
Bidding, który – bazując na stale roz ternet of Things). Wyzwaniem dla
wijających się hurtowniach danych
marketerów jest analiza wpływu ko
(DMP) – będzie istotnym czynnikiem munikatów marketingowych z róż
budującym wysoką skuteczność per nych nośników na ostateczny efekt
formance. Ponadto tradycyjnie koja sprzedażowy. W niedługim czasie na
rzone z performance sieci afiliacyjne
leży się jednak spodziewać przeło
skupią się na poszerzaniu portfolio
mu technologicznego w tym zakre
usług wspierających rozwój biznesów
sie. Jako konkluzję można przytoczyć
klientów w oparciu o aktywność onli wielowymiarową prognozę Marca An
ne – będą to działania zarówno anali dreessena wypowiedzianą na łamach
tyczne, jak i kreatywne, marketingo „Wall Street Journal”: Software will
we, technologiczne czy wizerunkowe. eat the world. Redefinicja i rewolucja
zarówno tradycyjnego biznesu, jak
W 2015 roku wzrośnie udział mobi i dotychczasowego pojmowania mar
le jako kanału sprzedażowego, który ketingu jest nieunikniona.
iab POLSKA
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REKLAMA
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AUTOR:
PATRYK
ŁASTOWIECKI

się na 5,4% udziału w całościowych
wydatkach na reklamę internetową
i wzrost o 122% względem roku 2013.

 Jak podaje eMarketer globalne wydatki na reklamę
mobilną w 2014 roku wyniosły ponad 40 mld dol.
W Polsce (IAB/PwC AdEx) przekroczyły one 140 mln zł
z roczną dynamiką wzrostu na poziomie trzycyfrowym.
 Według gemiusRanking odsłony wykonane
z urządzeń mobilnych stanowiły w Polsce
na koniec roku prawie 13%.
 Szacunki IAB Polska Mobile wskazują, że na koniec
ubiegłego roku 69% internautów posiadało smartfony,
a penetracja tych urządzeń wciąż wzrasta.
Mobile rośnie w siłę
Globalne wydatki na reklamę mobilną
według wyliczeń eMarketera przekroczyły w 2014 roku pułap 40 mld dol.
Prawie połowa z nich przypadła na rynek amerykański, którego wartość jest
szacowana na 18,9 mld dol. Na drugim miejscu plasują się Chiny, gdzie
rynek reklamy mobilnej szacowany
jest na 7,3 mld dol. a w ubiegłym roku
wzrósł o 600%.. Na trzeciej pozycji

znajduje się Wielka Brytania, gdzie
wydatki na mobile wyniosły 2,83 mld
dol. i według prognoz „przebiły” wydatki związane z reklamą prasową. Co
ciekawe, za ⅔ globalnych przychodów
z reklamy mobilnej odpowiadają dwie
firmy: Google oraz Facebook. Na naszym rodzinnym rynku – według najnowszego badania IAB Polska/PwC
AdEx – wydatki na reklamę mobilną
wyniosły 140 mln zł, co przełożyło

WYK. 1 Wartość reklamy mobile (mld dol.) top 5 na świecie
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Według gemiusRanking, w Polsce
ruch z urządzeń mobilnych na koniec
2014 roku wynosił 12,58% wszystkich odsłon generowanych w internecie. Według badania Megapanel PBI/
Gemius w przypadku czołowych witryn wydawców internetowych w kraju (top 20) jest on jeszcze większy
i sięga od 11,55 do 36,06% odsłon.
Witryny internetowe odwiedza co
miesiąc nawet 13,2 mln cookies mobilnych, natomiast pod względem
liczby odsłon niektóre z nich notują
ich prawie 900 mln miesięcznie. Wyniki oglądalności witryn w Polsce nie
przekładają się jeszcze wprost proporcjonalnie na wydatki na reklamę
mobilną, jednak w perspektywie kilku najbliższych lat sytuacja ta zapewne się zmieni. Pomocna w tym będzie
na pewno rosnąca penetracja smartfonów wśród polskich internautów,
która – według szacunków IAB Polska – na koniec pierwszego kwartału
2015 roku przekroczyła 70%.1

Trendy w reklamie mobilnej

3,7

Wielka Brytania

Zarówno w Polsce, jak i na świecie rośnie liczba mobilnych użytkowników.
Sam Facebook na koniec czwartego
kwartału 2014 roku miał miesięcznie
1,19 mld mobilnych aktywnych użytkowników w skali globalnej, z czego
526 mln (38%) odwiedzało go jedynie
za pomocą urządzeń mobilnych. Jednocześnie serwis pochwalił się danymi, według których reklama mobile
odpowiadała za 69% wszystkich jego
przychodów (za: Techcrunch.com).

W roku 2014 byliśmy w Polsce świadkami zwiększonej liczby kampanii
mobilnych, które wykorzystywały
formaty rich media. Pozwalają one
z powodzeniem rezygnować ze stron
internetowych dzięki możliwości
umieszczenia, w ramach kreacji, najpotrzebniejszych elementów takich
jak: wideo, galerii zdjęć, kuponów czy
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podstawowych informacji o produkcie. Przede wszystkim mogą jednak
angażować użytkowników w przekaz reklamowy i tym samym umożliwiać wejście w interakcje z reklamą.
Wbudowane w smartfony narzędzia,
takie jak np. żyroskop czy akcelerometr pozwalają na zmianę przekazu
reklamowego po potrząśnięciu telefonem lub sterowanie bohaterem/
produktem poprzez jego przechylanie. W dalszym ciągu w kampaniach
mobilnych sporadycznie wykorzystywane są możliwości bezpośredniego połączenia z infolinią (Click2Call),
dodania wydarzenia do kalendarza
(Click2Calendar) czy wysłania SMS
(Click2Sms) z prośbą o kontakt.
W przypadku standardowych kreacji ułatwieniem dla reklamodawców
okazała się rezygnacja czołowych wydawców z wymogu dostarczania kilku

WYK. 2 Wartość reklamy mobile (mln zł) i udział w torcie
reklamowym online w Polsce
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rozmiarów kreacji mobilnych na rzecz
jednego standardowego. W ten sposób firmy zainteresowane reklamą
mobilną mogą dostarczyć ten sam rozmiar reklamy co w przypadku reklamy
internetowej, ale z innym rozszerzeniem (JPG, GIFF, PNG lub HTML5 ),

a co za tym idzie uprościć i obniżyć
koszty kampanii reklamowej.
Dużym zainteresowaniem reklamodawców cieszyła się również obecność kontekstowa na stronach mobilnych w postaci reklamy natywnej,
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WYK. 3 Wydatki na reklamę mobile targetowaną
lokalizacyjnie vs nietargetowaną w USA (mld dol.)
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którą coraz więcej wydawców oferuje
w nieinwazyjny sposób w najbardziej
wyeksponowanych miejscach na stronach głównych serwisów. Reklama
tego rodzaju przypomina treści redakcyjne i jest umiejscowiona w ramach newsów na samej górze strony mobilnej lub przy dedykowanych
sekcjach. Drugim rodzajem kontekstowej reklamy jest obecność w istniejących już aplikacjach mobilnych.
Nie ma potrzeby, aby reklamodawcy tworzyli dedykowane aplikacje,
do których muszą dostarczać aktualny kontent, gdyż na rynku istnieją już podobne narzędzia. Lepszym
i mniej kosztownym sposobem jest
zaistnienie promowanego produktu w świadomości zaangażowanych
użytkowników za pomocą dopasowanej reklamy lub materiału natywnego w istniejącej już aplikacji.
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Najczęściej reklamowaną branżą w kanale mobilnym pozostaje nadal sektor motoryzacyjny. Warto podkreślić,
że coraz częściej pojawiają się reklamy mobilne lokalnych klientów, którzy również zaczynają zlecać kampanie rich media. Jednym z najbardziej

aktywnych reklamodawców w 2014
roku w kanale mediowym był lider
rynku e-commerce, który przyjął strategię skupiania się na rozwiązaniach
mobilnych pod względem technologicznym, jak i reklamowym. Tego typu
podejście do rozwiązań mobilnych
(dedykowana usługa i promocja w kanale mobilnym) sprawia, że coraz więcej użytkowników zaczyna aktywnie
korzystać z mobile, a firmy zwracają
uwagę na potencjał tego medium.

Perspektywy rozwoju
reklamy mobilnej
Globalne prognozy na najbliższe la
ta przewidują (eMarketer), że już
w 2017 roku wydatki na reklamę mobilną przewyższą te przeznaczane na
reklamę internetową. W Polsce marketerzy potrzebują jednak jeszcze
czasu, żeby uświadomić sobie zmiany, jakie zachodzą w sposobie konsumowania poszczególnych mediów
przez Polaków.
W roku 2015 dynamika wydatków na
reklamę mobilną zwiększy się prawdopodobnie o kilkadziesiąt procent,
nie wykluczone jednak, że utrzyma

trzycyfrowe tempo wzrostu. Będzie
to miało związek z dalszą dynamiczną penetracją smartfonów i wzrostem konsumpcji treści cyfrowych
na urządzeniach mobilnych. Drugim
elementem, który może spowodować
wzrost wydatków na mobile, jest niedawna decyzja ze strony Google, który
w połowie kwietnia zmienił politykę
pozycjonowania na rzecz promowania w wynikach wyszukiwania podmiotów posiadających strony mobilne.
Decyzja ta jest z pewnością podyktowana ostatnimi danymi z wiodących
rynków (m.in. USA i Japonii), według
których nastąpiła zmiana nawyków
użytkowników, którzy częściej szukają informacji przez urządzenia mobilne niż przez desktop.
W dalszym ciągu bardzo popularne
będą kreacje rich mediowe, ale na
znaczeniu zyska również automatyczny zakup reklam mobilnych2 oraz reklamy lokalizacyjne. Te ostatnie – według wyliczeń dla rynku USA – już
w 2014 roku stanowiły około 32%
wydatków na reklamę mobilną.3 Do
wzrostu ich popularności na pewno
przyczyni się sprzedaż tej formy reklamy od końca zeszłego roku przez
Facebooka. W najbliższych latach
równie intensywnie będzie rozwijać
się w Polsce, m.in. za sprawą technologii beaconów.
Przyszły wzrost wydatków na reklamę
mobilną uzależniony jest od dalszego rozwoju sposobu pomiaru reklam
mobilnych. W chwili obecnej brakuje
dokładnych danych demograficznych
dotyczących użytkowników mobilnych, którzy odwiedzają poszczególne witryny mobilne, a to właśnie na
nie marketerzy szczególnie zwracają
uwagę przy planowaniu kampanii reklamowych w internecie.
1. IAB Polska Mobile, 2014’Q4; N=1879,
internauci w wieku 15 i więcej lat.
2. eMarketer, 16 października 2014.
3. BIA/Kelsey – „Think Global, Target Local:
Multi-Location Advertising in the Mobile
Age”, 2014.
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SOCIAL
MEDIA
 Tempo wzrostu rynku social media w Polsce
jest ponad cztery razy szybsze niż całego rynku
digital – na koniec 2014 roku wyniosło 33%.
 O 28% wzrosła liczba mobilnych użytkowników
social media. Facebook pozostaje liderem
na rodzimym rynku.
 W grudniu 2014 roku 31% globalnego ruchu
na stronach internetowych pochodziło
z wiodących sieci społecznościowych.

AUTOR:
KAMIL
DMOWSKI
AGNIESZKA
PRZEWOŹNIK

Dynamika
rozwoju social media

Dane WeAreSocial1 wskazują, że co
czwarty mieszkaniec naszego globu
ma aktywne konto społecznościowe,
w Europie Środkowej i Wschodniej
co trzecia osoba korzysta z tego typu
portali. W Afryce i Azji Środkowej penetracja mediów społecznościowych

jest jeszcze jednocyfrowa, ale w dwucyfrowym tempie goni resztę świata.
Choć zwalnia ogólny przyrost użytkowników społeczności (w 2014 roku
wyniósł dla świata 12%, a dla Polski 8%), rośnie intensywność wykorzystania tych serwisów. Na świecie
dziennie spędza się w kanałach społecznościowych średnio 144 minuty,

WYK. 1 Wartość reklamy w social media (mln zł)
i udział w torcie reklamowym online w Polsce
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Źródło: IAB Polska/PwC AdEx.
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w Polsce – 125. Dzieje się tak za sprawą
mobilnego dostępu do sieci. Wzrost
liczby mobilnych użytkowników social media wynosi 23% rok do roku
globalnie i 28% nad Wisłą. Dzięki
obecności „w kieszeniach” urządzenia mobilne przejęły funkcje komunikatorów oraz stały się bramką wejściową do internetu. W grudniu 2014
roku 31% ruchu na stronach internetowych pochodziło z wiodących sieci
społecznościowych.2
Najpopularniejszym serwisem w Polsce jest Facebook, z którego w grudniu
2014 roku korzystało 78% internautów (por. NK.pl – 22%). Po znaczącym początkowym wzroście serwisy
Twitter, Instagram, Pinterest i Ask.fm
nie dobudowały masowo użytkowników w Polsce. Liczba korzystających
z Twittera ustabilizowała się poziomie
2,5–3 mln miesięcznie, Instagramu –
2–2,3 mln, Pinterestu – 1,4–1,7 mln,
a Ask.fm – 2–2,5 mln.3
Wyniki badania IAB Polska/PwC AdEx
pokazują, że wydatki na reklamę
w mediach społecznościowych w Polsce stanowiły 6,1% udziału w torcie reklamowym online, przy 33% wzroście
PROWADZĄC zaplanowane działania marketingowe w mediach
społecznościowych z łatwością
można zmierzyć szereg wskaźników mediowych takich jak: zasięg,
interakcja i zaangażowanie. Większość z nich jest dostępna w statystykach Facebooka. Po bardziej
zaawansowane dane należy
sięgnąć do przygotowanych
w tym celu narzędzi takich jak np.
Sotrender czy NapoleonCat. Największe kampanie mogą korzy
stać z narzędzi badawczych jak
Nielsen Brand Effect (aby sprawdzić stopień przyswojenia komunikacji kampanii), GFK Media
Efficiency Panel lub Conversion
Lift (aby określać wpływ kampanii
w social media na zakupy i dobudowywanie sprzedaży).
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WYPOWIEDŹ EKSPERTA
AGNIESZKA PAPIEŻ,
Specjalista ds. Social
Media, Leroy Merlin

Jedna czwarta światowej
populacji korzysta z social media.
W 2015 roku żadna z marek nie
zadaje sobie już pytania, CZY jej
grupa docelowa znajduje się

w mediach społecznościowych,
a raczej JAK w gąszczu kanałów
i komunikatów skutecznie dotrzeć
do swojego klienta. Największym
wyzwaniem w nadchodzącym
roku będzie odpowiedź marketerów na zjawisko passive
facebooking i zachowanie
odpowiedniego balansu między
próbą organicznego budowania zasięgów a umiejętnym
wykorzystaniem social ads.

Mobilny dostęp do sieci sprawił,
że coraz dłużej jesteśmy obecni
w mediach społecznościowych.

nimi, komentują. Dzięki temu informacja jest wielokrotnie powtarzana,
już po wydarzeniu, w oparciu o które
była skonstruowana. W roku 2015 ten
trend umocni się.
Wzrost znaczenia
reklamy natywnej

Choć większość użytkowników internetu zmęczona jest mnogością
reklam na każdej z odwiedzanych
przez nich stron, to właśnie reklama
(będąca uzupełnieniem czytanych
treści) wzmocni swą pozycję w najbliższych miesiącach. Kluczem do
sukcesu jest dobrze stworzony przekaz, który reklamodawcom pozwoli
wzbudzić zaangażowanie użytkowników, dla wydawców będzie uzupełnieniem ich treści redakcyjnych,
a użytkownikom zagwarantuje ciekawe treści, których szukają.
Umocnienie pozycji
wideo i obrazu

w stosunku do poprzedniego roku.
Jest to tempo prawie pięć razy szybsze niż wzrost całego rynku digital
(rosnącego o 7,2%), jednak nieco wolniejsze niż w latach 2012–2013 (44%).

Istotne zjawiska na rynku
social media w 2014 roku
Mark Zuckerberg postanowił sięgnąć
po gigantyczny kawałek tortu reklamy graficznej i udostępnić na Facebooku tzw. rozwiązania zasięgowe. Postawił na – zarezerwowane do tej pory
dla YouTube – treści wideo z funkcją
auto-play. Równolegle propaguje takie planowanie kampanii, w którym
zasięg i częstotliwość są kluczowymi
parametrami.
Podejście do mobilnego komunikatora zdefiniował na nowo Snapchat.
Najważniejsze w nim jest „tu i teraz” –
przesyłane wiadomości mają z góry
założony okres dostępności dla adresatów. Podstawowy ich format bazuje
na zdjęciach uzupełnionych o krótkie
opisy lub odręczne przeróbki, oznaczenia na zdjęciu.

W 2014 roku w Polsce obserwowaliśmy biznesowy rozwój i profesjonalizację przestrzeni marketingowej kreowanej przez tzw. influencerów, czyli
najbardziej popularnych oraz wpływowych twórców treści w social media.
W efekcie na rynku wydawców i sieci
reklamowych zaczęły funkcjonować
wyspecjalizowane narzędzia i firmy
ułatwiające tworzenie i dystrybucję
treści, np. Lifetube lub Hash.fm.

Kluczowe kierunku rozwoju
Biorąc pod uwagę dotychczasowy rozwój rynku oraz obserwowane trendy,
można wskazać następujące kierunki rozwoju.
Umocnienie Real Time
Social Media Marketing

Social media stanowią kanał szczególnie atrakcyjny dla tzw. Real-Time Marketingu poprzez szybką możliwość interakcji i powielania przekazu dalej.
Dobrze zbudowany komunikat reklamowy ma szansę żyć dalej w świadomości użytkowników, którzy oznaczają interesujące dla nich treści, dzielą się

User generated content (treści tworzone przez użytkowników) i brand
generated content (treści tworzone
przez markę) silniej wzmacniane będą
treściami wideo, których publikacja
wykroczy poza popularne vlogi czy
własne kanały YouTube. Przykładem
są nowe formaty takie jak: cinemagram lub Vine.
Personalizacja i profilowanie
przekazu ważniejsze niż
szeroki zasięg

W 2015 roku dominować będzie koncentracja na konkretnym typie użytkownika, do którego marketer będzie
chciał skierować przekaz. Jego personalizacja przełoży się na większą
efektywność prowadzonych działań.
Sami użytkownicy odbiorą przekaz
reklamowy jako mniej inwazyjny, gdyż
zawarte w nim treści będą dla nich interesujące, co finalnie przełoży się na
ich większe zaangażowanie.
1. Global digital statistics 2014.
2. Shareaholic, Social Media Traffic Report.
3. Megapanel PBI/Gemius, za: Wirtualnemedia.pl.
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WIDEO
ONLINE
AUTOR:
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zauważyli duży potencjał w reklamie
wideo i coraz chętniej powiększają
powierzchnię reklamową tworząc materiały AV, jak również uruchamiając nowe witryny. Takie zachowanie
zwiększa różnorodność już bogatej
oferty wideo na polskim rynku. Przekłada się to na potencjał zasięgowy,
a co za tym idzie – na coraz większą
oglądalność materiałów wideo online
w Polsce, która w roku 2014 przekroczyła 17 mln osób miesięcznie.

