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Dynamiczny wzrost rynku reklamy internetowej to w ogromnej mierze efekt 
ogólnego trendu cyfryzacji polskich przedsiębiorstw. Trudno sobie dziś wyobra-
zić liczące się firmy, które miałyby funkcjonować w oderwaniu od tych tendencji. 
Posiadanie e-sklepu, e-BOK, szerokie wykorzystanie kanału komunikacji e-mar-
ketingowej i wszelkie inne „e-” to dziś codzienność w przedsiębiorstwach. Jednak 
budowa cyfrowych kompetencji firmy wymaga odpowiednio przygotowanych 
kadr. Ubiegły rok, a także kilka kolejnych lat, to czas intensywnych rekrutacji, 
a co za tym idzie – wzrost liczby ludzi pragnących zdobyć i rozwinąć kompetencje 
e-marketingowe. W realizacji tego celu ma pomóc stworzony przez nas i urucho-
miony w zeszłym roku standard DIMAQ, który z jednej strony będzie ułatwiać 
procesy rekrutacyjne w działach HR, z drugiej zaś stanowić ma silny bodziec do 
edukowania się wśród samych pracowników. Ogromna liczba osób zapisanych 
na szkolenia i certyfikację DIMAQ najlepiej odzwierciedla nastroje branży onli-
ne w 2016 roku. 

Polski rynek reklamy interaktywnej jest jednym z najszybciej rosnących w Europie, 
co potwierdzają wyniki IAB AdEx Benchmark 2015. Dynamiczne wzrosty są od-
biciem tego, w jaki sposób użytkownicy korzystają z rozmaitych urządzeń podłą-
czonych do internetu. Widać bardzo silny trend wzrostowy dotyczący dwóch seg-
mentów w obszarze cyfrowym – mobile i wideo.

Potencjał, jaki tkwi w segmencie mobilnym dopiero teraz zaczyna być wykorzy-
stywany przez reklamodawców, i widać, że występowało tutaj zjawisko inercji 
w adaptacji odpowiednich rozwiązań. Reklamodawcy najwyraźniej odrabiają te-
raz zaległości, stąd też tak wysoka dynamika wzrostu w ostatnim czasie. Podobnie 
jest w przypadku wideo – rynek uczył się, w jaki sposób budować treści reklamowe, 
a także jak skutecznie dotrzeć z przekazem do odbiorcy. Tegoroczny Raport Stra-
tegiczny opisuje te zjawiska, potwierdzając jednocześnie dobrą formę tradycyjnej 
reklamy typu display, która także odnotowuje wzrost. 

Podczas lektury warto pamiętać o potencjale, jaki drzemie w polskim rynku rekla-
my internetowej. Jesteśmy w pierwszej piątce krajów o największej dynamice 
wzrostu, jednak odnosząc to do PKB per capita konkretnych krajów, które w Pol-
sce w porównaniu do Europy zachodniej jest ciągle niskie, widać wyraźny poten-
cjał dalszego rozwoju reklamy. 

ROBERT WIELGO
Członek Zarządu 
IAB Polska

WŁODZIMIERZ SCHMIDT
Prezes IAB Polska
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3iab POLSKA

OD REDAKCJI

RADA MERYTORYCZNA

Drodzy czytelnicy,

Oddajemy w Wasze ręce już XIII edycję Raportu Strategicznego. Liczba ta okazała 
się szczęśliwa dla rynku online, który po nieznacznym wyhamowaniu dynamiki 
w 2014 roku, w kolejnych 12 miesiącach powrócił do dwucyfrowego tempa roz-
wojowego, zanotował historycznie trzeci pod względem wielkości indeks wzrostu 
oraz przekroczył rekordową wartość 3 mld zł.

Rynek ten zmienia się dynamicznie i tegoroczna edycja raportu także ewoluowa-
ła pod kątem zawartości. Wśród zmian należy wymienić chociażby następujące:
 ▪ rozdział „RTB” zmienił się w „Programmatic”, „Sieci na polskim rynku” 

w „Biura sprzedaży reklamy”, a „Audience targeting” w „Dane o użytkownikach”,
 ▪ rozdział „Megapanel” przemianowano na „Pomiar widowni online”, choć temat 

ten wciąż jest otwarty.
 ▪ W części dotyczącej działalności IAB Polska pojawiła kolejna ważna pozycja – 

dotycząca systemu certyfikacji DIMAQ.

Niewątpliwie w niniejszej publikacji znajdziecie szereg informacji, które pozwolą 
lepiej zrozumieć rynek komunikacji cyfrowej i wykorzystać jego możliwości zgod-
nie z tytułem niniejszego raportu – strategicznie. Dziękując serdecznie wszystkim 
autorom, ekspertom i innym osobom zaangażowanym w tworzenie tego opraco-
wania, życzę interesującej i owocnej lektury. 

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

PIOTR KOWALCZYK
Chief Ad Product 
Architect (Grupa Onet.pl), 
Prezes Zarządu IAB Polska 
w latach 2009–2012

TERESA WIERZBOWSKA
Doradca Zarządu  
ds. Public Affairs, 
Cyfrowy Polsat S.A.

KRZYSZTOF SOBIESZEK
Dyrektor Strategiczny, 
ZenithOptimedia Group
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W ciągu ostatnich kilku lat doszło do prawdziwego przełomu – świat, 
w którym żyjemy stał się mobilny. Smartfony są naszymi najbardziej 
osobistymi urządzeniami, pierwszymi i najważniejszymi ekranami, 
na które patrzymy od razu po obudzeniu, przez większą część dnia 
oraz tuż przed zaśnięciem. 

Rewolucja mobile już się dokonała – 
jej dobrym przykładem jest Facebook, 
którego tylko dzisiaj odwiedzi ponad 
miliard ludzi, aby zobaczyć, co słychać 
u znajomych, zapoznać się z najnowszy-
mi informacjami ze świata, zaplanować 
wakacje, podzielić się swoimi pogląda-
mi, wyrazić emocje. Jednocześnie ta naj-
większa światowa społeczność jest połą-
czona na Facebooku z co najmniej jedną 
marką. Telewizja, aby osiągnąć zasięg 
ponad 1 mld ludzi potrzebowała 67 lat, 
w przypadku mobile wystarczyło tylko 5.

Żyjemy w mobilnym świecie, w którym 
każdy ma w kieszeni smartfona, a sper-
sonalizowany marketing jest w zasię-
gu zarówno wielkich globalnych bran-
dów, jak i lokalnych firm z sektora MŚP. 

W moim odczuciu zmiana związana z do-
minacją mobile, która zaszła w ostat-
nich 2-3 latach, ma głębszy, tektoniczny 
charakter. Mobile zdominował media. 
Dziś to wiodąca platforma aktywnej 
konsumpcji treści i komunikacji oraz 
centrum rozrywki i – dla milionów 
z nas – najbardziej pożądane urządze-
nie, medium pierwszego wyboru, bez 
którego nie wyobrażamy sobie dnia. 

Połączenie nieprawdopodobnej tech-
nologii smartfona (w którym stosowane 
procesory są dużo szybsze niż te, które 
wyniosły na Księżyc pierwszego czło-
wieka), z centrum komunikacji i odkry-
wania treści, jakim jest Facebook czy 
Instagram, otwiera przed setkami mi-
lionów ludzi na świecie zupełnie nowe 
możliwości. Łatwość komunikacji z bli-
skimi, dotarcie do osoby z drugiego 
końca świata, uczestniczenie w wielkich 
wydarzeniach sportowych z milionami 
ludzi z wielu krajów, rozwijanie swo-
ich pasji czy łatwiejszy dostęp do edu-
kacji oraz tworzenia nowych biznesów 
i miejsc pracy to przykłady możliwości, 
jakie daje powszechny dostęp do mobil-
nego Internetu, Facebooka i Instagrama.

Wspólnie z zespołem Facebooka, któ-
ry z Warszawy koordynuje działania 
w regionie Europy Środkowo-Wschod-
niej, staramy się każdego dnia pomagać 
markom w wykorzystaniu potencjału, 
jaki daje im mobile i nasze platformy: 
Facebook, Instagram oraz Messenger. 
Jako Facebook chcemy być  najważniej-
szym partnerem, który pomaga rosnąć 
w siłę wszystkim firmom – zarówno 
tym największym, działającym w sfe-
rze globalnej, jak najmniejszym, lokal-
nym biznesom.

Mobile is the thing
Z Facebooka korzysta codziennie ponad 
miliard ludzi (w Polsce - 10 mln, a 8 mln 
używając urządzeń mobilnych), z Insta-
grama – już ponad 400 mln osób na 
świecie (to najszybciej rosnąca globalna 
społeczność). Mobile jest dziś medium 
pierwszego wyboru, a każda 1 minuta  

Dzięki jego demokratyzacji mała ka-
wiarnia z Krakowa ma te same możli-
wości kontaktu z ludźmi na Facebooku, 
co globalny koncern samochodowy. Za 
pośrednictwem Facebooka i Instagra-
ma marketerzy mogą budować zasięgi 
dostępne dotąd tylko w telewizji, z wy-
jątkową precyzją dotarcia do tych, na 
których najbardziej im zależy. Co więcej 
w nowoczesnym marketingu chodzi nie 
tyle o zasięg, co o realną wartość bizne-
sową, którą jesteśmy w stanie zbudo-
wać, zmierzyć i przekuć na rozwój firmy.

Większość życia zawodowego spędzi-
łem w mediach. Miałem możliwość ob-
serwować, w jaki sposób przechodziły 
one niełatwy proces cyfryzacji i jak ewo-
luował cały ekosystem marketingowy. 

Facebook –  
łączy ludzi i marki

AUTOR:
ROBERT 
BEDNARSKI 
Country Director, 
Central and Eastern 
Europe, Facebook 
and Instagram

PARTNER STRATEGICZNY
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video live, możliwości technologiczne 
oraz popularność filmów 360 stopni. 
Wideo 360 stopni to nieosiągalne do 
tej pory doświadczenie, które umiej-
scawia człowieka w samym środku ob-
serwowanych wydarzeń. Wideo daje 
marketerom możliwość wykorzystania 
narzędzia, które pozwala budować hi-
storię i emocjonalny związek z marką 
na niespotykaną wcześniej skalę i przy 
wykorzystaniu mobile – najbardziej 
osobistej platformy, która jest centrum 
komunikacji i aktywnej konsumpcji tre-
ści każdego z nas. Komunikacja wizual-
na, w szczególności komunikacja wideo, 
zawsze była najskuteczniejszą i najbar-
dziej pożądaną przez ludzi. Obecnie ję-
zyk wideo zaczyna dominować na plat-
formie mobile, a z nią – na Facebooku 
i Instagramie. W perspektywie stanie się 
zapewne głównym środkiem przekazu, 
którym będziemy się posługiwać.

Ludzie, nie cookies
W świecie desktopu podstawową mia-
rą używaną w reklamie były i są wciąż 
cookies. W świecie mobile i multi-

-device miara ta stała się natomiast 
w bardzo krótkim czasie archaiczna  
i mało efektywna.

Każdego dnia korzystam z kilku urzą-
dzeń – smartfona, tabletu, laptopa 
oraz zwykle trzech różnych przegląda-
rek. Z tej perspektywy cookies są nie-
doskonałym miernikiem, gdyż patrząc 
przez ich pryzmat mogę być nawet 
kilkudziesięcioma różnymi osobami. 

Przełożenie tego efektu na komunika-
cję marketingową powoduje dużą nie-
efektywność na poziomie targetowania, 
kosztu dotarcia, a w szczególności, brak 
możliwości zrozumienia ścieżki, którą 
przechodzi klient pomiędzy mobile 
a desktopem i powiązaną z tym trud-
ność w mierzeniu prawdziwej wartości 
mobile. W Facebooku wierzymy, że to 
reklama skierowana do „prawdziwych” 
ludzi, za pośrednictwem jednego ID, 
przynosi najlepsze rezultaty bizneso-
we. Miliony marketerów korzystających 
z platformy Facebooka – niezależnie od 
liczby urządzeń, których używamy, licz-
by sesji czy przeglądarek i ich ustawień – 
widzi nas tylko jeden raz, jako tego sa-
mego człowieka.

W erze mobile i multi-device błędne jest 
także utożsamianie efektu działań mar-
ketingowych z kliknięciem w reklamę. 
To przeszłość – badania jednoznacznie 
wskazują, że w przypadku reklam w In-
ternecie 90% kupujących to osoby, któ-
re widziały reklamę, ale nigdy w nią nie 
kliknęły. Ważne jest więc skoncentro-
wanie się na maksymalizacji prawdzi-
wej wartości biznesowej w marketingu. 
W zdecydowanej większości przypad-
ków tzw. kliki nie są naszym sprzymie-
rzeńcem.

Naczelną zasadą, którą kieruje się Face-
book jest reguła People First. Dla nas 
w Facebooku ludzie są najważniejsi. 
Istotnym, stanowiącym część misji, 
zadaniem platformy jest ułatwianie 

z 5 spędzonych ze smartfonem czy in-
nym urządzeniem mobilnym to czas po-
święcony Facebookowi i Instagramowi. 
W grupie wiekowej 16-35 lat – bardzo 
atrakcyjnej z punktu widzenia marke-
terów – zasięg Facebooka jest znaczą-
co wyższy niż w przypadku czołowych 
stacji telewizyjnych w Polsce. 

Możliwość spersonalizowania marke-
tingu przy zachowaniu milionowych 
zasięgów umożliwia stworzenie opty-
malnych warunków do tego, by za po-
średnictwem Facebooka i Instagrama 
budować marki i sprzedawać produkty 
tak online, jak i offline. Polscy markete-
rzy już dziś korzystają z tych możliwo-
ści w bardzo świadomy sposób – przy-
kładem jest kampania Maggi. Marka, 
utożsamiana z tradycją i kojarzona ze 
starszą grupą wiekową, przeprowadzi-
ła na Face booku skierowaną do mło-
dych ludzi kampanię z wykorzystaniem 
innowacyjnych formatów – ruchomych 
obrazów cinemagraphs. Połączenie 
udanej kreacji i starannego targetowa-
nia dało znakomity efekt – Maggi trafi-
ło ze swoją kampanią do ponad 5 mln 
osób. W czasie jej trwania sprzedaż pro-
duktu wzrosła o 20%, zwiększając udział 
marki w rynku o 4,7%. 

Video is a new mobile
Telewizja potrzebowała 67 lat, żeby 
zbudować globalny zasięg, Instagram 
w 5 lat stworzył 400-milionową spo-
łeczność ludzi na całym świecie. Ko-
munikacja w erze mobile bardzo przy-
spieszyła, a najbardziej dynamicznym 
trendem, który obserwujemy dziś jest 
wideo. W ostatnim kwartale 2015 roku 
500 mln ludzi każdego dnia oglądało 
filmy na Facebooku, a ponad 75% z nich 
robiło to z poziomu mobile. W ciągu 
zaledwie roku liczba opublikowanych 
na Face booku plików wideo wzrosła 
na osobę o 75%. 

Będzie to niebawem główny rodzaj 
treści, z jakich będziemy korzystać na 
Facebooku, czemu sprzyja gwałtow-
ny rozwój oferty i konsumpcji treści 
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komunikacji, również tej pomiędzy 
ludźmi a markami. Wierzymy, że roz-
wiązania, które są dobre dla ludzi, będą 
działać również w przypadku marek. 
Z dużą satysfakcją ogłosiliśmy niedaw-
no, że liczba firm na całym świecie, które 
z powodzeniem korzystają z możliwości 
oferowanych przez Facebooka, wzrosła 
w ostatnim roku aż o 50%, przekracza-
jąc 3 mln. Z drugiej strony już ponad 50 
mln firm ma swoje strony na Facebooku. 

Obserwując codziennie ogromny po-
tencjał biznesowy mobile i wideo wie-
rzymy, że to dopiero początek drogi. 
Partnerzy Facebooka doceniają mass 
mediowe zasięgi naszych platform 
w połączeniu z możliwością unikalne-
go targetowania oraz dopasowania roz-
wiązań marketingowych do konkret-
nych celów biznesowych. 

Badania Nielsen wskazują, że Facebo-
ok jest o 45% bardziej skuteczny w tar-
getowaniu pod kątem wieku i płci niż 
inne platformy cyfrowe, a w zależności 
od biznesu daje możliwość korzysta-
nia z różnych narzędzi określania grup 
docelowych, wśród których znajdują się 
m.in. Custom Audience czy Lookalike 
Audiences. W Polsce skorzystał z nich 
np. Samsung Polska, który zmaksyma-
lizował potencjał swojej kreacji, po-
kazując różne treści różnym grupom 

w porównaniu do innych kanałów ko-
munikacji online i offline. Takie założe-
nia przyświecają nam we wszystkich 
relacjach biznesowych i temu staramy 
się podporządkować dalszy rozwój na-
szych rozwiązań. 

Pomiar oparty na kliknięciach, lajkach, 
udostępnieniach czy liczbie komenta-
rzy jest przeszłością, rozwiązaniem, któ-
rego nie rekomendujemy. Takie poje-
dyncze wskaźniki mogą służyć jedynie 
ocenie wybranych elementów działań, 
np. kreacji publikowanych na platformie, 
ale nie całych kampanii, a w szczególno-
ści ich wartości biznesowych.

Narzędzia oferowane partnerom po-
winny zawsze odpowiadać na pytania 
o realizację celów biznesowych, np. 
stworzona dla marki Milka kampania 

„Z kim podzielicie się ostatnią kostką?” 
zwiększyła liczbę rekomendacji pro-
duktu o 6% przy jednoczesnej najwięk-
szej efektywności kosztowej kampanii. 

Reklama wraca do korzeni
W świecie mobile ludzie komunikują 
się inaczej niż w świecie offline, w inny 
sposób też konsumują treści. Codzien-
nie przyswajamy 34 gigabajty danych 
(to tak jakby przez 12 godzin ktoś mówił 
do nas bez przerwy). Ogromna liczba 
komu nikatów oraz charakter medium, 
jakim jest mobile powoduje, że sku-
teczna komunikacja musi być szybka, 
możliwie osobista, dopasowana oraz 
koniecznie angażująca – te same za-
sady dotyczą działań marketingowych 
realizowanych przez marki. 

Ludzie oczekują od reklamy, że będzie 
co najmniej tak dobra jak inne, pocho-
dzące od znajomych i brandów treści, 
które widzą w swoim newsfeedzie. Re-
klama musi mieć dla nich wartość, nie 
może być intruzem. Ta oferowana na 
Facebooku czy Instagramie stanowi 
naturalną część propozycji treści, jest 
inte resująca dla odbiorcy, angażuje go, 
a jednocześnie przynosi największą war-
tość dla marki. Jest reklamą, która ma 

docelowym tak precyzyjnie określonym 
jak np. kobiety zainteresowane wzorni-
ctwem czy mężczyźni uprawiający sport. 
W efekcie kampania przyniosła m. in. 
wzrost intencji zakupowych o 5%.

ROI z każdej 
zainwestowanej złotówki
3 mln partnerów, którzy w aktywny spo-
sób wykorzystują Facebooka to więcej 
niż liczba. To społeczność marek, które 
korzystają z potencjału mobile i ofe-
rowanych przez Facebooka rozwiązań 
realizujących cele biznesowe zarówno 
o charakterze performance (np. zwięk-
szenie ruchu na stronie, wzrost liczby 
zainstalowanych aplikacji, wzrost sprze-
daży online czy w punktach sprzedaży), 
jak i dotyczących budowania marki (np. 
wzrost brand awareness czy brand con-
sideration, wzrost ad recall). 

Wierzymy, że filozofia marketingu w sfe-
rze online powinna się opierać na rea-
lizacji celów biznesowych marki, a naj-
ważniejsze pytanie, jakie muszą zadać 
sobie nasi partnerzy to, jakie jest ROI 
z każdej złotówki zainwestowanej na 
Facebooku. Uważamy, że w marketin-
gu powinniśmy rozmawiać o wartości 
biznesowej oraz o możliwościach jej 
zmierzenia i przełożenia na wzrost bi-
znesu, a nie np. o cenie CPM. Powin-
niśmy umieć mierzyć tę wartość także 
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osiągają swoje cele biznesowe. Przy-
kładem tego może być świetnie zasto-
sowany przez Allegro format Canvas. 
Sprawia on, że kliknięcie w reklamę bły-
skawicznie uruchamia na pełnym ekra-
nie atrakcyjną wizualnie multimedialną 
prezentację  dopasowaną do potrzeb 
marketera oraz jego celów bizneso-
wych.  W ramach Canvas, dzięki możli-
wości zastosowania materiałów wideo, 
szerokokątnej angażującej żyroskop 
smartfona prezentacji obrazu, galerii 
produktowych, animacji oraz możliwo-
ści integracji CTA marketer może dys-
ponować pełną, angażującą platformą 
marketingową. 

Wśród kampanii realizowanych na Insta-
gramie warto wspomnieć o McDonald’s 
i kampanii #MAMSMAKANAMAKA sku-
pionej wokół produktów od lat koja-
rzonych z tą marką.  Przemyślana i do-
brze dostosowana do platformy kreacja 
(stworzona przez DDB&tribal) zaskaki-
wała i angażowała ludzi na Instagramie. 
Dzięki kreacji kampania osiągnęła re-
kordowe parametry wzrostu wskaźni-
ka zapamiętywalności reklamy aż o 57%.

„This Journey Is 1% Finished”
Kiedy w 2012 roku Mark Zuckerberg 
ogłosił, że Facebook jest firmą mobil-
ną nikt nie przypuszczał, że zmiana, któ-
rą zapowiada nadejdzie tak szybko i bę-
dzie tak gwałtowna. Rozwój platform 
mobilnych zdominował media, a w 
sposobie, w jaki komunikują się ludzie 
i marki zaszła rewolucyjna zmiana. Wie-
rzymy, że już wkrótce mobile stanie się 

również najważniejszą platformą tre-
ści wideo i największą platformą live 
broadcasting. 

Firmy i marketerzy dostrzegli tę zmia-
nę – już dziś na Facebooku istnieje po-
nad 43 mld połączeń pomiędzy ludźmi 
a markami, a potencjał rozwoju jest na-
dal ogromny. W ciągu ostatniego roku 
liczba partnerów aktywnie korzystają-
cych z reklamy na Facebooku wzrosła 
aż o 50%, m.in. dzięki prostym narzę-
dziom, które pozwalają tworzyć rekla-
mę na platformy mobilne z poziomu 
mobile. Sposób, w jaki się komuniku-
jemy, jeszcze nigdy nie zmieniał się tak 
dynamicznie. Rozwój komunikacji wi-
zualnej i wideo to dla marek ogromna 
szansa, by za pośrednictwem mobile – 
najbardziej osobistej i angażującej plat-
formy – budować zasięgi na niespotyka-
ną wcześniej skalę.

Jak głosi jedno z najważniejszych dla nas 
haseł przyświecających temu, co robi-
my każdego dnia – „this journey is 1% 
finished”. Wierzymy, że wspólnie wciąż 
jesteśmy na początku drogi. Na świecie 
z Facebooka korzysta 1,65 mld ludzi. To 
kolosalna liczba, jednak z 7 mld miesz-
kańców naszej planety tylko 3 mld ludzi 
ma dostęp do Internetu, który jest szan-
są na lepszą edukację, umożliwia poszu-
kiwanie pracy, tworzenie nowych miejsc 
pracy, zdobycie nowych przyjaciół i lep-
sze życie. Czując się odpowiedzialnymi 
oraz znając swoją rolę, mamy świado-
mość, jak wiele pozytywnych rzeczy jest 
jeszcze do zrobienia! 

prawdziwie natywny charakter – ludzie 
chcą zobaczyć przekaz, którym są fak-
tycznie zainteresowani, podany w naj-
bardziej optymalnym czasie i w krea-
tywny sposób. 

Reklama wraca więc do swoich korze-
ni, łącząc kreatywność z efektywnością. 
Przedkładanie jakości nad ilość, zrozu-
mienie potrzeb grupy docelowej oraz 
tego, w jaki sposób konsumuje ona 
treści, marketing do ludzi, a nie na lu-
dziach – to ważne elementy sukcesu 
w komunikacji marketingowej mobile, 
na Facebooku oraz Instagramie.

Rewolucja mobile w ciągu ostatnich kil-
ku lat zmieniła media oraz zachowania 
ludzi i marek, które wykorzystują je do 
komunikacji. Dobra, oparta na forma-
tach wizualnych – w tym wideo – kreacja 
jest ważnym warunkiem do osiągnięcia 
celów biznesowych realizowanych za 
pośrednictwem Face booka i Instagrama. 

Pamiętajmy, że mobile wymaga czę-
sto adaptowania istniejących rozwiązań 
w kreatywny, uwzględniający specyfikę 
platformy sposób. Na Facebooku mamy 
do czynienia z tzw. 3-second audition – 
te 3 sekundy to średni czas, w którym 
przeglądając codziennie newsfeed na 
urządzeniu mobilnym decydujemy się 
na zaangażowanie w daną treść lub 
nie. 65% osób, które zobaczą pierwsze 
3 sekundy filmu obejrzy co najmniej 10 
sekund, a kolejne średnio 45% – zobaczy 
trzydziestosekundowy spot. Wspomina-
jąc tradycyjny trzydziestosekundowy 
spot wywodzący się z TV warto zwrócić 
uwagę, na to, że na podstawie badań 
średnio 75% wartości marketingowej 
dostarcza pierwsze 10 sekund reklamy. 
Myśląc więc o skutecznej kreacji należy 
porzucić doktrynę bloku reklamowego 
TV i budować przekaz dopasowany do 
specyfiki mobile: raczej krótszy niż pół 
minuty, o długości, która pozwala nam 
jak najlepiej opowiedzieć historię.

Dzięki kreatywnym, dopasowanym 
do platformy narzędziom, marki lepiej 
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CZ. I  POLSKI RYNEK INTERNETOWY

Internet w krajach 
Unii Europejskiej
Udział gospodarstw domowych pod-
łączonych do internetu w krajach 
członkowskich Unii Europejskiej jest 
wysoki – co najmniej trzy czwarte 
gospodarstw domowych w 22 na 28 
krajów posiada dostęp do sieci. Dla 
porównania, w 2007 roku w krajach 

Internet w Polsce
W 2015 roku 76% gospodarstw do-
mowych w Polsce miało dostęp do 
internetu. W ciągu ostatnich 12 mie-
sięcy odsetek ten wzrósł o 1 pkt. proc. 
Indeks wzrostu od 2003 roku utrzy-
muje się w Polsce na dość stałym po-
ziomie wynoszącym 1–4 pkt. proc 
rocznie. Wyjątkiem były lata 2004 
i 2009, w których zanotowano wzrost 
o kolejno 12 i 11 pkt. proc. Taka dyna-
mika była jednak wynikiem głównie 
zmian w polskim ustawodawstwie 
(m.in. wprowadzenia Prawa teleko-
munikacyjnego w 2004 roku). 

Z danych Głównego Urzędu Staty-
stycznego za 2015 rok wynika2, że do-
stęp do internetu w gospodarstwach 

Unii Europejskiej roku była to połowa 
gospodarstw (55%)1, a do 2015 roku 
odsetek ten wzrósł o 28 pkt. proc. 
Wśród nich liderami w dostępie do 
internetu są: Luksemburg (97%), Ho-
landia (96%) oraz Dania (92%). Pol-
ska ze wskaźnikiem 76% znajduje się 
na 19. miejscu, 7 pkt. proc. poniżej 
średniej unijnej.

•  Od lat liczba internautów w Polsce rośnie – 
pod koniec 2015 roku z sieci korzystało 24,4 mln osób. 

•  Choć nadal chętnie korzysta się z internetu na urządzeniach 
stacjonarnych, w ostatnim roku bardzo wzrósł dostęp 
do smartfonów i tabletów.

•  Co czwarte gospodarstwo domowe nie ma dostępu 
do sieci. Najczęściej wskazywaną przyczyną nie są kwestie 
techniczne, a brak potrzeby korzystania z internetu.

AUTOR: 
Sławek Pliszka

DOSTĘP DO INTERNETU 
NA ŚWIECIE I W POLSCE

GOSPODARSTWA DOMOWE POSIADAJĄCE DOSTĘP DO INTERNETU W DOMU

ŹRÓDŁO: GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w latach 2011-2015.