 Co roku potencjał zasięgowy wideo online wzrasta.
W przedziale wiekowym 16-24 lata przegonił już TV.
 Wydatki na cyfrową reklamę wideo wciąż rosną –
w 2014 roku osiągnęły już prawie 200 mln zł.
 W ostatnim czasie widać rozwój takich aspektów wideo
online jak targetowanie kampanii czy zakup reklam
w formie aukcji (programmatic buying). Obserwowana
jest także rosnąca liczba odsłon na urządzeniach
mobilnych oraz coraz większa interakcja.
Potencjał
zasięgowy wideo
W ostatnich latach zauważa się wyraźną zmianę sposobu oglądania treści wideo przez Polaków, którzy coraz
więcej czasu spędzają na oglądaniu
materiałów AV w internecie. Dotyczy
to nie tylko komputerów stacjonarnych czy laptopów, ale także wszystkich urządzeń mobilnych oraz telewizorów typu Connected TV. Wideo

można teraz oglądać w dowolnym
miejscu i na dowolnym urządzeniu
z dostępem do sieci. Nie trzeba czekać tydzień na kolejny odcinek ulubionego programu, zamiast tego jednorazowo można obejrzeć cały sezon.
Szczególnie sprzyja temu stale rosnąca szybkość transmisji danych poprzez łącza internetowe oraz spadające ceny transferu na urządzeniach
przenośnych. Wydawcy internetowi

Warto jednak podkreślić, że wideo
w internecie konsumowane jest głównie przez osoby młodsze. Widać to
wyraźnie, gdy porówna się zasięg miesięczny danego medium. Dla przykładu, osoby w wieku 16–24 lata po raz
pierwszy w historii, w skali całego
roku 2014, oglądały więcej materiałów wideo w internecie niż w telewizji, w standardowy sposób. Oznacza
to, że młodzi preferują swobodny
dostęp do treści zamiast linearnego,
który proponuje telewizja.
Należy zauważyć, że w ciągu kilku najbliższych lat osoby ze wspomnianego
przedziału wiekowego staną się główną grupą docelową większości kampanii reklamowych. Będzie to miało

WYK.1 Średni miesięczny zasięg TV oraz wideo online w Polsce
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ŹRÓDŁO: Opracowanie własne na bazie danych Gemius i Nielsen Audience Measurement; 2015-2017: estymacja.
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WYK.2 Średni miesięczny zasięg TV oraz wideo w internecie dla osób w wieku 16-24 (%)

100%

94%
90%

80%

78%

93%
81%

93%
85%

92%
87%

91%

92%

91%

88%

93%
85%

93%

TV
Wideo online

81%

70%

60%

50%
2010

2011

2012

2013

2014

2015*

2016*

2017*

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne na bazie danych Gemius i Nielsen Audience Measurement; 2015-2017: estymacja.

znaczenie przy podejmowaniu decyzji dotyczących sposobu planowania
kampanii multiscreeningowych.

Ciągły wzrost wydatków
na reklamę wideo
Wzrost oglądalności wideo w internecie powoduje zwiększone zainteresowanie formatami reklamowymi przy
treściach AV. Dlatego m.in. powstaje
bardzo wiele publikacji edukacyjnych

na ten temat, wydawcy chętnie dzielą się swoimi spostrzeżeniami i analizami, firmy badawcze udostępniają coraz więcej możliwości pomiaru,
a domy mediowe zmieniły podejście
do kampanii telewizyjnych i mówią
coraz częściej o kampaniach wideo. To
wszystko tworzy podaż, która dzięki
edukacji reklamodawców przekłada
się na bardzo duży popyt. Dziś wiemy, że reklama wideo w Polsce rośnie

dynamicznie i wciąż ma bardzo duży
potencjał. W ostatnich latach zauważono zdecydowany wzrost wydatków
na ten format reklamowy. Podobne
wnioski dotyczące rynku reklamy wideo w 2014 roku znalazły się w badaniu IAB Polska/PwC AdEx.
W skali całego roku wartość wydatków
na reklamę wideo wyniosła 195 mln zł,
powiększając się przy tym o kolejne
REKLAMA
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WYK.3 Wartość (mln) i udział (%) wideo w torcie
reklamowym online
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27 mln zł z dynamiką rok do roku na
poziomie 16%. Liczby te odzwierciedlają ugruntowaną pozycję wideo
online w Polsce oraz duży potencjał
tkwiący w tym formacie. Nie jest on
już nowością, stąd niższa dynamika, jednak jego wartość cały czas rośnie, a udział w wydatkach w całym
internecie w 2014 roku był najwyższy w historii i osiągnął 7,5%. Wideo online rośnie szybciej niż cała reklama internetowa (+7,2%), a lepszy
wzrost notuje jedynie reklama mobile (+122%) oraz reklama w social
media (+33%). Wyniki te wskazują
potencjał drzemiący w tej formie reklamowej. Utrzymując dynamikę na
podobnym poziomie w 2015 roku,
wydatki na wideo w internecie mogą
przekroczyć wartość 225 mln zł.
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Najbardziej popularnym formatem
reklamowym wideo jest reklama typu
instream, która stanowi ponad 90%
wszystkich wydatków. Obejmuje ona
następujące formaty:
	preroll (reklama przed materiałami wideo),
	midroll (reklama w trakcie materiału wideo; oglądany materiał
jest przerywany i w jego miejsce
pojawia się reklama),

	postroll (reklama po materiale
wideo).
Wraz ze wzrostem popularności tego
formatu rośnie też zainteresowanie
pozostałymi typami reklamy, które są
z nim powiązane. Jednym z przykładów jest video-in-banner (połączenie
wideo z klasyczną reklamą banerową).

Dalszy rozwój wideo online
Reklama wideo w Polsce – pod względem budżetów reklamowych, zasobów dostępnych wydawcom (inventory) oraz jakości prezentowanej
oferty – powoli staje się reklamą nasyconą. Świadomość benefitów płynących z jej korzystania jest znana
wielu reklamodawcom, co przejawia
się w poszukiwaniu nowych form rozliczeń kampanii wideo, choć wciąż
zdecydowanie dominującym sposobem zakupu jest model CPM (Cost
Per Mille – za 1000 wyświetleń), który stale się rozwija. Wraz ze wzrostem świadomości reklamodawców,
rosną także ich wymagania. Oczekują oni coraz nowszych rozwiązań
i ulepszeń modelu zakupu reklamy.
Jednym z głównych oczekiwań jest
możliwość kupowania reklamy skierowanej tylko i wyłącznie do wybranej

grupy docelowej, czyli tzw. targetowania kampanii. Z tego powodu coraz
więcej witryn próbuje dążyć do takiego rozwiązania, a reklamodawcy są
skłonni wykorzystywać dane, które
należą do nich (np. z CRM).
Powyższy trend jest także pochodną
oczekiwań reklamodawców dotyczących jednoźródłowego badania TV
i online, które pozwoliłoby w efektywny sposób rozdzielać budżety reklamowe między te media. Wyzwaniem są tutaj dane demograficzne,
do których marketerzy są przyzwyczajeni na podstawie doświadczeń
z dużym ekranem. Połączenie zasięgu
TV z precyzją wideo online w jednym
mianowniku spójnych danych wydaje
się być w przyszłości głównym motorem rozwoju wideo online. Dlatego
też na rynku powstają specjalne firmy czy też komórki firm już istniejących, które specjalizują się w tego
typu rozwiązaniach. Aby pomagać reklamodawcom w docieraniu do atrakcyjnych grup celowych potrzebne jest
nie tylko DSP z dostępem do inventory wideo, ale również Data Management Platform, które umożliwi
reklamodawcom odpowiednią segmentację oraz tworzenie wartościowych profili użytkowników (łączących dane reklamodawcy z danymi
demograficznymi). Dzięki takiemu
rozwiązaniu, emitując wideo, można
tworzyć profile unikalne dla każdego
reklamodawcy.
Kolejnym trendem, który wydaje się
być kluczowy w kontekście wideo jest
jego dynamiczna ekspansja na urządzenia inne niż desktopowe. Wpisuje
się to wyraźnie w rosnące zainteresowanie segmentem mobile, które jest
pochodną zachowań użytkowników
oraz oznacza swoistą rewizję podejścia do wideo – ze względu na specyfikę nośników mobilnych. Oferują
one dużo większą, a także osobistą
interakcję z użytkownikiem konsumującym treści, ale również wiążą się
z wyzwaniami takimi jak: spójność
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danych kampanii mobile i desktop,
mnogość urządzeń nie zawsze operujących na tych samych systemach
czy wciąż niesatysfakcjonująca jakość
i wielkość transferu danych w ramach
abonamentów telefonicznych, które poważnie ograniczają jakoś konsumpcji reklam i wideo mobile.

WYPOWIEDŹ EKSPERTA

Warto także zwrócić uwagę na dynamiczny rozwój różnych form interakcji
z konsumentem wideo. Temat rosnącego znaczenia interaktywnej reklamy porusza IAB w ramach swoich
struktur zachodnioeuropejskich oraz
amerykańskich.1 W Polsce większość
wydawców na rynku ma je w swojej
ofercie – mniej lub bardziej rozbudowane. Rozwiązania te są oparte na
zasobach własnych lub zewnętrznych
firm technologicznych czy sieci, które
specjalizują się w tego typu rozwiązaniach. Pod względem koncepcyjnym
wymagają one ze strony marketera
oraz agencji kreatywnej dużo większego zaangażowania. Sama implementacja jest natomiast zazwyczaj stosunkowo prosta i opiera się na łatwo
programowalnych modułach, natomiast kluczem jest właściwe ich dobranie, zgranie z komunikatem i maksymalnie efektywne wykorzystanie

Reklama wideo online znajduje się
w nowej fazie rozwoju. Możliwości,
jakie dają narzędzia programmatic nie tylko umożliwiają docieranie
do konkretnych grup celowych
definiowanych demograficznie,
ale również do użytkowników,
o których wiemy, że są zaangażowani w relacje z daną marką

TOMASZ KUISZ,
Xaxis Director,
Xaxis Polska GroupM

potencjału w kontekście celów kampanii. Brak przemyślanego pomysłu
w wykorzystaniu formy może bowiem owocować niesatysfakcjonującymi parametrami kampanii.
Podsumowując warto podkreślić, że
w przypadku tego typu komunikacji
należy zwrócić uwagę także na wymiary skuteczności kampanii inne
niż standardowe, takie jak choćby

(dzięki wykorzystywaniu m.in.
danych dostępnych tylko reklamodawcom). Co więcej, już teraz
można synchronizować emisje
online z reklamami w TV w sposób
zupełnie automatyczny. Dzięki
przetwarzaniu właściwych danych
można jasno określić, który użytkownik jest wartościowy z punktu
widzenia danego reklamodawcy
oraz odnaleźć go w obrębie wartościowej powierzchni reklamowej.
Mając właściwe narzędzia do dyspozycji, reklamodawcy po raz
pierwszy mogą w pełni spersonalizować swoją komunikację wideo.

CTR. Istotną zmienną powinny też
być np. czas spędzany z reklamą czy
tzw. engagement rate (liczba interakcji z formą w przeliczeniu na użytkownika, który zdecydował się poświęcić
jej uwagę). Dzięki takim działaniom
reklama wideo online cały czas może
ewoluować oraz proponować nowsze
rozwiązania.
1. http://www.iab.net/guidelines/508676/508767/ad_unit/risingstars#3
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 Marketerzy w końcu zrozumieli graczy,
że najważniejsze w grach marketingowych są gracz
i jego odbiór gry, nie zaś sam produkt. Ta zmiana
myślenia zaobserwowana w 2014 roku dobrze rokuje
kolejnym kampaniom.
 Gracze często nie wiedzą, że nimi są – dotyczy
to osób grających dla przyjemności (casual players),
w przeciwieństwie do tzw. hardcore gamers.
 Na polskim rynku gier w 2014 roku doszło do ważnej
zmiany – NK.pl znalazła się w portfelu Grupy Onet.pl.
Jesteś graczem?
To pytanie wielokrotnie padało w różnego rodzaju badaniach, również
w ciągu ostatniego roku. Każde z nich
jasno wskazywało, że nie tylko graczy
jest coraz więcej, ale również, że przejmują oni kolejne platformy (od PC,
poprzez dedykowane do tego konsole
zarówno stacjonarne, jak i przenośne,
po telefony i tablety). Wspomniane
pytanie dosyć często pojawia się też
podczas wszelkiego rodzaju prelekcji

i spotkań omawiających gry jako narzędzie marketingu – gracze coraz
częściej nie zdają sobie sprawy z tego,
że nimi są, co pokazuje jak intensywnie gry weszły w naszą codzienność.

Jakim narzędziem
marketingu stały się gry?
Marketing często jest utożsamiany
z „reklamą i promocją”, jednak gry
zajmują specyficzne miejsce wśród
narzędzi marketingowych. Wcześniej

WYPOWIEDŹ EKSPERTA
MICHAŁ GEMBICKI,
CEO,CDP.pl

Gry wideo stają się coraz ważniejszą częścią naszego życia. Grają
już prawie wszyscy, nawet (a może
przede wszystkim) te osoby, które
za graczy się nie uważają. Dlatego
też kreatywne sposoby dotarcia
do nich z różnymi produktami i usługami mają jak największy sens. Już
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wiele lat temu poprzez grę Burnout
Paradise z młodymi wyborcami
komunikował się Barack Obama,
a dzięki edycji URSUS gry Farming
Simulator wizualizacje ciągników
tej firmy były obecne na tysiącach półek sklepowych w całej
Polsce i w domach setek tysięcy
Polaków. Teraz, wraz z dynamicznym wzrostem rynku mobilnego,
a zarazem wciąż silną pozycją „tradycyjnych” gier komputerowych
i konsolowych, zainteresowanie
graczami ze strony marketerów
będzie z pewnością ogromne.

utożsamiane były wyłącznie z grami reklamowymi (tzw. advergames)
czy umieszczaniem reklam wewnątrz
gier (in-game advertising, product
placement), obecnie znajdują zastosowanie na innych polach – zarówno
jako narzędzie do wspierania promocji sprzedaży, jak i budowania świadomości marki czy wsparcia PR. Bardzo
dobrym przykładem są akcje prowadzone przez większość marek napojów będących w portfolio grupy Maspex Wadowice. Gry skierowane do
młodszego odbiorcy wykorzystują zabawę do wzmacniania wizerunku lub
poprzez kody załączane do produktów wpływają na aktywność zakupową aktywnych graczy. Dostępne są
one w serwisach społecznościowych
oraz tematycznych skierowanych do
najmłodszych takich jak: gry.pl czy
nk.pl. Zdając sobie sprawę ze sposobu wykorzystania mediów i platform
przez starszych użytkowników, proponowana zabawa opiera się nie na
stronie WWW, a na aplikacji mobilnej.
W tej formie marketingu warto naśladować wzorce – gry reklamowe najczęściej są oparte na największych
hitach lub grach „wiecznie” popularnych (jak klasyczny Tetris czy Pac-Man). Przykładem takich realizacji
jest produkcja Kapsel Run, która jest
mocno inspirowana jednym z hitów
2014 roku – Subway Surfers. Tak przygotowane gry – bazujące na popularnych mechanikach – stanowią przeważającą grupę wszelkich produkcji
reklamowych, stojąc obok edycji specjalnych popularnych gier. Polskim
przykładem może być m.in. marka
Skittles wykorzystująca w globalnej
kampanii grę Fruit Ninja. Kody QR
kierujące do gry były umieszczone
na opakowaniach produktu.

Zrozumienie graczy
Realizacje bazujące na znanych tytułach lub działające w kooperacji
z nimi wskazują na znajomość źródła
sukcesu gier reklamowych. W polskich kampaniach marketingowych
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opierających się na grach widoczne
jest zrozumienie graczy, jednak szczególnie zauważalne jest to w kampaniach zagranicznych. Z przekazem
reklamowym najlepiej jest dotrzeć
w czasie, gdy gracz ma motywację do
zaangażowania się w grę. Wykorzystane naturalnych aktywności graczy,
miejsc grania i czasu dogodnego dla
nich – to dominujący trend w planowaniu i dostarczaniu rozrywki z domieszką reklamową w ostatnim roku.
Przykładem mogą być dwie ciekawe
kampanie – linii lotniczych Air France
oraz organizacji pozarządowej World
Wide Fund for Nature.
Air France

Osobom, które czekały na lotnisku
przed dalekim lotem zaproponowano
zabawę. W poczekalni przed bramką
można było wygrać miejsce w kabinie nowej klasy business. Wystarczyło zagrać w prostą grę na tablecie lub
smartfonie i pokonać współpasażerów.
Taką zabawę o nazwie #UpgradeChallenge oraz ciekawą nagrodę zaproponowała linia Air France po wprowadzeniu zmian w swoich samolotach na
trasach azjatyckich. Gra ta skierowana
została do osób, które oczekując na
lot najprawdopodobniej w tym czasie
używałyby telefonu lub tabletu w inny

Ponad 50% polskich internautów
wymienia granie online wśród
najczęstszych aktywności w sieci.
sposób niż darmowe podniesienie jakości podróży.
World Wide Fund for Nature

Kolejną sytuacją, w której niejednokrotnie gracz pozostaje sam ze sobą
jest aktywność fizyczna – a szczególnie wyjątkowo modne w ostatnim czasie bieganie. Trend ten wykorzystuje
akcja WWF pod nazwą WWF Tiger
Challenge #Run4Tiger. Biegacze korzystający z takich aplikacji jak: RunKeeper, MapMyRun czy Strava mogą
porównywać swoją wydajność do aktywności jednego z nielicznych już na
naszej planecie tygrysów syberyjskich.
Aktualna pozycja i trasa, którą przemieszcza się tygrys jest dostępna na
stronie run4tiger.com, a każdy chętny
do „ścigania się z nim” może przyłączyć się do rywalizacji poprzez dostępne na stronie aplikacje.

Kierunki rozwojowe
Wyniki badań publikowane w ciągu
ostatniego roku jasno wskazują na
stabilny wzrost liczby graczy, jednakże

nie jest on już tak dynamiczny jak
w poprzednich latach. Osoby grające są aktywne prawie we wszystkich
grupach wiekowych, nie ogranicza ich
miejsce zamieszkania, a coraz mniej
także status materialny. Większość
z nich nie zdaje sobie sprawy, że jest
graczami. Szczególnie dotyczy to osób
grających dla przyjemności (casual
players), które jako „gracza” definiują
osobę, dla której gry stanowią bardzo
ważny element życia (tzw. hardcore
gamers). Taka percepcja jest korzystna dla reklamodawców - gracze nie postrzegają czasu spędzonego z aplikacją
jako gry, tylko jako mile spędzony czas.
Wśród kierunków rozwojowych rynku warto także wspomnieć o przejęciu
NK.pl – największej lokalnej platformy gier online – przez Grupę Onet.pl.
Obecnie nie są znane plany jej rozwoju, ale to jedno z podstawowych źródeł dochodu NK zapewne będzie dalej
rozwijane po pełnym przejęciu serwisu. To z kolei może zwiastować zmiany
i konsolidację rynku gier w Polsce.
REKLAMA
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 Niemal wszyscy polscy internauci (97%) korzystają
z poczty elektronicznej. Przekłada się to na ogromny
zasięg komunikacji marketingowej opartej na tym
kanale.
 70% polskich internatów sprawdza pocztę każdego
dnia. W czołówce najbardziej popularnych dostawców
dominują polskie serwisy, choć wśród darmowych kont
pocztowych rośnie udział Gmaila.
 Rynek e-mail marketingu w Polsce utrzymuje się
na podobnym poziomie jak w latach poprzednich –
jego wartość oscyluje wokół 120 mln zł rocznie.
Rynek usług e-mail
marketingowych
Rok 2014 nie przyniósł specjalnych
zmian ani nowości na rynku usług
e-mail marketingowych w Polsce. Ten
format wciąż pozostaje najbardziej popularną formą komunikacji wśród polskich internautów. Jak wynika z badania przeprowadzonego w kwietniu
2014 roku przez Interaktywny Instytut Badań Rynkowych (IIBR), z poczty
elektronicznej korzysta 97% polskich
internautów. Co więcej – z raportu Radicati „Email Statistics Report 20152019” wynika, iż e-mail jako forma
komunikacji cały czas rozwija się i nic
w najbliższym czasie nie powinno
tego trendu zmienić. W 2015 roku na
świecie ma być 2,6 mld użytkowników poczty elektronicznej, a do końca
2019 roku liczba ta wzrośnie prawdopodobnie do 2,9 mld. Według badania
IIBR 70% polskich internautów sprawdza pocztę każdego dnia.
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Analizując rynek warto również zacytować badanie Gemius z grudnia
2014 roku, zgodnie z którym 70%
polskich internatów korzysta z popularnych skrzynek pocztowych takich

dostawców jak: Grupa Wirtualna Polska (WP Poczta i o2 Poczta), Onet,
Interia oraz Gmail. Według badania – najwięcej internautów korzysta z poczt Grupy Wirtualna Polska –
odwiedza je ponad ¼ użytkowników
sieci (5,8 mln). Na drugim miejscu
pod względem popularności znajduje się poczta Gmail (5,1 mln), zaś na
trzecim – poczta Onet.pl (4,4 mln).
Warto jednocześnie zwrócić uwagę,

E-mail marketing
Forma marketingu internetowego bazująca na wykorzystaniu
poczty elektronicznej. Jest to
jedna z najstarszych form komunikacji marketingowej w internecie. Zasadniczo działania e-mail
marketingowe można podzielić
na dwie kategorie – z jednej
strony jest to prowadzenie wysyłek (newsletterów, mailingów)
do baz własnych firmy, z drugiej
natomiast – wykorzystanie baz
zewnętrznych (należących np.
do portali i innych serwisów internetowych) oraz realizowanie mailingów na zlecenie marketera
przez właścicieli baz danych.

iż w ciągu ostatnich 5 lat liczba internautów korzystających z najpopularniejszych polskich serwisów pocztowych uległa zmniejszeniu, podczas
gdy Gmail odnotował wzrost zasięgu
z 17 do 24%. Jest to ważne z punktu
widzenia współczesnego marketera,
gdyż Gmail stawia olbrzymie wyzwanie przed koderami mailingów i newsletterów – nie obsługuje on bowiem
sporej części treści HTML/CSS co
sprawia, iż graficzna kreacja maila
może być uszczuplona w stosunku
do innych dostawców poczty.

Podsumowanie 2014 roku
Wartość rynku e-mail marketingowego w Polsce od kilku lat utrzymuje
się na podobnym poziomie oscylując
wokół 120 mln zł rocznie. W stosunku do roku poprzedniego odnotowano minimalny spadek wydatków na poziomie -4,7% (IAB Polska/
PwC AdEx). Wynik ten spowodował,
iż udział e-mail marketingu – wobec
wciąż rosnącego tortu reklamowego
online – zanotował spadek z poziomu 5,2 do 4,6% w całości wydatków.
Komunikacja do baz własnych

W 2014 roku średni wskaźnik open
rate (oznaczający liczbę otwartych
maili w stosunku do tych wysłanych)
wyniósł 18,43%, przy czym należy
pamiętać, że wskaźnik ten nie obrazuje 100% otwartych maili, co jest spowodowane ograniczeniami technicznymi programów pocztowych. Jest to
wynik niemal o 3 punkty procentowe
niższy niż w roku 2013. Spadek ten
wynika zapewne z faktu zwiększonej
liczby średnio otrzymywanych maili
przez statystycznego polskiego internautę. Średni wskaźnik CTR (liczba
maili, które miały co najmniej jeden
kliknięty link w stosunku do liczby
wysłanych wiadomości) w 2014 roku
wyniósł 5,73%, co jest gorszym wynikiem w stosunku do roku poprzedniego o niecałe pół punktu procentowego.
Ostatni rok nie przyniósł zmiany
w zakresie preferencji marketerów
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dotyczących dni najchętniej wybieranych do realizacji kampanii e-mail
marketingowych. W 2014 roku najpopularniejszymi dniami na realizację tego typu akcji okazały się wtorek
oraz środa. Jednocześnie, analizując
wolumen wysyłanych maili, najwięcej korespondencji marketingowej
otrzymują polscy internauci w poniedziałki i środy.
Z punktu widzenia odbiorców komunikacji do baz własnych w 2014 roku
nastąpiły dwie znaczące zmiany. Po
pierwsze coraz więcej internautów
otwiera komunikację marketingową
na urządzeniach mobilnych – w grudniu 2014 roku ponad 15% wszystkich
e-maili marketignowych zostało otworzonych na smartfonach i tabletach.
Fakt ten zaczyna znacząco wpływać
na strategię komunikacji marketerów,
którzy powinni w nadchodzącym roku
zmienić sposób przygotowania kreacji maila tak, aby wyświetlał on się

WYK. 1 Wartość (mln) i udział (%) e-mail marketingu
w torcie reklamowym online
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poprawnie na urządzeniach mobilnych. Jednocześnie z badań IIBR wynika, że w 2014 roku o niemal 100%
wzrosło wykorzystanie tabletów do
sprawdzania poczty elektronicznej.
Należy w tym miejscu wyraźnie odróżnić odczytywanie poczty na urządzeniach mobilnych od sprawdzania
maili marketingowych (newslettery,
mailingi itp.) na tychże urządzeniach.

WYK. 2 Wykorzystanie poczty e-mail w urządzeniach
(wśród najczęstszych aktywności online)
88%

PC
Smartfon

36%

Tablet

31%
0%

20%

Komunikacja
do baz zewnętrznych

Mailing reklamowy do baz portali
oraz baz zewnętrznych nadal jest dominującą formą e-mail marketingu,
jeśli chodzi o jego udział w budżetowym torcie. Ogromną zaletą takich
wysyłek jest różnorodność aktywności reklamowych, jakie można dzięki
nim przeprowadzić. Wydawcy internetowi dysponują dużą bazą użytkowników (suma aktywnych kont Interii,
o2, Onetu i WP to niemal 20 mln), co
pozwala na wysyłkę masową budującą
duży zasięg w krótkim czasie.
Dostawcy wysyłek mailingowych coraz bardziej rozwijają swoją ofertę
bazując na danych demograficznych
oraz behawioralnych i wykorzystując je do generowania wysoce stargetowanych przesyłek reklamowych.
W ostatnim roku część dostawców
poczty wprowadziła dodatkowe narzędzia wzbogacające usługę wysyłki mailingu reklamowego. Jednym
z ciekawszych rozwiązań okazało się
„podświetlenie” danej wiadomości na
liście wszystkich pozostałych.

Co się zmieniło
i co będzie się zmieniać?
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W 2014 roku Gmail wprowadził usługę Inbox Gmail, która obecnie jest
dostępna tylko na prywatnych kontach. Łączy ona w sobie organizer oraz
klienta pocztowego i można traktować ją jako znaczące rozwinięcie „zakładek”, które Gmail wprowadził rok
wcześniej. Z punktu widzenia marketera najważniejsze jest to, iż – aby
móc skutecznie komunikować się ze

40%

60%

80%

100%

ŹRÓDŁO: IAB Polska Mobile 2014'Q4, OPI/PBL.

„ZWRÓĆ UWAGĘ”
Warto pamiętać, iż wskaźniki Open Rate i CTR liczone przez polskich
dostawców systemów do e-mail marketingu zazwyczaj są niższe niż te
podawane przez zagraniczne narzędzia. Wynika to z faktu, iż w Polsce
jako mianownik brana jest liczba wysłanych maili, a nie – jak w zagranicznych systemach – liczba dostarczonych maili. Należy także wziąć
pod uwagę, że wskaźnik CTR proponowany przez systemy do e-mail
marketingu jest liczony inną metodą niż ten podawany przez portale.

WYPOWIEDŹ EKSPERTA

Mimo zapowiadania od kilku
już lat końca ery e-maila, ten
ma się całkiem dobrze. Ta część
marketingu rozwija się i podąża
za rynkiem tworząc nowe rozwiązania takie jak np. marketing

automation, który nie jest niczym
innym jak e-mailem łączącym
dane z różnych źródeł. Obecnie
nikt już nie myśli spamowaniu,
czyli o wysyłaniu zasięgowych
mailingów bez wcześniejszych
testów A/B, segmentacji
i profilowania użytkowników.
Dobrze zarządzana baza własna jest dla mnie najtańszym
i jednocześnie najbardziej
efektywnym źródłem docho
dów w e-commerce.

swoimi odbiorcami – będzie musiał
on odejść od komunikacji generycznej w stronę komunikacji wysoce angażującej czytelnika. Nie dotyczy to
jedynie użytkowników poczty Gmail,
ale także – a może przede wszystkim –
o dostarczalność maili. W 2014 roku
Gmail po raz pierwszy oficjalnie zapowiedział, że filtry antyspamowe
będą miały wpływ nie tylko na wygląd wiadomości i jej treść (analizowaną dotychczas przez algorytmy),

ale przede wszystkim na efekt, jaki
osiągnie marketer. Im więcej osób
będzie czytało i klikało w maile wysyłane z danego adresu, tym łatwiej będzie im znaleźć się w folderze „inbox”,
a nie folderze „oferty” czy „spam”. Co
więcej, inni zachodni dostawcy poczty zaczynają deklarować podobne
zmiany. Jest to więc już tylko kwestią czasu, gdy zmiany te wprowadzą
również polscy dostawcy skrzynek
pocztowych.

RAFAŁ SZYMAŃSKI,
Digital Trade Marketing
Manager CEE Philips
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CONTENT
MARKETING
AUTOR:
BARBARA STAWARZ
WSPARCIE
MERYTORYCZNE:
GRUPA ROBOCZA
IAB CONTENT
MARKETING

 ziałania content marketingowe profesjonalizują się.
D
W IAB Polska powstała grupa robocza zajmująca
się tym obszarem. Pierwszym efektem jej pracy jest
Przewodnik CM, który definiuje obszary dotąd często
mylnie nazywane.
W agencjach reklamowych i interaktywnych
powstają oddzielne komórki zajmujące się content
marketingiem. W firmach zaś coraz częściej
pojawiają się stanowiska content i community
managerów.
Najwięksi wydawcy dostosowują swoje
strony do reklamy natywnej i publikowania
treści, a nie do najpopularniejszych do tej pory
placementów reklamowych.
Treści serwowane są w formie dostosowanej
do urządzeń mobilnych. W przyszłości micro
treść będzie uwzględniana w strategiach content
marketingowych (np. treść na smart watch).
W kampaniach reklamowych pojawiają się
blogerzy – twórcy treści, amatorzy.
„ZWRÓĆ UWAGĘ”
Najważniejszą kwestią w przypadku stosowania content marketingu
przez firmy jest takie ujęcie swoich działań, by treści odpowiadały
potrzebom grupy docelowej, wpisywały się w proces zakupowy,
a tym samym realizowały cele biznesowe firm. Samo tworzenie
treści nie jest jeszcze content marketingiem. Z tym drugim mamy
do czynienia w sytuacji, gdy plan wydawniczy jest dopasowany
do tzw. person, insightów konsumenckich, ale również strategii
komunikacji marki.
Przy budowie strategii content marketingowej należy uwzględnić
trzy obszary obecności firmy w internecie — media paid (reklama),
owned (kanały własne – strona WWW czy profil w społecznościach)
oraz earned. Stosowanie inbound marketingu, czyli procesu przyciągania użytkowników treściami, by następnie konwertować ich
w klientów i nadal dostarczać im wartość w postać treści, to właśnie
klucz do sukcesu w content marketingu.
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Content Is King –
przewodnik content
marketingu
W roku 2014 IAB Polska wydał przewodnik dotyczący content marketingu. Jego publikacja to efekt zarzucania konsumentów każdego dnia tak
dużą (i wciąż rosnącą) liczbą informacji, że nie są oni w stanie uważnie
odbierać każdej z nich. Mniej lub bardziej świadomie nauczyli się więc selekcjonować konsumowane przekazy,
ograniczając w ten sposób otaczający
ich szum informacyjny, jednocześnie
ułatwiając sobie przyswojenie tych
treści, które uważają za istotne. Z badań AOL i Nielsen opublikowanych
w 2012 roku wynika, że użytkownicy
internetu codziennie dzielą się blisko
30 mln treści, które uważają za warte
uwagi swojego środowiska.
Kluczowym wyzwaniem dla marketerów staje się zatem umiejętne zarządzanie procesem tworzenia oraz
dystrybucji treści marketingowych,
aby dotarły do precyzyjnie zdefiniowanych grup odbiorców oraz przełożyły się na realizację celów strategicznych związanych z wizerunkiem i/lub
sprzedażą. Jak pokazują wyniki sondaży przeprowadzonych wśród marketerów z Europy Zachodniej, już teraz koncentrują oni swoje wysiłki na
adaptacji działań CM w swoich organizacjach oraz na zwiększaniu budżetów alokowanych w promocję treści.
Znaczenie i wartość CM dla marek
podkreśla fakt, że aż połowa marketerów (raport Hubspot, 2014) deklaruje zwrot z inwestycji w ten rodzaj
aktywności. Wysoka dynamika zmian
zachodzących w obszarze marketingu,
public relations i mediów społecznościowych sprawia, że trudno dziś mówić o każdym z nich osobno. Biorąc
pod uwagę rosnący chaos informacyjny, stopniowo malejącą uwagę i zaangażowanie konsumentów oraz wzrost
samoświadomości ich zachowań w internecie, wszelkie działania związane
z dystrybucją treści marketingowych
łączą się w zintegrowane prowadzenie
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WYK. 1 W
 zrost wskaźników kondycji marek w procesie zakupowym
pod wpływem różnego rodzaju treści
recenzje użtkowników

treści własne marki

6%

chęć
zakupu

zainteresowanie
produktem

8%

8%

treści eksperckie

11%
10%
12%
10%

znajomość produktu

8%

0%

5%

15%
10%

15%

ŹRÓDŁO: Nielsen/inPowered, MediaLab – The role of content in the consumer decision making process, marzec 2014.
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PRZYKŁADOWE CELE
CONTENT MARKETINGU
wzrost ruchu,
	budowa świadomości marki,
	budowa pozycji eksperta,
	zaangażowanie użytkowników,
	wzrost satysfakcji klientów,
	wzrost lojalności,
	pozyskiwanie wyznawców
marki.

PRZYKŁADOWE
WSKAŹNIKI POMIARU
odwiedziny
(strony, bloga, fanpage’a),
zaangażowanie (czas,
komentarze, udostępnianie),
konwersja (odwiedzin na leady, leadów
na sprzedaż, pobrania).
dialogu z konsumentami, kreowanie
pożądanego wizerunku marek, a także subtelne promowanie idei oraz
przekazów, z jakimi organizacje pragną dotrzeć do swoich kluczowych
odbiorców.

Content marketing
w budżetach firm
Na branżowych konferencjach, ale też
w mediach, słowo content pojawia
się coraz częściej. Co więcej, obecnie
dziś już nie samo content, a właśnie
content marketing, czyli strategiczne
podejście do treści, które mają realizować cele biznesowe firmy. Badanie PBI

oraz Digital One (Content Marketing
w Polsce) zrealizowane w 2014 roku
również pokazuje ogromne zapotrzebowanie ze strony konsumentów na
wartościowe treści. Na świecie sukcesywnie rosną budżety przeznaczone
na ten sektor:
	
58% marketerów B2B i 60% B2C
zwiększyło budżet na content
marketing w 2014 roku (CMI/
MarketingProfs).
	
78% CMO wierzy, że dopasowany content to przyszłość e-marketingu (MarketingProfs).
	
Ponad 90% marketerów przyznaje, że wykorzystuje content
marketing (e-Strategy Trends).
Jeśli spojrzymy na popularność narzędzi cyfrowego marketingu na świecie,
to poprzedni rok zdecydowanie należał do content marketingu. Rosnąca
świadomość marketerów w zakresie
konkurowania treściami w internecie sprawia, że content marketing
pojawia się coraz częściej również
w polskich firmach jako oddzielny
brief na działania. Świadome wykorzystywanie serwisów społecznościowych, blogów firmowych czy wizualnych form treści przynosi firmom nie
tylko zwrot z inwestycji, ale przede
wszystkim buduje wizerunek, lojalność oraz zaufanie.

Firmy i użytkownicy
w tandemie
Bez względu na branżę, wspólnym
mianownikiem jest tworzenie treści

Kluczowym wyzwaniem dla marketerów
staje się zatem umiejętne zarządzanie
procesem tworzenia oraz dystrybucji treści
marketingowych, aby dotarły do precyzyjnie
zdefiniowanych grup odbiorców oraz przełożyły
się na realizację celów strategicznych
związanych z wizerunkiem i/lub sprzedażą.
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i budowanie społeczności wokół marki. Szczególne znaczenie ma właśnie
społeczność, bo treści generowane
przez użytkowników (tzw. UGC –
User Generated Content) mogą być
tworzone w kierunku wyznaczanym
przez markę. Świadome angażowanie odbiorców do tworzenia treści
(earned media) tworzy narrację dla
marek.
Wśród narzędzi content marketingowych w 2014 roku największe znaczenie miały treści multimedialne. Wideo
dostępne było w formie micro (np.
Vine), w formach interaktywnych, ale
przede wszystkim pojawiło się wiele kanałów firmowych na YouTube.
Również twórcy treści wideo byli coraz chętniej zapraszani do działań
marketingowych. Sama vlogosfera
zaś profesjonalizowała swoje działania i stawiała na jakość.
Docenienie jakościowych treści to
pierwszy krok w budowaniu strategii
content marketingowych. Niemniej
ważna jest dystrybucja treści i ta właśnie została mocno dostrzeżona przez
marketerów w 2014 roku. Na polskim
rynku znalazły się również firmy wyspecjalizowane w dystrybucji treści
i kierowaniu wartościowego ruchu,
np. do tekstów poradniczych publikowanych na stronach największych
serwisów internetowych.

Znaczenie ROI
Największym wyzwaniem dla osób
zajmujących się content marketingiem jest mierzalność. Treści, które
odpowiadają potrzebom konsumenta, budują markę, lojalność i wizerunek, ale także mogą mieć też pozytywny wpływ na działania SEO.
Wyzwaniem wciąż jednak pozostaje
mierzenie zwrotu z inwestycji. Z pewnością rozwój content marketingu
będzie niósł ze sobą zwiększenie roli
analityki w tym obszarze.
Treści będą coraz lepiej dopasowane do odbiorcy. Znaczenie context
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marketingu (właściwa treść kierowana do właściwej osoby w odpowiednim momencie i przez najlepszy, wynikający z kontekstu, nośnik) rośnie
wraz z coraz większą liczbą informacji
o użytkowniku. Sposób konsumowania treści na kilku ekranach jednocześnie zostaje wpisany w proces zakupowy, a to pozwala odpowiadać na
potrzeby potencjalnego klienta w najwłaściwszym momencie. Content
plus mobile to jedno z ważniejszych
zadań stojących przed content marketerami w najbliższej przyszłości.
W budowie strategii content marketingowej wyzwaniem pozostaje świadome definiowanie procesu zakupowego i budowanie person (sposób
segmentowania klientów). Te dwa elementy powinny determinować rodzaj
treści i kanały dystrybucji, a w efekcie
osiągać cele biznesowe strategii CM.

WYPOWIEDŹ EKSPERTA
BARBARA ŻBIK,
Content Marketing
Manager, CEE PayU

Jednym z kluczowych elementów
sukcesu firmy jest określenie
lub wypracowanie optymalnego
składu marketing mix. W erze
mobile, pokolenia millennials,
niemal galopujących zmian
w metodach konsumowania
treści, a równocześnie przy coraz
większych trudnościach w dotarciu do konsumenta (badania
pokazują, że użytkownicy coraz
częściej omijają wzrokiem reklamy,
co nie dziwi biorąc pod uwagę,

że według comScore średnio
widzą w internecie 1 700 banerów
reklamowych miesięcznie), na znaczeniu zyskuje optymalna kompozycja czwartego P, czyli promotion,
pozwalająca skuteczniej docierać
do docelowego odbiorcy. Ten zaś
oczekuje wartościowych treści,
poszerzających jego wiedzę
i angażujących. Co za tym idzie,
stopniowo zmienia się rola marketera, który dla utrzymania poziomu
efektywności swoich działań, musi
wejść w rolę wydawcy. Nic więc
także dziwnego, że coraz więcej
firm zwiększa udział content marketingu w ramach swojego marketing mix, a w firmach pojawiają się
stanowiska, a nawet działy zajmujące się content marketingiem.
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BADANIA
IAB POLSKA
AUTOR:
PAWEŁ KOLENDA

 W badaniu AdEx w raporcie za 2014 rok
po raz pierwszy urealniono wartość wydatków
reklamowych online w urządzeniach mobilnych.
 Kontynuowano dotychczasowe cykle badawcze
(IAB Polska Mobile, VideoExpert, Consumer
Journey Online, TV+WWW=Razem lepiej, WebTrack)
oraz zrealizowano nowe badania (E-handel w MŚP
i digitalSCOPE).
 W 2015 roku planowane są prace
nad wdrożeniem precyzyjnego monitoringu
wydatków reklamowych online.

NAGRODA „Highly Commended”
zdobyta przez badanie IAB Polska
„Prywatność w sieci” w konkursie
IAB Europe Research Awards w maju
2014 roku była sygnałem, że rola badań IAB Polska oraz rosnące kompetencje badawcze organizacji są coraz
wyraźniej dostrzegane na arenie europejskiej. W ogromnym stopniu jest
to zasługa badawczej grupy roboczej,
która aktywnie wspiera IAB Polska
we wszystkich inicjatywach, wspomaga swoimi zasobami oraz know-how
wybitnych ekspertów. Rok 2014 przyniósł kontynuację dotychczasowych
kluczowych projektów oraz nowe,
ważne badania.

IAB/PwC AdEx
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Sztandarowym projektem badawczym IAB Polska jest AdEx. To cykliczne badanie wartości wydatków na reklamę online, w którym biorą udział
wiodące firmy internetowe. Projekt
ten jest realizowany z PwC od 2007
roku, a jego wyniki stały się standardem rynkowym i są bazą innych analiz dotyczących wydatków reklamowych. Biorąc pod uwagę dynamiczny

rozwój rynku, w raporcie za rok 2014
urealniono wartość reklamy mobile,
dołączając do dotychczasowych danych, obejmujących głównie przychody reklamowe rodzimego rynku, szacunki przychodów globalnych graczy
(Google search, Facebook oraz YouTube), które w kategorii mobile były raportowane cząstkowo.