2010 2011 2012 2013 2014 2015

OGÓŁEM 63% 67% 71% 72% 75% 76%

WG TYPU GOSPODARSTWA DOMOWEGO

gospodarstwa z dziećmi 83% 88% 92% 93% 94% 95%

gospodarstwa bez dzieci 54% 56% 60% 61% 65% 67%

WG MIEJSCA ZAMIESZKANIA

miasta powyżej 100 tys. osób 69% 72% 76% 77% 80% 82%

miasta poniżej 100 tys. osób 65% 67% 70% 71% 73% 74%

obszary wiejskie 56% 61% 66% 68% 72% 72%

WG STOPNIA URBANIZACJI

niski 59% 62% 66% 67% 71% 73%

średni 62% 68% 71% 71% 74% 74%

wysoki 68% 71% 75% 76% 79% 79%

WG REGIONU

Polska Wschodnia 59% 63% 69% 71% 74% 77%

Polska Centralna 64% 67% 72% 13% 75% 75%

Polska Zachodnia 66% 69% 68% 10% 75% 77%

Raport 2016_FIN.indd   8 20.05.2016   16:30
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domowych jest zróżnicowany w zależ-
ności od ich typów i stopnia urbaniza-
cji miejscowości. W gospodarstwach 
domowych z dziećmi penetracja in-
ternetu wynosi aż 95%, podczas gdy 
w gospodarstwach bez dzieci – 67%. 
Wynikać to może z faktu, że w tych 
pierwszych dominują osoby młodsze, 
a co za tym idzie, częściej korzystające 
z internetu. Podobnie jak w poprzed-
nich latach powszechność internetu 
jest większa w dużych miastach (pene-
tracja 82%) niż w małych (74%) czy na 
obszarach wiejskich (72%). Dystans 
ten stopniowo się jednak zmniejsza – 
w 2009 roku różnica w penetracji in-
ternetu gospodarstw wiejskich i wiel-
komiejskich wynosiła 14 pkt. proc., 
obecnie jest to 10 pkt. proc. 

Zmiany w szacunkach 
penetracji internetu
Według danych podawanych przez 
Megapanel PBI/Gemius w 2015 roku 
zanotowano aż 14-procentowy wzrost 
liczby internautów w wieku 7 i wię-
cej lat (z 21,5 mln do 24,4 mln osób). 
Trudno jednak ocenić, ile faktycznie 
przybyło w tym czasie internautów, 
ponieważ zmieniona została meto-
dologia badania NetTrack realizowa-
nego przez firmę Millward Brown, na 
którym opierają się szacunki badania 
Megapanel. W poprzednich latach 
nie odnotowano takich skoków poza 
2013 rokiem (w którym doszło do aż 
9-procentowego wzrostu liczby inter-
nautów w Polsce) i 2006 rokiem (gdy 
również zmieniana była metodolo-
gia). Warto zwrócić uwagę, iż przed 
zeszłoroczną zmianą doboru próby 
w badaniu pojawiały się głosy wska-
zujące na to, że NetTrack niedosza-
cowuje liczby internautów. Po ostat-
nich zmianach penetracja internetu 
jest jednak zbieżna z wynikami ra-
portowanymi przez GUS, można więc 
uznać, że rok ubiegły przyniósł bar-
dziej precyzyjny pomiar widowni. 

1. Źródło danych: Eurostat, 2015; 2003-2014.
2. GUS, Społeczeństwo informacyjne 
w Polsce 2011–2015. ŹRÓDŁO: Eurostat.

ŹRÓDŁO: GUS, Eurostat.

ODSETEK GOSPODARSTW DOMOWYCH Z DOSTĘPEM 
DO INTERNETU W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

ODSETEK GOSPODARSTW DOMOWYCH 
Z DOSTĘPEM DO INTERNETU W POLSCE

2003 2007 2011 2015

Luksemburg 45% 75% 91% 97%
Holandia 61% 83% 94% 96%
Dania 64% 78% 90% 92%
Finlandia 47% 69% 84% 90%
Szwecja - 79% 91% 91%
Wielka Brytania 55% 67% 83% 91%
Niemcy 54% 71% 83% 90%
Belgia - 60% 77% 82%
Estonia - 53% 69% 88%
Francja 31% 55% 76% 83%
Irlandia 36% 57% 78% 85%
Austria 37% 60% 75% 82%
Malta - 54% 75% 82%
Czechy 15% 35% 67% 79%
Słowacja - 46% 71% 79%
Słowenia - 58% 73% 78%
Węgry - 38% 63% 76%
Polska 14% 41% 67% 76%
Hiszpania 28% 43% 63% 79%
Włochy 32% 43% 62% 75%
Łotwa - 51% 64% 76%
Cypr 29% 39% 57% 71%
Chorwacja - 41% 61% 77%
Grecja 16% 25% 50% 68%
Litwa 6% 44% 60% 68%
Portugalia 22% 40% 58% 70%
Rumunia - 22% 47% 68%
Bułgaria - 19% 45% 59%
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Profil polskiego internauty
Już ponad trzy czwarte Polaków ko-
rzysta z internetu (76,4%), a udział 
kobiet i mężczyzn wśród użytkowni-
ków sieci jest niemal identyczny jak 
w populacji Polski1 – 50,1% stanowią 
kobiety, a 49,9% mężczyźni. Różnice 
między internautami a internautka-
mi pojawiają w zależności od ich wie-
ku. Można zaobserwować, że udział 
kobiet jest większy wśród młodszych 
użytkowników (w wieku od 15 do 34 
lat), za to wśród starszych (po 45 roku 
życia) dominują mężczyźni. 

Z każdym rokiem średni wiek inter-
nautów zbliża się do średniego wieku 

Internauci w porównaniu z ogółem 
populacji w Polsce charakteryzują się 
lepszym wykształceniem, a co za tym 
idzie również lepszym statusem ma-
terialnym i społecznym. 28% inter-
nautów stanowią osoby z wyższym 
wykształceniem, 36% – ze średnim. 
Struktura wykształcenia w ciągu ostat-
niego roku nieznacznie się zmieniła – 
ubyło osób z wykształceniem zasad-
niczym zawodowym (spadek o 5 pkt. 
proc.), a przybyło z wyższym (wzrost 
o 3 pkt. proc.). W pozostałych gru-
pach odnotowuje się  wahnięcia na 
poziomie 1 pkt. proc. Różnice te są 
bezpośrednio związane ze zmiana-
mi w strukturze wiekowej użytkow-
ników internetu. Należy pamiętać, że 
wykształcenie wyższe jest właściwe 
starszym internautom, a ich odsetek 
w ostatnim roku wzrósł.

W 2015 roku można było także obser-
wować zmiany, które po raz pierwszy 
pojawiły się w strukturze grup za-
wodowych internautów w 2014 roku. 
Dominującą grupą są osoby zajmujące 
stanowiska kierownicze, właściciele 
firm oraz specjaliści (27%), podczas 
gdy jednocześnie stale maleje udział 
uczniów i studentów (21%). Zmiana 
w przypadku obydwu grup wyniosła 
5 pkt. proc. w stosunku do grudnia 
2013 roku. Po raz pierwszy uczniowie 
i studenci przestali być najliczniej-
szą grupą użytkowników sieci (23%). 

Polaków. W 2015 roku osoby młode 
(do 34 roku życia) stanowiły połowę 
użytkowników sieci. Podobnie jak 
rok wcześniej, najliczniejszą grupę 
wiekową polskich internautów stano-
wią osoby między 25 a 34 rokiem ży-
cia (23%). W kolejnej, pod względem 
liczebności, znalazły się osoby w wie-
ku 35-44 lata (20%) oraz 15-25 lat 
(18%). W porównaniu z wynikami 
z 2014 roku zmiany w udziale róż-
nych grup wiekowych są zauważal-
ne – o 5 pkt. proc. wzrósł odsetek 
najstarszych internautów (po 45 ro- 
ku życia), a jednocześnie o 6 pkt. proc. 
zmalał odsetek użytkowników w wie-
ku 15–34 lat. 

•  Struktura internautów upodabnia się do struktury populacji 
Polski. W 2015 roku przybyło osób starszych i z wykształceniem 
wyższym. 

•  Coraz większy odsetek osób ma kilkuletnie doświadczenie 
w korzystaniu z internetu. Obecnie 81% internautów ma staż 
powyżej 5 lat.

•  Internauci coraz częściej korzystają z sieci – 79% z nich 
korzysta z internetu codziennie lub prawie codziennie.

•  Urządzenia mobilne pozwalają łączyć się z internetem, 
ale używają ich głównie osoby najbardziej aktywne w sieci. 

AUTOR: 
Joanna 
Ciemniewska

UŻYTKOWNICY 
INTERNETU W POLSCE 

PROFIL UŻYTKOWNIKÓW INTERNETU WG PŁCI I WIEKU (2015)

ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2015.
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Odsetek internautów pracujących 
w administracji publicznej, służbach, 
usługach i handlu oraz odsetek rolni-
ków i robotników w ciągu ostatniego 
roku uległ nieznacznej zmianie (łącz-
nie wynosi 27%).

W 2015 roku zaobserwowano również 
nieznaczną poprawą sytuacji finanso-
wej polskich internautów.  Mimo że – 
podobnie jak w roku poprzednim – co 

PROFIL UŻYTKOWNIKÓW INTERNETU 
WG WIEKU (2014–2015)

PROFIL UŻYTKOWNIKÓW INTERNETU 
WG WYKSZTAŁCENIA (2014–2015)

PROFIL UŻYTKOWNIKÓW INTERNETU 
WG GRUPY ZAWODOWEJ (2014–2015)

PROFIL UŻYTKOWNIKÓW INTERNETU WG  
DOCHODU WŁASNEGO NETTO (2014–2015)

ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius.

ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius. ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius.

ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius.

czwarty internauta (27%) deklarował, 
że zarabia 1000–2000 zł miesięcznie, 
to odsetek osób mających dochód po-
wyżej 2000 zł wzrósł o 5 pkt. proc. 
Prawie jedna czwarta internautów 
(23%) deklarowała, że nie uzyskuje 
żadnych dochodów, a co czternasty 
zarabiał mniej niż 1000 zł miesięcz-
nie. Warto zwrócić uwagę, że dane te 
pokrywają się ze strukturą statusu 
zawodowego internautów, gdzie 21% 

stanowią osoby uczące się, a 16% eme-
ryci, bezrobotni i gospodynie domowe. 

Województwami o największej liczbie 
internautów są – zgodnie ze struk-
turą populacji –mazowieckie (14%) 
oraz śląskie (11%). Udział internau-
tów z tych województw zmalał w sto-
sunku do 2014 roku. Województwa 
lubuskie i opolskie (po 2%) oraz świę-
tokrzyskie i warmińsko-mazurskie 

grudzień 
2014

grudzień 
2015

kadra zarządzająca, specjaliści, 
wolne zawody, właściciele firm 24% 27%

urzędnicy, pracownicy 
administracji, usług, handlu, 
służby mundurowe

15% 16%

rolnicy, robotnicy 12% 11%

emeryci i renciści, bezrobotni, 
gospodynie domowe 15% 16%

uczniowie i studenci 23% 21%

inne 10% 10%

grudzień 
2014

grudzień  
2015

do 1000 zł 8% 7%

1001-2000 zł 26% 27%

2001-3000 zł 16% 18%

3001-4000 zł 5% 6%

4001-5000 zł 3% 4%

powyżej 5000 zł 3% 4%

odmowa odpowiedzi 13% 12%

brak dochodu 26% 23%

55+ 
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Internauci korzystają z sieci bardzo in-
tensywnie. 79% z nich loguje się w sie-
ci codziennie lub prawie codziennie, 
a niemal co piąty internauta (22%) 
kilka razy w tygodniu. Niezmiennie 
6% użytkowników deklaruje, ze za-
gląda do internetu raz w tygodniu 
i rzadziej. W ciągu ostatniego roku 
odsetek internautów codziennie sur-
fujących w internecie wzrósł o 10 pkt. 
proc. kosztem tych, którzy korzystają 
z sieci rzadziej.

Internauci na ogół spędzają w sieci 
od 1 do 2 godzin dziennie (44%), co 
piąta osoba poświęca na to mniej niż 
godzinę (21%). Zaledwie 0,5% użyt-
kowników nie łączy się z internetem 
w dni powszednie. Ci, który nie ko-
rzystają z sieci codziennie, spędzają 
w niej także mniej czasu. Ponad poło-
wa spędza w internecie mniej niż 1 go-
dzinę dziennie (51%), podczas gdy po-
zostali w większości poświęcają na to 
1–2 godziny (45%). Znaczące różnice 

(po 3%) nadal pozostają regionami 
mającymi najmniejszy udział użyt-
kowników internetu. 

Pomimo zdecydowanie większej do-
stępności internetu w największych 
miastach i aglomeracjach najliczniej-
szą grupę internautów ze względu na 
miejsce zamieszkania stanowią oso-
by mieszkające na wsi – blisko 4 na 
10 osób (37%). Co trzeci internauta 
mieszka w mieście do 100 tys. miesz-
kańców (33%) lub powyżej 100 tys. 
(30%). Udział internautów mieszka-
jących w poszczególnych typach miej-
scowości w porównaniu z 2014 rokiem 
nie uległ zmianie.

Aktywność polskich 
internautów
Większość polskich internautów ma za 
sobą długi staż korzystania z sieci. 94% 
z nich surfuje w internecie od przynaj-
mniej 3 lat. Mniej niż rok doświadcze-
nia ma zaledwie 1% internautów. 

grudzień 
2014

grudzień 
2015

dolnośląskie 9% 8%

kujawsko-pomorskie 5% 6%

lubelskie 5% 5%

lubuskie 2% 2%

łódzkie 6% 6%

małopolskie 9% 9%

mazowieckie 15% 14%

opolskie 2% 2%

podkarpackie 6% 6%

podlaskie 3% 4%

pomorskie 5% 6%

śląskie 12% 11%

świętokrzyskie 3% 3%

warmińsko-mazurskie 3% 3%

wielkopolskie 8% 10%

zachodniopomorskie 4% 4%

PROFIL UŻYTKOWNIKÓW INTERNETU 
WG WOJEWÓDZTWA (2014–2015)

PROFIL UŻYTKOWNIKÓW INTERNETU 
WG WIELKOŚCI MIEJSCOWOŚCI 
ZAMIESZKANIA (2014–2015)

ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius. ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius.

PROFIL UŻYTKOWNIKÓW 
INTERNETU WG STAŻU  
W INTERNECIE (2015)

ŹRÓDŁO: NetTrack MillwardBrown, X 2015.
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nie zawsze w tym celu korzystają ze 
stałego łącza. Coraz bardziej popu-
larny jest internet mobilny. Co dru-
gi użytkownik sieci korzysta z sie-
ci poprzez telefon komórkowy lub 
smartfon (48%), a co piąty wykorzy-
stuje do tego tablet (20%)2. Warto jed-
nak zauważyć, że internauci łączący 
się z internetem najwyżej kilka razy 

w tygodniu, w porównaniu z łączą-
cymi się codziennie, trzykrotnie rza-
dziej robią to poprzez telefon komór-
kowy (24%), a czterokrotnie rzadziej 
poprzez tablet (6%).  

1. Za: NetTrack MillwardBrown, X 2015.

2. Za: NetTrack MillwardBrown, 
październik 2015. 

pojawiają się jednak w przypadku in-
tensywnego korzystania z internetu – 
powyżej 3 godzin dziennie w sieci spę-
dza 40% użytkowników aktywnych 
codziennie, a zaledwie 9% aktywnych 
kilka razu w tygodniu i rzadziej. 

Internauci najchętniej łączą się z sie-
cią we własnym domu (98%), jednak 

PROFIL UŻYTKOWNIKÓW 
INTERNETU WG CZĘSTOTLIWOŚCI 
KORZYSTANIA Z SIECI (2014–2015)

PROFIL UŻYTKOWNIKÓW INTERNETU 
WG LICZBY GODZIN DZIENNIE 
SPĘDZANYCH W INTERNECIE (2015) 

PROFIL UŻYTKOWNIKÓW INTERNETU WG URZĄDZEŃ, Z KTÓRYCH ŁĄCZĄ SIĘ Z INTERNETEM (2015)

ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius. ŹRÓDŁO: NetTrack MillwardBrown, październik 2015.

ŹRÓDŁO: NetTrack MillwardBrown, październik 2015.

powyżej 
5 godzin

1-2 godziny nie korzysta 
z internetu w dni 
powszednie3-4 godziny

1 godzinę 
lub mniej

grudzień 
2014

laptop
lub netbook

telefon komórkowy
/smartfon

komputer 
stacjonarny

tablet smart TV, telewizor 
lub dekoder TV

internauci korzystający 
z internetu codziennie

grudzień 
2015

internauci korzystający 
z internetu kilka razy 
w tygodniu i rzadziej
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LP. WĘZEŁ LICZBA UŻYTKOWNIKÓW ZASIĘG

1 Grupa Google 23 226 662 95,09%

2 facebook.com 19 372 845 79,31%

3 youtube.com 18 946 779 77,57%

4 Grupa Wirtualna Polska 18 104 220 74,12%

5 Grupa Onet - RASP 17 733 267 72,60%

6 Grupa Allegro 15 603 149 63,88%

7 Grupa Interia.pl 14 514 945 59,42%

8 Grupa Gazeta.pl 12 137 386 49,69%

9 wikipedia.org 10 538 786 43,14%

10 Grupa Polska Press 9 862 618 40,38%

14 iab POLSKA

CZ. I  POLSKI RYNEK INTERNETOWY

AUTOR: 
Anna Miotk

WITRYNY INTERNETOWE
•   W przypadku top 10 witryn o największej liczbie użytkowników 
w Polsce 2015 rok nie był czasem dynamicznych wzrostów 
i radykalnych przetasowań. Wszystkie serwisy obecne 
w ubiegłorocznym zestawieniu zachowały swoje pozycje. 

•   Największą popularność wśród rodzimych serwisów 
w 2015 roku odnotowały grupy: WP, Onet – RASP oraz Allegro.

•   Przetasowania były widoczne w przypadku niektórych kategorii 
tematycznych. Wynikały one ze zmian właścicielskich, realizacji 
przyjętej strategii biznesowej, a także intensywnych działań 
promocyjnych. Przykładem tych ostatnich może być witryna 
Loteriaparagonowa.gov.pl, która w ciągu 2 miesięcy stała się 
liderem kategorii „Publiczne”.

Popularność stron www
Przez cały 2015 rok na pierwszym 
miejscu znajdowała się Grupa Google. 
W grudniu jej serwisy odwiedziło 23,2 
mln internautów, co oznacza że pra
wie każdy użytkownik polskiej sieci 
korzysta ze stron Google. Na drugim 
miejscu znalazł się Facebook.com z wi
downią na poziomie 19,3 mln osób. 
Zasięg tej witryny zwiększył się z 78 
do 79%. Miejsce trzecie przypadło 
YouTube, który zanotował 18,9 mln 

Onet – zachowała ona miejsce piąte, 
liczba jej użytkowników wzrosła z 15,6 
do 17,7 mln, jednak zasięg utrzymał 
się na poziomie 72%. Miejsce szóste 
aktualnego zestawienia zajęła Grupa 
Allegro z 15,6 mln użytkowników 
(rok wcześniej – 15,3 mln). Jej za
sięg zmniejszył się jednak z 71 do 
64%. Było to spowodowane sprzeda
żą przez Allegro komunikatora GG. 
Miejsce siódme, tak jak rok wcześ
niej, przypadło Grupie Interia, któ
ra w grudniu 2015 roku miała 14,5 
mln użytkowników i 59% zasięgu 
(rok wcześniej odpowiednio 12,5 mln 
i 58%). Kolejne miejsce należało do 
Grupy Gazeta.pl. W grudniu miała ona 
12,1 mln użytkowników i 50% zasięgu. 
Rok wcześniej liczba jej użytkowni
ków wyniosła 11,1 mln, a zasięg – 51%. 
Miejsce dziewiąte zachowała Wikipe
dia.org z zasięgiem wynoszącym 43% 
w grudniu 2015 roku, zaś na miejscu 
dziesiątym znalazła się Grupa Polska 
Press (wcześniej Grupa Polskapresse 
Media Regionalne) z zasięgiem na po
ziomie 40%. 

Liczba odsłon
Ranking uwzględniający liczbę odsłon 
uległ nieznacznym zmianom. Liderem 
została Grupa Wirtualna Polska (3,4 
mln odsłon), nawet bez uwzględnienia 
nieaudytowanych serwisów do niej na
leżących. Dotychczasowy lider – Grupa 
Allegro (2,3 mln odsłon) – znalazł na 
drugim miejscu. Miejsce trzecie, tak 
jak przed rokiem, przypadło Grupie 
Onet – RASP (3,3 mln odsłon). 

Czas spędzany 
na witrynach
Czas spędzany na stronie interneto
wej to jeden z najważniejszych wskaź
ników opisujących popularność wi
tryn wśród internautów. W grudniu 
2015 roku na pierwszym miejscu, po
dobnie jak przed rokiem, znajdowała 

osób odwiedzających jego witrynę 
oraz 79% zasięgu.  

Kolejne miejsca zajęły Grupa Wirtu
alna Polska (była to pierwsza polska 
grupa serwisów w zestawieniu) oraz 
Grupa Onet – RASP. Pierwsza z nich 
utrzymała czwartą pozycję w zesta
wieniu, równocześnie zwiększając licz
bę użytkowników z 15,6 do 18,1 mln 
i zasięg z 73 do 74%. Podobnie sytu
acja wyglądała w przypadku Grupy 

RANKING TOP 10 WITRYN O NAJWIĘKSZEJ 
POPULARNOŚCI W POLSCE

ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2015.
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Grupy Allegro nastąpił spadek zwią
zany z wydzieleniem Grupy GG. 

Średni czas 
na użytkownika
Ranking witryn dotyczący średnie
go czasu na użytkownika również 
uległ nieznacznym zmianom. Lide
rem pozostała Grupa Wirtualna Pol
ska ze średnią wynoszącą 5h40m27s 

(był on krótszy niż w ubiegłym roku, 
co wynika z nieuwzględnienia nieau
dytowanych witryn Grupy). Grupa 
Onet – RASP znalazła się na drugim 
miejscu, z czasem 04h47 (o 9 minut 
mniej w stosunku do 2014 roku), 
a na trzecim – Grupa TVN, z czasem 
3h46m27s. Zajmująca tę pozycję Gru
pa Allegro, po wydzieleniu Grupy GG, 
znalazła się na piątym miejscu. 

się Grupa Wirtualna Polska – na jej 
witrynach internauci spędzili ponad 
119 mln godzin. Drugie miejsce, tak 
samo jak przed rokiem, należało do 
Grupy Onet – RASP (ponad 99 mln 
godzin), a trzecie – do Grupy Allegro 
(ponad 57 mln godzin). Grupy Onet 
i WP zwiększyły czas krajowy ogółem 
spędzany przez użytkowników na ich 
witrynach, natomiast w przypadku 

*Obejmuje audytowane witryny Grupy Wirtualna Polska, 
z pominięciem witryn nieaudytowanych: Abczdrowie.pl, 
Domodi.pl, Testwiedzy.pl, Finansowysupermarket.pl.
**Obejmuje audytowane witryny Grupy Interia, z pominięciem 
witryn nieaudytowanych: Strefa.pl, Investroom.pl 

POPULARNOŚĆ GRUP WITRYN I WITRYN 
NIEZGRUPOWANYCH OBJĘTYCH AUDYTEM 
SITE-CENTRIC WEDŁUG LICZBY ODSŁON 
KRAJOWYCH OGÓŁEM

ŹRÓDŁO: Megapanel, PBI/Gemius, grudzień 2015.

L.P. WĘZEŁ CZAS KRAJOWY 
OGÓŁEM [GODZ]

1 Grupa Wirtualna Polska* 119584640,61

2 Grupa Onet – RASP 99909610,75

3 Grupa Allegro 57698861,00

4 Grupa Interia.pl** 53436309,32

5 Grupa TVN 27064222,60

6 Grupa Gazeta.pl 16877630,78

7 Grupa ZPR Media 7387185,63

8 Grupa TVP 6713104,00

9 cda.pl 5321527,31

10 Grupa Cyfrowy Polsat 4660230,48

11 Grupa Polska Press 3440829,10

12 filmweb.pl 2520516,50

13 Grupa Ceneo.pl 1952460,69

14 Grupa GG 1261236,21

15 Grupa Edipresse.pl 1221634,00

16 Grupa Gazetaprawna.pl 707917,82

17 tekstowo.pl 636531,97

18 Grupa Burda Media Polska 344381,39

L.P. WĘZEŁ ODSŁONY  
KRAJOWE OGÓŁEM

1 Grupa Wirtualna Polska* 3 558 865 127

2 Grupa Allegro 3 298 640 516

3 Grupa Onet – RASP 3 298 227 342

4 Grupa Interia.pl** 1 284 493 452

5 Grupa GG 1 128 671 382

6 Grupa Gazeta.pl 737 931 342

7 Grupa Polska Press 307 626 601

8 filmweb.pl 207 016 903

9 Grupa TVN 186 216 810

10 cda.pl 182 611 040

11 Grupa ZPR Media 101 010 026

12 Grupa Ceneo.pl 98 750 575

13 Grupa Edipresse.pl 68 717 460

14 Grupa Cyfrowy Polsat 61 020 717

15 Grupa TVP 41 807 407

16 Grupa Gazetaprawna.pl 37 643 817

17 Grupa Burda Media Polska 30 012 721

18 tekstowo.pl 27 295 946

*Obejmuje audytowane witryny Grupy Wirtualna Polska, 
z pominięciem witryn nieaudytowanych: Abczdrowie.pl, 
Domodi.pl, Testwiedzy.pl, Finansowysupermarket.pl.
**Obejmuje  audytowane witryny Grupy Interia, z pominięciem 
witryn nieaudytowanych: Strefa.pl, Investroom.pl 

RANKING GRUP WITRYN 
I WITRYN NIEZGRUPOWANYCH OBJĘTYCH 
AUDYTEM SITE-CENTRIC WEDŁUG 
MIESIĘCZNEGO CZASU (MLN GODZIN)

ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2015.
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Zasięg kategorii 
tematycznych
Poniżej przedstawiono rankingi do
tyczące zasięgu poszczególnych kate
gorii tematycznych monitorowanych 
zgodnie z klasyfikacją Megapanel PBI/
Gemius. 

Kategoria „Kultura i rozrywka” w 2015 
roku nie odnotowała większych zmian. 
Liderem nieodmiennie pozostaje You
Tube, którego zasięg przez cały rok 
utrzymywał się w okolicach 75%. Dru
gie miejsce, jak przed rokiem, przy
padło Grupie Onet – RASP. Na trzecim 
miejscu przez większość roku utrzy
mywała się Grupa Wirtualna Polska. 
Z pierwszej piątki wypadła witryna 
Filmweb – w ostatnim kwartale 2015 
roku wyższe zasięgi zaczęła notować 
witryna Betathome.com. 

W 2015 roku liderem kategorii „Spo
łeczności” pozostawał Facebook, któ
rego zasięg wahał się w okolicach 80%. 
Na drugim miejscu, z dwukrotnie 
mniejszym zasięgiem – tak samo jak 
w zeszłym roku – znajdowała się Gru
pa Google. O miejsce trzecie w ciągu ca
łego roku walczyły Grupa Onet – RASP 
(do której w 2015 roku została włączo
na Grupa NK.pl – poprzednio piąte 
miejsce) i Grupa Gazeta.pl. Na miejscu 
piątym znalazła się Grupa Interia.pl. 

Trzy pierwsze pozycje rankingu „Wy
szukiwarek i katalogów” w 2015 roku 
nie uległy mianie w porównaniu do 
roku poprzedniego. Zajęły je kolej
no: Grupa Google, Ask.fm i Panora
ma Firm, warto jednak zauważyć, że 
zasięg witryny Ask.com, wynoszący 
ok. 30% rok wcześniej, zmniejszył 
się do poziomu poniżej 20%, pod
czas gdy zasięgi Grupy Google i Grupy 
Panorama Firm pozostały na zbliżo
nych do ubiegłorocznych poziomach. 
Miejsce czwarte przypadło, nieobec
nym w ubiegłorocznym zestawieniu, 
Grupie Microsoft – MSN (zasięg 11% 
w grudniu 2015 roku) oraz witrynie 
Zapmeta.com.pl (zasięg 11%). 

POPULARNOŚĆ GRUP WITRYN I WITRYN NIEZGRUPOWANYCH 
OBJĘTYCH AUDYTEM SITE-CENTRIC WEDŁUG ŚREDNIEGO 
CZASU NA UŻYTKOWNIKA

KATEGORIA TEMATYCZNA „SPOŁECZNOŚCI” 
WEDŁUG ZASIĘGU NA PRZESTRZENI ROKU (TOP 5)

ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2014-grudzień 2015.