Wideo online
W odpowiedzi na zapotrzebowanie
rynku dotyczące szczegółów funkcjonowania rosnącego segmentu wideo online, w 2014 roku IAB Polska
ponownie zrealizował szereg badań
i analiz dotyczących tego formatu.
W pierwszej połowie roku powtórzono projekt z 2011 roku „TV+WWW=
Razem lepiej”. W ramach badania
przepytano prawie 5 tys. polskich internautów, aby przyjrzeć się szczegółowo różnym sposobom konsumpcji
treści AV w sieci. Ponownie zrealizowano także badanie B2B (IAB Polska/
Deloitte VideoExpert), w którym wzięły udział kluczowe podmioty dostarczające usługi VoD w Polsce. Udostępniły one swoje dane finansowe oraz

statystyki dotyczące oglądalności
i liczby materiałów udostępnianych
w sieci. Obok wyżej wspomnianych
analiz ponownie oszacowano wartość
rynku pirackiego. Na podstawie wyżej wymienionych badań w grudniu
2014 roku ukazał się kompleksowy
raport dotyczący statusu rynku wideo online, który był kontynuacją publikacji Harvard Business Review Polska z grudnia 2013 roku „Perspektywy
rozwojowe wideo online w Polsce”.

IAB Polska Mobile
W związku z ciągłym dynamicznym
rozwojem rynku urządzeń mobilnych
online (smartfony, tablety), w grudniu 2014 roku przeprowadzono po
raz kolejny projekt IAB Polska Mobile. Jest on realizowany od 2012 roku,
gdy podjęto decyzję o monitorowaniu
zachowań i preferencji użytkowników nowoczesnych urządzeń przenośnych. Badanie realizowane jest
metodą ilościową z zastosowaniem
techniki CAWI. Projekt pozwala na
obserwację penetracji urządzeń oraz
zmian dotyczących konsumpcji treści. Z najnowszego pomiaru wynika, że rozwiązania typu smart stają się istotnym kanałem konsumpcji
materiałów o charakterze rozrywkowym, wiedzotwórczym i społecznym.
Pełnią również rolę wspomagającą
w procesie zakupowym.

E-konsumenci –
Consumer Journey Online
W kwietniu 2013 roku IAB Polska
po raz pierwszy zrealizował badanie
„E-konsumenci – Consumer Journey Online (wpływ internetu na proces zakupowy produktów i usług)”,
inspirowane modelem McKinsey.
Jest to największy dotychczas zrealizowany tego typu projekt, w którym skupiono się na 17 kategoriach
produktów i usług – od typowo offline’owych (np. produkty spożywcze,
gastronomia), po kategorie mocno
związane z internetem (np. software czy multimedia). Projekt zrealizowano na dużej, reprezentatywnej
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próbie internautów w wieku 15+, która objęła 11 tys. wywiadów. Przybliżył
on perspektywę internautów na sieć
jako źródło informacji w procesie zakupowym. W 2014 roku powtórzono
pomiar, aby zmierzyć dynamikę kluczowych wskaźników zakupowych
oraz zapoczątkowano cykl comiesięcznych raportów, które są dedyko
wane konkretnym branżom. W tym

2013-2014 badanie było kontynuowane. W ramach projektu przebadano
20 kampanii reklamowych różnych
produktów i usług.

E-commerce w MŚP
W połowie 2014 roku IAB Polska przeprowadził badanie dotyczące e-sprzedaży z przedstawicielami biznesu
w sektorze MŚP (małych i średnich

Zdobyta w zeszłym roku nagroda jest
potwierdzeniem rosnącej roli badań
IAB Polska, a także kompetencji badawczych organizacji coraz wyraźniej
dostrzeganych na arenie europejskiej.
samym roku ukazały się opracowania dotyczące następujących branż:
leki, odzież, telekomy i kosmetyki.
Obecnie cykl ten jest kontynuowany
i znajdzie zwieńczenie w kompleksowej publikacji, która dotyczyć będzie
kluczowych wniosków marketingowych płynących dla różnych branż.

IAB/MEC WebTrack
W 2012 roku IAB Polska zrealizował
pilotaż projektu badawczego, którego
celem był pomiar efektywności wizerunkowej reklamy internetowej.
Skoncentrowano się w nim na wpływie reklamy online na wskaźniki zaangażowania. Badanie to miało na
celu przybliżenie marketerom narzędzi graficznej reklamy cyfrowej z perspektywy procesu zakupowego. Metodologię badawczą oparto na tzw.
tunelu zakupowym, czyli klasycznym
modelu marketingowym wychodzącym od znajomości marki i wiodącym
poprzez wskaźniki zaangażowania, aż
po chęć zakupu. Dzięki temu udało
się uchwycić wskaźniki istotne w procesie budowania sprzedaży i relacji
z klientem-konsumentem. W latach

przedsiębiorstw). Badanie zostało
przygotowane przez Grupę Roboczą
E-commerce w IAB Polska. Aby rozszerzyć perspektywę organizacji branżowej o zagadnienia, które mogą być
istotne i przydatne we wspieraniu
tego rynku z punktu widzenia organów państwowych, do współpracy
przy konstruowaniu badania zaproszono Ministerstwo Gospodarki. Wyniki badania przedstawione zostały
w raporcie „E-handel w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach”.
Pokazały one kluczową rolę edukacji
e-przedsiębiorców w dalszym rozwoju
tego rynku. W szczególności dotyczy
to znajomości zagadnień prawnych
oraz marketingowych.

Internet a gospodarka
W połowie 2014 roku PwC we współpracy z IAB Polska przygotował projekt, który posłużył do skwantyfikowania wpływu internetu na polską
gospodarkę. W ramach projektu zrealizowane zostały dwa badania (z firmami i internautami), które pozwoliły
m.in. określić wartość wydatków konsumpcyjnych (w tym e-commerce), jak

również wskazać skalę, mechanizmy
i potencjał wykorzystania zasobów
sieci przez polskie przedsiębiorstwa.
Wyniki badania, wzbogacone o analizy rynku online przeprowadzone
przez ekspertów członków Grup Roboczych IAB Polska znalazły się w raporcie „Wpływ internetu na gospodarkę w Polsce” wydanym w październiku
2014 roku we współpracy z Harvard
Business Review Polska.

digitalSCOPE
W ostatnim kwartale ubiegłego roku
IAB Polska przeprowadził badanie
w ośmiu krajach regionu Europy
Środkowo-Wschodniej, w tym również w Polsce. Jego celem było pogłębienie wiedzy na temat konsumpcji
mediów tradycyjnych i elektronicznych, usług online, a także roli internetu w procesie zakupowym. Model
badawczy zastosowany w tym projekcie został stworzony na podstawie rozwiązań, które zostały wcześniej przetestowane i z sukcesem
wykorzystane w lokalnych badaniach
IAB Polska takich jak „Mobile” czy
„E-konsumenci: Consumer Journey
Online”. Projekt został bardzo dobrze
odebrany przez marketerów w badanych krajach.

Dalsze perspektywy
W 2015 roku IAB Polska planuje kontynuację dotychczasowych cykli badawczych, a także realizację nowych
projektów będących zarówno inicjatywami grup roboczych (obecnie w trakcie przygotowań są projekty grup SEM
i Social Media), jak i badań, które są inspirowane potrzebami rynku, czy wynikają z udziału w międzynarodowych
projektach. Już w tej chwili rok 2015
przyniósł ciekawe publikacje oparte
na badaniach IAB Polska, a kolejne
wyróżnienie w postaci wzmocnienia
roli polskiego związku w Komitecie
Badawczym IAB Europe pozwalają
oczekiwać, że kolejne lata przyniosą
wiele ważnych projektów wspierających dalszy dynamiczny rozwój cyfrowego ekosystemu.
iab POLSKA
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MEGAPANEL
Najważniejsze
zmiany w badaniu

część witryny lub aplikacji, która jest Megapanel PBI/Gemius. W zeszłym
niezależna od wykonywanych akcji
roku podjęto decyzję o doprecyzowaNajistotniejszym wydarzeniem zwią- i treści (np. przewijania strony, korzy- niu tych zasad poprzez zmianę de
zanym z badaniem internetu w Polsce
stania z galerii, oglądania kolejnych finicji określającej, czym jest powiązanie efektywnej kontroli, tak aby była
jest niewątpliwie rozpisanie konkursu
materiałów wideo). Nowa definicja
na realizację badania polskiego inter- odsłony brzmi: „Odsłona – zdarzenie
zgodna z międzynarodowymi standarnetu (po raz pierwszy od powstania
pełnego przeładowania nową treścią dami rachunkowości (MSR).
standardu pomiaru witryn i aplikacji
zawartości strony w oknie przeglądarinternetowych Megapanel PBI/Ge- ki lub aplikacji z wyłączeniem kom- Nowe wskaźniki i zmienne
mius). W składzie komisji, która oce- ponentów statycznych, poprzedzo- Wychodząc naprzeciw rynkowi, PBI
niała oferty, oprócz przedstawicieli
ne każdorazowo intencjonalną akcją postanowiło również dodać nowe
PBI, znaleźli się także przedstawiciele
użytkownika, wynikającą z intencji wskaźniki do węzłów stream – „odrynku, domów mediowych, IAB Pol- pozyskania nowej treści, aktualizacji tworzenia zagraniczne ogółem” oraz
ska, SAR-u oraz sieci reklamowych. bieżącej treści lub skorzystania z no- „odtworzenia ogółem”.
We wrześniu 2014 roku zdecydowa- wej usługi.”
no, że w drugim etapie swoje oferty
Ponadto w definicji grup celowych
przedstawią cztery firmy: comScore, Na skutek wprowadzenia nowej de- uwzględniono zmienną „dochód goGfK Polonia, MillwardBrown i Gemius. finicji odsłony, w wynikach badania
spodarstwa domowego”. Dzięki tej
zdecydowano się na rozbicie wskaź- zmianie badanie internetu łatwiej
Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu
i podpisanie umowy na wykonywanie
nika odsłon krajowych niemobilnych
porównać z pomiarem oglądalności
badania w latach 2015-2019 przewi- na odsłony pełne (z przeładowaniem telewizji, operującym zmienną „dodziane jest na wiosnę 2015 roku.
wszystkich komponentów statycz- chód gospodarstwa domowego”.
nych) oraz odsłony częściowe (z przeNowa definicja odsłony
ładowaniem tylko niektórych kom- Plany na przyszły rok
Rada Badania Megapanel PBI/Gemius
ponentów statycznych).
Wiosną 2015 roku stanie się jasne, kto
zdecydowała także o zmianach w pozostanie wykonawcą badania będącemiarze odsłon na witrynach i w apli- Nowe zasady grupowania
go standardem pomiaru widowni inkacjach internetowych, niezależnie od W 2013 roku zmieniły się zasady wy- ternetowej w Polsce na najbliższe cztewykorzystywanych w nich technolo- kazywania powiązań efektywnej kon- ry lata. Zakres oczekiwań PBI dotyczył
gii. W nowej definicji odsłony wzię- troli przez różne podmioty wchodzące
czterech obszarów: obok standardoto pod uwagę tzw. komponent sta- w skład jednej grupy, czyli grupowania wego pomiaru witryn i aplikacji, nowe
tyczny, czyli graficzną i funkcjonalną witryn i serwisów w wynikach badania
badanie powinno obejmować także
stream, ruch na urządzeniach non-PC ze szczególnym uwzględnieniem
smartfonów i tabletów, jak również
Wiosną 2015 roku stanie się jasne, kto zostanie pomiar
post-buy. Wszystkie oferty
wykonawcą badania będącego standardem
dopuszczone do drugiego etapu zawierały kompleksowe i zgodne z oczepomiaru widowni internetowej w Polsce
kiwaniami PBI propozycje pomiaru
na najbliższe cztery lata. Pod uwagę brane
wskazanych obszarów. Decyzja o tym,
kto – na zlecenie PBI – będzie realizosą oferty czterech firm: comScore, GfK Polonia, wał
standardowe badanie internetu
MillwardBrown i Gemius.
w Polsce zostanie podjęta już po zamknięciu Raportu Strategicznego IAB
za rok 2014.
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MONITORING
INTERNETU
 Rozwój serwisów społecznościowych pozwala
na dokładniejsze analizy, w szczególności
interakcji użytkowników i zasięgu.
 Interakcja z klientem w sieci jest kluczowa
dla komunikacji marketingowej. Potwierdzają
to udane kampanie, także na polskim rynku.
 Obserwowane na rynku trendy wskazują
na monitoring obrazu i wideo jako analitykę przyszłości.
Rozwój monitoringu

Interakcja marki z klientem

2014 rok był dla monitoringu czasem
dość aktywnym. Zmiany w sposobie
pobierania danych, ich jakości, ilości
i dostępności poprawiły znacznie jakość samego monitoringu. Możliwość
zbierania dokładniejszych informacji
pozwala planować działania z poziomu samego narzędzia do monitoringu. Funkcje takie jak badanie zasięgu
czy pokazywanie interakcji z serwisów
społecznościowych znacznie ułatwiły
pracę marketerom. Duże znaczenie
ma też rosnąca liczba użytkowników
mediów społecznościowych – coraz
więcej osób, które jeszcze w 2013 roku
nie miały kont w tych mediach, zaczęło z nich aktywnie korzystać. To nie
tylko zwykli ludzie, ale również organizacje pozarządowe i pożytku publicznego. Zaskakują coraz aktywniejsze działania samorządów i polityków.
Zaobserwowali oni, że dzięki obecności w mediach społecznościowych
mogą być bliżej swoich wyborców,
a nawet budować nowy elektorat.
Mocno postawiono na social media
jako dodatkowy kanał komunikacji,
a także na wypuszczanie za pośrednictwem fan-page’a informacji, które
zamiast znaleźć się jedynie na stronie WWW, mają szansę trafić do szerszego grona.

Trend, na który warto zwrócić uwagę to interakcja marek z klientami.
Wiele firm przekonało się, że reklama i dbanie o wizerunek w internecie to nie tylko banery, ale również
dialog z konsumentem. Cieszy fakt,
że odbywa się on nie tylko na dedykowanych fan-page’ach, ale wszędzie,
gdzie mogą pojawiać się internauci. Dzięki temu marka daje poczucie
bycia blisko swoich klientów, a ci doceniają to, że jest ona „na ich poziomie” – stara się dostosować komunikację, mówić ich językiem. Może
to przynosić o wiele lepsze efekty
niż „suche” komunikaty reklamowe.
Wizerunek jest najważniejszy, warto
o niego dbać w każdym miejscu gdzie
są klienci – czy to będzie Facebook,
Instagram czy Twitter.
W zeszłym roku nie sposób było nie
zauważyć zintensyfikowanych działań marek na Twitterze i Instagramie.
Stale rośnie popularność obu tych
mediów, które wykorzystywane są
już nie tylko przez gimnazjalistów
(Instagram) czy polityków (Twitter).
Znaleźć tam można użytkowników
z odpowiednio zbudowanym zasięgiem, wiernymi fanami i wpływem
na swoich followers.

Doskonałym przykładem jednej z lepiej przygotowanych w zeszłym roku
kampanii opartych na monitoringu
jest Somersby#friendsie. Akcja, która
zaangażowała blogerów, influencerów
i działała w oparciu o monitorowanie
słowa #friendsie. Dzięki temu Sommersby docierało do osób, które na Instagramie wrzucały zdjęcia z nowym
smakiem piwa, wchodziło tam w interakcję i rozdawało nagrody. Cała kampania działała tylko w internecie i dzięki niej założenia sprzedażowe marki
zostały spełnione w ciągu czterech
miesięcy zamiast zakładanego roku.
To dobra prognoza na przyszłość.

MIKOŁAJ WINKIEL

Przyszłość monitoringu to badanie
obrazu i wideo. Coraz częściej bowiem użytkownicy korzystają z takiej formy komunikacji w internecie,
stąd ogromna popularność vlogerów
i youtuberów. W przyszłości to właśnie ten segment będzie miał najwięcej do powiedzenia, a podmiot który
zacznie monitorować wideo powalczy o palmę pierwszeństwa wśród
narzędzi do monitoringu.

WYPOWIEDŹ EKSPERTA
JAKUB PRÓSZYŃSKI,
autor Pijaru Koksu Blog

Użytkownicy mediów społecznościowych zostawiają w nich sporo
informacji. Możemy je wydobyć
poprzez narzędzia do monitoringu
internetu, ale prawdziwą wartość
stanowi coś innego – interakcja
z użytkownikami piszącymi o naszej
marce lub identyfikacja tego
„jak” o niej piszą. Dzięki zdobytym
informacjom firmy mogą tworzyć
komunikaty jeszcze bardziej
dopasowane do ich klientów
pod względem języka, tonacji
czy nawet doświadczeń.

iab POLSKA

raport IAB_68-69.indd 73

AUTOR:

73
20.05.2015 15:24

ROZDZIAŁ 3: ŹRÓDŁA WIEDZY I ROZWIĄZANIA DLA FIRM

ANALITYKA
INTERNETOWA
AUTOR:
PIOTR GUZIUR
WSPARCIE
MERYTORYCZNE:
TOMASZ
SIENKIEWICZ
MACIEJ
GAŁECKI

za zrealizowaną sprzedaż)
muszą stosować narzędzia
analityczne optymalizujące
wyświetlanie reklamy, dlatego
analityka rozwija się nie tylko
po stronie reklamodawcy.

Podsumowanie roku 2014

 Rośnie zainteresowanie analityką oraz inwestycjami
w profesjonalne i płatne narzędzia analityczne.
 W 2014 roku zorganizowano trzy duże konferencje
dotyczące analityki internetowej: Google Analytics
User Conference, Think Analytics oraz Blueffect.
 Coraz popularniejsze w optymalizacji Digital
Media-Mix stają się modele atrybucji konwersji
wielokanałowej oraz pomiar wieloplatformowy.
Rosnąca rola analityki

za kliknięcie) stosuje się dane
z systemów analityki i optymalizatory algorytmiczne,
	
wielu reklamodawców wymaga
poparcia wyboru mediów twardymi danymi i raportami o ich
skuteczności,
	
media i sieci reklamowe rozliczające się w modelu CPL (Cost
Per Lead – opłata za formularz
wypełniony przez internautę)
lub CPS (Cost Per Sale – opłata

Analityka internetowa staje się coraz
popularniejsza w planowaniu i optymalizacji mediów cyfrowych i reklamy online:
	
w planowaniu mediów coraz większą rolę odgrywają twarde dane,
	
kampanie reklamowe online
są optymalizowane na bieżąco
wg statystyk konwersji i ROI,
	
coraz częściej w licytacji
PPC (Pay Per Click – opłata

Na konferencji „Google Analytics Summit” ogłoszono moduł Enhanced
Ecommerce oraz nowe możliwości
dla użytkowników wersji premium.
Enhanced Ecommerce umożliwia lepsze śledzenie procesu zakupowego na
witrynie, skuteczności autopromocji,
partnerów afiliacyjnych oraz sposobu
wyświetlania list produktów. To niestety jedyna większa zmiana dla użytkowników darmowej wersji. Użytkownicy premium uzyskali natomiast
możliwość integracji Google Analytics z Doubleclick Campaign Manager
i Bid Manager służącym do zakupu
kampanii RTB/programmatic. Dużym
wydarzeniem było także wypuszczenie na rynek przez Facebooka adserwera Atlas. Jego największym atutem
jest wykorzystanie danych FB do identyfikacji użytkowników, zamiast opieranie się wyłącznie na cookies. Ma to
ogromne znaczenie w optymalizacji
wielokanałowej media-mix.

WYK.1 Wpływ liczby kontaktów z reklamą internetową
na spontaniczną znajomość marki i reklamy
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ŹRÓDŁO: IAB/MEC WebTrack.
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Silnym graczem na rynku globalnym
jest także Adobe Marketing Cloud.
Podczas „Adobe Summit” ogłoszono m.in. funkcjonalność Master Marketing Profile, która ma pomóc lepiej personalizować przekaz, a także
przedstawiono nowe możliwości Marketing-Mix Planning. Graczem wartym uwagi jest również IBM i jego rozwiązania Digital Marketing Analytics
& Optimization. W 2014 roku odbyły
się w Warszawie trzy duże konferencje poświęcone tematyce Web Analytics: „Google Analytics User Conference”, „Think Analytics” oraz „Blueffect”.
W każdej z nich uczestniczyło kilkaset osób, co świadczy o dużym zainteresowaniu tym tematem. Podczas
wielu innych konferencji zagadnienia
analityki były jednym z wiodących
tematów. Jesienią 2014 roku Google
ogłosił zniesienie opłat za egzaminy
Google Analytics Certified Individual. Ubiegły rok możemy więc śmiało
określić jako znaczący krok zarówno w rozwoju narzędzi, jak i edukacji w zakresie analityki internetowej.

Dokąd zmierza analityka
internetowa?
W 2015 roku można się spodziewać
dalszego rozwoju technologii adserwerowych umożliwiających optymalizację Digital Media-Mix na podstawie
pomiaru wielokanałowego i wieloplatformowego. Głównym celem jest
umożliwienie badania użytkowników,
a nie cookies. Facebook, Google i inne
firmy posiadające zarówno technologie reklamowe, jak i zarejestrowanych użytkowników mogą w tym celu
użyć identyfikacji użytkowników posiadających konta. Inne firmy będą
musiały zaoferować rozwiązania oparte na logowaniu się na stronie reklamodawcy, podobnie jak obecnie działa to w Universal Analytics.
Na rynku spodziewany jest dalszy
wzrost roli systemów Web Analytics
oraz ich znajomości. Znacznie bardziej
wykorzystywane będą dane (Big Data)
w codziennym podejmowaniu decyzji

WYPOWIEDŹ EKSPERTA
TOMASZ SIENKIEWICZ,
Chief Web Analyst,
T-Mobile

W 2014 roku widoczne było
rosnące zainteresowanie
tematem analityki internetowej
i optymalizacji konwersji. Zarówno
liczba ofert pracy dla analityków,
jak i frekwencja podczas imprez

branżowych typu „Think Analytics”
wskazuje, że firmy są coraz bardziej
świadome wagi mierzenia efektów
swoich działań w obszarze online.
Ważnym wydarzeniem było
również wypuszczenie modułu
Enhanced Ecommerce w ramach
narzędzia Google Analytics. Tym
samym GA jest wreszcie w pełni
dostosowane do mierzenia działań e-commerce, co wcześniej
było bolączką tej platformy
analitycznej.

„ZWRÓĆ UWAGĘ”
Narzędzia analityczne domyślnie opierają się najczęściej na modelu
Last Click przypisującym zasługę za wygenerowaną konwersję ostatniej
klikniętej reklamie. Konwersja najczęściej poprzedzona jest jednak wieloma kontaktami z reklamą (patrz: wykres). Konieczne jest zatem spojrzenie wielokanałowe i dobre zrozumienie procesu zakupowego.
Internauci coraz częściej stosują wiele urządzeń (multiscreening),
a tradycyjne narzędzia analityczne traktują ich wtedy jako nowych
użytkowników. W systemach analitycznych rozwijane są zatem możliwości rozpoznawania użytkowników z wielu urządzeń (w tym mobilnych).
W analityce internetowej nie powinno brakować modelowania ekonometrycznego stosowanego w mediach offline – jest to doskonałe
uzupełnienie niedoskonałych danych opartych o cookies.
Nie wszystko da się zmierzyć i nie należy polegać wyłącznie na podstawowych raportach systemów analitycznych – potrzeba głębszego
zrozumienia procesu decyzyjnego, zakupowego, modelowania,
uwzględnienia customer lifetime value, efektu ROPO i Halo, analiz
kohortowych, segmentacyjnych i innych, aby móc w pełni optymalizować e-marketing.

strategicznych, jak i taktycznych, np.
w licytacji stawek za kliknięcie w reklamy. Hasło przewodnie konferencji
Google Analytics 2014 „Data In Action”
stanowi wyzwanie dla analityków na
najbliższą przyszłość – nie wystarczy
zbierać dane i je posiadać, trzeba również opracować metodologię podejmowania decyzji na ich podstawie lub
posiadać narzędzia, które zautomatyzują te procesy.
W zakupie SEM i programmatic coraz większą rolę odgrywać będą tzw.
systemy Bid & Budget Management.
Na poziomie strategicznym wyboru

mediów i podziału budżetu coraz częściej zastosowanie znajdą systemy
wyliczające i rekomendujące optymalny media-mix wykorzystujące algorytmy predykcyjne i pomiar oparty
na wielu punktach styczności internauty z witryną i marką (touch points). W analityce rozwijać się będą
algorytmy predykcyjne pokazujące to,
co się prawdopodobnie stanie, a nie –
tak jak do tej pory – tylko to, co już
się wydarzyło. Systemy Web Analytics wychodzą także poza internet poprzez umożliwienie integracji z CRM
i pomiaru w placówkach sprzedaży
(np. za pomocą beaconów).
iab POLSKA
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AUTOR:
MARIUSZ KĘDZIORA

 Trendy w świecie oprogramowania wyznaczają
konsumenci, nie korporacje.
 90% nowo powstających aplikacji działa w chmurze.
 Internet Rzeczy potęguje zapotrzebowanie biznesu
na oprogramowania.
Software zmienia biznes
Słynne stwierdzenie Marca Andreessena mówiące, że „software pożera
świat” stało się motywem przewodnim niezliczonych prezentacji biznesowych. Przed czterema laty guru
cyfrowego biznesu i inwestor celnie zauważył na łamach „Wall Street
Journal”, że firmy programistyczne
wywracają do góry nogami modele
biznesowe wielkich korporacji. Andreessen nie miał na myśli dostawców rozbudowanych systemów do
zarządzania przedsiębiorstwami lub
instytucjami finansowymi. Wskazał
na firmy, które dzięki innowacji zaszytej w algorytmach swoich serwisów webowych ułatwiają życie milionom konsumentów. Od sklepów
internetowych, portali pośrednictwa

pracy, przez systemy rezerwacji usług
i diagnostykę medyczną. Znane marki takie jak: AirBnB, Uber, Netflix czy
Kickstarter to de facto firmy software’owe, które zrewolucjonizowały, innymi słowy „pożarły”, dominujące
dotąd schematy biznesowe. Każdy
potrafi wymienić wiele przykładów
usług i dóbr, z których korzystał jeszcze w minionej dekadzie, a dzisiaj
zastąpił je jakąś formą software’u.

Cloud pożera świat
Zjawisko „disruption” nie ominęło
branży software’owej. Chmura zniszczyła stary porządek w świecie oprogramowania. Według IDC 90% nowo
powstających aplikacji biznesowych
jest projektowanych w architekturze chmurowej. Dostawcy, którzy

Do niedawna odbiorcy korporacyjni decydowali
o kierunkach w jakich rozwija się software.
Dostawcy dopasowywali swoje strategie
do wymagań największych klientów. Dzisiaj
trendy w świecie oprogramowania wyznaczają
konsumenci i ich codzienne potrzeby.
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w przeszłości zlekceważyli ten trend,
teraz na gwałt próbują przenieść całe
portfolio aplikacji do modelu chmurowego. Jeśli tego nie uczynią, w ich
miejsce pojawią się zwinne firmy programistyczne, których historia nie
sięga dalej niż publikacja Andreessena w nowojorskim dzienniku.
Cloud ilustruje istotną zmianę na rynku oprogramowania. Rewolucja ta nie
zrodziła się w działach IT korporacji. Nadeszła ze strony biznesu. Jej
apostołami byli menedżerowie marketingu i sprzedaży, którzy szybko
zorientowali się, że dzięki chmurze
mogą pozyskać niezbędne do realizacji swoich celów usługi obliczeniowe, przestrzeń do przechowywania
danych, a przede wszystkim gotowe
profesjonalne aplikacje. Łatwiej, szybciej i bez pośrednictwa zespołów IT.
O ile duże przedsiębiorstwa powoli
migrują do chmury (wg Eurostatu
zaledwie 1 z 5 dużych firm UE korzysta z cloudu), to mały i średniej
wielkości biznes szybko docenił zalety tego modelu. Tysiące firm działają
wyłącznie w oparciu o oprogramowanie w chmurze – pocztę, aplikacje
biurowe, CRM, dyski sieciowe i obieg
dokumentów, systemy finansowe,
usługi contact center oraz dziesiątki
innych rozwiązań. Ta kategoria, Software as a Service (SaaS), to jeden
z najszybciej rosnących segmentów
rynku oprogramowania – ok. 20%
rocznie. Można być więc albo „as
a service”, albo nie istnieć.

Mobile pożera świat
Bank Światowy przewiduje, że za
5 lat 80% ludzi będzie korzystać
ze smartfonów. Do 2020 roku obecne funkcje bazujące na lokalizacji,
mechanizmach społecznościowych,
komunikacji, płatnościach zostaną
wzbogacone o nowe, jeszcze niezidentyfikowane. Z punktu widzenia
producentów oprogramowania każda, nawet najmniejsza, innowacyjna
funkcjonalność smartfonu generuje
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nowy, olbrzymi rynek. Prognozowana
przez Gartnera globalna wartość rynku aplikacji mobilnych w 2017 roku
sięgnie 77 mld dol., przy czym brane
są pod uwagę wyłącznie opłaty licencyjne, bez przychodów z reklam i innych źródeł. Jest to poziom rocznych
przychodów największych firm IT.

WYPOWIEDŹ EKSPERTA

Zmianie ulega sama kategoria urządzeń mobilnych. Dzisiaj, według globalnych badań GfK, prawie połowa
przychodów ze sprzedaży elektroniki
konsumenckiej przypada na smartfony i tablety. Na arenę wkraczają wearables – kategoria urządzeń, która
praktycznie nie istniała dwa lata temu.
Gartner twierdzi, że w ciągu najbliższych 3-4 lat nastąpi gwałtowny rozwój tego rynku i popiera to interesującymi prognozami. Jedna z nich mówi,
że za 2 lata co trzecie urządzenie wearable będzie niezauważalne dla ludzkiego wzroku. Soczewki kontaktowe,
biżuteria i inne przedmioty naszpikowane sensorami otworzą kolejny
rynek aplikacji. Komunikat „Pobieram aktualizacje aplikacji do soczewki kontaktowej” szybko przestanie
szokować.

Marketing przechodzi transformację. Zmieniają się narzędzia,
którymi marketerzy posługują
się w pracy, jak i stawiane im
cele. Katalizatorem zmiany jest
software. Analityka, mobile, cloud
i social media - to obszary, które w
wielu firmach stały się już domeną
marketingu.

Analityka pożera świat
Przywołane na początku motto Marca Andreessena doczekało się wielu
wariacji. Jedna z popularniejszych
w ostatnim czasie mówi: „Nie software, nie mobile, ale to dane pożerają
świat”. Software to algorytmy. Mobile to platforma, ewentualnie forma
konsumpcji informacji. Dane to złoto.
Według IDC do 2020 roku 30 mld
urządzeń (smartfonów, naszyjników,
wykrywaczy kłamstw, silników itp.)
będzie podłączonych do sieci. Estymuje się, że urządzenia te będą generować niewyobrażalną liczbę 40 zetabajtów danych (zetabajt – jednostka
informacji równa bilionowi gigabajtów). 70% danych wytwarzamy sami
jako konsumenci. W uprzywilejowanej pozycji będzie ten, kto ujarzmi ten
ogrom informacji, dokona właściwej

MALINA JANKOWSKA,
Dyrektor ds. Marketingu,
Microsoft Polska

W badaniu „Wyzwania CMO
2014. Dokąd zmierza marketing”,
przeprowadzonym przez Microsoft
i IAB, analizie poddano opinie
prawie stu menedżerów wyższego
szczebla odpowiedzialnych
za obszar marketingu. Ponad
połowa uczestników badania
przyznała, że ich zespoły muszą
inwestować w wiedzę technologiczną, aby świadomie poruszać
się w realiach cyfrowego marketingu. Kompetencje, które są

interpretacji danych historycznych
albo na ich podstawie będzie potrafił
przewidzieć zachowania i zdarzenia.
Gigantyczne inwestycje przedsiębior
stw IT kierowane są na rozwój narzędzi analitycznych. Firmy, które dotąd
nie miały wiele wspólnego z obszarami business intelligence czy predictive analysis, gorączkowo kupują spółki
specjalizujące się w analityce. Prawdopodobnie niewielki odsetek tych
rozwiązań trafi do działów IT. Podobnie jak w przypadku chmury, biznes
nie będzie czekać na informatyków.
Z tego powodu wysiłek dostawców
oprogramowania nakierowany jest
na to, aby skomplikowaną materię
analityczną sprowadzić do prostych,

szczególnie poszukiwane w zespołach marketingowych to mobile,
analityka i social media.
Już teraz większość marketerów
sięga po wyspecjalizowane
rozwiązania do analizy danych
dotyczących klientów, a 70%
z nich wskazuje Big Data jako
obszar planowanych inwestycji
do 2017 roku. Wyłowienie wartościowych informacji z oceanu
danych staje się centralną funkcją
marketingu.
Badanie wskazuje nową rolę
marketingu i osób zarządzających
tym obszarem. CMO powinien być
liderem, który przeprowadzi firmę
przez zmiany. Powinien zapewnić
łączność między organizacją
a klientami funkcjonującymi
według reguł mobilnego, cyfrowego świata. Ta transformacja jest
również dostrzegana przez część
dostawców oprogramowania
i techniczne centra szkoleniowe,
które poszerzają swoją ofertę
i otwierają się na biznesowe scenariusze wykorzystania rozwiązań IT.

samoobsługowych narzędzi, którymi
posłużyć się będzie mógł każdy, nie
tylko ten posiadający tytuł naukowy
z ekonometrii.

Nie dać się pożreć
Nieistotne jest w jakiej branży działa
firma, od jak dawna istnieje i ilu ma
klientów. Pewne jest natomiast, że
jej kolejny konkurent będzie dążył do
osiągnięcia przewagi dzięki algorytmom, mobilności lub analizie danych.
Najnowsza historia biznesu uczy, aby
nie walczyć z trendami (w takiej rywalizacji poległo już wiele potężnych
korporacji), lecz włączyć technologie
do wdrażania innowacji i dopasować
model działania do aktualnych wymagań rynku.
iab POLSKA
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AUTOR:
TOMASZ MUSIAŁ

 Pomimo relatywnie niskiej wartości reklamy mobilnej,
obserwowany jest wzrost świadomości możliwości
tkwiących w tym formacie.
 Reklama wideo staje się coraz ważniejszym
składnikiem oferty wydawców i sieci reklamowych.
 Wykorzystanie RTB przez wydawców staje się
standardem. Kolejnym krokiem będzie optymalizacja
wielu źródeł przychodów.

POMIMO relatywnie niskiej wartości reklamy mobilnej, obserwowany
jest wzrost świadomości możliwości
tkwiących w tym formacie. Reklama
wideo staje się coraz ważniejszym
składnikiem oferty wydawców i sieci reklamowych. Wykorzystanie RTB
przez wydawców staje się standardem. Kolejnym krokiem będzie optymalizacja wielu źródeł przychodów.

Ogólne trendy
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raport IAB_78-79.indd 78

Ubiegły rok w obszarze wykorzystania technologii adserverowych przez
wydawców oraz sieci reklamowe był
przede wszystkim czasem integracji
w jedną ofertę – traktowanych dotąd
bardzo często oddzielnie – powierzchni display i mobile. Wydatki na digital
nadal nie odzwierciedlają faktycznego poziomu konsumpcji internetu na
różnych ekranach, jednak widać coraz
większą konkurencję portali i internetowych sieci reklamowych z telewizją o jej budżety oraz wykorzystanie kanału mobile wraz z kombinacją
możliwości, które ze sobą niesie. Zagadnieniem kluczowym staje się zarządzanie emisją na wielu ekranach,
które zwiększa wymagania wobec
dostawców technologii adserverowych w kierunku rozwoju rozwiązań

cross-platformowych umożliwiających administrację, pomiar i planowanie kampanii w jednym miejscu.

Podsumowanie 2014 roku
Display

W obszarze reklamy graficznej rok
2014 to głównie kwestia widoczności reklam. Odpowiedzią wydawców
i firm adserverowych na tzw. ślepotę
banerową jest szersze wykorzystanie
ciekawych graficznie reklam interaktywnych oraz formatów rich-media
mających na celu przyciągnąć uwagę internauty, a w połączeniu z zaa
wansowanym targetowaniem (bardzo
często wykorzystującym dane zbierane przez wydawcę lub tzw. 3rd party data) skłonić do kliknięcia w przekaz zgodny z jego zainteresowaniami
i oczekiwaniami. Z drugiej strony odpowiedzią na oczekiwania reklamodawców związane z odpowiednią prezencją reklam, stał się standard ich
widoczności uznający reklamę za widocznie wyświetloną, kiedy obecna
jest na ekranie przynajmniej na 50%
powierzchni i nie krócej niż przez
1 sekundę. Dodatkowo, konieczność
oszczędności czasu i możliwość emisji jednej kampanii na wielu ekranach

zaowocowały rozwojem zaawansowanych rozwiązań prezentacji reklam
również na strony RWD (Responsive
Web Design).
Mobile

Wartość wydatków na reklamę mobilną nadal nie odpowiada faktycznej konsumpcji internetu na urządzeniach przenośnych, jednak rok 2014
pokazuje rosnące zainteresowanie
tym kanałem ze strony reklamodawców. Wydawcy i sieci reklamowe oferują reklamę w mobile-web i aplikacjach mobilnych jako bardzo istotne
rozszerzenie posiadanego inventory
traktowanego nie jako oddzielny nośnik, lecz część całościowego zasięgu.
W efekcie obserwujemy coraz większe wymagania dotyczące rozwiązań
technologicznych umożliwiających
cross-platformowe zarządzanie emisją, a także pomiar, statystyki oraz
planowanie za pomocą jednego adservera. Zauważalne jest również coraz
szersze wykorzystanie formatów rich-media i HTML 5 w mobile. Ponadstandardowe statystyki klikalności
notują takie formaty jak: flip interstitial, video layer i bounce/travel. Dla
porównania – formaty rich-mediowe,
np. HTML 5 baner notują pięciokrotnie wyższą klikalność niż tradycyjny baner mobilny (3,25% vs 0,67%),
a formaty wykorzystujące materiały
wideo takie jak np. mp4 baner mają aż
dziesięciokrotnie wyższą klikalność
w stosunku do tradycyjnych form płaskich – 6,54% vs 0,67% (na podstawie
Smart Adserver).
Charakterystyką polskiego rynku jest
przeglądanie internetu na urządzeniach mobilnych, głównie na stronach
mobile-web w przeciwieństwie do rynków zachodnich, gdzie królują aplikacje mobilne. Dzięki intensywnym
działaniom promocyjnym wydawców
internetowych kierujących użytkowników do aplikacji rośnie udział aplikacji w konsumcji treści. Wymaga to
od firm adserverowych dostarczenia
gotowych rozwiązań do emisji reklam
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również w aplikacjach z wykorzystaniem SDK (software development
kit). Biorąc pod uwagę udział systemów operacyjnych standardem jest
SDK dlaiOS i Android, w mniejszym
stopniu Windows Phone. Renesans
przeżywa zapomniana już nieco geolokalizacja, która zintegrowana z możliwością wykorzystania QR-kodów,
innymi nośnikami (TV, prasa, outdoor), aplikacjami typu point-and-know, płatnościami mobilnymi itd.
daje ogromne możliwości innowacji
oraz dotarcia z reklamą do konkretnego użytkownika, w odpowiednim
miejscu i czasie. Widzimy również
pierwsze sygnały wykorzystania reklam typu native advertising – w odpowiedzi firmy adserverowe dostarczają szablony reklamowe (templatki)
dla tego typu kampanii.
Wideo

Konsumpcja materiałów wideo na
urządzeniach PC oraz przenośnych
staje się telewizją przyszłości. Nowa

RTB

RTB z zachowaniem pełnej kontroli
nad emitowanymi reklamami. W perspektywie roku 2014 warto odnotować również rosnące wykorzystanie
transakcji typu private-deals oraz
private-auction. Widoczne jest coraz
większe zainteresowanie wydawców
RTB mobile i wideo, jednak na razie
udział w rynku jest znikomy. W nawiązaniu do prognozy z zeszłorocznego Raportu Strategicznego warto
podkreślić coraz większe wykorzystanie danych, czyli postępującą integrację pomiędzy platformami adserverowymi, SSP i DMP.

Rok 2013 był okresem ogromnego
wzrostu popularności modelu Real-Time Bidding na polskim rynku. Kolejny rok pokazał, iż RTB, jako dodatkowe źródło przychodu, stało się
standardem dla czołowych wydawców i sieci reklamowych. Zmienia się
jednak podejście – o ile w pierwszym
okresie RTB wykorzystywano głównie do monetyzacji niesprzedanych
odsłon, o tyle rok 2014 to coraz więk-

W obszarze technologii adserverowych będzie to przede wszystkim
rok postępującej integracji cross-plaformowych rozwiązań umożliwiających łatwą emisję reklam w świecie multiscreen, jednak wyzwaniem
będzie niewątpliwie pomiar między
ekranami, w szczególności statystyki
unikalnych użytkowników korzysta-

potencjalnych klientów, jednak wzmaga się konkurencja wydawców internetowych i sieci reklamowych z telewizją
o ich budżety. Efektem jest odzwierciedlanie modeli emisji reklam w internetowym wideo w postaci chociażby
bloków reklamowych wyświetlanych
przed i w trakcie emisji materiału wideo. Nowością dla wydawców nieposiadających własnych materiałów wideo a chcących zarabiać na tej emisji
są formaty reklamowe typu in-stream
i out-stream, a także syndykacja.