L.P. WĘZEŁ ŚREDNI CZAS NA UŻYTKOWNIKA [GODZ:MIN:S]

1 Grupa Wirtualna Polska* 05:40:27

2 Grupa Onet – RASP 04:47:48

3 Grupa TVN 03:46:27

4 Grupa Interia.pl** 03:22:43

5 Grupa Allegro 03:19:55

6 Grupa TVP 01:35:27

7 Grupa Gazeta.pl 01:06:21

8 Grupa Cyfrowy Polsat 00:56:34

9 Grupa ZPR Media 00:45:05

10 cda.pl 00:38:40

11 filmweb.pl 00:23:01

12 Grupa GG 00:16:32

13 Grupa Polska Press 00:14:41

14 Grupa Ceneo.pl 00:11:37

15 tekstowo.pl 00:08:27

16 Grupa Edipresse.pl 00:08:15

17 Grupa Gazetaprawna.pl 00:07:28

18 Grupa Burda Media Polska 00:04:14

19 Grupa Empik Media Fashion*** 00:02:04

*Obejmuje audytowane witryny Grupy Wirtualna Polska, z pominięciem witryn nieaudytowa-
nych: Abczdrowie.pl, Domodi.pl, Testwiedzy.pl, Finansowysupermarket.pl.
**Obejmuje audytowane witryny Grupy Interia, z pominięciem witryn nieaudytowanych: 
Strefa.pl, Investroom.pl 
***Obejmuje audytowane witryny Grupy Empik Media, z pominięciem witryn nieaudytowa-
nych: Empiktravel.pl, Kipme.pl, Smyk.com, Empikfoto.pl, Empik.com.

ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2015.
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Top 5 serwisów w kategorii „Styl ży
cia” wyglądało dokładnie tak samo jak 
przed rokiem. Na pierwszym miejscu 
znalazła się Grupa Wirtualna Polska 
(41% zasięgu w grudniu 2015 roku), na 
drugim – Grupa Onet – RASP (40%), 
a na kolejnych: Grupa Interia.pl (26%), 
Grupa Gazeta.pl (25%) oraz Grupa 
Edipresse (23%). 

Kategoria „Firmowe” w 2015 roku 
uległa nieznacznym zmianom. Jej li
derem pozostała Grupa Microsoft – 
MSN, której zasięg utrzymywał się na 
zbliżonym poziomie i w grudniu 2015 
roku wyniósł 23%. Na drugim miej
scu znalazła się witryna Mozilla.org 
(poprzednio piąte miejsce zestawie
nia) z 20% zasięgiem w grudniu (choć 
w ciągu roku ulegał on dość dużym wa
haniom). Kolejne miejsca należały do 
podmiotów również obecnych w ubie
głorocznym zestawieniu top 5: witry
na Orange.pl (19%), Grupa PKO Bank 
Polski (19%) oraz Grupa Play (15%). 

Układ w rankingu w kategorii „Infor
macje i publicystyka” w stosunku do 
2014 roku nie uległ zmianie. Na pierw
szym miejscu znalazła się Grupa 
Onet – RASP z 38% zasięgiem w grud
niu 2015 roku. Drugie miejsce przy
padło Grupie Polska Press (zasięg wy
niósł 35%), a trzecie miejsce – Grupie 
Wirtualna Polska (zasięg wyniósł 27%), 
a kolejne Grupie Gazeta.pl, której za
sięg w 2015 roku zwiększył się o 5%. 
Piąte miejsce zajęła Grupa Interia.pl. 

W 2015 roku niewiele zmieniło się rów
nież w rankingu top 5 w kategorii „Ko
munikacja”. Podobnie jak rok wcześ
niej, w grudniu 2015 roku liderem 
była Wirtualna Polska (36% zasięgu), 
a kolejne miejsca zajęły: zajęła Grupa 
Google (26%) oraz Grupa Onet – RASP 
(18%). W ostatnich miesiącach roku 
miejscami zamieniły się Grupa Interia, 
która przesunęła się na miejsce czwar
te (11%) oraz Grupa GG (w poprzed
nim zestawieniu: Allegro GG), która 
znalazła się na piątym miejscu (10%).   

KATEGORIA TEMATYCZNA  „WYSZUKIWARKI I KATALOGI” 
WEDŁUG ZASIĘGU NA PRZESTRZENI ROKU (TOP 5)

ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2014-grudzień 2015.

KATEGORIA TEMATYCZNA „STYL ŻYCIA” 
WEDŁUG ZASIĘGU NA PRZESTRZENI ROKU (TOP 5)

KATEGORIA TEMATYCZNA „FIRMOWE” 
WEDŁUG ZASIĘGU NA PRZESTRZENI ROKU (TOP 5)

ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2014-grudzień 2015.

ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2014-grudzień 2015.
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Grupa Microsoft –  
MSN – Firmowe

Grupa Play – Firmowe

Grupa PKO Bank Polski

mozilla.org

orange.pl – orange.pl – 
Firmowe

Grupa Wirtualna Polska – 
Styl życia

Grupa Edipresse.pl – 
Styl życia

Grupa Gazeta.pl –  
Styl życia

Grupa Onet – RASP – 
Styl życia

Grupa Interia.pl –  
Styl życia

Grupa Google –
Wyszukiwarki i katalogi

zapmeta.com.pl

Grupa Microsoft – MSN –
Wyszukiwarki i katalogi

ask.com

Grupa Panorama Firm –
Wyszukiwarki i katalogi
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Niekwestionowanym liderem katego
rii „Ecommerce” w 2015 roku pozo
stawała Grupa Allegro z zasięgiem wy
noszącym 57% w grudniu 2015 roku. 
Podobnie jak rok wcześniej na miejscu 
drugim znalazła się Grupa Ceneo (za
sięg – 32%). Na trzech kolejnych po
zycjach znalazły się podmioty inne 
niż przed rokiem: serwis Euro.com.pl 
(19%), Grupa Empik Media Fashion 
(16%) oraz Grupa Onet – RASP (14%). 
W zeszłym roku miejsca te należały 
kolejno do: Grupy Onet – RASP, wi
tryny Zalando.pl i Grupy Okazje.info, 
które w 2015 roku przesunęły się na 
dalsze pozycje rankingu. 

W porównaniu z 2014 rokiem, lista 
top 5 w kategorii „Nowe technolo
gie” uległa w 2015 roku drobnym 
przetasowaniom. Liderem katego
rii – po uwzględnieniu serwisu Dobre 
programy.pl – została Grupa Wirtu
alna Polska z zasięgiem wynoszącym 
31%. Na drugim miejscu znalazł się 
dotychczasowy lider – Grupa Onet – 
RASP – z zasięgiem 28%. Trzecie miej
sce należało do witryny elektroda.pl 
(10%) rok wcześniej znajdującej się na 
piątym miejscu, czwarte zajęła Grupa 
Interia.pl (9%), natomiast piąte – Gru
pa Softonic (7%).   

W pierwszej piątce serwisów edukacyj
nych w 2015 roku również dokonały 
się niewielkie zmiany. Pierwsze miej
sce utrzymała witryna Wikipedia.org 
(zasięg 43% w grudniu 2015 roku), 
drugie – Grupa Google (22%, a trze
cie – witrynaZadane.pl (13%). Zamia
na dokonała się na miejscach czwar
tym i piątym. Miejsce czwarte tym 
razem przypadło Grupie Onet (10%), 
a piąte – Grupie Sciaga.pl (8%). Kolej
ny rok z rzędu w tej kategorii widoczna 
jest sezonowość – zasięg witryn wyraź
nie spada w miesiącach letnich.

Rok 2015 w pierwszej piątce kate
gorii „Biznes, finanse, prawo” przy
niósł spore przetasowania. Liderem 
kategorii została Grupa Wirtualna 

KATEGORIA TEMATYCZNA „KOMUNIKACJA” 
WEDŁUG ZASIĘGU NA PRZESTRZENI ROKU (TOP 5)

KATEGORIA TEMATYCZNA „E-COMMERCE” 
WEDŁUG ZASIĘGU NA PRZESTRZENI ROKU (TOP 5)

KATEGORIA TEMATYCZNA  „INFORMACJE I PUBLICYSTYKA” 
WEDŁUG ZASIĘGU NA PRZESTRZENI ROKU (TOP 5)

ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2014-grudzień 2015.

ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2014-grudzień 2015.

ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2014-grudzień 2015.
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Grupa Ceneo.pl - 
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Polska z zasięgiem 26% w grudniu 
2015 roku, co wynika z przejęcia Gru
py Money.pl (poprzednio czwarte 
miejsce w rankingu). Dotychczaso
wy lider, Grupa Onet, znalazła się na 
drugim miejscu z zasięgiem 21%. Po
dobnie jak w poprzednim roku, trze
cie miejsce przypadło Grupie Gazeta
prawna.pl (wcześniej występującej 
jako Grupa Infor) – jej zasięg wyniósł 
16%. Na czwartym i piątym miejscu 
uplasowały się nieobecne dotąd w tym 
zestawieniu Grupa Bankier.pl (11%) 
i Grupa Interia (11%). 

Kategoria „Sport” nie odnotowała 
w 2015 roku większych zmian. Czte
ry pierwsze miejsca w grudniu 2015 
roku należały do tych samych podmio
tów co w grudniu roku poprzedniego. 
Pierwsze miejsce zajęła Grupa Onet – 
RASP (23% zasięgu w grudniu 2015 
roku), drugie – Grupa Wirtualna Pol
ska (18%), trzecie – Grupa Gazeta.pl 
(9%), a czwarte – Grupa Interia (6%). 
Miejsce piąte, które rok wcześniej zajął 
serwis Meczyki.pl, w roku 2015 przy
padło Grupie TVP (5%). 

W 2015 roku w kategorii tematycz
nej „Hosting” doszło do przetaso
wań. Na czoło rankingu wysunęła się 
Grupa Google (zasięg 8% w grudniu 
2015 roku), która rok wcześniej zaję
ła miejsce trzecie. Witryna cba.pl za
chowała drugie miejsce w rankingu 
z zasięgiem 6%, natomiast witryna 
Home.pl przesunęła się o jedno miej
sce w górę – na pozycję trzecią (za
sięg 5%). Na czwartym miejscu zna
lazł się ubiegłoroczny lider – Grupa 
Onet – RASP (zasięg 5%), a na pią
tym –  nieobecna w pierwszej piątce 
w 2014 roku witryna Zippyshare.com 
(zasięg 3%). 

W rankingu top 5 kategorii „Motory
zacja” w 2015 roku nie dokonały się 
żadne zmiany. Pierwsza piątka ser
wisów w grudniu 2015 roku jest do
kładnie taka sama jak rok wcześniej: 
Grupa Allegro (zasięg 23% w grudniu 

KATEGORIA TEMATYCZNA  „NOWE TECHNOLOGIE” 
WEDŁUG ZASIĘGU NA PRZESTRZENI ROKU (TOP 5)

ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2014-grudzień 2015.

KATEGORIA TEMATYCZNA „EDUKACJA” 
WEDŁUG ZASIĘGU NA PRZESTRZENI ROKU (TOP 5)

KATEGORIA TEMATYCZNA  „BIZNES, FINANSE, PRAWO” 
WEDŁUG ZASIĘGU NA PRZESTRZENI ROKU (TOP 5)

ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2014-grudzień 2015.

ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2014-grudzień 2015.
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Grupa Wirtualna Polska – 
Biznes, finanse, prawo
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Grupa Bankier.pl –  
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Grupa Onet – RASP – 
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Biznes, finanse, prawo

wikipedia.org

Grupa Sciaga.pl –
Edukacja

Grupa Onet – RASP – 
Edukacja

Grupa Google – 
Edukacja

zadane.pl

Grupa Wirtualna Polska – 
Nowe technologie

Grupa Softonic

Grupa Interia.pl – 
Nowe technologie

Grupa Onet – RASP – 
Nowe technologie

elektroda.pl
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2015 roku), Grupa Onet (16%), Gru
pa Wirtualna Polska (12%), Grupa 
Interia.pl (8%) i Autocentrum.pl (5%).

Ranking top 5 kategorii „Mapy i lo
kalizatory” w 2015 roku również nie 
uległ poważniejszym zmianom. W sto
sunku do roku poprzedniego cztery 
pierwsze z nich wyglądają tak samo. 
Pierwsze miejsce należy do Grupy 
Google (zasięg 35% w grudniu 2015 
roku), drugie – do Grupy Onet – RASP 
(15%), trzecie – do Grupy Targeo (8%), 
a czwarte do witryny Jakdojade.pl 
(4%). Nowością jest pojawienie się 
Grupy Netstel na piątym miejscu (za
sięg 3%). Zajmująca dotychczas to 
miejsce witryna Szukacz.pl przesu
nęła się na dalsze pozycje rankingu. 

Nieznaczne przetasowania nastąpiły 
w top 5 kategorii „Turystyka”. Choć 
w pierwszej piątce znalazły się te 
same podmioty co rok wcześniej, tyl
ko część utrzymała dotychczasowe 
pozycje: miejsce pierwsze – Grupa 
Onet (10%), drugie – witryna Rozklad 
pkp.pl (8%) i miejsce czwarte – witryna 
Booking.com (6%). Miejscami zamie
niły się witryna Epodroznik.pl i Gru
pa Wirtualna Polska. Obecnie EPod
roznik zajmuje trzecie miejsce (zasięg 
6%), a Grupa Wirtualna Polska piąte 
miejsce (zasięg 5%).

W top 5 kategorii „Publiczne” można 
zauważyć spore zmiany. Na pierw
sze miejsce w ostatnich miesiącach 
roku wysunęła się witryna Loteria
paragonowa.gov.pl, która uzyskała 
8% zasięgu w grudniu 2015 roku. 
Na drugim znalazł się dotychczaso
wy lider, witryna Zus.pl (4%), a na 
trzecie przesunęła się Grupa Polska 
Policja (4%). Na czwartym znalazła 
się nieobecna w top 5 2014 witryna 
Wosp.org.pl (3%), a na piątym – wi
tryna Sejm.gov.pl (3%), która do tej 
pory zajmowała drugie miejsce. 

Niewielkie zmiany w porównaniu 
z poprzednim rokiem dokonały się 

KATEGORIA TEMATYCZNA „MOTORYZACJA” 
WEDŁUG ZASIĘGU NA PRZESTRZENI ROKU (TOP 5)

KATEGORIA TEMATYCZNA  „SPORT” 
WEDŁUG ZASIĘGU NA PRZESTRZENI ROKU (TOP 5)

ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2014-grudzień 2015.

ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2014-grudzień 2015.

KATEGORIA TEMATYCZNA „MAPY I LOKALIZATORY” 
WEDŁUG ZASIĘGU NA PRZESTRZENI ROKU (TOP 5)

ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2014-grudzień 2015.

04
.2

01
5

01
.2

01
5

12
.2

01
4

08
.2

01
5

06
.2

01
5

03
.2

01
5

10
.2

01
5

05
.2

01
5

02
.2

01
5

09
.2

01
5

07
.2

01
5

11
.2

01
5

12
.2

01
5

04
.2

01
5

01
.2

01
5

12
.2

01
4

08
.2

01
5

06
.2

01
5

03
.2

01
5

10
.2

01
5

05
.2

01
5

02
.2

01
5

09
.2

01
5

07
.2

01
5

11
.2

01
5

12
.2

01
5

04
.2

01
5

01
.2

01
5

12
.2

01
4

08
.2

01
5

06
.2

01
5

03
.2

01
5

10
.2

01
5

05
.2

01
5

02
.2

01
5

09
.2

01
5

07
.2

01
5

11
.2

01
5

12
.2

01
5

0%

5%

20%

25%

10%

15%

0%

5%

20%

25%

10%

15%

30%

30%

0%

5%

40%

20%

25%

10%

15%

30%

35%

45% Grupa Google - 
Mapy i lokalizatory
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zumi.pl

Grupa Targeo.pl

Grupa Allegro –
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Grupa Interia.pl – 
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Grupa Wirtualna
Polska – Motoryzacja
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Sport

Grupa TVP – tvp.pl –
Sport

Grupa Interia.pl – 
Sport

Grupa Wirtualna
Polska – Sport

Grupa Gazeta.pl – 
Sport
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w top 5 kategorii „Erotyka”. Liderem 
wciąż pozostała witryna Redtube.com 
(11% zasięgu w grudniu 2015 roku). 
Miejsca drugie i trzecie również po
zostały bez zmian – należą one od
powiednio do witryn Porhub.com 
(11%) i Xhamster.com (9%). Witryna 
Xvideos.com (8%) spadła z miejsca 
czwartego na piąte. Nowością w top 
5 jest natomiast witryna Showup.tv, 
która weszła na czwarte miejsce zesta
wienia z zasięgiem wynoszącym 6%. 

W pierwszej piątce w kategorii „Bu
downictwo” znalazły się te same pod
mioty co rok wcześniej, choć w innej 
konfiguracji. Liderem kategorii po
została Grupa Allegro – jej zasięg 
w grudniu 2015 roku wyniósł 11%. 
Na drugim miejscu pozostała Gru
pa ZPR Media (wcześniej jako Grupa 
Murator – Time) z zasięgiem 9%, a na 
czwartym Grupa Gazeta (zasięg 7%). 
Miejsce trzecie przypadło nieobecnej 
do tej pory w top 5 Grupie Wirtualna 
Polska (zasięg 7%), a na miejsce piąte 
z trzeciego przesunęła się Grupa Pol
ska Press (wcześniej Grupa Polska
Presse) z zasięgiem wynoszącym 6%. 
W tegorocznym top 5 zabrakło Gru
py Budujemydom.pl poprzednio no
towanej na piątym miejscu.

W pierwszej piątce kategorii „Praca” 
odnotowano natomiast spore zmiany. 
Żaden z serwisów obecnych w ubie
głorocznym zestawieniu nie zachował 
swojej pozycji, niektóre witryny opuś
ciły top 5, a na ich miejsce pojawiły się 
nowe. Liderem kategorii w grudniu 
2015 roku została witryna Golden line.
pl (7% zasięgu), a od połowy roku do
ganiała ją Grupa Allegro – olx.pl (7%). 
Dotychczasowy lider, Grupa Pracuj 
(zasięg 6%), przesunęła się na trzecie 
miejsce. Na czwartym miejscu poja
wiła się witryna LinkedIn (5%), na
tomiast z drugiego na piąte spadła 
Grupa Gowork.pl (4%) W zestawieniu 
zabrakło obecnych w ubiegłorocznym 
top 5 Grupy Gazeta.pl i Grupy Polska 
Press (wcześniej Polskapresse). 

KATEGORIA TEMATYCZNA „PRACA” 
WEDŁUG ZASIĘGU NA PRZESTRZENI ROKU (TOP 5)

ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2014-grudzień 2015.

KATEGORIA TEMATYCZNA „TURYSTYKA” 
WEDŁUG ZASIĘGU NA PRZESTRZENI ROKU (TOP 5)

ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2014-grudzień 2015.

ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2014-grudzień 2015.

KATEGORIA TEMATYCZNA „BUDOWNICTWO, NIERUCHOMOŚCI” 
WEDŁUG ZASIĘGU NA PRZESTRZENI ROKU (TOP 5)
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goldenline.pl
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linkedin.com

Grupa Allegro – 
olx.pl – praca

Grupa Pracuj

Grupa Allegro – 
Budownictwo, 
nieruchomości

Grupa Polska 
Press – Budownictwo, 
nieruchomości

Grupa Gazeta.pl –  
Budownictwo, 
nieruchomości

Grupa ZPR Media – 
Budownictwo, 
nieruchomości

Grupa Wirtualna 
Polska – Budownictwo, 
nieruchomości

Grupa Onet – RASP – 
Turystyka

Grupa Wirtualna
Polska – Turystyka

booking.com

rozklad-pkp.pl

Grupa E-podroznik.pl
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Programmatic – 
„game-changer” 
rynku reklamowego
W ostatnich latach na polskim ryn-
ku reklamy obserwuje się przede 
wszystkim dynamiczny rozwój ka-
nału programmatic. Nieustannie po-
wstają nowe podmioty, które oferu-
ją sprzedaż powierzchni reklamowej 
wydawców oraz nowe firmy, które są 
technologicznym wsparciem dla ko-
rzystających z możliwości automa-
tycznego modelu sprzedaży. Co waż-
ne, w proces ten angażują się również 
wielcy międzynarodowi gracze (np. 
Sociomantic, Adform) oraz branżo-
wi giganci (Google). Wzrost znacze-
nia tego modelu wpływa na wszyst-
kie podmioty na rynku reklamowym 
i sprawia, że krajobraz branży zmienia 
się bardzo dynamicznie.

Nowy krajobraz rynku
Na rynku pojawiają się nowe platfor-
my SSP, które zbierają inventory wy-
dawców, wykorzystując do tego różne 
strategie. Niektóre zgłaszają się bez-
pośrednio do wydawców, inne stawia-
ją na współpracę z sieciami reklamo-
wymi. Powstają też nowe możliwości 
monetyzacji dla wydawców związa-
ne np. z wykorzystaniem danych za-
gregowanych w platformach DMP. 
Zmienia się też sam sposób zakupu – 
z ręcznego na automatyczny (z wyko-
rzystaniem DSP czy trading desków). 

czy internet i OOH). Czasy typowego 
brokera reklamy, który jest tylko po-
średnikiem pomiędzy wydawcą i rekla-
modawcą, powoli się kończą, a model 
biznesowy klasycznych sieci reklamo-
wych się zmienia.

Nowa rola biur reklamy 
i sieci reklamowych – 
bliżej wydawcy,  
więcej natywności
Wspomniana rewolucja programma-
tic sprawia, że przemijają czasy tzw. 
wyłączności sprzedażowej. Znaczą-
ca część wydawców udostępnia swoje 
zasoby reklamowe (aktualnie głównie 
display) w systemach programmatic 
(SSP, AdExchange), a technologie za-
kupowe (DSP, Trading Desk) umoż-
liwiają agencjom i reklamodawcom 
bezpośredni dostęp do powierzchni 
reklamowej wydawców. Z perspek-
tywy wydawców następuje znacząca 
dywersyfikacja źródeł przychodów. 
Ograniczony do kilkuset podmiotów 
zakres reklamodawców, do których 
biuro reklamy jest w stanie efektywnie 
dotrzeć, zostaje znacząco rozszerzony 
do poziomu nawet kilkudziesięciu ty-
sięcy marketerów. Jednocześnie auto-
matyzacja procesu zakupu i sprzedaży 
uwalnia – zajęte dotychczas przez tra-
dycyjną obsługę zleceń – zasoby biur 
reklamy, które zaczynają przesuwać 
się „bliżej” wydawcy.

To przesunięcie widać m.in. przy roz-
woju formatów natywnych, których 
popularność rośnie z każdym miesią-
cem. Wydawca dysponuje unikalną 
wiedzą na temat swoich użytkowni-
ków – jaki content konsumują, w jaki 
sposób i jakimi kanałami. Zadaniem 
biura reklamy jest znalezienie sposobu 
na monetyzację tych zasobów. Wynik 
wspólnych działań to w większości de-
dykowana na poziomie wydawcy ofer-
ta reklamowa, wypracowana dzięki 

W końcu, dzięki programmatic coraz 
więcej wydawców dywersyfikuje ka-
nały sprzedaży swojej powierzchni, 
szukając optymalnego rozwiązania – 
część inventory jest dostępna w kla-
sycznym modelu brokerskim, część 
indywidualnie bezpośrednio do klien-
tów, część w programmatic, np. po-
przez model PMP.

Ważne jest też to, że zmienia się samo 
postrzeganie programmatic przez wy-
dawców. Jeszcze niedawno był on sy-
nonimem tanio sprzedanego inven-
tory – w modelu tym sprzedawano 
zazwyczaj odsłony, które nie zostały 
kupione w tradycyjnym modelu. Wraz 
ze wzrostem popytu programmatic 
staje się jednak coraz bardziej rów-
noprawnym obszarem sprzedaży re-
klam względem klasycznej sprzedaży. 

Widoczne zmiany nie są jedynie tech-
nologicznymi. Po fali konsolidacji na 
rynku portali w ostatnim roku obser-
wowano podobne zmiany na rynku 
biur reklamy i sieci reklamowych. 
Przykładem może być zakup Advice 
i Goldbach Audience przez Ströera czy 
przejście niektórych wydawców pod 
skrzydła dużych wydawnictw takich 
jak Burda czy Marquard Media. W kon-
sekwencji coraz trudniej przetrwać na 
rynku nie posiadając oferty multime-
diowej, opartej na różnych kanałach 
(internet i prasa, telewizja i internet 

•  Programmatic zaczyna być traktowany przez wydawców 
jako równoprawny obszar sprzedaży reklam w stosunku 
do reklamy tradycyjnej.

•  Coraz trudniej przetrwać na rynku biurom reklamy, 
które nie posiadają oferty opartej na różnych kanałach dotarcia.

•  Rozwój automatycznych modeli sprzedaży powoduje, że biura 
reklamy zaczynają pracować w bliższej relacji z wydawcą, 
oferując więcej niestandardowych, natywnych rozwiązań.

•  CMP/CPC jako modele rozliczeń nadal będą funkcjonować, 
ale rozbudowane o wskaźniki KPI kampanii.

AUTOR: 
Wojciech Kałużny

WSPARCIE 
MERYTORYCZNE: 
Michał Hejka

BIURA SPRZEDAŻY REKLAMY
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możliwość dokładnego 
dotarcia do grupy docelowej

duża oszczędność czasu

lepsza optymalizacja kampanii

możliwość bezpośredniego 
zakupu powierzchni

transparentność działań

większa efektywność – 
wyższy CTR

60%

59%

59%

41%

36%

32%

wydawcy reprezentowanemu przez 
biuro reklamy za emisję odsłon/kli-
ków po określonej stawce (CPM/CPC).

W coraz większej liczbie kampanii 
rozliczanych w modelach CPM/CPC, 
obok stawki rozliczeniowej pojawia 
się szereg KPI. Są to np. widzialność 
reklamy (visibility, viewability), czas 
interakcji, czas spędzony na stronie 
docelowej, określone akcje na stronie 
(np. wypełnienie formularza, skorzy-
stanie z konfiguratora/kalkulatora, 
ściągnięcie dokumentów, instalacja 
aplikacji itd.). Optymalizacja pod 
określone KPI oznacza nie tyle do-
bór właściwej powierzchni, co miks 
kilku składowych: powierzchnia (wy-
dawca), format reklamowy, użytkow-
nik. Dzięki technologii tzw. passba-
cków agencje i marketerzy uzyskują 
możliwość „zwrotu” udostępnionej 
przez biuro sprzedaży powierzchni 
reklamowej, jeżeli w ich ocenie nie 
realizuje ona założonych KPI. Oce-
na tego prawdopodobieństwa odby-
wa się po stronie marketera i opiera 
o dane własne marketera (1st party 
data), dane z poprzednich kampanii 

(2nd party data) i od zewnętrznych 
dostawców (3rd party data).

Taki sposób podejścia do zakupu po-
woduje, że po stronie biur reklamy 
i wydawców pojawia się konieczność 
optymalizowania posiadanych zaso-
bów (powierzchni reklamowej). Przy-
kładowo: eliminowane są placemen-
ty reklamowe o niskim visibility lub 
zmieniane jest ich umiejscowienie 
w ramach serwisu. Dzięki połączeniu 
możliwości biur reklamy i wydawców 
dokładniej zaczynają być analizowa-
ni użytkownicy serwisów, co umożli-
wia identyfikację oraz pozyskiwanie 
tych, którymi najbardziej interesu-
ją się marketerzy. Wydawcy, na ba-
zie własnych doświadczeń redakcyj-
nych, rekomendują biurom sprzedaży 
formy promocji, które cechują się np. 
najdłuższym czasem ekspozycji lub 
wskaźnikiem interakcji. 

W nowej rzeczywistości tylko wspólne 
działanie biura sprzedaży i wydawcy 
pozwoli funkcjonować w konkuren-
cyjnym otoczeniu biznesowym. Trend 
ten będzie coraz bardziej widoczny.  

ścisłej współpracy wydawcy i biura re-
klamy. Kolejnym zadaniem dla biur 
reklamy czy sieci reklamowych jest 
standaryzacja tych ofert (formatów) 
w celu uzyskania efektu skali – stan-
dardu dostępnego u wielu wydawców.