Co nas czeka w 2015 roku?

W odpowiedzi na wymagania wydawców dotyczące
optymalizacji emisji i maksymalizacji przychodów,
w 2015 roku na znaczeniu zyskają zintegrowane platformy
holistyczne umożliwiające integrację z platformami
DMP i wykorzystanie danych, optymalizację kreacji
reklamowych oraz pomiar widoczności reklam.
sytuacja wymaga od dostawców technologii adserverowych dostarczenia
rozwiązań ułatwiających łatwe zarządzanie i emisję tej samej reklamy wideo na wielu ekranach, przede wszystkim z wykorzystaniem standardów
VAST 3.0 i VPAID 2.0 umożliwiającym integrację adservera praktycznie z każdym odtwarzaczem oraz dostarczających praktycznie wszystkie
możliwe statystyki oglądalności. Tradycyjna telewizja nadal jest postrzegana przez znaczącą część marketerów
jako podstawowy kanał dotarcia do

szy nacisk wydawców na maksymalizację przychodów oraz pełną optymalizację wielu kanałów sprzedaży.
Odpowiedzią są w pełni zintegrowane
platformy holistyczne łączące funkcje adservera i platformy SSP, dzięki czemu strona kupująca (DSP) ma
możliwość uczestniczenia w aukcji
nie tylko o niesprzedaną odsłonę, ale
również o tzw. first-look impression.
W efekcie wydawca ma możliwość
ustawienia konkurencji przez pryzmat ceny między własną sprzedażą
bezpośrednią i agencyjną a kanałem

jących z wielu ekranów oraz kampanie retargetujące pomiędzy urządzeniami. W odpowiedzi na wymagania
wydawców dotyczące optymalizacji
emisji i maksymalizacji przychodów
na znaczeniu zyskają zintegrowane
platformy holistyczne łączące funkcje adservera oraz SSP umożliwiające
dodatkowo integrację z platformami
DMP i wykorzystanie danych, optymalizację kreacji reklamowych oraz
pomiar widoczności reklam. Przewidywany jest również wzrost popularności RTB w mobile i wideo.
IAB POLSKA
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 iWatch nie zachwycił branży czy więc zachwyci
konsumentów? Inne smartwatche firm takich
jak Samsung czy Motorola są już dostępne w Polsce.
 Jeszcze w tym roku Apple Pay ma być dostępny
w Europie. W Polsce debiutuje długo oczekiwany
BLIK, a Allegro konstruktywnie promuje zakupy
za pomocą urządzeń mobilnych.
 Kickstarter dał szansę polskim projektom
technologicznym, które pozyskały finansowanie.
 Kilkanaście tysięcy ramek zoom.me pracuje już
w naszych domach odbierając zdjęcia wysyłane
przez naszych najbliższych.
Technologie na świecie
Rok 2014 w technologii mobilnej
upłynął w dużej mierze na oczeki
waniu na premiery: iPhona 6 oraz
smartwatcha firmy Apple. Urządze
nia określane mianem „wearables”
stały się w 2014 roku swoistym uzu
pełnieniem smartfonów. Wielu pro
ducentów, poza premierami nowych
słuchawek czy tabletów, zaprezen
towało opaski lub zegarki, które wy
korzystując technologię bluetooth
o niskim poborze prądu łączą się za
pomocą smartfona lub bezpośrednio
z internetem. Trudno jednak obronić

tezę, że świat oszalał na punkcie smar
twatchy. Niski czas pracy na baterii
i mimo wszystko wysoki koszt, porów
nywalny z ceną budżetowego smart
fona, skutecznie uniemożliwia tym
urządzeniom wejście w mainstream
technologiczny.
Kolejną nowinką technologiczną to
warzyszącą premierze iPhona 6 by
ło uruchomienie usługi Apple Pay.
Wyposażenie najnowszego modelu
telefonu Apple w technologii NFC
o ograniczonej funkcjonalności, po
zwalającej jedynie na realizowanie

Nadchodzący rok to dla sporej części firm czas
próby. Nie czekając na standardy badawcze
i reklamowe, wiele stabilnie rozwijanych
biznesów, szczególnie z branży mediów
i e-commerce, będzie musiało podjąć decyzję
dotyczącą tego, jaką rolę w ich działalności
stanowić ma technologia mobilna.
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płatności, potwierdziło tylko, iż nawet
giganci technologiczni upatrują po
tencjału w rynku płatności mobilnych.
Chwilę później podobną usługę zapre
zentował Samsung. Szukanie nowych
źródeł przychodów przez liderów tech
nologicznych widać także w innych
segmentach, np. streamingu audio
czy zdrowiu. Szczególnie to ostatnie
wydaje się być kierunkiem bardzo roz
wojowym. Urządzenia „wearables” są
często wyposażone w szereg sensorów
mierzących np. tętno czy temperaturę
ciała. Oprócz wykorzystywania tych
danych w aplikacjach mierzących wy
siłek fizyczny, pojawiają się koncepcje
ich analizy na potrzeby badań medycz
nych czy wykrywania nagłego pogor
szenia stanu zdrowia. Powstają też
urządzenia służące do profesjonalnej
diagnostyki takiej jak wykrywanie ata
ków epilepsji czy badanie EKG.
Poza liderami technologii mobilnej
jak Google, Apple czy Samsung, spo
ro dzieję się także u ich konkurencji,
która – jak uważają niektórzy – „prze
spała” najważniejsze lata mobile. Gło
śnym echem na tym rynku jest rezy
gnacja Microsoftu z używania marki
Nokia w telefonach Lumia i przemia
nowanie ich na Windows Phone. Cie
kawa jest także idea budowania pod
marką Windows spójnego systemu
operacyjnego na potrzeby kompute
rów, smartfonów i tabletów. Micro
soft i Blackberry uwolniły także swo
je flagowe produkty, wypuszczając
aplikacje takie jak Outlook czy Word
na systemy iOS i Android.
W branży reklamy internetowej co
raz więcej sieci reklamowych inte
gruje swoje systemy emisji i targe
towania z technologią mobilną tak,
aby można było realizować i mierzyć
kampanie we wszystkich kanałach
jednocześnie, dodatkowo uwzględnia
jąc choćby geolokalizację czy migra
cję użytkowników pomiędzy urządze
niami. Na połączenie tej technologii
z telewizją raczej nie będzie trzeba
długo czekać. Pod koniec 2014 roku
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pojawiły się bowiem pierwsze telewi
zory wyposażone w system Android.
Rośnie również wykorzystanie aplika
cji SmartTV jako sposobu na ogląda
nie treści, których nie udało nam się
obejrzeć na zwykłej antenie.

Technologia w Polsce
W zakresie rozwoju technologii mo
bilnych czy Internet of Things, Pol
ska znajduje się w czołówce regionu.
Świadczyć może o tym kilka faktów.
W naszym kraju działają trzy firmy,
które wdrażają na arenie międzyna
rodowej technologie beaconów. Nie
do końca mobilnym, ale technologicz
nym przykładem są też polskie firmy
produkujące drukarki 3D praktycznie
na cały świat. Potwierdzeniem tego są
też przykłady niezwykle skutecznych
kampanii polskich pomysłów na mię
dzynarodowym serwisie crowd-foun
dingowym Kickstarter, gdzie udało się
zebrać spore zasoby finansowe dla roz
woju naszych koncepcji.
Wdrażanie technologii mobilnych wy
maga jednak często ogromnej deter
minacji i sporych nakładów, czego
przykładem jest skuteczna – aczkol
wiek prowadzona z olbrzymim rozma
chem – kampania promująca mobil
ne zakupy na serwisie Allegro. Dzięki
takim przykładom można liczyć na
dużo szybsze zwiększanie świadomo
ści użytkowników.
Oprócz wspomnianych sukcesów na
rynku międzynarodowym czy uda
nych kampanii liderów rynkowych cie
szy także fakt, że mobilne start-upy
odnoszą sukcesy również w kraju, cze
go przykładem jest choćby projekt Ma
teusza Kusznierewicza „ZOOM.ME”.
Ramka odbierająca zdjęcia przesłane
ze smartfona jest już zainstalowana
w kilkunastu tysiącach polskich go
spodarstw domowych.

Co nas czeka?
Nadchodzący rok to dla sporej części
firm czas próby. Nie czekając na stan
dardy badawcze i reklamowe, wiele

WYK. 1 Systemy operacyjne w urządzeniach mobilnych
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ŹRÓDŁO: IAB Polska, PBI/OPI, grudzień 2014; smartfon:
N=990 (świadomi uzytkownicy), tablet: N=509.

WYK. 2 Korzystanie z aplikacji w urządzeniach
67%
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bezpłatne, ściągane

62%
64%

zainstalowane fabrycznie
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40%

60%
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ŹRÓDŁO: IAB Polska, PBI/OPI, grudzień 2014; smartfon:
N=990 (świadomi uzytkownicy), tablet: N=509.

stabilnie rozwijanych biznesów, szcze
gólnie z branży mediów i e-commer
ce, będzie musiało podjąć ostateczną
decyzję dotyczącą tego, jaką rolę w ich
działalności stanowić ma technologia
mobilna. Duże wyzwanie stoi przed
długo oczekiwanym polskim standar
dem płatności BLIK. Integracja z wie
loma bankami wydaje się być kluczem

do sukcesu, choć z drugiej strony nie
ma pewności, czy zwykli użytkownicy
zrezygnują choćby w części z niezwy
kle popularnych płatności zbliżenio
wych. Mimo olbrzymiego tempa in
nowacji, to właśnie od użytkowników
smartfonów zależy, czy dana techno
logia, aplikacja bądź usługa mobilna
będzie używana w sposób masowy.
iab POLSKA
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ROZDZIAŁ 4: ZMIANY PRAWNE

PRAWO INTERNETU
AUTOR:
XAWERY
KONARSKI

Zmiany, jakie zaszły
w 2014 roku oraz działania
legislacyjne w 2015 roku
Z punktu widzenia branży interne
towej najważniejsze wydarzenia ze
szłego roku dotyczyły uchwalenia
trzech aktów prawnych: ustawy o pra
wach konsumenta, nowelizacji usta
wy o ochronie danych osobowych
(dalej „nowelizacja uodo”) oraz no
welizacji Prawa Telekomunikacyjne
go (dalej: „nowelizacja PT”).

Ustawa o prawach
konsumenta
Ustawa ta, mająca kluczowe znacze
nie dla rynku e-commerce, weszła
w życie 25 grudnia 2014 roku. Stano
wi ona kompleksową regulację pra
wa konsumentów w polskim porząd
ku prawnym zastępując poprzednie
ustawy, które regulowały tę materię,
w szczególności ustawę z dnia 2 marca
2000 roku o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialno
ści za szkodę wyrządzoną przez pro
dukt niebezpieczny oraz ustawę z dnia
27 lipca 2002 roku o szczególnych wa
runkach sprzedaży konsumenckiej
oraz o zmianie kodeksu cywilnego.
Ustawa reguluje prawa konsumenta
zarówno w przypadku umowy zawie
ranej poza lokalem przedsiębiorstwa,

jak i na odległość (tj. w szczególno
ści przez internet). W tym ostatnim
wypadku chodzi o umowę zawieraną
z konsumentem w ramach zorgani
zowanego systemu zawierania umów
na odległość, bez jednoczesnej fizycz
nej obecności stron, z wyłącznym wy
korzystaniem jednego lub większej
liczby środków porozumiewania się
na odległość do chwili zawarcia umo
wy włącznie. Zdefiniowano również
koncepcję „treści cyfrowych”, przez
które rozumieć należy dane wytwa
rzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
Ustawa wymaga przekazania kon
sumentowi przed wyrażeniem woli
związania się umową całego szeregu
informacji odnoszących się do umo
wy zawieranej na odległość, w szcze
gólności precyzyjnych informacji co
do przedmiotu umowy (świadcze
nia) oraz co do łącznej ceny lub wy
nagrodzenia. W kontekście treści
cyfrowych obowiązki informacyjne
obejmują m.in. opis funkcjonalno
ści i interoperacyjności treści cyf
rowych. Ponadto przedsiębiorca po
winien poinformować konsumenta,
że składane zamówienie pociąga za
sobą obowiązek zapłaty (co może
zostać zrealizowane poprzez odpo
wiednie opisanie przycisku służącego
do złożenia zamówienia). Istotnym

Z punktu widzenia branży internetowej
najważniejsze wydarzenia zeszłego
roku dotyczyły uchwalenia ustawy o prawach
konsumenta, nowelizacji ustawy o ochronie
danych osobowychoraz nowelizacji Prawa
Telekomunikacyjnego.
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obowiązkiem wynikającym z prze
pisów nowej ustawy jest również ko
nieczność przekazania konsumento
wi potwierdzenia zawarcia umowy na
odległość zawierającego szereg infor
macji (częściowo zbieżnych z informa
cjami przekazywanymi przed zawar
ciem umowy). Informacje te powinny
zostać przekazane na trwałym nośni
ku, a więc w sposób, który pozwala na
przechowywanie informacji tak, aby
możliwy był w przyszłości dostęp do
nich, a także odtworzenie w niezmie
nionej postaci – kryteria te spełnia in
formacja w pliku w formacie PDF lub
zawarta w wiadomości e-mail.
Nowa regulacja znacząco modyfikuje
także prawo konsumenta do odstąpie
nia od umowy. W szczególności usta
wa wydłuża termin do 14 dni oraz re
guluje prawo odstąpienia od umowy
o dostarczanie treści cyfrowych lub
usług. Ponadto ustawa jednoznacz
nie reguluje rozkład kosztów mię
dzy przedsiębiorcą a konsumentem
w przypadku odstąpienia od umo
wy przez konsumenta stanowiąc, że
przedsiębiorca ma obowiązek zwrotu
kosztów dostarczenia rzeczy.

Nowelizacja uodo
Nowelizacja uodo, która weszła w ży
cie 1 stycznia 2015 roku, nie zmieni
ła bezpośrednio zasad przetwarzania
danych osobowych przez podmio
ty z branży internetowej. Z drugiej
strony wprowadziła szereg regula
cji mających istotne znaczenie dla
działalności tych firm. Regulacje te
podzielić można na trzy podstawo
we grupy.
Pierwsze z wprowadzonych zmian
dotyczą zasad organizacji ochrony
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danych osobowych, w szczególności
sposobu funkcjonowania administratorów bezpieczeństwa informacji
(ABI). Nowelizacja istotnie wzmacnia status i znaczenie tych osób
w zakresie organizacji ochrony danych. Z drugiej strony dla tych administratorów danych (ADO), którzy zdecydują się na powołanie ABI,
wprowadzono w ustawie dwa istotne
ułatwienia. Po pierwsze, w miejsce
kontroli dokonywanej przez pracowników GIODO, Generalny Inspektor
może zlecić jej dokonanie przez ABI
(tzw. kontrola wewnętrzna). Po drugie, ADO zwolniony jest z obowiązku zgłoszenia do rejestracji w GIODO
szeregu zbiorów danych.
Druga grupa przepisów nowelizacji
uodo dotyczy obowiązku rejestracji
zbiorów danych. Oprócz wyżej wymienionego zwolnienia, w ustawie przewidziano również dodatkowo generalne zwolnienie wszystkich zbiorów
„papierowych”.
W ramach trzeciej grupy przepisów
nowelizacji uodo wprowadzono istotne ułatwienia w zakresie przekazywania danych z terytorium Polski poza
Europejski Obszar Gospodarczy (np.
do Stanów Zjednoczonych). W sytuacji, gdy transfer taki będzie realizowany na podstawie tzw. standardowych
klauzul umownych lub wiążących reguł korporacyjnych, nie będzie potrzeby starania się – jak to często miało
miejsce dotychczas – o zgodę GIODO.

WYPOWIEDŹ EKSPERTA
WŁODZIMIERZ
SCHMIDT,
Prezes IAB Polska

Polski rynek internetowy od początku istnienia funkcjonował
bez jednolitych reguł i rozwiązań
prawnych. Cząstkowe uregulowania, dotyczące wybranych
obszarów, powstawały na bieżąco,
w miarę rodzących się potrzeb
rynku. Przykładem takich rozwiązań może być ustawa o prawach
konsumenta, która weszła w życie
z końcem ubiegłego roku. To ma
się jednak zmienić, ponieważ bieżący rok zapoczątkuje rewolucję
w obszarze uregulowań prawnych
dotyczących rynku internetowego,
i to na poziome europejskim.
6 maja br. Komisja Europejska
przedstawiła Strategię Jednolitego Rynku Cyfrowego dla Europy
(Digital Single Market). Jej celem
jest uczynienie z Unii Europejskiej
zintegrowanego cyfrowo obszaru
gospodarczego, zdolnego do konkurowania na globalnym rynku
cyfrowym. Zaproponowana strategia ma charakter przekrojowy,
obejmuje swoim zasięgiem bardzo różne dziedziny gospodarki,
obszary aktywności administracji

Nowelizacja prawa
telekomunikacyjnego
W ramach nowelizacji prawa telekomunikacyjnego (w szczególności
art.172), która weszła w życie 25 grudnia 2015 roku, wprowadzono zakaz
wykorzystywania urządzeń telekomunikacyjnych na potrzeby marketingu
bezpośredniego bez uprzedniej zgody
abonenta. Zakaz ten dotyczy wszystkich podmiotów, w tym firm internetowych. W praktyce powstała wątpliwość interpretacyjna, czy w świetle

nowego przepisu, konieczne jest pozyskiwanie odrębnej zgody w sytuacji, gdy wcześniej już otrzymano zgodę – wymaganą przepisami ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną - na „przesyłanie informacji
handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej” (np. SMS).
Należy przyjąć, że w takim przypadku
brak jest potrzeby starania się o dodatkową (nową) zgodę.

oraz zainteresowań obywateli.
Składa się z trzech ﬁlarów:
zapewnienie lepszego dostępu
konsumentów i przedsiębiorstw
do towarów i usług cyfrowych,
stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju sieci i usług
cyfrowych,
rozwój europejskiej gospodarki
cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego o długofalowym potencjale wzrostu.
Polska branża internetowa
stoi przed poważnym wyzwaniem, ale też i ogromną szansą.
Na przestrzeni najbliższych kilku lat
będą toczyły się zintensyﬁkowane
prace legislacyjne w tym obszarze,
w związku z czym przedsiębiorcy
mają niepowtarzalną okazję, aby
realnie wpłynąć na kształt aktów
prawnych kluczowych dla funkcjonowania biznesu internetowego.
Związek Pracodawców Branży
Internetowej IAB Polska, jako reprezentant branży internetowej w Polsce, jest mocno zaangażowany
w konsultacje w zakresie uregulowań prawnych dotyczących rynku
cyfrowego. Zabiegamy o to, by
głos branży był wyraźniej słyszalny
na forum krajowym i europejskim,
oraz aby był uwzględniany i tym
samym przekładał się na korzystne
dla branży rozwiązania w zakresie
Jednolitego Rynku Cyfrowego.

Działania legislacyjne
w 2015 roku
W 2015 roku prowadzone będą dalsze
prace legislacyjne. Wśród tych mających szczególne znaczenie dla branży internetowej znajdzie się: nowelizacja prawa autorskiego oraz ustawa
o radiofonii i telewizji, a w zakresie
prawa Unii Europejskiej – kontynuacja prac na rozporządzeniem w sprawie ochrony danych osobowych.
iab POLSKA
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ROZDZIAŁ 5: DZIAŁALNOŚĆ IAB POLSKA

GRUPY ROBOCZE
IAB POLSKA
GRUPY ROBOCZE to zespoły dedy
kowane poszczególnym segmentom
rynku, skupiające specjalistów z róż
nych dziedzin marketingu interneto
wego. Do ich zadań należy:
	opracowanie schematów najlep
szych rynkowych standardów,
dobrych praktyk i kodeksów,
a także materiałów edukacyjnych
o marketingu interaktywnym,
	samoregulacje – lobbing,
	opracowanie stanowisk ﬁrm
członkowskich dotyczące bieżą
cych zagadnień,
	przygotowanie badań i raportów
mających pomóc marketerom
w lepszym planowaniu budżetów
online,
	wymiana doświadczeń i nawią
zywanie kontaktów,
	wyłonienie listy specjalistów
do prowadzenia zajęć na uczel
niach wyższych, warsztatów
dla marketerów itp.