Formaty natywne wiążą się również 
z wyzwaniami technologicznymi, m.in. 
rosnącą popularnością oprogramowa-
nia typu adblock. Coraz większy od-
setek internautów korzysta z takich 
systemów, co stanowi jedno z najwięk-
szych zagrożeń – zarówno dla wydaw-
ców, jak i biur reklamy, które dotych-
czas opierały swój model biznesowy 
głównie na reklamie display. Wspól-
ne działanie wydawców i biur rekla-
my nie tylko pozwala tworzyć alter-
natywne modele monetyzacji, ale 
przede wszystkim umożliwia lepsze 
zrozumienie użytkowników serwisów. 
W długiej perspektywie pozwoli to wy-
pracować formaty najbardziej efektyw-
ne i jednocześnie akceptowane przez 
internautów.

Modele rozliczania 
kampanii
Zmianie ulegają również modele rozli-
czeniowe. Jak pokazują wyniki rapor-
tu IAB AdEx za rok 2015, dynamika 
reklamy efektywnościowej wykazuje 
trend ujemny. Pozornie można to in-
terpretować jako powolny zmierzch 
modeli rozliczeniowych typu CPL/
CPA, czyli takich w których reklamo-
dawca płacił za określony efekt – róż-
nie definiowany w zależności od ce-
lów kampanii. Można też zakładać, 
że do łask wracają klasyczne modele, 
czyli CPM i CPC, co z perspektywy 
biur reklamy i wydawców oznaczało-
by większe bezpieczeństwo. W rzeczy-
wistości jednak dzieje się coś innego. 
CPM/CPC wprawdzie dalej funkcjo-
nują i będą funkcjonować, ale jako 
model rozliczania kampanii, do które-
go dołożyć należy wskaźniki KPI, pod 
które kampanie są optymalizowane. 
Kończy się standard oparty na me-
diaplanach, gdy reklamodawca płacił 

MOCNE STRONY PROGRAMMATIC

ŹRÓDŁO: IAB Polska Programmatic, 2015; N=73: reklamodawcy, 
agencje i wydawcy; użytkownicy programmatic.
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Zmiany w 2015 roku
Początek roku upłynął na dyskusjach, 
które wywołała informacja o zmia-
nie algorytmów Google w kontek-
ście ruchu mobilnego. 21 kwietnia 
został ogłoszony dniem, od które-
go brak właściwie wyświetlającej się 
strony mobilnej decyduje o pozycji 
zajmowanej w tej najpopularniejszej 
wyszukiwarce. Ta radykalna na swój 
sposób zmiana wpłynęła na działania 
znaczącej części branży internetowej. 
Trudno po kilku miesiącach ocenić 
tego konsekwencje, jednak niewąt-
pliwie posunięcie to przyspieszyło de-
cyzje większości niezdecydowanych 
dotyczące wprowadzenia wersji mo-
bilnych czy RWD (ang. Responsive 
Web Design). 

Niewiele później Google i Mozilla wy-
cofała w swoich przeglądarkach wspar-
cie dla używanej wiele lat technologii 
FLASH, na której cały czas bazowało 
wiele stron internetowych. Decyzje te 

Nowy standard 
badań internetu
Rok 2015 był też początkiem zmian 
w obszarze badań polskiego interne-
tu. Nowy standard powinien rozwią-
zać sporo kwestii krytykowanych 
w poprzedniej wersji. Niewątpliwie 
z punktu widzenia badania użytkow-
nika mobilnego cieszy fakt, że wśród 
panelistów mają się znaleźć również  
korzystający ze smartfonów czy tab-
letów. Równie ważne będzie połącze-
nie zasięgów z „dużego” internetu 
z ruchem przeglądarek mobilnych 
oraz aplikacji. Trudno dziś oceniać, 
jak wpłynie to na wzrost wydatków na 
reklamę mobilną. W tym przypadku 
wiele zależy od świadomości wagi tego 
kanału w domach mediowych. Z całą 
pewnością jednak między największy-
mi wydawcami rozpocznie się rywali-
zacja także o mobilnego użytkownika. 
W konsekwencji powstaną dużo bar-
dziej przemyślane produkty, których 
rozwój będzie równie ważny, co tych 
z większego ekranu. Dla samej bran-
ży kluczowe okaże się zrozumienie, iż 
dotychczasowa i nadal obowiązująca 
waluta mediowa (odsłona) w kontek-
ście produktów mobilnych zejdzie na 
dalszy plan. W aplikacjach mobilnych 
o wiele większe znaczenie ma bowiem 
powracalność i czas spędzany przez 
użytkowników w aplikacji. Niektórzy 
wydawcy mają już tego świadomość, 
niemniej jednak będą zmuszeni sto-
czyć walkę nie tylko ze swoją lokalną 
konkurencją, ale i z najpopularniejszy-
mi aplikacjami międzynarodowymi 
takimi jak Facebook, Instagram czy 
Snapchat, które już dziś konsumują 
ponad dwie trzecie czasu i zaanga-
żowania użytkowników smartfonów. 

Płatności mobilne 
i rozwój m-commerce
W poprzednich latach jedną z naj-
większych barier ograniczających roz-
wój rynku mobilnego była kwestia 
trudności w realizacji płatności mo-
bilnych. W tym obszarze ubiegły rok 
był wyjątkowo intensywny i znaczna 

spowodowały, że sam producent opro-
gramowania, firma Adobe, zaczął za-
chęcać twórców do przeniesienia się na 
nowe standardy webowe. W rezultacie 
HTML5 stanie się kluczową technolo-
gią, w której tworzone będą serwisy 
internetowe. Z perspektywy urządzeń 
mobilnych zastosowanie HTML5 roz-
wiązuje problem obsługi tego języka 
przez przeglądarki większości smart-
fonów i tabletów. Jest to jednak dopie-
ro wstęp do dyskusji o RWD, architek-
turze informacji i przypadkach użycia 
stron w trakcie korzystania z urzą-
dzeń mobilnych. Wielu projektantów 
interfejsów zadaje sobie pytanie, w jaki 
sposób fakt drastycznego wzrostu cza-
su, w którym korzystamy z urządzeń 
mobilnych do przeglądania internetu, 
wpłynie na projektowanie. Niewątpli-
wie na popularności stracą najbardziej 
rozbudowane pełnoekranowe anima-
cje, a w ich miejsce może pojawić się 

„customer journey” zorientowany na 
kontakt minimalistyczny.

•  Nowy standard badań internetu może wymusić zmianę 
strategii większości wydawców internetowych.

•  Ruch z mobile jest dziś większy niż z urządzeń stacjonarnych. 
•  Rozwiązanie problemu płatności mobilnych wpłynęło 

stymulująco na rozwój m-commerce i usług mobilnych.

AUTOR: 
Tomasz Woźniak

RYNEK MOBILNY

LOGOWANIA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH 
Z BANKOWOŚCI MOBILNEJ (%)

ŹRÓDŁO: mBank
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dla usługi telekomunikacyjnej, z dru-
giej zaś jako początek budowania 
wspólnych pionów usług w ramach 
SDN (Software Defined Networking). 
Obie strony poszukują nowych mode-
li biznesowych, trudno jednak ocenić 
stopień zaangażowania ich klientów.

Przewaga mobile nad PC
W 2014 roku mBank zanotował, że 
krzywa ruchu jego użytkowników sta-
cjonarnych przecięła się z liczbą sesji 
z urządzeń mobilnych (patrz: wykres). 
Smartfony i tablety stają się dziś urzą-
dzeniami pierwszego kontaktu, z któ-
rymi użytkownicy praktycznie się nie 
rozstają. Warto więc wspomnieć o kil-
ku globalnych zjawiskach, które wska-
zują na dominującą pozycję mobile 
w kolejnych latach. 

Najbardziej widocznym przykładem 
są dane opublikowane przez Face-
booka, które pokazują, że to właśnie 
urządzenia mobilne odpowiedzialne 
są za generowanie największych przy-
chodów tego portalu społecznościo-
wego. Udział w tym ma zapewne nale-
żący do niego Instagram, który w tym 
roku – po 5 latach istnienia – pokazał 
wreszcie swój model biznesowy. Ko-
lejny, istniejący wyłącznie jako aplika-
cja, produkt społecznościowy – Snap- 
chat umożliwił wyjątkowo proste 
przesyłanie małych kwot pieniędzy 
pomiędzy swoimi użytkownikami. 
Coraz częściej obserwowane są po-
mysły na aplikacje czy serwisy, które 
działają wyłącznie na urządzeniach 
mobilnych, skutecznie odwracając 
uwagę i czas użytkowników od kom-
puterów stacjonarnych.

Ostatnim wyzwaniem dla całej bran-
ży jest rosnące zainteresowanie użyt-
kowników oglądaniem treści wideo 
za pomocą smartfonów. Nie chodzi 
tutaj już wyłącznie o krótkie formy 
jak teledyski czy kilkuminutowe filmy.  
Coraz częściej wydawcy udostępniają 
na urządzeniach mobilnych całe seria-
le, filmy, a nawet transmisje na żywo. 
Przykładem jest Player.pl, który wy-
produkował pierwszy serial tylko do 
sieci. Szybkość transferu i malejący 
koszt internetu mobilnego sprawi-
ły, że coraz bardziej popularne stają 
się też transmisje live dostępne na 
smartfonach i tabletach. Najważniej-
szy jednak będzie dostęp do treści „tu 
i teraz”. 

część ograniczeń została rozwiązana 
na korzyść branży oraz, co najważ-
niejsze, użytkownika. Działania pro-
wadzone w wyniku połączonej ini-
cjatywy kilku banków doprowadziły 
w końcu do uruchomienia systemu 
BLIK. Z drugiej strony na czołową 
pozycję wysunęło się PayU, które przy 
współpracy z Allegro w agresywny 
sposób promowało swój system za-
kupu „jednym kliknięciem”. Choć po-
zyskana liczba użytkowników wciąż 
stwarza duży potencjał rozwojowy, 
obecność tych podmiotów była bar-
dzo widoczna. Na dalsze tempo roz-
wojowe może wpływać zarówno wal-
ka o rodzimy rynek, jak i globalne 
rozwiązania od Apple'a i Samsunga. 
Łatwe w obsłudze płatności mobilne 
wpłyną pozytywnie na zwiększenie 
dynamiki rozwoju usług mobilnych, 
a także typowego m-commerce. To 
ostatnie będzie jednak musiało zmie-
rzyć się z coraz popularniejszym trak-
towaniem uradzeń mobilnych jako 
elementu tzw. omnichannel, a co za 
tym idzie wypracować metody bada-
nia wszystkich kanałów w ramach jed-
nego procesu zakupowego. 

Na uwagę zasługują też pierwsze 
komercyjne wdrożenia beaconów  
w placówkach handlowych. Połączo-
ne z aplikacjami mobilnymi i zainsta-
lowane w sklepach urządzenia mają 
dostarczyć dodatkowej wiedzy o za-
chowaniach klientów. Należy jednak 
pamiętać, że ta technologia to tylko 
jeden z dostępnych sposobów inter-
akcji z użytkownikiem, a w kolejnych 
latach sukces osiągną ci, którzy wyko-
rzystają również NFC, WIFI czy za-
awansowany monitoring wideo. 

Co ciekawe, wspomniane wcześniej 
banki nie poprzestały wyłącznie na 
zainteresowaniu płatnościami mo-
bilnymi. Część z nich podjęła inicjaty-
wę dostarczania produktów wspólnie 
z operatorami telefonii. Są to projekty, 
które z jednej strony można postrze-
gać jako VAS (Value Added Service) 

Mobile to najbardziej zaawanso-
wane technologicznie medium, 
konsumowane równolegle z tra-
dycyjnym digitalem czy offlinem. 
Dodatkowo modele atrybucyj-
ne potrafią zidentyfikować nie 
tylko bezpośrednią efektywność 
mobile’a, ale także jego wpływ 
na całą kampanię reklamową. 

NORBERT MAZUR 
Senior Mobile 
Specialist, 
Reprise Media

WYPOWIEDŹ EKSPERTA

Typowa odsłona 
strony w internecie 
przestaje mieć znacze-
nie, a kluczowa oka-
zuje się powracalność 
i długość relacji z użyt-
kownikiem. Zatrzyma-
nie go jest dużym 
wyzwaniem. Większość 
użytkowników inten-

sywnie używa bowiem 
jedynie popularnych 
aplikacji lub stron. Bra-
kuje czasu na dłuższą 
interakcję, gdyż obec-
nie jest ona w dużym 
stopniu uproszczona 
i w pewien sposób 
półautomatyczna, 
czego przykładem 

są akcje typu „like” 
czy „share”. User 
Generated Content 
to już nie długa 
treść, a coraz częś-
ciej zdjęcia, wideo 
oraz przekaz na żywo 
za pomocą apli-
kacji jak Periscope 
czy Snapchat.

Raport 2016_FIN.indd   25 20.05.2016   16:30



26

TELEWIZJA TO MEDIUM z bogatymi 
tradycjami, jednak na przestrzeni lat 
istotnie się zmieniła zarówno pod wzglę-
dem emisji samej treści, jakości obrazu, 
jak i sposobu dystrybucji. Zmianie ule-
gła również struktura samej widow-
ni, młodszy widz, chcąc mieć wybór, 
rozpoczął poszukiwanie swojej drogi 
do ekranu. Wobec tak dużej skali zjawi-
ska udostępnienie treści telewizyjnych, 
w tym największych seriali i programów, 
prapremierowe odcinki telewizyjne 
lub specjalnie rozszerzone ich wersje 
było naturalnym procesem. Oznaczało 
nie tylko bogatą ofertę fi lmów, seriali 
i programów rozrywkowych na żądanie, 
ale także dostęp do ulubionej rozrywki 
z poziomu dowolnego urządzenia. Dzięki 
temu oglądanie emocjonującego fi lmu 
rozpoczętego w domu przed telewizo-
rem można  bez problemu kontynuować 
w drodze do pracy, na ekranie smartfo-
na czy tabletu. Za sprawą VoD zmienił 

Kulesza. W obsadzie serialu znaleźli się 
również: Magdalena Boczarska, Izabela 
Kuna, Edyta Olszówka, Jan Peszek, Ceza-
ry Kosiński, Andrzej Zieliński, Piotr Polk 
oraz Adam Woronowicz. Reżyserią zajął 
się Wojciech Kalarus, a realizacją fi rma 
FremantleMedia Polska. 

Na kilka tygodni przed startem serialu 
rozpoczęły się zakrojone na szeroką ska-
lę działania promujące serial eksploro-
wane na wielu płaszczyznach zarów-
no programowych, jak i reklamowych. 
Użytkownicy, widzowie, celebryci, blo-
gerzy, fani, słowem wszyscy za pośred-
nictwem online, telewizji, outdooru 
zostali zaproszeni do obejrzenia nowej 
produkcji.

O powadze i oprawie całego przedsię-
wzięcia niech świadczy fakt, że 21 paź-
dziernika wraz z emisją inaugurującego 
odcinka odbyła się pierwsza w Polsce 
konferencja prasowa poświęcona seria-
lowi internetowemu.

Serial  „Web Therapy” opierał się na spot-
kaniach terapeutycznych Lucyny Kole-

-Bojarskiej, eleganckiej i nieco obłudnej 
terapeutki, która porzuca tradycyjne, 
długie spotkania z klientami na rzecz 
kilkuminutowych sesji wideo przez ko-
munikator internetowy. Każdy odcinek 
prezentował spotkania z różnymi posta-
ciami pojawiającymi się w życiu boha-
terki. Przez jej  gabinet przewija się cała 
galeria oryginalnych postaci z najróż-
niejszymi problemami.

się nie tylko sposób dystrybucji telewizji, 
lecz także obyczaj jej  „konsumowania”. 

Skala nieliniowej konsumpcji treści 
telewizyjnych stale wzrasta, już dziś 
nawet 60% widowni odcinka telewizyj-
nego może stanowić widownia online. 
Dobry kontent to przecież punkt wyj-
ścia, od którego zaczyna się prawdziwa 
przygoda z interakcją w sieci.

Obecnie doczekaliśmy czasów, że scena-
riusze pisane są specjalnie na potrze-
by produkcji internetowej, a w rolach 
głównych występują polskie gwiazdy 
kina, teatru i telewizji. W październiku 
2015 roku player.pl zdecydował się 
na produkcję pierwszego polskiego se-
rialu komediowego  „Web Therapy” wy-
produkowanego do internetu, ale w ja-
kości telewizyjnej. W postać głównej 
bohaterki, psychoterapeutki Lucyny 
Kole-Bojarskiej, wcieliła się Agata 

Czy dedykowane produkcje online mogą 
stanowić atrakcyjną platformę komunikacji 
zarówno dla widzów, jak i reklamodawców?

65,15%  kobiet
AFFINITY INDEX= 131

71,03%  os oby w  w ieku 20–39 la t                                                                                                
AFFINITY INDEX= 168

49,9% osoby z wykształceniem wyższym i licencjatem
AFFINITY INDEX= 161

49,2% osób z miast powyżej 100 tys.
AFFINITY INDEX= 164

ŹRÓDŁO Gemius Profi le 12.2015

CASE STUDY

EWELINA DWORAK, Menedżer ds. Rozwoju Produktu Reklamowego Online, TVN Media Sp. z o.o.
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w scenariuszu sceny dedykowane part-
nerowi pozwoliły w sposób nienachal-
ny przedstawić funkcje produktów 
i możliwości ich zastosowania w życiu 
codziennym.

Wykorzystując wiele kanałów dotarcia 
stworzona została dla partnera projektu 
angażująca, efektywna i wielopłaszczy-
znowa komunikacja w oparciu o różno-
rodne formy aktywności. Reklama in-

-stream wideo, jakościowe formy display 
takie jak: branding playera, screening, 
fly footer, restboard, kampania spotowa 
w TV i szeroki wachlarz działań wizerun-
kowych odredakcyjnych i pr-owych. 

Co istotne grupa docelowa marki 
Samsung  była spójna z grupą użyt-
kowników, która oglądała serial.

Serial, choć osadzony w realnym świe-
cie, odwołuje się do zachowań charak-
terystycznych dla użytkowników świata 
wirtualnego. Każdy epizod jest widziany 
od strony kamery internetowej, przez 
którą odbywa się komunikacja, pomy-
słodawczyni iterapii w swoim niere-
alnym gabinecie prowadzi spotkania 
trwające maksimum 3 minuty. 

Widz ma okazję obejrzeć odcinki serialu 
na każdym ekranie: wyświetlaczu lapto-
pa, tabletu czy smartfona, ale też telewi-
zora – poza standardowymi odcinkami 
w serwisie można znaleźć krótsze epizo-
dy składające się z wybranych scen.

Marką, która zdecydowała się nawią-
zać dialog ze swoimi klientami poprzez 
angażujący kontent był Samsung – 
sponsor serialu  „Web Therapy”. Naszym 
celem było stworzenie dla firmy natural-
nego kontekstu do komunikacji produk-
tów i ich unikalnych funkcji. 

Rozpatrując udział w projekcie firma 
Samsung brała pod uwagę innowacyj-
ność projektu, plan jego promocji oraz 
dostępność serialu na wszystkich urzą-
dzeniach, z których korzystają klienci 
Samsunga. Równie istotne było zapla-
nowanie w scenariuszu odpowiednie-
go product placementu, tak aby sceny 
pozostały naturalne, a akcja serialu nie 
uległa zaburzeniu. Zaplanowanie loko-
wań jest trudnym wyzwaniem, jednak 
scenarzyści i reżyserzy serialu poradzi-
li sobie z nim doskonale. Opracowane 

CASE STUDY

ŹRÓDŁO: Gemius Stream, październik 2015–styczeń 2016.

ŹRÓDŁO: Quantum Lab/Player.pl, grudzień 2015–styczeń 2016, N= 100 widzów.

Widzowie polubili krótką i oryginalną 
formułę serialu, ironiczny humor i dobo-
rową obsadę, o czym świadczą wyniki 
oglądalności nie tylko odcinków głów-
nych, ale również webizodów.

Ogromne zainteresowanie serialem 
„Web Therapy”, a także kolejnymi włas-
nymi produkcjami player.pl, utwierdza 
nas w przekonaniu, że widzowie playera 
oczekują programów tworzonych spe-
cjalnie dla tej platformy. Obok uznania 
widzów formaty te stanowią efektyw-
ną płaszczyznę do komunikacji mar-
ketingowej oferującej szeroki zakres 
możliwości od sponsoringu, lokowań 
produktów, interakcji z użytkownikami 
z wykorzystaniem aplikacji mobilnych 
i sieci społecznościowych, na reklamie 
w technologii 360º kończąc.   

W serialu  
„Web Therapy” 
wystąpiła plejada 
polskich aktorów. 

64%73%

300 tys. 1 mln 55,1%

SERIAL NOWOCZESNY, INNY 
NIŻ PRODUKCJE TELEWIZYJNE

LICZBA ODTWORZEŃ  
W CIĄGU PIERWSZEGO  

TYGODNIA

LICZBA ODTWORZEŃ 
WSZYSTKICH  
ODCINKÓW

EMISJA  
ODCINKÓW  

NA KOMPUTERACH 

SERIAL ZABAWNY 
I PRZYJEMNY

EFEKTY 

BADANIE PERCEPCJI WIDZÓW PIERWSZEGO ODCINKA SERIALU
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Ponad 20 mln 
widzów online
Oglądanie treści wideo od lat utrzy-
muje pozycję jednej z najpopularniej-
szych aktywności internautów w sieci. 
Dynamika konsumpcji treści wideo 
oraz podaży jest stale wzrostowa. We-
dług danych Megapanel PBI/Gemius 
w listopadzie 2015 roku już ponad 
20 mln osób przynajmniej raz w mie-
siącu korzystało ze stron z treścia-
mi wideo, co daje zasięg na poziomie 
82%. Oznacza to, że w ciągu ostatnich 
5 lat widownia treści wideo wzrosła 

treści wideo online. Nasz kraj pod tym 
względem wyprzedziła tylko Turcja o 3 
punkty procentowe, podczas gdy śred-
ni wynik dla całego badanego regionu 
wyniósł 63%. Tak wysoka pozycja dla 
Polski nie oznacza jednak jeszcze doj-
rzałości rynku. Cały czas jest on na 
etapie kształtowania się pod wzglę-
dem oferty, graczy, modeli dostępo-
wych, rentowności czy popularności 
poszczególnych urządzeń końcowych 
służących do odbioru wideo. Każdy 
kolejny rok przynosi istotne ilościo-
we i jakościowe zmiany.

Analizując, jakie aktywności podczas 
korzystania z sieci są najpopularniej-
sze wśród polskich internautów w po-
dziale na typ urządzeń końcowych, 
wideo stanowi wysoką pozycję za-
równo w przypadku PC, jak i urzą-
dzeń mobilnych. Komputery przenoś-
ne z wynikiem 74% (wg digitalSCOPE) 
w dalszym ciągu są urządzeniami, za 
pomocą których internauci najczęś-
ciej oglądają treści wideo. Na drugim 
miejscu (71%) znajdują się komputery 
stacjonarne. Urządzenia mobilne osią-
gają mocną pozycję z wynikiem 31% 
dla tabletów i 23% dla smartfonów.

Dostępną w Polsce ofertę treści wideo 
wypełniają dwie rozdzielne kategorie 
treści – krótkie formy (w tym teledy-
ski) i drobne nagrania internautów 
oraz profesjonalne formaty o dłuż-
szym czasie trwania, często emitowa-
ne także w kanałach innych niż inter-
netowe. Nadal większą popularnością 
cieszą się serwisy z krótkimi materia-
łami wideo, a nie serwisy VoD oferują-
ce profesjonalne treści (odpowiednie: 
19,2 mln do 9,7 mln użytkowników 
miesięcznie – według Megapanel PBI/
Gemius za listopad 2015). Wynika to 
z innych funkcji tych dwóch kategorii 
treści. Jednocześnie widać silny roz-
wój profesjonalnych serwisów wideo 

o 7 mln widzów, co przełożyło się na 
wzrost zasięgu całej kategorii o 10%.

Publicystykę i informacje 
wybiera ponad 7 mln 
widzów online
Jak wynika z badania digitalSCOPE 
przeprowadzonego w 2015 roku przez 
IAB Polska na rynkach CEE, Polska 
plasuje się w czołówce pod względem 
popularności treści wideo online. 
Wśród najpopularniejszych czynno-
ści wykonywanych przez internau-
tów w sieci 71% zdobyło oglądanie 

•  Widownia wideo online przekroczyła ponad 20 mln osób.
•  Informacje i publicystyka są najpopularniejszą kategorią 

treści wideo online.
•  Wydawcy internetowi tworzą własne kanały quasi-telewizyjne.

AUTOR: 
Teresa Wierzbowska

RYNEK TREŚCI WIDEO ONLINE

Rynek medialny, w tym interneto-
wy, zarówno globalnie, jak i lokal-
nie, przechodzi głębokie zmiany, 
a w Polsce są one w ostatnich 
miesiącach niezwykle dynamicz-
ne. Stwarza to nowe możliwości, 
ale jest również potężnym wy-
zwaniem dla wielu wydawców. 

Jednym z filarów strategii Grupy 
Grupy Onet – RAS Polska jest 
obszar wideo. Bardzo mocno 
koncentrujemy się na nozwoju 
tzw. dłuższych form premium – 
część z nich już zaprezentowaliśmy 
publiczności (programy „Tomasz 
Lis.”, „Lustro”, „Euromisja 2016”, 

„Żółte papiery” czy „Twarze bizne-
su”). Zmieniamy również podejście 
do tworzenia krótkich form wideo – 
zależy nam na szerokiej dystrybu-
cji i docieraniu do widowni 
w miejscach, w których przebywa 
na co dzień, np. na platformach 
społecznościowych. 

SABINA LIPSKA 
Group Video 
Director w Grupie 
Onet – RAS Polska

WYPOWIEDŹ EKSPERTA

LICZBA UŻYTKOWNIKÓW KATEGORII „SERWISY WIDEO” 
ORAZ „SERWISY VoD” W 2015 ROKU

ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius, listopad 2015.

Serwisy video

Serwisy VoD
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w oparciu o znane postacie ze świata 
mediów tradycyjnych.

W dalszym wzroście nie tylko kon-
sumpcji treści wideo, ale także wzbo-
gacania oferty treści online, istotną 
rolę odegrać mogą nowe strategie 
portali związane z wykorzystaniem 
treści wideo. Inwestycje w profesjo-
nalną produkcję treści wideo oraz 

rozbudowa zespołów temu dedyko-
wanych będą mieć wpływ na charak-
ter mediów internetowych i udział 
wideo w formatach produkowanych 
przez internetowych nadawców. Wej-
ście na polski rynek na początku 2016 
roku międzynarodowego gracza VoD 
będzie testem kondycji i specyfiki pol-
skiego rynku wideo online oraz po-
trzeb polskiego konsumenta. 

oferujących licencjonowane treści lub 
własne produkcje. Serwisy VoD od lat 
wzmacniają swoją pozycję, a ich po-
pularność stale rośnie. Według PBI 
w ciągu 5 lat ich widownia wzrosła 
aż 7-krotnie (z 1,3 mln w listopadzie 
2010 roku do 9,7 mln w porównywal-
nym okresie 2015 roku). Większość 
tych serwisów stanowią witryny ofe-
rujące treści telewizyjne. 

Popularność krótkich form jest po-
wiązana również z popularnością 
poszczególnych kategorii tematycz-
nych. Według badania Stream Mega-
panel PBI/Gemius 7,1 mln internau-
tów ogląda treści wideo z kategorii 
informacyjnej i publicystycznej, które 
przeważnie mają formę krótkich new-
sów. Natomiast treści związane ze 
stylem życia, kulturą i rozrywką mają 
stałą widownię liczącą ponad 4 mln 
widzów miesięcznie. Najchętniej oglą-
dane są krótkie materiały wideo, któ-
re trwają do 3 minut. Z kolei trwające 
średnio nieco ponad 20 minut forma-
ty widzowie online rzadziej oglądają, 
jednak dłużej poświęcają im uwagę. 

Wydawcy internetowi 
tworzą własne kanały 
quasi-telewizyjne
Popularność treści informacyjno-pub-
licystycznych może być wkrótce do-
datkowo pogłębiona przez strategie 
największych portali internetowych, 
które coraz szerzej wykorzystują for-
maty i doświadczenia znane z telewizji 
tradycyjnej. W poprzednich latach wi-
deo miało głównie formę uzupełniają-
cą wobec treści tekstowych publikowa-
nych na portalach. Obecnie tendencja 
ta zaczyna się odwracać. Portale wpro-
wadzają ofertę produkowanych przez 
siebie treści wideo, w tym nawiązują-
cych do typowych formatów znanych 
z tradycyjnych mediów i stanowiących 
quasi-telewizyjne programy nadawa-
ne wyłącznie w internecie. Przybierają 
one formę na przykład studia infor-
macyjno-publicystycznego nadawane-
go na żywo albo ramówki sezonowej 

OGLĄDALNOŚĆ WIDEO ONLINE WŚRÓD TYPOWYCH 
AKTYWNOŚCI ONLINE WG KRAJU

ŹRÓDŁO: IAB Polska digitalSCOPE, 2015; internauci w wieku 16+.