W IAB Polska działa obecnie 17 Grup
Roboczych.
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ADSERWERY – grupa aktywowana
w 2013 roku skupia największych do
stawców technologii adserverowych
w Polsce. Do jej zadań należy: edukacja
rynku w obszarze adservingu display,
mobile, wideo i RTB, ujednolicenie
i standaryzacja formatów reklamo
wych oraz pomiaru. W 2015 roku gru
pa zamierza skupić się na promocji
wiedzy dotyczącej rozwiązań adserve
rowych poprzez publikację m.in. ar
tykułów i poradników, wstępne opra
cowanie ujednoliconych standardów
i metodologii pomiaru kampanii in
ternetowych, a także słownictwa i na
zewnictwa. Szefem grupy jest Tomasz
Musiał.

AGENCJE – to jedna z najstarszych
grup działająca w strukturach IAB Pol
ska. Celem jej działania jest uspraw
nianie komunikacji na linii klient
-agencja, aby stale podnosić jakość
projektów marketingu online w Polsce.
AUDIO-WIDEO –celem grupy jest
szerzenie wiedzy na temat segmentu
wydawców audio i wideo, dynamiki
jego wzrostu oraz wyzwań rynkowych.
Realizuje ona projekty edukacyjne, ba
dawcze i promocyjne związane usługa
mi audio-wideo. Grupa działa od 2010
roku, w 2012 roku poszerzyła zakres
zainteresowań o obszar audio-wideo,
w tym dynamicznie rozwijający się
segment usług muzycznych online,
szczególne potencjał mediowy związa
ny z usługami audio-wideo oraz możli
wości promocyjne, jakie one stwarza
ją dla marketerów. Szefem grupy jest
Teresa Wierzbowska.
BADANIA – działa od 2010 roku.
W jej skład wchodzą przedstawiciele
agencji badawczych, wydawców, do
mów mediowych i innych podmiotów
rynku online. Obecnie należy do niej
ponad 50 osób reprezentujących oko
ło ¼ firm członkowskich IAB Polska.
Celem grupy jest edukacja rynku, do
starczanie narzędzi marketingu onli
ne i udzielanie rzetelnych odpowiedzi
na pytania badawcze dotyczące okre
ślonych sektorów rynku. Szefem gru
py jest Paweł Kolenda.
BEHAWIORALNA – grupa zajmują
ca się szeroko pojętym audience tar
getingiem i wszystkimi aspektami
z tym związanymi, m.in. : danymi
i źródłami, modelami zakupu, do
stawcami technologii, DMP i kwe
stiami prawnymi ich dotyczącymi.

W związku z rozwojem rynku plano
wana jest zmiana nazwy grupy. Jej
szefem jest Grzegorz Sławatyński.
BRAND ADVERTISING – zajmuje się
promocją dobrych praktyk, edukacją
rynku, standaryzacją rozwiązań, ba
daniami rynku, case studies. W pra
cach biorą udział przedstawiciele wy
dawców, sieci reklamowych, agencji
interaktywnych i domów mediowych.
Dzięki temu grupa na bieżąco wery
fikuje zapotrzebowanie rynku pod
kątem zmian, jakie na nim zacho
dzą i odpowiednio uzupełnia stan
dardy. Szefem grupy jest Krzysztof
Beniowski.
CONTENT MARKETING – grupa po
wstała w 2014 roku. Skupia przedsta
wicieli agencji, wydawców oraz po
średników, którzy w codziennej pracy
z klientami prowadzą działania z za
kresu marketingu treści. Grupie przy
świeca misja edukacji i promowania
dobrych praktyk w obszarze content
marketingu. Najbliższe zaplanowane
działania, które mają tę misję realizo
wać, to przeprowadzenie badania na
polskim rynku w zakresie wykorzysty
wania content marketingu, edukacja
marketerów, m.in. poprzez test wie
dzy czy działania w ramach strony na
Facebooku - ContentLab IAB Polska.
Szefem grupy jest Barbara Stawarz.
E-COMMERCE – grupa wspiera dzia
łania edukacyjne na temat możliwości
i rozwiązań reklamowych w zakresie
reklamy internetowej oraz prowadzi
działania mające na celu zrozumie
nie problemów sklepów interneto
wych. Grupa pracuje na rzecz pro
mocji e-handlu, buduje pozytywny
wizerunek zakupów online poprzez
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działania na rzecz podnoszenia jako
ści i bezpieczeństwa e-handlu w Pol
sce oraz wypracowuje w internecie
metody promocji zakupów i samo
regulacje. Szefem grupy jest Maciej
Hoffmann.
E-MAIL MARKETING – grupa robo
cza ds. e-mail marketingu zrzesza
największych dostawców systemów
do e-mail marketingu, największych
dostawców usług pocztowych w Pol
sce oraz brokerów baz danych. Ce
lem działania grupy jest tworzenie
dobrych praktyk w zakresie komuni
kacji e-mail marketingowej oraz edu
kacja rynku w zakresie efektywnego
wykorzystania tego kanału komuni
kacji. Szefem grupy jest Paweł Sala.
MOBILE MARKETING

– skupia się na
propagowaniu działań reklamowych
w kanale mobilnym, a także eduka
cji rynku w zakresie narzędzi i form
mobile marketingu. Celem grupy jest
wypracowanie jednolitych standar
dów i dobrych praktyk, ich populary
zacja oraz efektywne wykorzystanie.
Wśród członków grupy znajdują się
m.in. wydawcy internetowi, sieci re
klamowe, agencje interaktywne oraz
domy mediowe. Grupę prowadzi To
masz Woźniak.
PRAWNA – zajmuje się wszelkimi
sprawami związanymi z procesami
legislacyjnymi oraz działaniami pu
blic affairs. Jej głównym celem jest
wypracowywanie, we współpracy z za
rządem, wspólnego dla całej branży
internetowej stanowiska dotyczące
go poszczególnych aktów prawnych,
opracowanie komentarzy i interpre
tacji prawnych. W planach grupy jest
m.in. budowanie dobrych relacji z le
gislatorami i regulatorami, ich eduka
cja w zakresie funkcjonowania modeli
biznesowych w branży interaktywnej
oraz wpływu na nią poszczególnych
aktów prawnych, a także proponowa
nie aktów samoregulacji lub koregu
lacji jako skutecznej alternatywy dla
regulacji prawnych.

PROGRAMMATIC – to jedna z naj
młodszych, ale też najliczniejszych
grup w ramach IAB Polska. Jej celem
jest edukacja polskiego rynku w za
kresie zautomatyzowanego, progra
mowalnego procesu sprzedaży i za
kupu powierzchni reklamowej, jak
i wykorzystania różnych danych opty
malizujących ten proces. W planach
działania grupy znajduje się m.in.:
tworzenie materiałów edukacyjnych
skierowanych do wydawców, marke
terów, agencji, przygotowywanie stu
diów przypadku ze zrealizowanych już
kampanii, tworzenie raportów z ryn
ku światowego, europejskiego i pol
skiego czy organizowanie warsztatów.
Szefem grupy jest Dorota Bigo.
SEM – grupa pracuje na rzecz eduka
cji i popularyzacji marketingu w wy
szukiwarkach internetowych jako
skutecznego narzędzia promocji on
line. Jednym z głównych celów jej
działania jest ustanawianie i prze
strzeganie standardów jakościowych
usług oferowanych przez podmioty
zrzeszone, co zaowocowało stworze
niem kodeksu dobrych praktyk. Sze
fem grupy jest Maciej Gałecki.
SOCIAL MEDIA – grupa opracowuje
dokumenty, edukuje rynek oraz two
rzy dobre praktyki i standardy jako
ściowe ułatwiające prowadzenie dzia
łań w social mediach. W pracach grupy
biorą udział przedstawiciele domów
mediowych, agencji, sieci reklamo
wych oraz wydawców. Grupa wpro
wadziła m.in. standard briefowania
agencji, dobre praktyki z marketin
gu szeptanego, poradnik „Social me
dia”. Jej specjaliści prowadzą szkolenia
branżowe, kursy dla marketerów i za
jęcia na uczelniach wyższych. Szefową
grupy jest Agnieszka Chacińska.
TECHNOLOGIE/SOFTWARE – grupa
wspiera działania edukacyjne w za
kresie technologii informatycznych
i mobilnych oraz możliwości ich wy
korzystania w biznesie. Ponadto pro
wadzi działania na rzecz promocji firm

typu software house, które skupia
ją zaawansowane kompetencje w za
kresie tworzenia oprogramowania
dla firm (głównie aplikacji interneto
wych), aplikacji mobilnych, platform
e-commerce czy stron internetowych.
W 2015 roku grupa zamierza współ
pracować m.in. z marketerami, aby
dzielić się wiedzą w zakresie współ
pracy projektowej z firmą technolo
giczną oraz pokazywać, jak ważnym
elementem działań marketingowych
jest zaplecze informatyczne projektów.
UX/ USABILITY – grupa skupia się
na obszarze projektowania i badań
produktów interaktywnych. Kluczo
wym jej zadaniem jest popularyzacja
zagadnienia user experience i usabili
ty jako kluczowej strategii dla tworze
nia nowoczesnych produktów i usług.
W ramach swoich celów skupia się
na edukacji i rozwoju studiów pody
plomowych w obszarze UX, promocji
przez publikacje standardów badaw
czo-projektowych oraz dalszym roz
woju dziedziny UX w Polsce. Grupę
prowadzi jest Agnieszka Janulewicz.
WYDAWCY WIELOMEDIOWI – grupa
zajmuje się prawem autorskim i praso
wym. Istotne dla niej są bowiem kwe
stie uszczelnienia prawa, aktualiza
cji definicji, dostosowania warunków
dopuszczalnego użycia do rzeczy
wistości nowomediowej. Zadaniem
grupy są działania lobbystyczne, kon
sultowanie projektów, udział w proce
sie legislacyjnym, PR. Grupa wspiera
i rozpowszechnia wśród wydawców
mechanizmy i sposoby walki z pod
miotami naruszającymi własność
twórców działających w modelu B2B
i B2C oraz rozwój aktywności wielo
mediowej wydawców, ze szczególnym
uwzględnieniem działań reklamo
wych, ofert dwumediowych itd. Gru
pa buduje relacje z podmiotami dzia
łającymi na poziomie europejskim jak
ENPA czy OPA Europe. Pracuje rów
nież nad Paneuropejską Organizacją
Zbiorowego Zarządzania. Jej szefem
jest Piotr Stasiak.
iab POLSKA
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INICJATYWY
IAB POLSKA
OGLĄDAJ LEGALNE

AUTOR:
WŁODZIMIERZ
SCHMIDT

Więcej informacji pod linkiem:
ogladaj-legalne.pl

Poziom świadomości internautów na
temat zgodnych z prawem metod korzystania z treści wideo online jest zatrważająco niski. Z badania przeprowadzonego przez OPI oraz IAB Polska
wynika, że 2,4 mln internautów płaci
za treści wideo dystrybuowane bez
licencji myśląc, że korzysta z legalnego źródła.
Celem akcji Oglądaj legalne jest więc
promocja legalnej dystrybucji treści
wideo w internecie i pomoc internautom w identyfikacji bezpiecznych
i licencjonowanych serwisów udostępniających m.in. filmy czy programy telewizyjne. Polega ona na przyznawaniu znaku jakości serwisom
dystrybuującym treści wideo oraz na
działaniach edukacyjnych skierowanych do internautów i branży reklamy internetowej. Serwisy wnioskujące o przyznanie znaku weryfikowane
INICJATYWA NA RZECZ
UCZCIWEJ REKLAMY
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Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi
reklamodawców, podmiotów promujących (np. domów mediowych) oraz
pośredników na zjawisko bezprawnego rozpowszechniania treści w internecie (m.in. serwisy pirackie). Patronem honorowym Inicjatywy jest
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Aby w niej
uczestniczyć niezbędne jest złożenie oświadczenia, w którym deklaruje się, że w celu dystrybucji reklamy będzie się posługiwać tylko
tymi serwisami internetowymi, które – służąc m.in. do udostępniania
utworów oraz przedmiotów praw

są m.in. przez dystrybutorów filmowych, którzy sprawdzają, czy dane
podmioty nie naruszają ich praw autorskich. Wśród zatwierdzonych serwisów są już: cineman.pl, Interia.tv,
ipla, Iplex.pl, Kinoplex.pl, vod.onet.
pl, wp.tv. Przy akcji współpracują
również: Canal+, Dom Mediowy Net
S.A., Weltbild Polska, Atmedia, IDM.
net, ISTV Media Sp. z o.o., Fabryka e-biznesu, MediaCom, Monolith, Viacom oraz Gutek.
Na stronie akcji można zapoznać się
z informacjami na temat skali zjawiska legalnej dystrybucji wideo w polskim internecie oraz samej inicjatywy, a także sprawdzić, które podmioty
uczestniczą w akcji. W serwisie publikowane są także analizy i raporty
z badań z zakresu świadomości internautów na temat legalnej dystrybucji
wideo online. Z pierwszych przeprowadzonych przez OPI oraz IAB badań
wynika, że aż 44% internautów oglądało kiedykolwiek płatne treści wideo,
jednak aż 77% z nich korzysta z serwisów nieposiadających praw do dystrybucji. Z reguły nie mają oni nawet
świadomości, że serwisy, na których
dokonują płatności nie posiadają praw
do dystrybucji oferowanych treści.
pokrewnych – przestrzegają przepisów obowiązującego prawa oraz
praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych. Do Inicjatywy może przystąpić
każdy przedsiębiorca lub jednostka
organizacyjna, składając w IAB Polska „Oświadczenie o przystąpieniu
do Inicjatywy”.
Sygnatariuszami Inicjatywy na rzecz
uczciwej reklamy są: Cyfrowy Polsat SA,
Evio Polska Sp. z o.o., Fundacja Polsat,
Grupa Onet.pl SA, Grupa Wirtualna
Polska SA, IDMNet SA, Izba Wydawców Prasy, mBank SA, Polkomtel SA,
Redefine Sp. z o.o., RWE Polska SA,
TVN SA, TVN Media, Telewizja Polsat Sp. z o.o., Telewizja Polska SA.
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BEZPIECZNE INTERNECIAKI

Celem projektu jest zorganizowanie
akcji informacyjnej dla dzieci i ich rodziców uświadamiającej potencjalne
zagrożenia płynące z korzystania z sieci. Projekt jest współfinansowany ze
środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Pojęcie bezpiecznego
internetu pojawia się w kontekście
każdej aktywności jego użytkownika. Jak wykazało badanie IAB Polska „Prywatność w sieci” z czerwca
2013 roku, prawie wszyscy internauci uważają internet za przestrzeń publiczną, a więc taką, w której funkcjonować ma prawo każdy, bez względu
na wiek, pochodzenie, znajomość nowych technologii itp. Dostępność tego
medium jest coraz bardziej powszechna i niesie za sobą wiele niekwestionowanych korzyści. Stwarza jednak
równie wiele zagrożeń. Czym więc
jest bezpieczny internet? Czy w ogóle może takim być? Jak traktowany
jest przez użytkowników, których
procesy poznawcze od wczesnych lat
kształtuje interakcja online? Czy potrafią oni odróżnić – w strumieniu
informacji – treści bezpieczne od niebezpiecznych? Przypuszczalnie mogą
mieć z tym problem, stąd tak ważne
jest podjęcie działań, dzięki którym
korzystanie z internetu nie będzie
stwarzało tylu zagrożeń.
Akcja informacyjna dla dzieci i ich
rodziców ma na celu uświadomienie
potencjalnych zagrożeń dotyczących
m.in.:
nielegalnych i niebezpiecznych treści związanych
KOMENTUJ. NIE OBRAŻAJ

Honorowy patronat nad akcją objęło Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Dynamiczny rozwój internetu sprawił, że jego użytkownicy
spędzają w nim coraz więcej czasu.
Media społecznościowe, blogi, serwisy informacyjne, fora – wszystkie
te platformy dają możliwość wymiany opinii, wyrażania swojego zdania,

z wykorzystywaniem seksualnym, pornografią, przemocą,
uwodzenia nieletnich,
cyberprzemocy, czyli nękania poprzez udostępnianie zdjęć, obraźliwych wpisów, nagrań przedstawiających dziecko lub nastolatka
w złym świetle,
naruszania prywatności poprzez
kradzież adresów, haseł, numerów kart lub ich nieświadome
udostępnienie obcym,
nieświadomego uczestnictwa
dzieci w działaniach niezgodnych
z prawem,
niebezpiecznych postaw (hazard,
anoreksja, stosowanie używek, zaangażowanie w działalności sekt).

Więcej informacji:
www.bezpieczneinterneciaki.pl

IAB Polska przeprowadza działania
edukacyjne, które pozwalają dzieciom,
młodzieży, jak i rodzicom uniknąć problemów związanych z nieświadomym
użytkowaniem internetu i przyczyniają się do wypracowania właściwych
nawyków w celu ochrony nieletnich,
w tym:
zachowania ostrożności w kontaktach z osobami przypadkowo
poznanymi przez internet,
ostrożnego zamieszczania w internecie szczegółowych danych
osobowych oraz zdjęć,
korzystania z oprogramowania
filtrującego oraz filtrów antyspamowych i zapory sieciowej,
uświadomienia możliwych skutków cyberprzemocy w sieci.
Do tej pory zorganizowane zostały
dwie edycje akcji.
poszerzania zainteresowań oraz poznawania nowych ludzi. IAB Polska
wraz z firmami członkowskimi stworzył projekt Komentuj. Nie obrażaj.
Pierwszym celem przedsięwzięcia
było opracowanie badania sprawdzającego poziom dyskusji w polskiej
sieci, drugim – promowanie kulturalnego zachowania w wirtualnym
świecie.

Więcej informacji:
www.komentujnieobrazaj.pl
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ADEQUATE Sp. z o.o.

ul. Ostrobramska 101

04-041 Warszawa

Adexon Sp. z o.o.

ul. Puławska 465

02-844 Warszawa

Adform Aps

ul. Rzymowskiego 53

02-697 Warszawa

Admeta AB

Sodra Victoriagatan 44

411 30 Gothenburg Sweden

adQuota Poland Sp. z o.o.

ul. Grochowska 14E

04-217 Warszawa

adrino Sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 31

00-511 Warszawa

AdStockExchange Sp. z o.o.

ul. Wiertnicza 89

02-952 Warszawa

Adtify Sp. z o.o.

ul. Garbary 71/19

61-758 Poznań

Ad-Vice Sp. z o.o.

ul. Tamka 16 lok 6/7

00-349 Warszawa

AGB Nielsen Media Research Sp. z o.o.

ul. Przybyszewskiego 47

01-849 Warszawa

Agencja interaktywna Byss.pl

ul. Bohaterów Warszawy 21

70-372 Szczecin

Agencja Reklamowa Plasma Media

ul. Czeremchowa 28

03-159 Warszawa

Agora S.A.

ul. Czerska 8/10

00-732 Warszawa

AgroFoto.pl Skowroński Sp. j.

ul. Fabryczna 14D

53-609 Wrocław

Akademia Leona Koźmińskiego

ul. Jagiellońska 59

03-301 Warszawa

Artegence Sp. z o.o.

ul. Wołoska 9A

02-583 Warszawa

Artflash Interactive Sp. z o.o.

ul. Saperska 42c/14

61-493 Poznań

ATOM Media Interaktywne

ul. Próchnika 51 lok. 20, 22

90-712 Łódź

Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy Sp. k.