ŁĄCZNA LICZBA UŻYTKOWNIKÓW I ZASIĘG WŚRÓD 
INTERNAUTÓW KATEGORII „SERWISY WIDEO” 
ORAZ „SERWISY VoD” W LATACH 2010–2015

ŹRÓDŁO: Megapanel PBI/Gemius, listopad 2010 – listopad 2015; liczba użytkowników – 
oś lewa, seria słupkowa; zasięg – oś prawa, seria liniowa; RU – real users.
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Podsumowanie rynku
Według IAB Polska/PwC AdEx w 2015 
roku wydatki na reklamę interneto-
wą w tym segmencie wzrosły o pra-
wie 45 mln zł do poziomu 410 mln 
zł. Był to najwyższy wzrost na prze-
strzeni ostatnich trzech lat. Udział 
ogłoszeń w torcie reklamowym onli-
ne nieznacznie spadł (z 14 do 13%) – 
co wynika z dużej dynamiki wzrostu 
reklamy graficznej. Indeks wzrostu 
ogłoszeń w sieci wyniósł ponad 12%. 

Małe i średnie przedsiębiorstwa ce-
nią sobie przede wszystkim w lokal-
nych wyszukiwarkach prostotę oferty, 
kompleksową obsługę i profesjonalną 
pomoc konsultanta. Zadaniem do-
radcy jest zaproponowanie najlep-
szych rozwiązań i zdjęcie z przedsię-
biorcy obowiązku wykonania prac 

Druga część rynku ogłoszeń interne-
towych to serwisy, które dają możli-
wość umieszczenia ogłoszenia online 
w modelu samoobsługowym. Dla wy-
branych branż takich jak motoryzacja 
czy nieruchomości – odpłatnie, zaś 
w przypadku pozostałych branż bez-
płatnie. Zazwyczaj są to oferty publi-
kowane na krótki czas, co sprawdza 
się szczególnie dla firm działających 
sezonowo lub posiadających krótko-
terminowe oferty, promujące sprze-
daż określonych produktów lub usług, 
a nie profil swojej działalności. Rekla-
modawcami są zarówno firmy, jak 
i osoby prywatne, co znacząco posze-
rza grupę docelową. Serwisy ogłosze-
niowe w 2015 roku były odwiedzane 
średnio w miesiącu przez ponad 14 
mln internautów, co przekłada się na 
blisko 60-procentowy zasięg. Jeden 
z wiodących serwisów w tym segmen-
cie, OLX.pl, odnotował 26-procento-
wy wzrost liczby użytkowników w po-
równaniu z poprzednim rokiem. 

Od wielu lat lokalni wydawcy konku-
rują z globalnymi graczami. Budują 
swoją przewagę na relacjach z klienta-
mi oraz poprzez dopasowanie oferty 
do specyfiki rynku. Lokalne wyszuki-
warki produktów i usług upraszczają 
ofertę, aby maksymalnie ułatwić re-
klamowanie firm w internecie. W jed-
nym pakiecie reklamodawcy otrzymu-
ją prezentację firmy, wyszukiwanie po 
słowach kluczowych, pozycjonowanie, 
a także obecność zarówno na deskto-
pach, jak i na urządzeniach mobilnych. 
Tego typu oferta nie wymaga dużego 
zaangażowania i wiedzy internetowej 
ze strony przedsiębiorcy. Może on cał-
kowicie polegać na wsparciu wydawcy, 
który przygotowuje reklamę, publiku-
je ją, a następnie przedstawia jej efek-
ty. Aby zwiększyć efektywność swoich 
rozwiązań i zbliżyć się do transakcji, 
lokalne wyszukiwarki oferują firmom 
dodatkowe, bardziej angażujące funk-
cjonalności (m.in. panel do zarządza-
nia rezerwacjami online, np.Planero.pl, 
lub możliwość aktualizacji swojego 

związanych z  przygotowaniem re-
klamy. Całoroczna obecność i pozy-
cjonowanie w lokalnych wyszukiwar-
kach kosztuje od kilkuset do kilku 
tysięcy złotych, a ruch dostarczany do 
oferty firmy to potencjalnie od kilku-
dziesięciu do kilku tysięcy kontaktów 
biznesowych rocznie – w zależności 
od branży, lokalizacji firmy i zakresu 
oferowanych usług. 

W 2015 roku wyszukiwarki teleadre-
sowe były co miesiąc odwiedzane 
średnio przez 6,3 mln użytkowników, 
co stanowiło 27% zasięgu wśród in-
ternautów1. Największy wzrost odno-
tował serwis PanoramaFirm.pl – śred-
nia liczba jego użytkowników wzrosła 
o 16% w porównaniu z 2014 rokiem. 
Pozostałe audytowane serwisy w tej 
kategorii odnotowały spadki. 

•  W 2015 roku wartość rynku ogłoszeń internetowych wzrosła 
o 12,3%. Był to najwyższy wzrost na przestrzeni ostatnich 3 lat. 

•  Wyzwaniem jest monetyzacja rosnącego ruchu mobilnego 
i użyteczność mobilnych rozwiązań dla internauty.

•  Precyzyjne targetowanie reklam połączone z odpowiednio 
dopasowanym przekazem zwiększa konwersję do kontaktów 
biznesowych, które prowadzą do transakcji. 

AUTOR: 
Magdalena 
Wypychowicz

OGŁOSZENIA

Rynek wyszukiwarek lokalnych 
firm, produktów i usług oraz 
serwisów ogłoszeniowych rozwija 
się dynamicznie, ponieważ stale 
wzrasta świadomość internetowa 

przedsiębiorców, a także liczba 
internautów zainteresowanych 
tego typu informacjami. Wyma-
gania i potrzeby odbiorców są 
coraz większe, więc Panorama 
Firm rozwija swoją ofertę zarówno 
od strony funkcjonalnej – dla użyt-
kowników serwisu, jak i od strony 
biznesowej – dla reklamodaw-
ców. Stawiamy na kompleksową 
obsługę reklamową polskich firm, 
maksymalną skuteczność oferty 
i multimedialność. 

BOŻENA 
CHMIELARCZYK 
Dyrektor Generalny 
Eniro Polska

WYPOWIEDŹ EKSPERTA
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ŹRÓDŁO: IAB Polska/PwC AdEx; wartość – 
oś lewa, seria słupkowa; dynamika – oś prawa, seria liniowa.

ŹRÓDŁO: PBI/Gemius Megapanel.

w zarządzaniu swoją reklamą w inter-
necie. W obliczu tego trendu należy 
spodziewać się zwiększenia dostęp-
ności oferty w modelu samoobsłu-
gowym, dostępnym online. Oferta 
reklamowa w wyszukiwarkach firm 
jest sukcesywnie uzupełniana o nowe 
elementy, dostępne w efektywnościo-
wym modelu sprzedaży.  

1. Megapanel PBI/Gemius.

profilu), co przekłada się na bogat-
sze treści dostępne dla użytkowników. 

Wśród bieżących trendów należy 
podkreślić także rosnącą rolę ruchu 
mobilnego. W przypadku lokalnych 
wyszukiwarek większym zaintereso-
waniem cieszą się strony responsywne 
niż aplikacje mobilne. Inaczej wygląda 
sytuacja w serwisach ogłoszeniowych, 
w których aplikacje mobilne są coraz 
bardziej popularne. Wyzwaniem jest 
jednoczesna monetyzacja i użytecz-
ność rozwiązań mobilnych. Rozmiar 
ekranu zmusza do rezygnacji z roz-
budowanych prezentacji i form re-
klamowych widocznych na desktopie. 
Rozwiązaniem jest oferta pakietowa, 
czyli reklama na wszystkie urządze-
nia w jednej cenie, bez podziału na 
poszczególne urządzenia. Rosnący 
udział ruchu mobilnego determinuje 
także projektowanie UX i wdrażanie 
nowych funkcjonalności dla użytkow-
ników, z których każda musi znaleźć 
swoją mobilną odsłonę. 

Kierunki rozwojowe
W 2016 roku należy się spodziewać 
dalszych prac nad uproszczeniem i po-
prawą funkcjonalności serwisów ogło-
szeniowych oraz wyszukiwarek inter-
netowych, szczególnie w urządzeniach 
mobilnych. Dla końcowego odbiorcy 
kluczowa jest użyteczność, dlatego ta-
kie funkcjonalności jak nawigacja do 
lokalizacji firmy, rezerwacje online lub 
kupony rabatowe cieszą się zaintere-
sowaniem i mają przełożenie na zwrot 
z inwestycji reklamowej. Konteksto-
wo prezentowane są nie tylko publi-
kowane reklamy, ale także ich treści 
w zależności od zapytania użytkow-
nika. Precyzyjne targetowanie reklam 
połączone z odpowiednio dopasowa-
nym przekazem zwiększa konwersję 
do kontaktów biznesowych, które pro-
wadzą do transakcji.

Widoczna jest rosnąca świadomość 
internetowa małych i średnich firm, 
a co za tym idzie także samodzielność 

WARTOŚĆ I DYNAMIKA WZROSTU OGŁOSZEŃ 
CYFROWYCH W POLSCE

TOP 20 WYSZUKIWAREK I KATALOGÓW (GRUDZIEŃ 2015)

Rynek ogłoszeń internetowych 
obejmuje reklamy i prezentacje 
przedsiębiorstw w lokalnych wyszu-
kiwarkach firm, a także ogłoszenia 
drobne zamieszczone w serwisach 
ogłoszeniowych. Reklamodaw-
cami są przede wszystkim lokalne, 
małe i średnie przedsiębiorstwa, 
których aktywności reklamowe 
w Internecie rosną z roku na rok.
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•  Współczynnik konwersji z działań 
reklamowych dwukrotnie wyższy 
niż współczynnik ogólny ze wszyst-
kich kanałów (porównywalny 
do najlepszego źródła konwersji 
w serwisie – direct).

•  Najlepszy jakościowo ruch gene-
rowany przez kampanię (świadczy 
o tym najniższy współczynnik 
odrzuceń, najdłuższy czas trwania 
sesji, najwięcej odwiedzonych 
stron na sesję, największe 
przychody).

•  Wzrost ruchu na stronie 
WWW o 32%.

•  Wzrost ruchu z kanałów 
socialowych o 223%.

•  Najwięcej przychodów w serwisie 
generowanych przez kampanię 
AdWords.

•  Wysoki współczynnik konwersji 
kampanii beta AdWords RPLA – 
2,65%.

•  ROAS z kanału e-mail marketing 
na poziomie około 4600%.

•  ROAS z kanału AdWords na pozio-
mie około 4700%.

•  ROAS ze wszystkich kanałów 
na poziomie około 4400%.

Podsumowanie kampanii
Kampania prowadzona dla sklepu 
Dekoria.pl okazała się ogromnym sukce-
sem sprzedażowym. Wygenerowała nie 
tylko bardzo jakościowy ruch, ale i przy-
chody. Dotarliśmy do grupy docelowej za 
pomocą wielu kanałów, wykorzystaliśmy 
również niestandardowe kombinacje 
targetowania. Przypominamy o sklepie 
w najbardziej odpowiednim momencie 
za pomocą m.in. marketing automation. 
Wykorzystaliśmy pliki cookies, ale i bazę 
kontaktów zapisanych na newsletter 
(m.in. ze wsparciem face bookowego 
Custom Audiences oraz googlowego 
Customer Match). W ten sposób dotarli-
śmy do konsumentów różnymi kanałami 
oraz dostarczyliśmy odpowiedni przekaz 
dostosowany do danego użytkownika 
w określonym czasie. 

promocja z wykorzystaniem systemu 
ads.allegro.

Rozwiązania
W projekcie postawiliśmy przede wszyst-
kim na wielokanałowość w oparciu o mo-
delowanie Digital Customer Journey 
i zmapowanie wędrówki użytkownika dla 
branży, w której działa sklep Dekoria.pl.

W skład aktywności w trakcie ostatniego 
roku wchodziły:
1.  Wykorzystanie takich kanałów, jak: 

AdWords, Facebook Ads, e-mail 
marketing, marketing automation, 
ads. allegro.

2.  Uruchomienie zaawansowanych 
działań CRM/marketing automation 
(w tym mailingów dynamicznych).

3.  Optymalizacja wszystkich działań re-
klamowych w kierunku performance 
marketingu 100%. 

4.  Owned media management: social 
media, content, SEO, linkbaiting, 
optymalizacja konwersji.

Efekty po 12 miesiącach 
działań (2015-2016)
Po roku działań w ramach E-commerce 
Growth Management osiągnęliśmy na-
stępujące rezultaty:
•  Wzrost sprzedaży e-commerce o 35%.
•  Ponad 40% transakcji generowa-

nych za pomocą kampanii online.

W 2013 roku rozpoczęliśmy w agencji 
They.pl kampanię digitalową dla sklepu 
internetowego Dekoria.pl zajmującego 
się profesjonalnym szyciem i dystrybu-
cją tekstyliów domowych. Od 20 lat 
� rma ta specjalizuje się w produkcji 
dekoracyjnych artykułów tekstylnych. 
Flagowymi produktami sklepu są rolety 
rzymskie oraz produkty szyte na miarę.

Wyzwania 
Na rynku jest dostępnych wiele � rm 
oferujących podobne produkty i korzy-
stających z tych samych kanałów rekla-
mowych. Wyzwaniem było dotarcie do 
użytkowników na każdym możliwym 
etapie ścieżki zakupowej oraz wyprze-
dzenie konkurencji. Najważniejsze cele 
to wzrost sprzedaży o min. 25%, a także 
integracja wielu kanałów komunikacji 
oraz optymalizacja w oparciu o big data 
management. 

E-commerce Growth Management 
Usługa E-commerce Growth Manage-
ment, w ramach której zajmujemy się 
wdrażaniem rozwiązań dla serwisów 
prowadzących sprzedaż online, obej-
muje działania reklamowe łączące big 
data management, e-mail marketing 
i CRM, performance marketing, SEO, 
SEM, a� liację oraz business consulting. 
W jej zakres wchodzi także współpra-
ca z Allegro – szablony aukcji, pricing, 

Co spowodowało, że przychody w popularnym e-sklepie 
Dekoria.pl wzrosły o 35% (rok do roku), a ROAS, czyli docelowy 
zwrot z nakładów na reklamę, wyniósł ponad 4400%? Historia 
kampanii digitalowej agencji They.pl. 

MIKOŁAJ SALECKI, Digital Media Director, They.pl

Jak efektywnie zarządzać 
marketingiem sklepu 
internetowego? 

E-commerce Growth Management dla Dekoria.plCASE STUDY
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•   Wzrost sprzedaży o min. 25%
•   Integracja kanałów komunikacji
•   Optymalizacja działań

AdWords, Facebook Ads, e-mail marketing, marketing 
automation, ads.allegro, affiliate marketing

35% wzrost sprzedaży 
z e-commerce

32% wzrost ruchu 
na stronie WWW 223% wzrost ruchu 

z kanałów socialowych

2x większy współczynnik 
konwersji z działań 
reklamowych

4400% poziom ROAS 
ze wszystkich kanałów 
płatnych 

40% transakcji generowanych 
za pomocą kampanii online

ponad

PODRÓŻ 
Z MARKĄ, 
czyli E-commerce Growth Management 
dla Dekoria.pl

Dekoria.pl

They.pl

ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY

EFEKTY PO 12 MIESIĄCACH

WIELOKANAŁOWE DZIAŁANIE

cel

rozwiązanie Modelowanie wg schematu
Digital Customer Journey

narzędzia

optymalizacja działań 
w zakresie performance 

marketingu

uruchomienie 
zaawansowanych 

działań CRM / 
marketing 

automation

content
marketing

prowadzenie kont 
w mediach 

społecznościowych

search 
marketing

(SEO + SEM)

marketplace 
management
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Potencjał wzrostu 
dla polskiej gospodarki 
Handel elektroniczny to zjawisko, któ-
re Polacy uważają już za powszechne 
i oczywiste. Świadczą o tym m.in. dane 
z ostatniego raportu „E-commerce 
w Polsce 2015” zrealizowanego przez 
Gemius dla Izby Gospodarki Elektro-
nicznej. 55% internautów przynaj-
mniej raz kupiło coś w sieci i nie są to 
tylko osoby młode, mieszkające w du-
żych ośrodkach miejskich czy osiągają-
ce najwyższe dochody. 21% e-kupują-
cych w 2015 roku to osoby w wieku 50 
i więcej lat, a 29% to mieszkańcy wsi, 

w całym procesie zakupowym nie tyl-
ko inspirując, ale również pozwalając 
na porównywanie ofert czy śledzenie 
zamówienia. Efekt ROPO, czyli poszu-
kiwania ofert w internecie i kupowa-
nia w sklepach stacjonarnych, to już 
bardzo popularne zachowanie w bran-
żach takich jak elektronika, motoryza-
cja, czy żywność, gdzie postępuje tak 
od 46% do 52% kupujących produkty 
z tych kategorii. Wśród konsumentów 
mobilnych w niektórych branżach jak: 
turystyka, moda oraz artykuły dziecię-
ce udział samego smartfona na eta-
pie poszukiwania inspiracji zakupo-
wej sięga od kilkunastu do nawet 30%. 

Europa i Polska
Z drugiej strony, jeśli przyjrzeć się 
danym dotyczącym wartości rynku 
e-commerce z 2014 i 2015 roku po-
chodzącym z serwisu Statista.com, 
udział e-commerce w całej wymia-
nie handlowej B2C w Polsce na pozio-
mie 2,2% w 2014 roku z prognozą na 
3,3% w 2015 nie wygląda imponująco. 
Szczególnie, jeśli dane te porówna się 
do Wielkiej Brytanii (gdzie analogicz-
ne wskaźniki wynoszą odpowiednio: 
13,5% i 15,2%) czy sąsiadujących Nie-
miec (z wynikami na poziomie: 10% 
i 11,6%). 

O tym, że Polska jest na początku 
drogi świadczy też udział wymiany 
transgranicznej w e-commerce, który 
w Polsce sięga 4%, podczas gdy w nie-
których krajach Unii Europejskiej (jak 
Austria, Finlandia, Dania, Norwegia) 
przekracza już 30%, a średnio w całej 
Unii Europejskiej wynosi 15%. Trze-
ba jednak zauważyć, że Polska – po-
mimo niskiego udziału wartości ryn-
ku e-commerce w Unii Europejskiej 
(poniżej 2%, dla porównania: Wiel-
ka Brytania stanowi 30%, a Niemcy 
16,8%) – ma zadatki na to, aby w tej 
dziedzinie osiągnąć duży sukces go-
spodarczy i znaczenie międzynarodo-
we. Przemawia za tym kilka elemen-
tów, które wspólnie mogą dać bardzo 
dobre wyniki. 

co stanowi większy udział od kupują-
cych z miast powyżej 200 tys. miesz-
kańców (27%). 

Autorzy raportu „mShopper. Polacy na 
zakupach mobilnych”, zrealizowanego 
dla Allegro również w 2015 roku, po-
dają natomiast, że e-konsumenci ku-
pili średnio w sieci w czterech katego-
riach zakupowych, a ich koszyk osiągał 
najczęściej wartość między 50 a 150 zł. 
Dodatkowo, nie można nie doceniać 
roli jaką internet – czy to wykorzy-
stywany na komputerze stacjonar-
nym czy urządzeniu mobilnym – pełni 

•  E-commerce w Polsce to wciąż nieznaczna część wymiany 
handlowej, ale i najbardziej dynamiczna gałąź gospodarki 
z prognozą na podwojenie wartości w ciągu najbliższych 5 lat.

•  E-handel to obszar, gdzie najszybciej zachodzą zmiany 
w zachowaniach i preferencjach konsumentów. Już jedna 
czwarta internautów kupuje mobilnie, a prawie trzy czwarte 
uznaje marki i sklepy niemobilne za nieprzyjazne 
i niedostosowane do potrzeb nowoczesnych klientów. 
Wymusza to na firmach stałą obserwację rynku 
i elastyczność w celu zachowania konkurencyjności. 

AUTOR: 
Michał Bonarowski

E-COMMERCE

URZĄDZENIA WYKORZYSTYWANE PODCZAS ZAKUPÓW 
W ZALEŻNOŚCI OD WIEKU

ŹRÓDŁO: m-Shopper. Zakupy mobilne Polaków, luty 2014.
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w kwietniu 2016, pokazuje, że wśród 
konsumentów mobilnych odsetek 
m-kupujących to już 43%. Internauci 
posiadają średnio 1,6 urządzenia z do-
stępem do sieci na osobę, a im więcej 
urządzeń, tym większa skłonność do 
migracji z jednego kanału zakupowe-
go do innego. W procesie zakupowym 
migruje 15% internautów, ale już 25% 
posiada dwa więcej urządzeń z dostę-
pem do sieci. 

Wspomniane już badania „M-commer-
ce. Kupuję mobilnie” wskazują także, 
że w wielu kanałach, włączając w to 
offline, te same marki kupuje 68% 
Polaków. Co więcej, 80% wszystkich 
konsumentów jest przeciwnych róż-
nicowaniu ofert i komunikacji przez 
marki w różnych kanałach. Chcą być 
rozpoznawani i traktowani jak jedna 
konkretna osoba, niezależnie od ka-
nału, wynosząca z kontaktu z marką 
czy sklepem to samo doświadczenie. 
Wydaje się więc, że umiejętne wy ko-
rzystanie tego faktu i zarządzanie pro-
cesami ROPO i odwróconego ROPO 
(showrooming) to duża szansa i jedy-
na właściwa droga dla sprzedawców 

w Polsce. Inna część procesu to zapew-
nienie standardu wygodnych i bez-
piecznych płatności mobilnych oraz 
stałych opłat „flat fee” za mobilny 
dostęp do internetu, niezależnie od 
rozmiaru transferowanych w okresie 
rozliczeniowym danych. Warto wspo-
mnieć, że banki już bardzo dynamicz-
nie działają w obszarze wygody płat-
ności i nowych rozwiązań płatniczych 
dla mobilnych Polaków, wprowadza-
jąc kolejno standard IKO, płatności 
zbliżeniowe w formacie HCE, a także 
edukując konsumentów, m.in. w ob-
szarze bezpieczeństwa (np. kampania 
mBank „Nie robisz tego w realu? Nie 
rób w sieci!”).

Wymiana transgraniczna 
jako czynnik rozwoju 
e-commerce
Według raportu „European B2C 
E-commerce 2015” handel transgra-
niczny stanowi zaledwie 4% warto-
ści polskiego e-commerce. Dodat-
kowo raport „E-commerce w Polsce 
2015” pokazuje, że jakikolwiek za-
kup w sklepach zagranicznych de-
klarowało w 2015 roku jedynie 13% 

Dynamika wzrostu wartości rynku 
e-commerce w Polsce od kilku lat jest 
jedną z najwyższych w Europie i zgod-
nie z raportem „European B2C E-com-
merce Report” w 2014 roku osiągnę-
ła 21,7%. Wyprzedzają nas pod tym 
względem tylko Rosja i Węgry. PMR 
przewiduje natomiast, że w ciągu 
kolejnych 5 lat wartość polskiego 
e-commerce podwoi się. W wielu ka-
tegoriach polscy przedsiębiorcy mają 
szansę wygrać i ceną, i jakością, jak 
chociażby branża modowa z ogrom-
nym i słabo wykorzystanym zaple-
czem produkcyjnym, a także coraz 
ciekawsze wzornictwo.

Omnichannel – 
wynalazek konsumentów 
i wyzwanie dla firm
E-kupujący wydają więcej i częściej, 
jednak stawiają wyższe wymagania, 
nie tylko co do jakości produktów, 
ale także bezpieczeństwa i wygody 
samego procesu sprzedaży, a nawet 
komunikacji ofert czy promocji. Ra-
port „M-commerce. Kupuję mobil-
nie” z września 2015 roku podaje, że 
ponad 73%1 konsumentów posiadają-
cych urządzenie mobilne uznaje marki 
i sklepy nieobecne w kanale mobilnym 
za nieprzyjazne dla konsumentów 
i nienadążające za potrzebami ryn-
ku. To duża wizerunkowa strata. Co 
więcej, według raportu ponad 40% 
konsumentów po zetknięciu się z taką 
marką i próbie zakupu zniechęca się 
do niej – czy to odchodząc do kon-
kurencji, czy rozprzestrzeniając ne-
gatywną opinię o niemobilnym skle-
pie. To już realna sprzedażowa strata. 
Choć liczby te dotyczą tylko konsu-
mentów mobilnych, a nie większości 
rynku, dynamika wzrostu liczby, świa-
domości oraz zaawansowania zakupo-
wego konsumentów mobilnych jest 
bardzo wysoka. Badanie „mShopper. 
Polacy na zakupach mobilnych” po-
kazuje, że w zeszłym roku mobilnie 
kupowało 24% internautów (było to 
33% internautów mobilnych). Drugie 
wydanie tego raportu, opublikowane 

URZĄDZENIA WYKORZYSTYWANE PODCZAS ZAKUPÓW 
W ZALEŻNOŚCI OD MIEJSCA ZAMIESZKANIA

ŹRÓDŁO: m-Shopper. Zakupy mobilne Polaków, luty 2014.
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polskich internautów. Serwisy wy-
mieniane przez nich spontanicznie 
to najczęściej: Ebay (25%), Amazon 
(11%) i Aliexpress (7%). Dla porówna-
nia – Allegro wymienia spontanicznie 
jako miejsce zakupu 76% wszystkich 
badanych internautów. Należy się 
jednak spodziewać, że – m.in. dzięki 

konkurencyjnych sklepów) – Pola-
cy coraz częściej będą decydować się 
również na propozycje sklepów zagra-
nicznych, a Europejczycy będą kupo-
wać w polskich e-sklepach. Ogromny 
potencjał stanowią w tym kontek-
ście dla polskiego e-commerce cho-
ciażby Niemcy, którzy w przyszłym 
roku mają wydać w sieci już 65 mld 
euro. W ramach Unii Europejskiej to 
w e-wymianie transgranicznej upa-
truje się najwyższego wzrostu gospo-
darki obszaru. Obecnie wzrost udzia-
łu wymiany transgranicznej to 25% 
rok do roku. 

Obserwując  dane światowe można za-
uważyć, że skłonność konsumentów 
do zakupów poza własnym krajem 
jest wysoka. Wyniki „Global Online 
Shopping Study 2014” pokazują, że 
40% e-konsumentów z całego świa-
ta przynajmniej raz dokonało zaku-
pów online w Stanach Zjednoczonych, 
Wielkiej Brytanii lub Niemczech, czyli 
trzech czołowych zachodnich rynkach 
e-commerce. Największym wyzwa-
niem w tym kontekście dla wszyst-
kich podmiotów jest zapewnienie wa-
runków niwelujących obawy przed 
zakupami międzynarodowymi, ja-
kie posiada obecnie aż 46% kupują-
cych transgranicznie e-konsumentów. 
Przede wszystkim chodzi o zniwelo-
wanie przeszkód najczęściej wskazy-
wanych przez konsumentów takich 
jak: wysokie koszty wysyłki (68%), 
wysokie opłaty celne i podatki (58%) 
oraz długie terminy dostawy (42%), 
a także ryzyko oszustwa i niewy-
starczająca ochrona danych. Popra-
wa w tym zakresie może odblokować 
potencjał wielu e-gospodarek. 

Konsument dyktuje zmiany 
Handel elektroniczny to obszar, w któ-
rym najszybciej zmieniają się prefe-
rencje i oczekiwania konsumentów. 
Zgodnie z raportem „M-commerce. 
Kupuję mobilnie” klienci mobilni już 
teraz wskazują średnio cztery bardzo 
konkretne wymagania dotyczące tego, 

wciąż jeszcze nowej dyrektywie unij-
nej o Prawach Konsumenta z 2014 
roku gwarantującej ujednolicenie na 
wszystkich rynkach procesu zama-
wiania produktów i czasu na zwrot 
towaru do 14 dni, udostępnienie jed-
nolitego formularza zwrotu czy wpro-
wadzenie zasady wzajemnej kontroli 

OPINIE NA TEMAT MAREK NIEOBECNYCH 
W KANALE MOBILNYM

ŹRÓDŁO: M-commerce. Kupuję mobilnie, wrzesień 2015.

Kupowanie w sieci 
i kupowanie mobilne 
nie dotyczy tylko osób 
młodych z dużych 
ośrodków miejskich. 
Polacy niezależnie 
od płci, wieku, miej-
sca zamieszkania 
i zamożności bardzo 
szybko przyswajają 
nowe rozwiązania 
zakupowe. Przy użyciu 
smartfona kupuje już 
7% osób w wieku 55+ 
i 13% mieszkańców wsi. 
To także grupy, w któ-
rych dynamika wzrostu 
m-commerce jest naj-

wyższa. Dzieje się tak 
dlatego, że e-zakupy, 
jak i m-zakupy ozna-
czają wygodę, dostęp 
do większej liczby 
marek i produktów, a 
także w wielu przypad-
kach spore oszczędno-
ści. Te atuty wskazuje 
większość kupujących 
elektronicznie. Jedno-
cześnie należy pamię-
tać, że nowocześni 
użytkownicy to wcale 
nie konsumenci jedno-
kanałowi – 68% ludzi 
kupuje te same marki 
w wieku kanałach, 

a jedna czwarta z tych, 
którzy posiadają dwa 
i więcej urządzeń 
migruje pomiędzy ka-
nałami online i mobile 
w trakcie jednego 
zakupu. 

Największym wyzwa-
niem dla sprzedaw-
ców jest spełnienie 
założeń omnichannel, 
czyli zapewnienie 
spójności oferty, komu-
nikacji oraz doświad-
czenia zakupowego 
klientom we wszystkich 
kanałach. 
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Co więcej, dla 38% nie jest to wyni-
kiem żadnego błędu sklepu, po pro-
stu kupują coraz bardziej świadomie. 
Spełnienie wspomnianych oczekiwań 
i zapewnienie spójnego doświadcze-
nia zakupowego na całej krętej ścież-
ce zakupowej konsumenta będzie 

wyzwaniem i jednocześnie szansą dla 
sprzedawców w Polsce w tym roku, 
jak i kolejnych latach.  

1. Agregacja odpowiedzi: niedostosowa-
na do potrzeb klienta,  nie na czasie, nie-
świadoma trendów, już w tym momencie 
przegrana, nieprzyjazna.

jakie funkcjonalności powinna ofero-
wać aplikacja lub strona mobilna skle-
pu. Chcą mieć możliwość dokonania 
zakupu mobilnie, wygodnie porów-
nywać oferty, oglądać zdjęcia, a także 
zachować historię zakupów i swój ko-
szyk zakupowy pomiędzy urządzenia-
mi. Wszelkie rozwiązania, które nie 
zapewniają interaktywności – jak cho-
ciażby gazetki promocyjne czy cenniki 
w formacie PDF w aplikacjach mobil-
nych – już nie satysfakcjonują mobil-
nych Polaków. W przypadku niespeł-
niania oczekiwań 20% konsumentów 
mobilnych udaje się do innego do-
stawcy. Konsumenci coraz mniej to-
lerują także ograniczanie ich swobody, 
jeśli chodzi o czas i miejsce dokonania 
zakupu. Wydaje się, że „kupuję jak 
i kiedy chcę” to motto większości no-
woczesnych konsumentów, których 
ścieżka zakupowa wydłuża się często 
o analizowanie opinii w sieci, robienie 
zdjęć produktom w sklepie fizycznym 
i konsultację zakupu ze znajomymi 
oraz ewentualnie przeniesienie zaku-
pu do sieci, a w niedalekiej przyszło-
ści także i za granicę. 35% mobilnych 
Polaków sprawdza mobilnie kontro-
ferty będąc w sklepie stacjonarnym. 

UDZIAŁ E-HANDLU TRANSGRANICZNEGO W E-COMMERCE – POLSKA NA TLE KRAJÓW 
O UDZIALE POWYŻEJ 20%

ŹRÓDŁO: Eurostat, maj, 2015.

Dla polskiego e-commerce 
najlepsze lata dopiero nadcho-
dzą – czeka nas wieloletni wzrost. 
Wystarczy porównać udział 
handlu elektronicznego do tra-
dycyjnego vs udział cyfrowej 
reklamy do reklamy tradycyjnej 
oraz przypomnieć sobie pręd-
kość, z jaką rozwiązania cyfrowe 
zdominowały ten rynek (i inne, 
np. bankowość, płatności, 

komunikacja). Zgodnie z prawami 
cyfrowego darwinizmu przetrwają 
nie najsilniejsi, a najlepiej dosto-
sowani. Potrafiący błyskawicznie 
wykorzystać kolejne technolo-
gie, opierający decyzje o dane, 
adaptujący biznes do zmieniaja-
cych się zachowań konsumentów, 
podążający za nimi na kolejnych 
generacjach podłączonych 
urządzeń, sprytni, ale nie nachalni 
w reklamie, płynnie łączący świat 
analogowy z digitalowym. Nadal 
bowiem będziemy podejmować 
analogowe decyzje inspirowane 
digitalowym wpływem (zgodnie 
z danymi Deloitte z 2015 roku 64% 
zakupów offline nastąpiło pod 
wpływem digitalu). 

MICHAŁ KRECZMAR
Ecommerce Director,
Hypermedia, Dentsu 
Aegis network

WYPOWIEDŹ EKSPERTA
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 BACKGROUND:  burgery, które kocha świat
McDonald’s nie wymaga przedstawiania. Amerykańska sieć restauracji 
na całym świecie zaspokaja głód klientów, serwując im klasyczne dania 
takie jak: nuggetsy z kurczaka, cheeseburgery oraz ikoniczne Big Maki.

 CEL:  przepyszne obrazki
McDonald’s chciał zwiększyć w Polsce świadomość hasła #mamsmakanamaka, 
a także zostać restauracją pierwszego wyboru dla głodnych millennialsów.

 ROZWIĄZANIE:  przepyszne obrazki
Bazując na prostym, lecz zabawnym założeniu, że głodna osoba wszędzie 
widzi jedzenie, McDonald’s pracował z Facebook Creative Shop oraz agencją 
DDB&tribal nad serią inteligentnych, wesołych i angażujących kreacji.

W sumie powstało ponad 50 wersji, z czego 6 najlepszych ostatecznie zostało 
włączonych do kampanii, która połączyła pyszne jedzenie McDonald’s z przed-
miotami codziennego użytku. McDonald’s zdecydował się na odważny krok. 
Zrezygnował z tradycyjnego brandingu obrazów, w zamian polegając na iko-
nicznym charakterze swoich produktów i kreatywnym pomyśle. Zadziałało!

Kampania przyniosła 57-punktowy (814%) wzrost wskaźnika zapamiętywalno-
ści (ad recall) w kolejnym badaniu Nielsen Brand Effect Study. To najlepszy wy-
nik spośród wszystkich dotychczasowych kampanii na Instagramie. Nastąpił 
także 11-punktowy wzrost świadomości kampanii. 

Chcąc zwiększyć świadomość hasła #mamsmakanamaka 
McDonald’s wspólnie z Instagramem stworzył kampanię, 
która osiągnęła wyniki na światowym poziomie.

McDonald’s:  
#MAMSMAKANAMAKA

WZROST WSKAŹNIKA 
ZAPAMIĘTYWALNOŚCI  
REKLAMY (AD RECALL)

WZROST  
ŚWIADOMOŚCI  

KAMPANII

57 11

SUCCESS STORY
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Backround: Strażnicy Galaktyki
Dzięki popularności rodziny produktów 
Galaxy, Samsung stał się największym 
na świecie producentem smartfonów. 
Premiera flagowego modelu Galaxy S6  
stała się okazją do wzmocnienia po-
zycji lidera.

Cel: sięgnąć gwiazd
Samsung mierzył wysoko, celem marki 
była sprzedaż przewyższająca wyniki po-
przedniego modelu S5 oraz ugruntowanie 
pozycji Polski jako trzeciego co do wielko-
ści rynku smartfonów w Europie. 

Rozwiązanie: ruchome obrazki, 
inteligentne targetowanie
Aby podkreślić prestiżowy rodowód S6, 
Samsung wybrał cinemagraphy, czyli 
przykuwający uwagę format wykorzystu-
jący fotografie z elementami ruchomych 
obrazów. Firma zmaksymalizowała wpływ 

reklam kierując odmienne obrazy i komuni-
katy do różnych grup odbiorców: reklamy 
kierowane do kobiet skupiały się na wzorni-
ctwie i elegancji, podczas gdy te kierowane 
do mężczyzn podkreślały jakość i szybkość 
smartfona.

„Facebook był jednym z najważniejszych 
kanałów w kampanii S6. Komunikacja 
w czasie rzeczywistym pozwoliła nam 
na przeprowadzenie klientów przez cykl 
życia produktu. Opowiedzieliśmy jego 
historię, budując jednocześnie emocjo-
nalną więź z naszymi klientami. Dzięki 
Facebookowi rozpoczęliśmy komunikację 
jeszcze zanim powiedzieliśmy cokolwiek 
na temat samego produktu.” 

ANNA PUTTS, Marketing Director, 
Samsung

Poza cinemagraphami, Samsung wy-
korzystał reklamy kierujące do witryny, 

podkreślające elegancję i użyteczność 
smartfona. Zostały one skierowane do grup 
niestandardowych odbiorców, które stwo-
rzono przez połączenie danych o klientach 
Samsunga z dostępną na Facebooku opcją 
kierowania reklam do użytkowników 
na podstawie ich zainteresowań. Działanie 
na Facebooku było częścią zaplanowanej 
i zrealizowanej w Polsce zintegrowanej 
kampanii, która obejmowała również tele-
wizję, radio, prasę oraz kanały outdoorowe. 

Sukces: premiera z fajerwerkami
Badanie Nielsen Brand Effect potwierdziło 
sukces kampanii, która znacząco zwiększyła 
wskaźniki świadomości TOM, przychylności, 
a także intencji zakupowych we wszystkich 
grupach odbiorców, a szczególnie w grupie 
wiekowej 25-35 lat.

Kampania modelu S6 trwała od kwietnia 
do maja 2015 roku. 

SAMSUNG POLAND
Kreatywne wsparcie dla nowego smartfona 
Gigant elektroniki wykorzystał format cinemagraph, czyli ruchome 
obrazki do umocnienia wizerunku nowego smartfona wprowadzanego 
na polski rynek jako produkt premium. Osiągnął imponujący wzrost 
wskaźników zapamiętania reklamy, świadomości i zamiaru kupna.

•  zapamiętywalności 
reklamy (ad recall)  
wzrósł o

•  świadomości TOM  
(top-of-mind awareness) 
wzrósł o

•  przychylności  
(favourability)  
wzrósł o

•  intencji zakupowych  
(purchase intent)   
wzrósł o

WSKAŹNIK:

10% 6% 6% 5%
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Reklama online 
w Polsce i na świecie
W 2014 roku polski rynek reklamy in-
ternetowej po raz pierwszy zanotował 
jednocyfrową dynamikę wzrostu war-
tości, która wyniosła 7,2%. Wskaź-
nik ten, odzwierciedlający nastroje 
inwestycyjne, jest mocno skorelowa-
ny z indeksem PKB, który od roku 
2012 notował spowolnienie. Druga 
połowa 2014 roku jednak, wraz z od-
zyskiwaniem dobrego tempa rozwo-
jowego PKB, oznaczała dla komuni-
kacji cyfrowej stopniowy powrót do 
wysokiej dynamiki. Kolejny rok był 
okresem dalszego nabierania tempa, 
dzięki czemu kolejne kwartały no-
towały coraz większą dynamikę rok 
do roku – odpowiednio: 12%, 16%, 
19%, 32%. W skali 12 miesięcy prze-
łożyło się to na wzrost na poziomie 
20,2%, dzięki czemu reklama online 
w 2015 roku przekroczyła rekordową 

że – poza Wielką Brytanią, która jest 
w dalszym ciągu zdecydowanym li-
derem pod względem wartości wy-
datków na reklamę online w Europie 
i nadal cieszy się wysokim wzrostem 
jak na tak dojrzały rynek – w czołówce 
krajów z najwyższą dynamiką domi-
nują obecnie kraje z regionu Europy 
Środkowo-Wschodniej. 

Tort reklamowy 
online w Polsce
Wśród podstawowych formatów re-
klamy cyfrowej w 2015 roku nadal 
dominowała reklama graficzna z 49% 
udziałem rynku. Był to lider wzro-
stu, dzięki czemu powiększył swój 
udział w torcie reklamowym o prawie 
5 pkt. proc. Display zawdzięcza wyso-
ką dynamikę reklamie w social media 
(wzrost o 141%) oraz wideo online 
(34%). Warto jednakże podkreślić, że 
także klasyczne formaty display zano-
towały wzrost (11%). Na indeks wzro-
stu w dużym stopniu miały wpływ 
mobilne emisje formatów reklamy 
graficznej, a całkowita wartość mo-
bile wzrosła o 259%. To kolejny rok 
z rzędu, w którym reklama w urzą-
dzeniach przenośnych notuje 3-cy-
frowy indeks i nie jest to wyłącznie 
zasługa globalnych graczy – polski 
rynek wzrósł o ponad 200%.

wartość 3 mld zł, pozyskując prawie 
530 mln zł więcej niż w roku poprzed-
nim. W historii badania IAB Polska/
PwC AdEx, realizowanego nad Wi-
słą od 2007 roku, tak wysoką dyna-
mikę zanotowano tylko dwukrot-
nie – w roku 2008 (wyniosła wtedy 
rekordowe 64%) oraz w roku 2011 
(na poziomie 23%). Choć w momen-
cie pisania niniejszego rozdziału nie-
znane są jeszcze wyniki europejskiej 
edycji badania AdEx Benchmark za 
rok 2015, informacje dochodzące z lo-
kalnych biur IAB wskazują na bardzo 
dobrą kondycję rynku komunikacji 
cyfrowej na wielu rynkach – w tym 
okresie w Stanach Zjednoczonych za-
notowano wzrost zbliżony do nadwi-
ślańskiego, podobnie jak np. na Sło-
wacji czy w Turcji. 

Obserwując europejskie rynki w dłuż-
szej perspektywie warto zauważyć, 

•  Wartość reklamy online w 2015 roku pobiła kolejny rekord 
i przekroczyła 3,1 mld zł z dynamiką na poziomie 20% rok 
do roku. W kolejnych latach spodziewany jest dalszy wzrost. 

•  Podobnie jak w roku wcześniejszym, wszystkie podstawowe 
formaty reklamy cyfrowej zwiększyły swą wartość 
poza e-mail marketingiem, który nieznacznie wyhamował. 

•  Wśród pozostałych formatów wciąż wysoką dynamiką 
wyróżniały się mobile i social media.

AUTOR: 
Paweł Kolenda

WYDATKI NA REKLAMĘ ONLINE 

DYNAMIKA WZROSTU RYNKU REKLAMY ONLINE ORAZ PKB

ŹRÓDŁO: IAB Polska/PwC AdEx, SMG oraz GUS.
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Finalnie w ubiegłym roku zrealizował 
się scenariusz dynamiczny, zgodnie 
z którym w okresie tym pobita miała 
zostać granica 3 mld zł. Jeśli ten trend 
rozwojowy się utrzyma, komunikacja 
cyfrowa w 2016 roku może zarobić od 
3,5 do 3,75 mld zł. 

Należy jednocześnie zwrócić uwagę, 
że szereg istotnych zmian zachodzą-
cych obecnie w polskiej gospodarce, 
dotyczących m.in. kluczowych rekla-
modawców online takich jak handel 
czy finanse,  może mieć istotny wpływ 
na nastroje inwestycyjne. Budżety 
reklamowe są zaś jednymi z pierw-
szych, w których przedsiębiorcy szu-
kają oszczędności. Wszelkie progno-
zy są zatem obciążone ryzykiem.  

Wysoka dynamika reklamy graficznej 
spowodowała, że pozostałe forma-
ty podstawowe zanotowały spadki 
udziałów, choć – oprócz e-mail marke-
tingu, który nieznacznie wyhamował – 
również doszło do  wzrostu ich warto-
ści. Na drugim miejscu niezmiennie 
uplasowała się reklama SEM z ponad 
jedną trzecią udziałów (34%). Forma-
ty reklamowe wykorzystywane w ra-
mach marketingu w wyszukiwarkach 
wzrosły rok do roku o 13%, podobnie 
jak ogłoszenia, które pozyskały około 
jedną ósmą tortu reklamowego online.

Biorąc pod uwagę podział branżowy, 
skład pierwszej dziesiątki nie uległ 
niemal zmianie. Wyjątkiem była bran-
ża odzieżowa, która spadła do pierw-
szej piętnastki, a w top 10 pojawiła się 
branża farmaceutyczna. Wysoka dy-
namika tego sektora jest warta pod-
kreślenia, gdyż wydatki na leki należą 
do największych inwestycji w torcie 
reklamowym, jednak z perspektywy 
komunikacji cyfrowej branża ta była 
zawsze niedoinwestowana. W stosun-
ku do roku wcześniejszego nie zmie-
niła się natomiast pierwsza piątka li-
derów: motoryzacja, finanse, handel, 
nieruchomości i komunikacja pozy-
skują największe budżety reklamowe 
online. Biorąc pod uwagę tempo roz-
wojowe, najszybciej wzrosły branże: 
komputery i audio-wideo (46% rok 
do roku), napoje i alkohole (42%) oraz 
wspomniane powyżej produkty far-
maceutyczne i leki (34%). 

Prognozy
W ubiegłorocznym raporcie „Perspek-
tywy rozwojowe reklamy online w Pol-
sce 2015/2016” wydanym przez „Har-
vard Business Review Polska”, IAB 
Polska przedstawił prognozy doty-
czące tytułowych lat. W szacunkach 
tych rozważano trzy różne scenariu-
sze oparte na bieżących założeniach 
Międzynarodowego Funduszu Walu-
towego dotyczących PKB i danych IAB 
Polska/PwC AdEx za pierwsze półro-
cze 2015 roku. 

WYDATKI NA REKLAMĘ ONLINE W POLSCE 
W LATACH 2007–2015 (MLD ZŁ)

DYNAMIKA WZROSTU  
REKLAMY ONLINE  
W WYBRANYCH  
KRAJACH W 2015 ROKU

ŹRÓDŁO: IAB/PwC AdEx.

Według badania IAB Polska/PwC 
AdEx rok 2015 dla rodzimego rynku 
reklamy internetowej zakończył się 
wzrostem dynamiki do poziomu 
20,2% (z poziomu 7,2% w 2014 roku). 
Bardzo zbliżony trend obserwuje się 

też w Europie Zachodniej, gdzie 
przy nieznacznym wzroście rynku 
reklamy ogółem, rynek reklamy 
online – nieprzerwanie od 2011 
roku – wykazuje dwucyfrową dy-
namikę. Na świecie rynek ten, jako 
samodzielny segment, przechwy-
tuje coraz większą część budżetów 
reklamowych. Według prognoz 
PwC Global Entertainment and 
Media Outlook 2015–2019 do 2019 
roku może on mieć największy 
udział jako samodzielna kategoria 
reklamy. 

EWA SZCZĘSNA 
Assurance Assistant 
Manager, PwC

WYPOWIEDŹ EKSPERTA
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ŹRÓDŁO: Lokalne edycje IAB AdEx.
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Wysoka dynamika wzrostu
W 2015 roku reklama display rozwija-
ła się jeszcze dynamiczniej niż w po-
przednich latach – wydatki na ten ob-
szar reklamy online według badania 
IAB/PwC AdEx wzrosły aż o 32,9%, 
osiągając poziom 1,53 mld zł – jest to 
o 380 mln zł więcej niż w 2014 roku. 
To największa dynamika wśród pod-
stawowych formatów reklamy cyfro-
wej. Ogólny udział reklamy display 
w całym cyfrowym torcie reklamo-
wym dzięki temu wzrósł z 44% w 2014 
roku do 49% w 2015 roku – jest to 
największy skok na przestrzeni ostat-
nich 3 lat.

Mechanizmy rozwojowe
Wzrost odnotowały wszystkie obsza-
ry reklamy display – klasyczny, wi-
deo i social media, jednak to media 
społecznościowe były największym 
motorem rozwojowym, generując 
wydatki o 141% większe niż w roku 
poprzednim. Tak dynamicznemu roz-
wojowi pomogły nowe formaty re-
klamowe wprowadzane na Faceboo-
ku, rozpoczęcie sprzedaży reklam na 
Instagramie i popularyzacja nowych 
platform. Wydatki na reklamę wideo 
wzrosły o 34%, co ma swoje uzasad-
nienie w dalszym rozwoju dostępno-
ści powierzchni reklamowej, przy któ-
rej można emitować spoty wideo, jak 
również w coraz częstszym traktowa-
niu kampanii wideo jako naturalnego 
uzupełnienia kampanii telewizyjnej. 
Klasyczny display (bez wideo i social 

Display Network przestaną całkowi-
cie obsługiwać kreacje w tej techno-
logii. Przejście reklamodawców na 
technologię HTML5 może przyspie-
szyć rozwój formatów typu DCO (ang. 
Dynamic Creative Optimization). Po-
zwalają one na bieżąco dostosowywać 
produkt czy hasło wykorzystywane 
na kreacji wyświetlanej użytkowniko-
wi do najnowszych wydarzeń, co – ra-
zem z rozwojem technologii emitowa-
nia kampanii na bazie tzw. triggerów 
(z ang. wyzwalaczy - np. emitowanie 
kampanii tylko wtedy, jeśli Robert 
Lewandowski strzeli gola w danym 
meczu) zbliża rynek do prawdziwego 
marketingu adaptywnego.

W zakresie popularności poszczegól-
nych formatów zaszła zmiana na po-
zycji lidera w stosunku do roku po-
przedniego. Najczęściej pojawiającym 
się formatem w kampaniach jest obec-
nie pre-roll, wykorzystywany w 21% 
kampanii oraz double billboard (14%)1. 
Górny slot witryny to wciąż najchęt-
niej wybierane miejsce emisji – forma-
ty billboard, double/triple billboard 
i wideboard stanowią 34% w udziale 
ilościowym.

Jeśli chodzi o klikalność poszczegól-
nych formatów – według raportu 
Sizmeka w pierwszej połowie 2015 
roku w Polsce najwyższy CTR spośród 
flashowych formatów desktopowych 
notowały reklamy rozwijane (0,59%). 
Reklamy mobilne charakteryzowały 
się średnią klikalnością na poziomie 
0,71%. Dla reklam w HTML5 było 
w tym okresie jeszcze za mało danych.

Wyzwania 
dla reklamy display
Według danych eMarketera w 2015 
roku, w zależności od kwartału, od 
27% do 38% internautów na świe-
cie blokowało reklamy. Zjawisko to 
uderza szczególnie silnie w reklamę 
display, gdyż najpopularniejsze ad-
blocki nie blokują reklam w wyszu-
kiwarkach czy wysyłki mailingów, co 

media), który jest dominującym ro-
dzajem reklam tego typu z wydatka-
mi powyżej 880 mln zł (58% udziału 
w całej reklamie display) wzrósł o 11%, 
co odpowiada wysokiej dynamice ca-
łego rynku online – 20,2%. Oznacza 
to, że marketerzy proporcjonalnie 
zwiększali budżety również w tym 
obszarze.

Formaty display
Rok 2015 był czasem przejścia więk-
szości reklamodawców z technologii 
FLASH na HTML5. Zmiana ta spo-
wodowana była m.in. zaprzestaniem 
wspierania technologii FLASH przez 
przeglądarkę Chrome. Od 2 stycz-
nia 2017 roku Double Click i Google 

•  W 2015 roku wydatki na reklamę graficzną wzrosły o 33%, 
dzięki czemu pozyskały 380 mln zł więcej niż rok wcześniej.

•  Display w mediach społecznościowych to nadal główny 
motor wzrostu – rok do roku wydatki w tym obszarze uległy 
podwojeniu.

•  Największe wyzwania dla reklamy display to – globalnie –  
blokowanie reklam, ich widoczność, zaś w Polsce także 
zmiana dostawcy badania internetu.

AUTOR: 
Anita Serafin

DISPLAY

WARTOŚĆ I DYNAMIKA  
WZROSTU REKLAMY  
GRAFICZNEJ W POLSCE 

ŹRÓDŁO: IAB Polska/PwC AdEx; wartość – oś 
lewa, seria słupkowa; dynamika – oś prawa, 
seria liniowa.
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W 2016 roku można spodziewać się 
kolejnych zmian w powierzchni rekla-
mowej reklamy display. Wydawcy będą 
przenosić coraz większą jej część do 
systemów umożliwiających automa-
tyczny zakup reklamy – programmatic 
buying. Nowe cyfrowe powierzchnie 
typu wearables (jak np. smartwatche 
czy inne sprzęty z kategorii Internetu 

Rzeczy) to dodatkowe miejsca do emi-
sji reklam, które będzie można wyko-
rzystać. Przyszłość reklamy display 
zapowiada się bardzo intersująco. 

1. Źródło: AdReport – dane za 2015.

2. Wciąż jednak brakuje standaryzacji 
w zakresie metod pomiaru viewability, 
a rozbieżność w pomiarach powoduje, 
że rozliczenie vCPM jest trudne do zasto-
sowania w praktyce.

oznacza, że niewyświetlone reklamy 
to głównie klasyczny display. Z punk-
tu widzenia reklamodawcy kluczo-
we jest to, że nie ponosi on kosztów 
niewyemitowanych reklam, jednak 
problematyczny jest fakt, że adblocki 
mogą ograniczać możliwość dotarcia 
do grupy docelowej – szczególnie do 
młodych, gdzie odsetek użytkowni-
ków adblocków jest najwyższy. Jedną 
z odpowiedzi na to zjawisko jest ini-
cjatywa L.E.A.N. uruchomiona przez 
IAB w 2015 roku (Light, Encrypted, 
Ad choice supported, Non-invasive 
Ads), której celem jest zwiększenie 
przyjazności i efektywności reklamy 
internetowej. 

Kolejnym wyzwaniem, przed którym 
stoi reklama display, jest widoczność 
reklam – tzw. viewability. Według 
standardów IAB reklama jest widocz-
na, jeśli 50% jej pikseli znajdowało 
się w widocznym obszarze okna prze-
glądarki przez 1 sekundę. Zgodnie 
z tą definicją, według danych Google, 
w sieci Google Display Network wi-
docznych jest 44% reklam. Comscore 
podaje zbliżony wynik – 46%. Google 
jako jedna z pierwszych sieci rekla-
mowych wprowadził możliwość roz-
liczania się za tzw. vCPM (widoczny 
CPM2). W obliczu presji reklamo-
dawców i domów mediowych można 
spodziewać się podjęcia podobnych 
działań przez kolejnych wydawców.

Oczekiwania
Zmiany zachodzące w badaniu inter-
netu wraz z początkiem 2016 roku są 
czujnie obserwowane przez cały rynek. 
Dotychczasowe badanie było najbar-
dziej przydatne w planowaniu trady-
cyjnych kampanii display. Nowe źródło 
danych, jak i rozbudowane możliwości 
badania mogą zaowocować roszadami 
w dotychczasowym podziale wydat-
ków pomiędzy poszczególnymi wy-
dawcami czy kanałami. Rynek czeka 
też na ogólnorynkowe jednoźródło-
we badanie łącznego zasięgu interne-
tu i innych mediów, głównie telewizji.

UDZIAŁ ILOŚCIOWY POSZCZEGÓLNYCH 
FORMATÓW DISPLAY W KAMPANIACH REKLAMOWYCH

ŹRÓDŁO: AdReport 2015. 

Display to dość obszerna kate-
goria, w ramach której mieści 
się coraz więcej narzędzi 
rekla mowych. Klasyczna reklama 
graficzna, która jest w pewnym 
sensie „natywna” dla internetu, 
rośnie organicznie wraz ze wzro-
stem całego rynku. Sporym 

katalizatorem dla jej dalszego 
wzrostu jest popularyzacja 
automatycznych metod zakupu 
takiej powierzchni wraz z możli-
wością wzbogacenia jej efek-
tywności o wykorzystanie danych 
o użytkownikach. Natomiast tym, 
co powoduje wzrost ponad rynek, 
jest pojawianie się nowych narzę-
dzi jak reklama w social mediach 
czy gwałtowny wzrost nakładów 
na reklamę wideo. Wszystkie 
te przesłanki powodują, iż teorie 
o zmierzchu reklamy display 
należy traktować z przymruże-
niem oka. 