Rondo ONZ 1

00-124 Warszawa

Bank Zachodni WBK S.A.

ul. Rynek 9/11

50-950 Wrocław

Barbara Stawarz Content King

ul. Woronicza 21 lok. 174

02-640 Warszawa

BB ELEMENTS Sp. z o.o.

pl. Konstytucji 5/75

00-657 Warszawa

Biuro Podróży Reklamy Robert Sosnowski

ul. Turmoncka 22 lok.1101

03-254 Warszawa

BIZ Bank (FM Bank PBP SA)

ul. Domaniewska 39A

02-672 Warszawa

Bluerank Sp. z o.o.

ul. Łąkowa 29

90 -554 Łódź

Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o

ul. Kijowska 1

03-738 Warszawa

Brand 24 S.A.

ul. Tamka 16 lok 6/7

00-349 Warszawa

brandADDICTED Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 56C

00-803 Warszawa

BRE BANK S.A. (dawny mbank)

ul. Senatorska 18

00-950 Warszawa

Business Ad Network Sp. z o. o

ul. Koszykowa 54

00-675 Warszawa

BusinessClick Sp. z o.o.

pl. Grunwaldzki 23

50-365 Wrocław

Kwanko Polska Sp. z o.o.

ul. Grzybowska 4/144

00-131 Warszawa

Carat Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 49

02-672 Warszawa

Cheil Germany GmbH Sp. z o.o.

ul. Marynarska 15

02-674 Warszawa

ClearSense S.A. Sp. k.

ul. Jagielońska 69

03-303 Warszawa

ClickAd S.A.

ul. Wiertnicza 89

02-952 Warszawa

Codemedia S.A.

ul. Rolna 175B

02-729 Warszawa

coigdzie.pl Sp. z o.o.

ul. Gdańska 41

01-633 Warszawa

Cormedia Sp. z o.o.

al. Jana Pawła II 61/124

01-031 Warszawa

Credit Agricole Bank Polska S.A.

pl. Orląt Lwowskich 1

53-605 Wrocław

Cube Group S.A.

ul. Dworkowa 3

00-784 Warszawa

DBMS Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 56C

00-803 Warszawa

DDB Warszawa Sp. z o.o.

ul. Wybrzeże Gdyńskie 6c

01-531 Warszawa

Deepsense Cezary Kramp

al. Wojska Polskiego 20/34

05-800 Pruszków

DIALOGIX Sp. z o.o.

ul. Czerwonego Krzyża 6/17

00-377 Warszawa

Digital Brothers Sp. z o.o. (Kalicińscy.com)

ul. Mińska 25, SOHO Factory (budynek 45)

03-808 Warszawa

Digital One Consulting Sp. z o.o.

ul. ks. Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź

Discipline Media Group

ul. Morszyńska 77

02-932 Warszawa

Ebola Play Polska Sp. z o.o.

al. Wilanowska 368C/110

02-665 Warszawa

E-Commerce Services Sp. z o.o.

ul. Maszałkowska 104/122

00-017 Warszawa

Edytor Sp. z o.o.

ul. Tracka 5

10-364 Olsztyn

e-Gentic GmbH

Oberliederbacher Weg 25

65843 Sulzbach/Ts.

Eniro Polska Sp. z o.o.

ul. Postępu 14A

02-676 Warszawa

Equinox Polska Sp. z o.o.

ul. Prosta 51

00-838 Warszawa

Essence Numbers Sp. z o.o.

ul. Łagodna 2 lok 2

02-654 Warszawa

EUROZET Sp. z o. o

ul. Żurawia 8

00-503 Warszawa

Evigo Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Zielna 37

01-108 Warszawa
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Evolution Media Net Sp. z o.o.

ul. Wilcza 46

00-679 Warszawa

Fast Forward Communication Sp. z o.o.

ul. Komisji Edukacji Narodowej 54 lok. 49

02-797 Warszawa

Fast White Cat S.A.

ul. Św. Mikołaja 8/11

50-125 Wrocław

Fenomem Sp. z o.o.

ul. Balonowa 8

02-635 Warszawa

Filmweb Sp. z o.o.

ul. Wołoska 9A

02-583 Warszawa

Fine Performance Sp. z o.o.

ul. Piotrkowska 37 lok. 1

90-410 Łódź

FreshMail Danuta Fuksa

al. 29 Listopada 155c

31-406 Kraków

Future Mind Sp. z o.o.

ul. Wernyhory 1

02-727 Warszawa

Gemius Polska Sp. z o.o.

ul. Postępu 18 b

02-676 Warszawa

Getin Noble Bank S.A.

ul. Przyokopowa 33

01-208 Warszawa

GetResponse

ul. Arkońska 6/A3

80-387 Gdańsk

GG Network S.A.

ul. Kamionkowska 45

03-812 Warszawa

Goldbach Audience Services Sp. z o.o.

ul. Altowa 2

02-386 Warszawa

GoldenSubmarine Sp. z o.o. s.k.

ul. Gen. Zajączka 9

01-518 Warszawa

GONG Sp. z o.o.

ul. Długosza 2

44-100 Gliwicie

Google Poland Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

Gremi Bussiness Communications Sp. z o.o.

ul. Prosta 51

00-838 Warszawa

GroupM Sp. z o.o.

ul. Żaryna 2b bud D

02- 593 Warszawa

Grupa Allegro Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 182

60-166 Poznań

Grupa Interia.pl Sp. z o.o. Sp. k.

oś. Teatralne 9A

31-946 Kraków

Grupa Onet.pl S.A.

ul. Pilotów 10

31-462 Kraków

Grupa Wirtualna Polska Sp. z o.o.

ul. Jutrzenki 137A

02-231 Warszawa

Havas Media Sp. z o.o.

ul. Marynarska 15

02-674 Warszawa

Havas Worldwide Warsaw Sp. z o.o.

ul. Marynarska 11

02-674 Warszawa

Hays Poland Sp. z o.o.

ul. Złota 59

00-120 Warszawa

Heureka Huge Idea Sp. z o.o. Sp. k.

al. Słowiańska 10b

01-695 Warszawa

Hostersi Sp. z o.o.

ul. Dworek 23

44-200 Rybnik

Hypermedia Isobar

ul. Domaniewska 49

02-672 Warszawa

iBillboard Poland Sp. z o.o.

pl. Konstytucji 5/75

00-657 Warszawa

Infor Biznes Sp. z o.o.

ul. Okopowa 59/72

01-042 Warszawa

Ingenious Technologies Sp. z o.o.

ul. Ks. Bogusława X 1/3

70-440 Szczecin

Instytut Monitorowania Mediów

Al. Jerozolimskie 53

00-697 Warszawa

INSYS K. Bartkowski, P. Czekała Sp. j.

ul. Jana Majetki 46/1

60-767 Poznań

Interactions Sp. z o.o.

ul. Rzymowskiego 53

02-697 Warszawa

Interactive Solutions Sp. z o.o.

ul. Mazowiecka 38

60-623 Poznań

International Data Group Poland S.A.

ul. Jordanowska 12

04-204 Warszawa

Internetica Łukasz Iwanek

ul. Świetlików 8/3

01-389 Warszawa

Internetowy Dom Mediowy Net S.A.

ul. Jubilerska 10

04-190 Warszawa

ISTV Media Sp. z o.o.

ul. Emaus 6/14

30-201 Kraków

ITI Neovision S.A.

al. gen. W. Sikorskiego 9

02-758 Warszawa

Jamel Interactive Sp. z o.o. Sp. j.

ul. Leśna 8/3

80-322 Gdańsk

Jellinek Ryszard Jellinek

ul. Grzybowska 37A

00-855 Warszawa

K2 Internet S.A.

ul. Domaniewska 44A

02-672 Warszawa

Kantar Media Sp. z o.o.

ul. A. Słonimskiego 6

50-304 Wrocław

kompan.pl Sp. z o.o.

ul. Puławska 469

02-844 Warszawa

Leadbullet S.A.

ul. Menueta 26

02-827 Warszawa

LEADR Sp. z o.o.

ul. Cisowa 10

02-780 Warszawa

Little Big Data Sp. z o.o.

ul. Puławska 465

02-844 Warszawa

Lowe Media Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 39

00-672 Warszawa

Loyalty Partner Polska Sp. z o.o.

ul. Złota 59

00-120 Warszawa

LT Group Sp. z o.o.

ul. Saska 103/1

03-914 Warszawa

Lubasz i WspólnicyKancelaria Radców Prawnych Sp. k.

ul. Żwirki 17

90-539 Łódź

Lucini&Lucini Communications LTD

19 Fitzwilliam Place

Dublin

Marketing Online Centrum Promocji Internetowej Piotr Guziur ul. Sarmacka 28b/77

02-792 Warszawa

Marquard Media Polska Sp.z o.o

ul. Wilcza 50/52

00-679 Warszawa

Maxus - Warszawa Sp. z o.o.

ul Postępu 6

02-676 Warszawa

MEC Sp. z o.o.

ul. Żaryna 2b bud. D

02-593 Warszawa
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Media Direction Sp. z o.o.

ul. Ateńska 67

03-978 Warszawa

Media Regionalne Sp. z o.o.

ul. Prosta 51/ ul. Zamoyskiego 2

00-838 Warszawa/ 85-063 Bydgoszcz

MediaCom Warszawa Sp. z o.o.

ul. Postępu 6

02-676 Warszawa

Mediaflex Sp. z o.o.

ul. Wodna 17

30-556 Kraków

Mediasoft Polska sp. z.o.o.

ul. Bandurskiego 34/5

31-515 Kraków

Merlin.pl

ul. Marcelińska 90

60-324 Poznań

Mexad Sp. z .o.o.

ul. Noakowskiego 16/39

00-666 Warszawa

Microsoft Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 195A

02-222 Warszawa

MillionYou Sp. z o.o.

ul. Juliana Bruna 9/28

02-594 Warszawa

MindShare Polska Sp. z o.o.

ul. Żaryna 2b bud C

02-593 Warszawa

Mint Media Sp. z o.o.

ul. Wita Stwosza 59a

02-661 Warszawa

Mobiem Sp. z o.o.

ul. Pańska 98 lok. 15

00-837 Warszawa

Mobile Institute Sp. j.

al. Solidarności 117 lok. 207

00-140 Warszawa

Mobizzy Sp. z o.o.

ul. Paryska 23 A

03-945 Warszawa

Money.pl Sp. z o.o.

pl. Grunwaldzki 23

50-365 Wrocław

MOSQI.TO

ul. Wigury 13/10

90-302 Łódź

MyLo Pogoda Gładki Langier Sp. k.

ul. Sobieszkiego 1/2

31-136 Kraków

Nasza Klasa Sp. z o.o.

ul. Plac Strzelecki 25

50-224 Wrocław

NetSprint.pl Sp. z o.o.

al. Solidarności 74A

00-145 Warszawa

NextWebMedia Sp. z o.o.

ul. Arabska7

03-977 Warszawa

Novem Sp. z o.o.

ul. XX Pijarów 5

31-466 Kraków

nugg.ad AG

Rotherstrasse 16

10245 Berlin

OAN Sp. z o.o.

ul. Wandy Rutkiewicz 9

02-956 Warszawa

Omnicom Media Group Sp. z o.o.

ul. Ibisa 14

02-812 Warszawa

Online Media Group Poland Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 107

02-011 Warszawa

Opcom Grupa Eskadra Sp. z o.o. S.K.A.

ul. Fabryczna 20

31-553 Kraków

Optimal IT Sp. z o.o.

ul. Wałowa 3

43-430 Skoczów

Optivo GmbH / Sp. z o.o. Oddział w Polsce

ul. Pokorna 2/1409

00-199 Warszawa

OS3 Sp. z o.o.

ul. PCK 2b

44-200 Rybnik

PENTAGON RESEARCH, Konrad Pudło

ul. Fryderyka Skarbka 3a

52-413 Wrocław

Performance Media Sp. z o.o.

ul. Idzikowskiego 19

02-704 Warszawa

PIANO MEDIA

ul. Sienna 72/6

00-833 Warszawa

PIXAD Sp z o.o.

ul. Czerniakowska 71

00-715 Warszawa

pkt.pl Polskie Książki Telefoniczne Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 57

85-605 Bydgoszcz

Polska Agencja Prasowa SA (PAP)

ul. Bracka 6/8

00-502 Warszawa

Polska Press Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 41

02-672 Warszawa

Polskie Badania Internetu

Al. Jerozolimskie 65/79

00-679 Warszawa

Porwisz i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

ul. Parkowa 7

30-538 Kraków

Pride and Glory Huge Idea Sp. z o.o. S.K.A.

al. Słowiańska 10b

01-695 Warszawa

Provident Polska

ul. Inflacka 4A

00-189 Warszawa

PRZEAGENCJA Sp. z o.o.

ul. Rzymowskiego 31

02-630 Warszawa

Quercus Sp. z o.o.

ul. Zachodnia 70

90-403 Łódź

ReachLocal Poland Sp. z o.o.

ul. Dabrówki 10

40-081 Katowice

Redefine Sp. z o.o.

al. Stanów Zjednoczonych 61A

04-028 Warszawa

Replise Poland Sp. z o.o.

al. Szucha 16 lok. 37

00-582 Warszawa

Revenue Labs Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 61C/304

01-031 Warszawa

Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 52

02-672 Warszawa

RWE Polska S.A.

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41

00-347 Warszawa

Sales&More S.A.

ul. Bednarska 7

00-310 Warszawa

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a

44-200 Rybnik

Sarigato Sp. z. o.o.

ul. Wrocławska 53/A1

30-011 Kraków

SDL Tridion Corporate Services BV

Hoogoorddreef 60

1101 BE Amsterdam

Smart Adserver

ul. Domaniewska 52

02-672 Warszawa

SME Business.pl Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 47/10

02-672 Warszawa

Socializer S.A.

ul. Racławicka 95

02-634 Warszawa

Spicy Mobile Sp. z o.o. Sp.k.

al. Wilanowska 9A lok. 57

02-765 Warszawa

Społeczności.pl Sp. z o.o.

ul. Inżynierska 8

03-422 Warszawa
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Starcom MediaVest Group (SMG)

ul. Domaniewska 44A

02-672 Warszawa

Sunrise System Poland Sp. z o.o.

pl. Andersa 3

61-894 Poznań

Super-fi Sp. z o.o.

ul. Wał Miedzeszyński 872/4

03-917 Warszawa

Supermedia Interactive Sp. z o.o.

ul. Jubilerska 10

04-190 Warszawa

Syncmatic LTD

ul. Nowy Świat 41A

00-042 Warszawa

Tarsago Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 41

02-672 Warszawa

TBWA Sp. z o.o.

ul. Rzymowskiego 34

02-697 Warszawa

Telewizja Polska S.A.

ul. Woronicza 17

00-999 Warszawa

They.pl IT Investment Group Polska Sp. z o.o.

ul. Czerniakowska 12

02-705 Warszawa

TR Invest S.A.

ul. Pieszycka 5

50-537 Wrocław

Trader.com (Polska) Sp. z o.o.

ul. Czerska 8/10

00-732 Warszawa

TVN Media Sp. z o.o.

ul. Wiertnicza 166

02-952 Warszawa

Universal McCann

ul. Cybernetyki 19

02-677 Warszawa

Upgrade Marketing

ul. Nowousynowska 143K/10

02-776 Warszawa

Value Media Sp. z o.o.

ul. Prosta 51

00-838 Warszawa

Ve Interactive Limited

Baker’s Row Lonndon EC1R 3 DG

EC1HQ 15-15 Londyn

Veneo Sp. z o.o.

al. Słowackiego 5

31-156 Kraków

Vercom S.A.

ul. Abpa. A. Baraniaka 88

61-131 Poznań

Viacom International Media Networks VIMN Poland Sp. z o.o. ul. Domaniewska 49

02-672 Warszawa

Walk&Talk Sp. z o.o.

ul. Foksal 18

00-372 Warszawa

Way2traffic Polska Sp. z o.o.

ul. Kamionkowska 51

03-812 Warszawa

Web Search Factory Polska Sp. z o.o.

ul. Rajskich Ptaków 55A

02-816 Warszawa

Whites Sp. z. o.o.

ul. Rapperwilska 5/5

03-956 Warszawa

widzialni.pl

ul. Limanowskiego 8

60-743 Poznań

Wykop Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 182

60-166 Poznań

Yoberi Sp. z o.o.

ul. Złota 19

00-819 Warszawa

ZenithOptimedia Group Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 42

02-672 Warszawa

zjednoczenie.com Sp. z o.o.

ul. Czyżewskiego 14

80-336 Gdańsk

ZPR Media S.A.

ul. Dębińska 6

04-187 Warszawa

GoldenSubmarine

www.goldensubmarine.com

ul. Generała Zajączka 9, 01-518 Warszawa T: +48 22 462 77 77 E: info@goldensubmarine.com
Zakres usług: Tworzymy strategię i kreację, zajmujemy się komunikacją marek w mediach interaktywnych
wykorzystując wszystkie obszary 360interactive. Wierzymy w innowacyjną mobilność, a status lidera
w tej dziedzinie podkreślają kolejne nagrody, m.in. najwięcej w Polsce mFWA. W 2013 roku zostaliśmy
agencją roku wg M&MP.
Główni klienci: Delikatesy Centrum, GlaxoSmithKline, Honda, ING Bank Śląski, Media Saturn, NIVEA,
Skandia Życie, ŠKODA, Wienerberger, Wrigley, WWF.

Internetica Łukasz Iwanek
ul. Świetlików, 8 lok. 3, 01-389 Warszawa
T: +48 22 300 18 18 F: +48 22 300 18 10 M: +48 604 865 517

www.internetica.pl
E: info@internetica.pl

Istniejemy od 2007 r, członek IAB, partner Google, trzykrotny laureat Złotego Certyfikatu Rzetelności.
Specjalizujemy się w SEO i szeregu usług uzupełniających (PPC, tworzenie stron, analiza ruchu).
Zakres usług: SEM
Główni klienci: Mostostal, Struers, Smith&Nephew, Warszawianka

MOSQI.TO

www.mosqi.to

ul. Wigury 13/10, 90-302 Łódź
T: +48 668 393 021 E: ideas@mosqi.to
.TO samo, tylko lepiej dla: ING Banku Śląskiego, Euronetu, Walutomatu,
ING Życie, Unity Line, Top Secret, Bayera, NOVAGO.
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Interactive Advertising Bureau istnieje na polskim rynku interaktywnym, technologicznym i reklamowym od 2000 roku.
Od 2007 roku działa jako Związek 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 stowarzyszenia jest szeroko pojęta edukacja rynku w zakresie metod wykorzystania internetu.
IAB ma za zadanie informować o jego potencjale reklamowym,
pokazywać skuteczne rozwiązania, tworzyć i prezentować
standardy jakościowe, uświadamiać klientom, czego powinni
oczekiwać od tego medium i od rynku usług internetowych
oraz jakie wymagania powinni stawiać agencjom, świadczącym te usługi. Działania stowarzyszenia mają tworzyć forum
prezentacji najnowszych światowych publikacji, dotyczących
efektywnego wykorzystania internetu.
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

ICAN Institute
al. Niepodległości 18
02- 653 Warszawa
www.ican.pl

REDAKCJA / KOREKTA
Marta Kazana-Lenkiewicz

ICAN Institute jest wydawcą
HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA

GRAFIK, DTP
Alicja Gliwa

KOORDYNATOR PROJEKTU
Klaudia Orzełowska

HEAD OF TEAM
MEDIA & MARKETING SOLUTIONS
Ewa Szczesik-Czerwińska
E: e.szczesik@hbrp.pl
T: +48 22 481 96 19
M: +48 664 933 232

Wszystkie prawa zastrzeżone. Treść nie może być kopiowana, rozpowszechniana lub archiwizowana w jakiejkolwiek formie mechanicznej
czy elektronicznej bez zgody wydawcy. Cytowanie części artykułów lub ich omówienia w jakiejkolwiek formie drukowanej lub elektronicznej
bez zgody wydawcy (ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.) narusza prawa autorskie.
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Zainwestuj w siebie!
Zamów nową prenumeratę Harvard Business Review Polska
Dla ponad 6 tys. stałych Czytelników Harvard Business Review Polska to obowiązkowe narzędzie rozwoju,
które pozwala skutecznie realizować biznesowe cele. Magazyn wybierają prezesi z pierwszych stron gazet
oraz ci menedżerowie, którzy chcą dołączyć do najlepszych.

Oto korzyści, które
otrzymasz jako
Prenumerator
Harvard Business
Review Polska
w wersji Executive:
• Roczna subskrypcja (wersja drukowana)
Harvard Business Review Polska
• Roczny dostęp do interaktywnej edycji HBRP
na tablety (iPad, Android)
• Cykliczne opracowania specjalne: Brief, Self, Ego,
HBRP Poleca (wersja drukowana)
• Roczne członkostwo w HBRP Club –
spotkania i wykłady w głównych miastach
Polski + transmisje online
• Roczny dostęp do biblioteki internetowej
HBRP – 11-letnie archiwum
• Bonus: księga „Sekrety skutecznych
strategii” – ekskluzywna publikacja z serii
Klasycy Harvard Business Review

Zamów pren
umeratę i odb
ierz
prezent: eleg
anckie etui
na wizytówki
!



TAK!

• Bonus: DVD „Władza: kluczowy element
sukcesu lidera” – zapis konferencji z udziałem
Jeffreya Pfeffera

Przyjmuję zaproszenie do grona osób korzystających na co dzień
z harwardzkiej wiedzy i płacę za prenumeratę Executive 1599 zł.

Wejdź na www.hbrp.pl/prenumerata • Zadzwoń: 22 250 11 44
Dodatek prenumerata 03.2015.indd 1
okl 2.indd 5
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The future is ours

Nasz zasięg to

70 mln

unikalnych

użytkowników

POLSKA

UKRAINA

ROSJA

KAZACHSTAN

www.leadbullet.pl | LeadBullet SA ul. Menueta 26, 02-827 Warszawa | Tel.: + 48 570 990 873
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