KRZYSZTOF BENIOWSKI 
dyrektor zarządzający 
AdPlayer Group, 
Agora SA
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Znaczenie danych 
w marketingu 
internetowym 
Personalizacja i targetowanie prze-
kazu to priorytetowe wyzwania dla 
marketerów z całego świata, dlate-
go też dane o użytkownikach są dziś 
najcenniejszą walutą w reklamie. Gro-
madzone są przez niemal wszystkie 
podmioty na rynku: reklamodawców, 
wydawców, agencje, platformy rekla-
mowe oraz wyspecjalizowane DMP 
(ang. Data Management Platform). 
Dzięki nim marketerzy mogą dokład-
nie poznać swoich klientów, precyzyj-
nie ich segmentować oraz spersonali-
zować przekaz, tworząc komunikację 
one-to-one, czy też H2H (human-to-

-human) w niemal wszystkich kana-
łach reklamowych. Z kolei wydaw-
cy – oprócz monetyzacji posiadanych 
o użytkownikach informacji – mogą 
wykorzystać dane do personalizacji 
treści w celu zwiększenia zaangażowa-
nia użytkowników. W ekosystemie re-
klamy internetowej funkcjonują trzy 
typy danych. 

First party data 
Są to dane o użytkownikach zbierane 
samodzielnie przez firmy. Mogą one 
pochodzić z danych transakcyjnych, 
informacji podawanych przy rejestra-
cji, zachowania użytkownika na stro-
nach WWW należących do danej firmy, 

mogą z nich korzystać za dopłatą (naj-
częściej w modelu CPM). Przychody 
są dzielone z dostawcami danych pro-
porcjonalnie do wolumenu i jakości 
dostarczonych danych. 

Profile marketingowe budowane są 
w oparciu o różne typy danych ze-
wnętrznych, m.in.: 
 ▪ zainteresowania 

(o czym użytkownik czytał?),
 ▪ intencje zakupowe (czego szukał 

na platformach e-commerce?),
 ▪ demografia,
 ▪ socjografia (zawód, wykształcenie, 

branża, przedział zarobków),
 ▪ dane o zachowaniu odbiorców 

mailingów,
 ▪ dane o używaniu aplikacji,
 ▪ dane z serwisów społecznościo-

wych (polubienia, udostępnienia, 
retweety itd.),

 ▪ dane geolokalizacyjne 
(w tym pochodzące z sieci WiFi).

Coraz większą rolę odgrywają też 
algo rytmy predykcyjne, które umożli-
wiają znajdowanie użytkowników po-
dobnych do pożądanego przez danego 
reklamodawcę segmentu (look-a-like 
modelling). Reklamodawcy mogą ko-
rzystać także z profili dedykowanych 
stworzonych konkretnie na potrzeby 
danej kampanii.

W kontekście marketingu opartego 
o dane należy też podkreślić, że za-
pewnienie ochrony prywatności użyt-
kownikom jest kluczowym warun-
kiem rozwoju tego rynku. W związku 
z tym na platformach DMP nie są gro-
madzone żadne dane wrażliwe ani 
dane osobowe (umożliwiające bezpo-
średnie zidentyfikowanie osób). Użyt-
kownicy mogą również łatwo skorzy-
stać z mechanizmów wykluczających 
(opt-out i do-not-track), jeżeli nie chcą 
być targetowani. 

z platformy CRM, informacji z dzia-
łu obsługi klienta, a także wskaźni-
ków skuteczności różnych kampanii. 
W przypadku portali, które są coraz 
bardziej aktywne w tym obszarze, są 
to dane o zachowaniach ich użytkow-
ników na powierzchni własnej.

Second party data 
Są to dane pozyskiwane przez okre-
ślony podmiot, które należą np. do in-
nego podmiotu (najczęściej wydawcy), 
w celu wzbogacenia wiedzy na temat 
swoich użytkowników. W praktyce 
z takimi modelami współpracy moż-
na się spotkać stosunkowo rzadko.

Third party data 
Te dane są gromadzone od wielu ze-
wnętrznych dostawców (wydawców, 
właścicieli platform e-commerce, skle-
pów, a także serwisów społecznościo-
wych) i przetworzone na platformach 
DMP. Dzięki szerokiej skali działania 
platformy te analizują miesięcznie 
miliardy bardzo zróżnicowanych syg-
nałów na temat użytkowników i są 
w stanie opisywać ich w wielu róż-
nych wymiarach (demografia, profile 
zawodowe, zainteresowania, intencje 
zakupowe itd.). Profile są udostępnia-
ne platformom DSP (Demand Side 
Platform), innym platformom DMP, 
adserwerom portali czy systemom 
mailingowym, gdzie reklamodawcy 

•  Dane odmieniają oblicze reklamy internetowej znacząco 
wpływając na wzrost jej skuteczności. Ten trend najmocniej 
widać w ekosystemie programmatic. 

•  Według raportu IAB Europe „Attitudes Towards Programmatic” 
głównym argumentem za inwestowaniem w programmatic 
jest efektywność targetowania (78%), które odbywa się 
w oparciu o dane na temat użytkowników.

•  82% polskich marketerów działających w ekosystemie 
reklamy cyfrowej deklaruje korzystanie z danych 
o użytkownikach w kampaniach realizowanych 
w modelu programmatic (IAB Polska, Programmatic, 2015).

AUTOR: 
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WSPARCIE 
MERYTORYCZNE: 
Olga Kamińska

DANE O UŻYTKOWNIKACH 

Raport 2016_FIN.indd   44 20.05.2016   16:30



45iab POLSKA

RAPORT STRATEGICZNY 

Advertising” Opera Mediaworks, Q1 
2015 – uwzględniające kampanie re-
klamowe emitowane w urządzeniach 
mobilnych).

Cross-device targeting
Dużym wyzwaniem dla marketerów 
jest targetowanie na realnych użyt-
kowników. Obecna technologia umoż-
liwia w znacznej mierze segmentowa-
nie poprzez ciasteczka (ang. cookies) 
zapisywane w przeglądarce interne-
towej na danym urządzeniu. W prak-
tyce oznacza to jednak, że osoba 

korzystająca z laptopa firmowego, pry-
watnego, tabletu i telefonu widzia-
na jest jako czterech użytkowników 
posiadających różne profile. Nic więc 
dziwnego, że jednym z priorytetów 
rozwoju platform DMP jest stworze-
nie rozwiązania, które scali te osoby 
do jednej, dzięki czemu uzyska się peł-
ną jej charakterystykę. 

Dynamiczny rozwój 
programmatic i zwiększony 
popyt na dane
Należy zakładać, że wydatki na pro-
grammatic w Polsce będą rosły bardzo 
dynamicznie (naśladując trend z bar-
dziej dojrzałych rynków). Znajdzie 
to odzwierciedlenie w rynku danych 
zewnętrznych, który powinien ros-
nąć co najmniej w podobnym tempie. 

Wykorzystanie danych 
do lojalizacji klientów, 
upsellingu oraz tworzenia 
unikalnych doświadczeń 
użytkowników
Wydaje się również, że – podobnie 
jak na dojrzałych rynkach – dojdzie 
do popularyzacji użycia platform 
DMP w modelu private. Takie podej-
ście umożliwia lepsze wykorzystanie 
własnych danych na temat użytkow-
ników (np. pochodzących z CRM czy 
systemu transakcyjnego), ale również 
łączenie ich z danymi zewnętrznymi, 
dzięki czemu marketer jest w stanie 
znacznie lepiej zrozumieć, segmen-
tować oraz prowadzić dialog z klien-
tami firmy.

Łączenie online z offline 
Wraz ze wzrostem znaczenia mobile 
coraz szerzej dostępne stają się dane 
dotyczące lokalizacji użytkowników. 
Dzięki temu reklamodawcy będą mogli 
bardziej precyzyjnie docierać do użyt-
kowników korzystających np. z lotnisk 
czy sieci handlowych (dane od sieci 
WiFi), ale też mierzyć efekty swoich 
kampanii online w świecie offline. 

1. Teradata, 2015, Global Data-Driven 
Marketing Survey.

Wykorzystanie 
danych – kluczowy 
element budowania 
customer experience
Tzw. data-driven marketing – jeszcze 
kilka lat temu nowość – staje się obec-
nie nieodłącznym elementem nie tylko 
poszczególnych kampanii. Marki coraz 
częściej wykorzystują dane w tworze-
niu strategii marketingowej i rozwoju 
produktu, a także budowaniu pozy-
tywnych doświadczeń klienta (custo-
mer experience), w którym upatrują 
głównego źródła tworzenia przewagi 
konkurencyjnej1. Marketerzy z całe-
go świata zgodnie wymieniają marke-
ting napędzany danymi i skupiony na 
jednostce jako najbardziej obiecującą 
możliwość w ciągu najbliższych 5 lat 
(za: eConsultancy/Adobe).

Wykorzystanie danych w kampaniach 
za oceanem jest już praktycznie stan-
dardem. Zgodnie z badaniami Ingni-
tionOne już 76% wszystkich kampanii 
w ekosystemie programmatic realizo-
wanych jest z użyciem danych – obej-
muje to retargeting, look-a-like mo-
delling, jak i wykorzystanie profili 
marketingowych. Te dwie ostatnie me-
tody targetowania są kluczowe w pozy-
skiwaniu nowych kupujących.

Polscy marketerzy dostrzegają wy-
mierne korzyści z używania danych 
w kampaniach. W badaniu IAB Polska 
wśród najważniejszych powodów wy-
mieniane są: dotarcie do właściwych 
odbiorców (71% w porównaniu do 
51% w 2014 roku) oraz wzrost współ-
czynnika konwersji (56% w porówna-
niu do 47% w 2014 roku). 

Oczekiwane 
kierunki rozwoju
Zwiększenie użycia 
segmentów dedykowanych
Już teraz w niektórych regionach świa-
ta aż 85% reklamodawców targetu-
je swoje kampanie na unikalne seg-
menty stworzone specjalnie pod ich 
kampanię (za: „The State of Mobile 

W 2015 roku byliśmy świadkami 
bardzo gwałtownego wzrostu 
zakupu mediów w modelu 
RTB. Taka dynamika nie byłaby 
możliwa, gdyby nie dostępność 
sprawdzonych danych zewnętrz-
nych połączonych z coraz 
liczniejszą jakościową powierzch-
nią udostępnianą do zakupu 
w programmatic. Dzięki dostęp-
ności danych oraz powierzchni 
udało się przeprowadzić wielkoza-
sięgowe kampanie brandingowe 
przy użyciu formatów niedostęp-
nych do tej pory w RTB. Kolejnym 
milowym krokiem w rozwoju 
rynku w 2016 roku będzie możli-
wość łączenia danych własnych 
(1st party) z danymi od partnerów 
(2nd party) oraz dobieranymi 
danymi dostawców zewnętrznych 
(tailored 3rd party data). Pozwoli 
to reklamodawcom znacząco po-
prawić wyniki kampanii, a przede 
wszystkim dotrzeć do konsumen-
tów z właściwym, akceptowanym 
przez nich przekazem. 

BARTOSZ MALINOWSKI 
Commercial Director 
CEE & MENA, Adform 
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Zwiększenie inwestycji w branding 
jest efektem kilku czynników. Wzro-
sło wsparcie DSP i SSP dla niestan-
dardowych formatów (w tym rich me-
dia), formatów mobilnych oraz wideo. 
W dużej mierze jest to zasługą wy-
dawców, którzy postawili się w pozycji 
kupujących i starali się zrozumieć ich 
oczekiwania w obszarze programma-
tic, próbując udostępnić bardziej wi-
doczne i angażujące formaty reklamo-
we. Dzięki zwiększeniu kontroli nad 
jej sprzedażą programmatic stał się 
równorzędnym kanałem względem 
kampanii direct.

Zarówno w Polsce, jak i w Europie wi-
doczny jest wzrost zainteresowa nia 
kanałami mobilnym i wideo w pro-
grammatic. W przypadku mobile 
bardzo ważnym tematem, a zarazem 
ograniczeniem, był brak możliwo-
ści śledzenia użytkownika pomię-
dzy urządzeniami, z których korzy-
sta (pomiar cross-device). W 2015 
roku dwaj giganci mediowi – Face-
book i Google – udostępnili rekla-
modawcom narzędzia rozwiązujące 
ten problem. Możliwość zidentyfiko-
wania wpływu mobile na ostateczną 
konwersję prawidłowo ocenia udział 
tego kanału, który ma coraz więk-
szy wpływ na aktywność użytkowni-
ków. W konsekwencji przekłada się to 
na wzrost zainteresowania zakupem 
kampanii mobilnych w programmatic. 
Podobny trend dotyczy wideo, chociaż 
w tym przypadku głównym czynni-
kiem wzrostu jest wystawienie przez 
wydawców premiowej powierzchni 
wideo wcześniej niedostępnej w ka-
nałach programatycznych. 

Kolejnym trendem (wykorzystywa-
nym w kampaniach brandingowych 
oraz performance) jest personalizacja 
przekazu nie tylko na podstawie za-
chowania użytkownika na stronie re-
klamodawcy, ale również po uwzględ-
nieniu posiadanych o nim informacji: 
danych demograficznych, zaintereso-
wań czy intencji zakupowych. Dane 

rozpoczęcie realizacji działań bran-
dingowych w programmatic oraz wy-
korzystanie tego modelu do zakupu 
mediów na podstawie analizy dzia-
łań online i danych wewnętrznych 
reklamodawcy.

W stronę brandingu 
i analityki
Rok 2015 to kontynuacja rozwoju 
takich trendów jak audience buying 
i private marketplace oraz weryfika-
cji jakości powierzchni i wskaźnika 
jej widoczności, co rozpoczęło się już 
w roku 2014 (por. Raport strategiczny 
Internet 2014). Nowym kierunkiem 
w ubiegłym roku było zauważalne 
zwiększenie wydatków na kampanie 
brandignowe realizowane w modelu 
programmatic w przeciwieństwie do 
wcześniejszych lat, kiedy model ten 
służył przede wszystkim jako narzę-
dzie do kampanii performance’owych. 

Wdrożenie rozwiązań 
programmatic
Programmatic buying to relatywnie 
nowy proces zakupu mediów, któ-
ry od kilku lat bardzo mocno roz-
wija się zarówno w Europie, jak i w 
Polsce. Przeprowadzone na począt-
ku 2015 roku badanie europejskiego 
IAB dotyczące wdrożenia program-
matic pokazuje, że w modelu tym 
realizowanych jest blisko 40% wy-
datków reklamowych.1 W Polsce aż 
80% respondentów wskazuje, że han-
dluje przestrzenią reklamową w taki 
sposób, jednak ponad połowa z nich 
deklaruje poziom wydatków w prze-
dziale od 1 do 20% (IAB Polska, Pro-
grammatic, 2015). Oznacza to wyso-
ką świadomość tego modelu zakupu 
na polskim rynku reklamowym, ale 
z drugiej strony pokazuje, że jest on 
nadal w fazie rozwoju. Motorem tego 
rozwoju w 2015 roku były głównie: 
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•  W 2015 roku programmatic stał się narzędziem do realizacji 
kampanii performance, działań brandingowych i rich media.

•  Programmatic zaczyna być traktowany nie tylko jako sposób 
zakupu mediów, ale także jako możliwość przełożenia 
kompleksowej analityki na strategię mediową.

•  Coraz więcej podmiotów na rynku rozważa realizację 
działań programmatic in-house lub częściowo in-house.

PROGRAMMATIC

UDZIAŁ WYDATKÓW NA REKLAMĘ GRAFICZNĄ 
W TECHNOLOGII PROGRAMMATIC

ŹRÓDŁO: IAB Polska, Programmatic, 2015. 
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W 2016 roku coraz większy kawałek 
programatycznego tortu będzie 
przeznaczany na zakup reklam wi-
deo, mobile i native. Tempo wzro-
stu, zwłaszcza segmentu wideo, 
zależy od otwartości wydawców 
oferujących treści wideo. Popyt 
na nie jest często większy niż podaż, 

stąd niska motywacja niektórych 
do podjęcia ryzyka i inwestowania 
w nowe rozwiązania. Reklama 
mobile jest już w dużej mierze 
dostępna w modelu programma-
tic. Z pewnością będzie pojawiało 
się coraz więcej powierzchni 
premium w tym kanale. Z kolei 
rozwój oferty reklam natywnych 
jest uzależniony od dostawców 
technologii, którzy muszą ten rynek 
wspólnie z wydawcami ustandary-
zować i zautomatyzować. Wtedy 
pojawi się popyt na zakup tego 
typu reklam, również w modelu 
programmatic. 

PAWEŁ KUCZMA 
Managing Director, 
Amnet Poland
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BARIERY W ADAPTACJI PROGRAMMATIC

i szkolenie pracowników jako głów-
ną barierę w rozwoju programmatic.

Programmatic 
2016: in-house?
Trendem, który zaczyna być już wi-
doczny, a rozwinie się w 2016 roku, 
jest rozważanie kontroli nad kampa-
niami programmatic in-house. Kieru-
nek ten jest widoczny w Europie, gdzie 
aż 29% reklamodawców i 21% agencji 
zastanawia się nad realizacją tych dzia-
łań w obrębie organizacji. Co ciekawe, 
w Polsce aż 50% respondentów roz-
waża wprowadzenie programmatic in-

-house w przyszłości. Takie wdrożenie 
wymaga jednak od agencji lub rekla-
modawców dużych nakładów na tech-
nologię oraz – co ważniejsze – na wy-
szkolenie osób, które będą potrafiły 

te wykorzystuje się do kierowania re-
klamy do konkretnego użytkownika, 
ale i do dopasowania samej kreacji. 

Działania brandingowe, szczególnie 
dla dużych marek, to wyzwanie nie 
tylko w kontekście dostępnych for-
matów reklamowych i metod ich po-
miaru, ale również bezpieczeństwa 
marki. O ile większość narzędzi do 
zakupu mediów w modelu progra-
matycznym dysponuje już rozwiąza-
niami brand safety, o tyle widać, że 
będą one nadal rozwijane w kierun-
ku bardzo dokładnej weryfikacji ja-
kości contentu pod względem kon-
tekstu, obrazów, a także widoczności 
poszczególnych miejsc reklamowych. 
Z drugiej strony rozwiązania, które 
pozwalają kontrolować marki i jakość 
kreacji pojawiających się w obrębie 
serwisów, umożliwiają wydawcom 
zwiększenie sprzedaży powierzchni 
w modelu programmatic bez obawy 
o jakość wyświetlanych reklam. 

Kolejnym zjawiskiem, które zauważo-
no w 2015 roku była zmiana podejścia 
do programmatic jako kolejnego ka-
nału zakupu mediów, ale raczej jako 
narzędzia, które pozwala wykorzy-
stać dane biznesowe reklamodawcy 
do bardziej precyzyjnego zakupu. Wi-
doczne jest nie tylko zwiększone wy-
korzystanie 3rd party data, ale tak-
że 1st party data, danych z CRM czy 
DMP. Platformy do zarządzania dany-
mi są coraz częściej traktowane jako 
bardzo istotny element ekosystemu 
technologicznego agencji. W tym kon-
tekście DSP stają się nie tylko narzę-
dziem w rękach planujących media, 
ale i analityków. Konsekwencją tego 
trendu jest zmiana profilu osób, któ-
re obsługują kampanie w tym modelu. 
Na rynku widać zapotrzebowanie na 
osoby z doświadczeniem analitycz-
nym, które będą potrafiły przełożyć 
analitykę biznesową na strategię za-
kupu mediów. Potwierdzają to wyniki 
ankiety IAB Polska, w której aż 54% 
respondentów wskazało zatrudnienie 

ŹRÓDŁO: IAB Polska, Programmatic, 2015. 

ją efektywnie wykorzystać. Analitycy 
eMarketera prognozują, że duża część 
budżetów w programmatic będzie po-
chodziła nie z otwartej aukcji, ale z in-
nych modeli zakupu mediów. Również 
w Polsce widoczne jest coraz większe 
wykorzystanie aukcji prywatnych i za-
kupu automatycznego w modelu nie-
aukcyjnym rozliczanym po wcześniej 
ustalonej stawce. W 2016 roku ry-
nek skupi się także na programmatic 
direct, czyli zakupie gwarantowanego 
wolumenu odsłon za stały CPM. Ten 
trend pozwoli reklamodawcom skon-
solidować więcej działań reklamowych 
w modelu programmatic oraz zrealizo-
wać w nim wynegocjowane wcześniej 
umowy z wydawcami. 

1. Road to Programmatic Whitepaper, 
IAB Europe, 2015.
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zostały mechanizmy mierzące liczbę 
i jakość rozmów telefonicznych oraz 
nowe metryki definiujące skuteczność 
działań cross-device.

W ubiegłym roku doszło też do rozwo-
ju produktów reklamowych w bardziej 
klasycznych obszarach SEM. Przede 
wszystkim należy wspomnieć o inte-
gracji kluczowych narzędzi reklamo-
wych z obszaru Google Search, Google 
Display Network (GDN), YouTube 
i Gmail w obrębie jednej platformy, 
co skutkuje zwiększonymi możliwoś-
ciami integracji działań promocyjnych. 
Dobrym przykładem jest funkcjonal-
ność Customer Match, która pozwala 
kierować reklamę do rozpoznanych 
użytkowników na wcześniej wymie-
nionych przestrzeniach (poza GDN) 
na podstawie zdefiniowanej listy adre-
sów e-mail pochodzących od rekla-
modawcy. Reklama jest wyświetlana 
tym użytkownikom, którzy korzystają 
z usług Google po zalogowaniu z wy-
korzystaniem adresu e-mail, który 
znajduje się na liście.

Na uwagę zasługuje również rozwój 
reklamy YouTube, przede wszystkim 
w zakresie stosowania nowych, efek-
tywnościowych form i modeli rozli-
czeń za zakup przestrzeni reklamowej. 
W tym przypadku dobrym przykła-
dem jest chociażby wprowadzenie 

Wyszukiwanie 
i reklama mobilna 
na pierwszym planie
Innowacyjne rozwiązania i istotne 
zmiany zachodzące na rynku w ubie-
głym roku dotyczyły trzech obszarów: 
wyszukiwania mobilnego, automa-
tyzacji działań oraz wzbogacania da-
nych o użytkownikach.

Linki sponsorowane 
w wyszukiwarkach
Popularyzacja wyszukiwarek na urzą-
dzeniach mobilnych znalazła odzwier-
ciedlenie w rozwijających się możliwoś-
ciach reklamy. Zagościła ona w Google 
Play, pojawiły się też nowe narzędzia 
pozwalające promować aplikacje mo-
bilne, ułatwiając ich pobrania i angażu-
jąc użytkowników w korzystanie z nich. 
Rozwinęły się także metody pomiaru 
skuteczności promocji. Wprowadzone 

Rok mobile
W przypadku popularności wyszu-
kiwarek w ubiegłym roku nie zaszły 
w Polsce żadne zmiany. Zdecydowa-
nym liderem była wyszukiwarka 
Google, która obsługiwała niemal 97% 
wszystkich zapytań1. Obecnie nie wi-
dać trendu, który mógłby naruszyć 
dominującą pozycję tej firmy, również 
w kontekście istotnych zmian w za-
chowaniu internautów, którzy coraz 
częściej korzystają z wyszukiwarek na 
urządzeniach mobilnych. W 2015 roku 
w 10 krajach (m.in. w Stanach Zjedno-
czonych i Japonii) wykonano więcej 
zapytań na urządzeniach mobilnych 
niż stacjonarnych. W Polsce przełom 
ten jest spodziewany w perspektywie 
1-2 lat, niemniej jednak gracze ryn-
ku SEM cały czas intensywnie rozwi-
jają swoją ofertę reklamową w tym 
kierunku.

AUTOR: 
Maciej Gałecki

WSPARCIE 
MERYTORYCZNE: 
Michał Janeczek, 
Dawid Liegman, 
Iwona Połóg

•  Wydatki na SEM w 2015 roku wyniosły 1,074 mld zł, 
12,9% więcej niż rok wcześniej.

•  Marketing w wyszukiwarkach stanowił 34,2% wydatków 
na reklamę online, prawie 2 pkt. proc. mniej niż w roku 
poprzednim.

•  Dynamika wzrostu w 2016 roku prawdopodobnie 
pozwoli przekroczyć granicę 1,2 mld złotych.

SEM

WARTOŚĆ I DYNAMIKA WZROSTU SEM W POLSCE

ŹRÓDŁO: Szacunki na podstawie IAB Polska/PwC AdEx; wartość – 
oś lewa, seria słupkowa; udział – oś prawa, seria liniowa. 

UDZIAŁ SEM W TORCIE 
REKLAMOWYM W POLSCE 
W LATACH

ŹRÓDŁO: IAB Polska/PwC AdEx
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produktu Trueview for Shopping, któ-
ry daje możliwość sprzedaży produk-
tów z kreacji wideo. Pokazuje to, że 
format wideo w rozumieniu Google 
nabiera szerszego zastosowania niż 
wyłącznie do celów brandingowych.

Pozycjonowanie
Najważniejsze wydarzenia w tym ob-
szarze dotyczyły działań Google w kie-
runku rozwoju wersji mobilnych stron 
internetowych. W kwietniu ogłoszo-
na została zmiana algorytmu wyszu-
kiwarki mająca na celu lepszą ekspo-
zycję w wynikach wyszukiwania tych 
serwisów internetowych, które oferu-
ją wersję przyjazną urządzeniom mo-
bilnym. Jednocześnie wyszukiwarka 
zaczęła intensywną promocję optyma-
lizacji szybkości ładowania stron, co 
miało związek z uruchomieniem przez 
Google projektu Accelerated Mobile 
Pages (AMP), którego zadaniem jest 
wymuszenie na wydawcach optyma-
lizacji szybkości ładowania stron.

Drugim, równie istotnym wydarze-
niem była zmiana w algorytmie o na-
zwie RankBrain. Wyjątkowe znacze-
nie jest związane z wprowadzeniem 
po raz pierwszy na szeroką skalę me-
chanizmów machine learning i sztucz-
nej inteligencji do samodoskonalenia 
się. W efekcie spodziewany jest nie 
tylko szybszy wzrost jakości i ade-
kwatności wyników wyszukiwania 
do zapytania, ale również ich więk-
sza personalizacja i dostosowanie do 
kontekstu sytuacji użytkownika wy-
konującego zapytanie.

Rozwój obszaru SEO jest nierozerwal-
nie związany z rosnącą popularnością 
content marketingu. Zależność ta jest 
nie tylko potwierdzona rosnącymi wy-
maganiami wyszukiwarek, ale i coraz 
większą świadomością klientów w za-
kresie budowania powiązań między 
marką i produktem a użyteczną dla 
użytkownika końcowego treścią, która 
w naturalny sposób popularyzuje się 
w sieci, realizując cele SEO.

Przewagę rynkową budujemy, łą-
cząc działania online i offline. Mar-
keting w wyszukiwarkach oferuje 
wiele narzędzi, dzięki którym mo-
żemy zwiększać zaangażowanie 
potencjalnych klientów, nie tylko 
oferując im nasze samochody, 

ale przede wszystkim kierując ich 
do sieci naszych salonów. W tym 
łańcuchu w szczególny sposób 
traktujemy kanał mobilny, który 
pozwala nam maksymalizować 
efekt synergii komunikacji. Dzięki 
działaniom SEM jesteśmy w stanie 
skutecznie docierać do osób, 
które interesują się konkretnymi 
modelami aut, dlatego ciągle 
skupiamy się na działaniach pro-
mocyjnych w wyszukiwarce i szu-
kamy nowych, jeszcze lepszych 
rozwiązań. 

ŁUKASZ WÓJCIK 
Dyrektor działu 
marketingu i PR, MMC 
Car Poland Sp. z o.o. 
(Mitsubishi Polska)

WYPOWIEDŹ EKSPERTA

Oczekiwania – rozwój 
SEM poprzez mobile 
i automatyzację
Postępująca zmiana zachowań w kon-
sumpcji treści na urządzeniach mobil-
nych jest jednocześnie dużą szansą dla 
rozwoju obszaru SEM. Wyszukiwarki 
i sieci kontekstowe podążają tym śla-
dem, rozwijając funkcjonalności uła-
twiające korzystanie z technologii (np. 
wyszukiwanie głosowe, Google Now 
On Tap) i dostosowane pod tym kątem 
produkty reklamowe. Należy spodzie-
wać się dalszego wzrostu rynku SEM, 
a jednym z kluczowych impulsów bę-
dzie rozwój obszaru mobilnego.

Również trend automatyzacji mar-
ketingu na dobre zagościł w rozwią-
zaniach reklamowych SEM. Należy 
spodziewać się jeszcze lepszej per-
sonalizacji przekazu reklamowego, 
emitowanego w czasie rzeczywistym 
i przy wykorzystaniu informacji z wie-
lu źródeł, wewnętrznych oraz spoza 
ekosystemu danych właściciela marki 
lub produktu. Rozwojowi tego trendu 
będzie sprzyjać aktywność użytkow-
ników na urządzeniach mobilnych, 
gdzie możliwości identyfikacji i rozu-
mienia ich potrzeb w kontekście cza-
su i miejsca są bezkonkurencyjne. 

 1. gemiusRanking, grudzień 2015.

Reklama kontekstowa
Sieci kontekstowe rozwijają swoją 
ofertę produktową kreując i podąża-
jąc za potrzebami reklamodawców 
w zakresie automatyzacji marketingu 
i wzbogacania wiedzy o adresatach re-
klamy danymi z zewnętrznych źródeł. 
Znalazło to wyraz nie tylko w posze-
rzających się możliwościach reklam 
dynamicznych, ale także w szybszej 
i bardziej sprofilowanej komunikacji 
do użytkownika. Trend ten utrzyma 
się przez najbliższe lata.

 • Zrewiduj podejście do pro-
mocji na urządzeniach mo-
bilnych nie tylko ze względu 
na zachowania swoich użytkow-
ników, ale także po to, by unik-
nąć ograniczeń nakładanych 
przez wyszukiwarki.
 • Zwracaj uwagę na oferowaną 
jakość i efektywność w ofertach 
handlowych – wyszukiwarki są 
coraz bardziej wymagające 
i restrykcyjne w swojej ocenie.
 • Przeanalizuj skuteczność pro-
wadzonych działań w ujęciu 
cross-device. Dostępnych jest 
coraz więcej metryk i techno-
logii udostępniających dane 
na ten temat.
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1.  System został zintegrowany we wszyst-
kich punktach stacjonarnych Tubądzi-
na. Dzięki landing page’owi z podpię-
tym systemem nuLead pozyskane 
leady importowano do systemu jed-
nostki centralnej. Następnie leady 
były przydzielane – na podstawie IP 
lub świadomego wyboru użytkowni-
ka – do odpowiedniego salonu sprze-
daży (w danej lokalizacji).

2.  Po dokonaniu sprzedaży salon aktuali-
zował kontakt i wpisywał status sprzeda-
ży, a także kwotę. Następnie taki status, 
podlegał procesowi optymalizacji pod 
kątem sprzedaży o�  ine.

3.  Przed rozpoczęciem działań w systemie 
nuLead zostały przygotowane wszyst-
kie kon� guracje i uprawnienia dla po-
nad 170 salonów stacjonarnych � rmy 
Tubądzin, a pracownicy przeszli szko-
lenie z procesu zarządzania leadami.

Dysponując systemem nuLead, który zbiera 
informacje o pochodzeniu ruchu, byliśmy 
w stanie na bieżąco optymalizować kampa-
nię pod kątem leadów (oraz ich poprawno-
ści), ale również sprzedaży, wykluczać targe-
towanie czy formaty nieefektywne w całej 
ścieżce konwersji.

Podsumowanie kampanii globalnej
Aktualna kampania dla marki Tubądzin do-
skonale wpisuje się w model efektywnoś-
ciowy przyjęty przez They.pl. Tym bardziej, 
że jesteśmy w stanie w 100% zbadać efekt 
ROPO dla salonów stacjonarnych, połączyć 
świat online’owy z o�  ine’owym, a dane 
wykorzystać do optymalizacji (np. wiemy, 
z których dokładnie formatów reklamo-
wych, placementów itd. doszło do sprze-
daży o�  ine, czyli najważniejszej akcji dla 
budowania biznesu klienta). 

systemu zarządzania danymi w � rmie klien-
ta (również na poziomie placówek franczy-
zowych i własnych), szkoleń z obsługi syste-
mu oraz synchronizacji wszystkich salonów 
sprzedaży.

Promocja „pakietu korzyści”
W celu rozpoczęcia sprzedaży z wykorzysta-
niem mechaniki ROPO w lutym 2016 roku 
wdrożono najnowszą promocję � rmy Tubą-
dzin – „Pakiet korzyści”. Klient może w niej 
uzyskać rabat 15% na kolekcję płytek ła-
zienkowych marki oraz otrzymać pakiet 
bonusów – 6 lat gwarancji na zakupione 
produkty, 0 zł za dostawę towaru oraz 0 zł 
za zwizualizowanie łazienki.

Mechanika akcji wygląda następująco: 
klient na stronie docelowej pobiera kupon 
rabatowy z unikatowym numerem identy-
� kacyjnym, a następnie realizuje go w salo-
nie sprzedaży Tubądzin.

Rozwiązanie
W celu mierzenia efektów ROPO w pro-
jekcie dla � rmy Tubądzin agencja They.pl 
stworzyła nuLead – system do zarządzania 
leadami sprzedażowymi (kontaktami do 
potencjalnych klientów – CRM). Narzędzie 
umożliwia eksport danych do plików XLSX, 
CSV, PDF, a także import prosto do popu-
larnych systemów reklamowych obsługują-
cych importowanie konwersji dokonanych 
o�  ine (np. Google AdWords).

Czy „e-commerce” oznacza wyłącznie 
serwis/marketplace, który posiada 
produkty, koszyk i moduł transakcyjny? 
Co się stanie w przypadku, gdy 
zde� niujemy je jako każde działanie 
w mediach cyfrowych prowadzące 
do jakiejkolwiek sprzedaży? 
Jak sprzedawać online, jeśli sklep nie ma 
modułu e-commerce, a zamówienia pro-
duktów są w 100% realizowane w salonach 
stacjonarnych? Jakie narzędzia zastoso-
wać i jakimi kanałami prowadzić działania, 
aby sprzedawać o�  ine, działając online?

Jak prowadzić, optymalizować 
i raportować działania e-commerce 
w kontekście efektu ROPO 
(Research Online, Purchase O�  ine)?
Celem głównej kampanii reklamowej było 
wprowadzenie marki Tubądzin w świat digi-
tal marketingu, z wykorzystaniem efektyw-
nych kanałów promocji. Strategia opierała 
się m.in. na modelowaniu ścieżki użytkow-
nika według metodologii They.pl – Digital 
Customer Buying Journey – w której istotne 
okazują się punkty styku z użytkownikiem 
na każdym możliwym etapie świadomo-
ści zakupowej.

Wyzwania
Wyzwaniem w kontekście badania efek-
tu wpływu działań online na o�  ine jest 
zazwyczaj sposób mierzenia dostarcza-
nych efektów. Wymaga to m.in. integracji 

MIKOŁAJ SALECKI, Digital Media Director, They.pl

Jak maksymalizować efekt 
ROPO? Digital marketing 
360° dla e-commerce 

Jednym z narzędzi kampanii efektyw-
nościowej ROPO był system reklamo-
wy Facebook Ads. Wykorzystaliśmy 
również opcję Instagram Ads i kie-
rowanie reklam na tę coraz popu-
larniejszą w Polsce sieć społecznoś-
ciową. W przypadku medium, jakim 
jest Instagram, na rynku brakowa-
ło benchmarków, które pozwoliłby 
wstępnie oszacować potencjał danej 
platformy przy technikach typu lead 
generation (zwłaszcza w kontekście 
wywołania efektu ROPO). Ponieważ 

podobnymi danymi o użytkownikach 
dysponuje sam Facebook, estymowa-
no efekty właśnie w porównaniu do 
tej platformy za pomocą m.in. Face-
book Insights oraz statystyk dotąd 
przeprowadzanych kampanii.

Przygotowano posty sponsorowane, 
zintegrowane z pro� lem @tubadzin 
na Instagramie, gdzie dalej kierowa-
no reklamę do osób, których pro� l 
behawioralny spełniał określone za-
łożenia. Wykorzystując targetowanie 
po odpowiednio dobranych zaintere-
sowaniach Facebooka, zastosowano 

model ścieżki użytkownika opartej 
na wcześniejszej strategii. Za pomo-
cą piksela konwersji, uruchamiane-
go na stronie z podziękowaniem 
za wypełnienie formularza, przygo-
towano odpowiednie biddowania 
w kampanii, w zależności od pro� lu 
behawioralnego.

Reklama emitowała się już na etapie 
zainteresowań użytkownika – wybo-
ru działki budowlanej czy projektu 
domu. Do realizacji tego celu zasto-
sowano targetowanie na zaintereso-
wania w Instagram Ads.

Dzięki temu kampania mogła być do-
stosowana dokładnie do poziomu za-
angażowania użytkownika w temat. 
Dane o�  ine w przypadku działań na 
Instagramie pozwalały wybrać nie tyl-
ko najbardziej efektywne medium, 
lecz także konkretny typ reklamy, for-
mat czy miejsce wyświetlania.

Kampania na Instagramie bardzo po-
zytywnie zaskoczyła i znacząco wyróż-
niła się wśród innych kanałów (m.in.: 
search, display, retargeting, e-mail 
oraz a� liacja) np. pod kątem wybra-
nych współczynników.

Tubądzin Management Group S.A. 

#Instagram sprzedaje
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Wielokanałowa kampania efektywnościowa, zgodnie 
z przyjętą metodologią They.pl, opartą na modelu 
Digital Customer Journey.

Wzrost świadomości marki (mierzony m.in. przez wzrost 
ruchu bezpośrednio – direct – na serwis).

Zwiększenie ruchu w witrynie.

Wygenerowanie mikrokonwersji w serwisie (pobrania 
katalogów, kontakt mailowy, zainteresowanie użytkowników 
ofertą, przejścia na poszczególne podstrony).

Uzyskanie efektu ROPO (Research Online, Purchase 
O�ine) – sprzedaż płytek łazienkowych w salonach 
stacjonarnych.

1

2
3

4

Kobiety w wieku 25–35 lat (80% targetu)
Mężczyźni w wieku 25–35 lat (20% targetu)

Doprowadzenie użytkowników internetu do 
tradycyjnych salonów Tubądzin
i zrealizowanie sprzedaży offline dzięki promocji 
online (ROPO).

•  Facebook Ads
•  Instagram Ads 
•  Google AdWords 
•  Real-Time Bidding
•  Performance content  

marketing 
•  E-mail marketing
•  Affiliate marketing

ściśle stargetowanych, jakościowych wizyt100 000
zarejestrowanych leadów po walidacji 
w systemie nuLead2500
leadów zakończonych sukcesem (sprzedażą o�ine) 
w fazie hot lead. 25% leadów w fazie domykania. 10%

wzrost sprzedaży380%

SPEKTAKULARNY
EFEKT ROPO, 
czyli digital marketing 360˚

Tubądzin

They.pl

CELE KAMPANII

Jak mierzyć
efekt ROPO?

ROZWIĄZANIA

EFEKTY ROPO

metoda

narzędzia

luty–marzec 2016

ROPO na Instagramie

wyzwania

grupa docelowa

•  1000 ściśle stargetowanych,
    jakościowych wizyt
•  ponad 150 zarejestrowanych  
    leadów po walidacji w systemie 
   nuLead by They.pl
•  6 razy wyższy średni współczynnik  
    konwersji niż w pozostałych 
    kanałach – 15%
•  współczynnik ROPO – 12% 
   leadów zakończonych sukcesem

Autorskie narzędzie They.pl 
do zarządzania leadami sprzedażowymi, 
zintegrowane we wszystkich sklepach
stacjonarnych Tubądzina.

Podsumowanie projektu działań 
digital marketingowych 360° 
po 12 miesiącach
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wyjścia dla pełnowymiarowej strategii 
nieograniczającej się do jakiegokol-
wiek modelu rozliczeń czy obszaru 
emisji, ale nastawionej na realizację 
celów biznesowych. 

Zjawiska i trendy 
w 2015 roku
Motorem napędowym w rozwoju per-
formance marketingu jest dynamicz-
nie rozwijający się e-commerce. To 
sklepy internetowe budują swoje prze-
wagi konkurencyjne dzięki sprawne-
mu wykorzystywaniu najnowszych 
technologii, poszerzaniu bazy infor-
macji o klientach i stałej optymaliza-
cji działań. To również one niezwykle 
szybko, w oparciu o rachunek eko-
nomiczny, zwiększają swoje inwesty-
cje w wyspecjalizowany performance 
marketing. Na ich potrzeby powstają 
nowe rozwiązania technologiczne i ka-
nały dystrybucji, które usprawniają 
zarządzanie sprzedażą i marketingiem. 
To także z myślą o sklepach interne-
towych powstały agregatory ofert, 
które bardzo dynamicznie rozwijały 
się w 2015 roku, napędzając sprze-
daż online. Wyobraźnię wielu rozbu-
dziły inwestycje w tego typu serwisy 
przez Wirtualną Polskę (np. w Domo-
di i Allani – branża fashion). 

Niezwykle istotnym kanałem dystry-
bucji, ciągle niedostrzeganym przez 
wiele podmiotów w internecie, staje 
się mobile. W 2015 roku obserwowa-
no dynamiczny udział wzrostu ruchu 
z urządzeń mobilnych dla wszyst-
kich branż. Jednocześnie wiele ser-
wisów, wśród nich także duże pod-
mioty e-commerce, nie dostrzega lub 
nie docenia tego kanału jako budują-
cego sprzedaż. Tymczasem, według 
danych Cube Group, w przypadku 
niektórych branż udział generowa-
nych dzięki niemu konwersji wynosi 
już nawet około 40%. Bardzo często 

lat ewolucja całego marketingu w kie-
runku performance’u. 

Postęp technologiczny oraz coraz bar-
dziej zaawansowana analityka roz-
szerzają możliwości wykorzystania 
marketingu – online, a coraz częściej 
połączonego online i offline – jako 
kanału budowania skutecznego per-
formance’u w biznesie. W obecnej sy-
tuacji klasyfikacja działań rozliczanych 
w modelach efektywnościowych CPA 
(ang. Cost Per Action), CPS (ang. Cost 
Per Sale) czy CPL (ang. Cost Per Lead) 
jako performance marketing straciła 
na aktualności. Działania efektywnoś-
ciowe to już nie tylko marketing stric-
te w sieciach afiliacyjnych. Performan-
ce marketing to dla marketerów punkt 

Ewolucja performance 
marketingu
W 2015 roku potwierdziła się teza po-
stawiona w latach ubiegłych mówiąca, 
że reklama klasyfikowana dotychczas 
jako efektywnościowa traci udział 
w torcie marketingowym i przypusz-
czalnie sytuacja ta nie ulegnie zmia-
nie. Na pierwszy rzut oka dane te 
mogą wydawać się zaskakujące – re-
klama rozliczana za efekt powinna 
być traktowana jako najwygodniej-
szy i najbezpieczniejszy kanał dys-
trybucji stanowiący zasadniczą część 
wydatków marketingowych, jednak 
jej udział stale spada. Najważniejszą 
przyczyną przemiany wskaźników 
uzyskiwanych w reklamie efektyw-
nościowej jest dokonująca się od kilku 

AUTOR: 
Andrzej Cudny

•  W 2015 roku na reklamę efektywnościową wydano 
ponad 140 mln zł, czyli o 9% mniej niż rok wcześniej.

•  Jej udział w ogólnych wydatkach na reklamę online 
wyniósł 4,5%, czyli o 1,5 pkt. proc. mniej niż w 2014 roku.

•  W 2016 roku udział reklamy efektywnościowej w torcie 
marketingowym będzie niższy przy jednoczesnym wzroście 
efektywności internetu jako medium oraz postrzegania 
performance jako strategii.

PERFORMANCE MARKETING

WARTOŚĆ I DYNAMIKA WZROSTU REKLAMY 
EFEKTYWNOŚCIOWEJ W POLSCE

ŹRÓDŁO:  IAB Polska/PwC AdEx; wartość – oś lewa, seria słupkowa;  
dynamika – oś prawa, seria liniowa. 
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niewykorzystywany jest także poten-
cjał aplikacji mobilnych. Zdarza się, że 
budowane są one z pominięciem ana-
lizy potrzeb klientów. Pomimo tych 
braków 2015 rok można traktować 
jako krok milowy w kierunku rozwo-
ju m-commerce w Polsce. 

Kolejnym niezwykle istotnym kana-
łem budowania sprzedaży, także w sie-
ciach afiliacyjnych, stały się serwisy 
oferujące jakościowy content – w ostat-
nich latach, a szczególnie w ubiegłym 
roku, mocno zyskały one na znaczeniu. 
W serwisach tych produkt jest sprzeda-
wany nie za pomocą tradycyjnych form 
reklamowych, ale dzięki precyzyjnej 
informacji i rozbudowanym opisom. 
Duże znaczenie w działaniach efek-
tywnościowych w zeszłym roku ode-
grał także content wideo. 

W 2015 roku, zgodnie z wcześniej-
szymi przewidywaniami, rozwijały 
się również techniki pomiaru atrybu-
cji. Obecnie istnieje już wiele rozwią-
zań technologicznych (także darmo-
wych), które pozwalają na obserwację 
tych efektów. Wyzwaniem nadal jed-
nak pozostaje skuteczna analiza i in-
terpretacja pozyskiwanych danych. 
Atrybucja wydaje się jeszcze trud-
niejszym czynnikiem oceny przy 
uwzględnieniu stale rosnącej kon-
wergencji mediów i rosnącej popular-
ności strategii omnichannel, w której 
kluczowa jest świadomość tego, że 
spójna obsługa i komunikacja z klien-
tem zdecydowanie wychodzą poza 
dany kanał dystrybucji. Jednak tech-
nologia oparta o dane analityczne 
i rozwiązania big data coraz śmielej 
radzą sobie z tymi wyzwaniami.

Rok 2015 był już kolejnym rokiem roz-
woju technik remarketingu, obejmu-
jących wiele rozwiązań technologicz-
nych i coraz częściej zahaczającym 
o różne urządzania. Szybki wzrost 
odnotowała także reklama RTB, któ-
ra była niezwykle istotnym kanałem 
rozwoju działań performance. 

w sieciach afiliacyjnych, ale z czasem 
ewoluowało w samodzielne, dobrze 
funkcjonujące i stale rozwijające się 
e-biznesy. 

Kierunki rozwoju
Rok 2016 będzie kolejnym, w którym 
wzrośnie znaczenie analityki oraz 
technologii w zakresie analizy i op-
tymalizacji procesów konwersyjnych. 
Niebagatelne znaczenie odegrają na 
tym polu coraz skuteczniejsze syste-
my marketing automation. Dużym 
wyzwaniem w odniesieniu do rozwią-
zań technologicznych jest sposób po-
miaru, a także optymalizacja proce-
sów związanych z multiscreeningiem. 
Wynika to bowiem z potrzeby kumu-
lowania i analizowania danych z wie-
lu urządzeń, a w pierwszej kolejności 
desktopowych i mobilnych. 

Rok ten będzie także charakteryzo-
wał się bardzo dynamicznym rozwo-
jem mobile. Wyzwaniem dla marke-
terów jest stworzenie przydatnych 
aplikacji, które będą sposobem uzu-
pełniania profili o niezwykle zaawan-
sowane dane demograficzne, prefe-
rencje, ścieżki zachowań. Aplikacje 
staną się nowym kanałem dystrybu-
cji i skutecznym wsparciem spójnych 
działań omnichannel. Należy się spo-
dziewać szybkiego dostosowywania 
stron internetowych i kreacji rekla-
mowych do działań ukierunkowanych 
na m-commerce. 

Rok 2016 może być także rokiem per-
formance media buying (tzw. arbitraż 
mediowy). Wyspecjalizowane pod-
mioty, poszukując nowych sposobów 
uzyskiwania efektów performance, 
będą coraz częściej, ponosząc ryzyko 
inwestycyjne, decydowały się na za-
kup powierzchni w modelach mniej 
efektywnościowych i sprzedaż ich 
w modelu efektywnościowym. Ten 
ryzykowny model sprawdzi się wy-
łącznie w przypadku podmiotów po-
siadających niezbędny know-how 
i doświadczenie. 

W zeszłym roku nie zaobserwowano 
spektakularnych debiutów na ryn-
ku sieci afiliacyjnych. Funkcjonujące 
podmioty rozwijały natomiast swo-
ją ofertę w kierunku nowych modeli 
rozliczeń, usług, a także technologii 
pozwalającej na skuteczne wykorzy-
stanie potencjału internetu. Swoją 
pozycję umacniały duże podmioty 
niegdyś działające na zlecenie sieci 
afiliacyjnych, a teraz skutecznie zdo-
bywające klientów bezpośrednich. 
Należały do nich dziesiątki porów-
nywarek (ubezpieczeń, hoteli, ban ków, 
telefonów itd.), serwisy proponujące 
wyspecjalizowane usługi, zbierające, 
grupujące i oceniające oferty czy 
agregujące kody i kupony rabatowe. 
Wszystko to w dużej części począt-
kowo oparte było na programach 

E-commerce to branża, która jak 
żadna inna rozumie strategię per-
formance marketingową i korzysta 
z niej. Cały czas dzieje się w niej 
coś nowego – rozwój i możliwości 
technologii analitycznych i big 
data doskonale wspierają działa-
nia nastawione na efekt, szybką 
walidację założeń oraz mierzalne 
i wspierane atrybucją napędzanie 
sprzedaży. Dlatego to właśnie 
e-commerce będzie nadawał 
dynamikę w ewolucji całego 
performance marketingu. W tym 
roku upatruję rozwoju oczywiście 
w technologii, mobile (maksymali-
zacja skupienia na m-commerce), 
social commerce – obok obsługi 
klienta i brandingu, social media 
będą również realnie wspierać 
sprzedaż. 

JACEK ŁAZAREWICZ  
Manager Działu 
Marketingu, Nexterio.pl 
(Megastore)

WYPOWIEDŹ EKSPERTA
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•  W 2015 roku rynek reklamowy charakteryzował 
się dużą dynamiką. Wideo online wzrosło o 34%.

•  Rynek odmieniają nowe modele zakupu.
•  Content, jakość i skoncentrowanie na użytkowniku 

nabierają coraz większego znaczenia.

WIDEO ONLINE

w pozytywny sposób przyczyniły się 
do jego rozwoju.

Wzrost wydatków  
i główne  
trendy na rynku
Wydatki na reklamę wideo online 
w 2015 roku wzrosły o 34% w porów-
naniu do roku poprzedniego. Przeło-
żyło się to na dodatkowe 65 mln zł i w 
konsekwencji osiągnięcie poziomu 
ponad 260 mln zł. Patrząc na tem-
po wzrostu, wideo kolejny raz znala-
zło się w ścisłej czołówce, ustępując 

miejsce jedynie reklamie w social me-
dia, która osiągnęła 141% wzrost rok 
do roku. 

Warto również podkreślić, że rekla-
ma wideo utrzymała wysoką dyna-
mikę w stosunku do wydatków ogól-
nych na reklamę online. Podczas gdy 
w ostatnich trzech latach obserwo-
wano dynamikę wzrostu całkowitej 
wartości rynku reklamowego online 
na poziomie 10% (w 2013 roku), 7% 
(w 2014 roku) i 20% (w 2015 roku), 
reklama wideo w tym czasie odnoto-
wała wzrost na poziomie 33%, 16% 
i 34%. Biorąc pod uwagę wielkość 
wydatków, ciągle rosnące zaintere-
sowanie ze strony marketerów oraz 
nieustanny rozwój technologiczny 
w tym segmencie rynku, należy się 
spodziewać, iż w 2016 roku dwucyfro-
wa dynamika powinna się utrzymać. 
W konsekwencji oznaczać to może 
zwiększenie puli budżetowej do po-
nad 300 mln zł. 

Reklama wideo 
w minionym roku
Rok 2015 był dla rynku reklamy wi-
deo online kolejnym okresem szyb-
kiego wzrostu, nie był on jednak ani 
przełomowy, ani rewolucyjny. Nale-
ży raczej uznać, że to właśnie dzięki 
systematycznemu rozwojowi tech-
nologii, ciągłemu poszerzaniu ofer-
ty wydawców, a także nowym możli-
wościom targetowania, rynek wideo 
odnotował kolejny rok z rzędu wysoki 
wzrost. W ostatnim czasie nie zabra-
kło również nowości i zmian, które 

PEŁNOEKRANOWA APLIKACJA REKLAMOWA EMITOWANA W TELEWIZJI HYBRYDOWEJ 
URUCHAMIANA PO NACIŚNIĘCIU CZERWONEGO PRZYCISKU NA PILOCIE TV.

ŹRÓDŁO:  IA Kampania dla marki Lee zrealizowana przez Grupę ZPR Media w kanale HbbTV.
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Rosnący popyt na reklamy wideo, 
a przede wszystkim na formaty in-

-stream, odmienia sposoby działania 
rynku, w tym modele zakupowe. Co-
raz bardziej widoczne są dwa trendy: 
wzrost znaczenia rozliczeń typu CPV 
(ang. Cost Per View – koszt obejrzenia) 
oraz zakupy w modelu programma-
tic. W zeszłym roku to m.in. zakupy 
w RTB przyczyniły się do podniesie-
nia dynamiki wydatków w tym seg-
mencie rynku. Według raportu IAB 
Polska z września 2015 roku – około 

rozdrobnienia wśród wydawców i na-
dal słabo rozwiniętej standaryzacji). 

Wzrost zainteresowania reklamą wi-
deo online można także zaobserwo-
wać w rosnącej liczbie kampanii rekla-
mowych, jakie skorzystały z reklamy 
typu in-stream. Pochodzące z systemu 
Adreport dane wskazujące na liczbę 
kampanii wykorzystujących format 
reklamowy pre-roll ujawniają syste-
matycznie zwiększające się wykorzy-
stanie tego rodzaju reklam. 

Oznaką postępu jest rozwijający się 
szybko trend stawiający dobro użyt-
kowników, content i jakość na pierw-
szym miejscu. Coraz częściej moż-
na obserwować ciekawe i odważne 
działania po stronie reklamodawców, 
w tym szybki rozwój reklamy natyw-
nej. W ubiegłym roku widoczne były 
liczne akcje wykorzystujące spoty za-
mieszczane na serwisach społecznoś-
ciowych – można tu wymienić choćby 
kampanię operatora komórkowego 
Mobile Vikings i cykl filmów pt. „Saga 
Rodu Wikingów”. Tego typu kampanie 
pokazują, jak ciekawe może być wy-
korzystanie wideo w social mediach. 
Widać to również po rosnącej popu-
larności vlogerów i youtuberów coraz 
częściej wykorzystywanych przez re-
klamodawców w kampaniach, w któ-
rych wiodącą rolę odgrywa wideo.

Wzrost znaczenia reklamy natywnej 
z wykorzystaniem siły społeczności 
to jednak nie jedyna pozytywna ozna-
ka zmian w podejściu reklamodawców. 
Kolejna dotyczy jakości materiałów 
reklamowych. Faktem jest, że w tym 
zakresie jest jeszcze bardzo wiele do 
zrobienia (nadal większość materia-
łów reklamowych stanowi bezpośred-
nio użyty spot telewizyjny), widać jed-
nak że reklamodawcy coraz częściej 
uwzględniają w swoich budżetach 
konieczność tworzenia osobnej pro-
dukcji przeznaczonej jedynie do inter-
netu. Sprzyja temu choćby coraz chęt-
niej stosowane rozliczenie w modelu 

23% użytkowników programmatic de-
klarowało wykorzystanie reklam typu 
in-stream w tym właśnie modelu. Na 
to samo pytanie w badaniu z 2014 
roku w podobny sposób odpowiedzia-
ło 16% ankietowanych1. Warto jednak 
zwrócić uwagę na to, iż mimo silne-
go popytu i presji ze strony reklamo-
dawców oraz agencji, ten model zaku-
powy pozostaje mniej popularny od 
standardowego rozliczenia CPM (m.in. 
z przyczyn technologicznych, niskiej 
jakości treści reklamowych, dużego 

Reklama wideo utrzymuje 
swoją wysoką wartość dla mar-
keterów ze względu na jakość 
i skuteczność. Według danych 
gemiusAdreal reklama wideo 
in-stream, pomimo stosunkowo 
wysokiej ceny i niemalże dwu-
krotnie mniejszej liczby odsłon 

w porównaniu z reklamą wideo 
in-display (23% do 43%) czy 
o połowę mniejszą niż wideo 
w social media (34%), ma znacz-
nie wyższe dotarcie. Aż 63% 
odtworzeń reklamy in-stream 
skutecznie pozyskuje uwagę 
widza w porównaniu do 43% 
w przypadku reklamy wideo 
in-dislay. To właśnie utrzymanie 
zainteresowania widza sprawia, 
że reklama wideo, szczególnie 
w świetle trendów w zakresie 
modeli zakupowych, gwarantuje 
efektywność kampanii z użyciem 
tych form reklamy online. 

TERESA WIERZBOWSKA 
Doradca Zarządu 
ds. Public Affairs, 
Cyfrowy Polsat S.A.

WYPOWIEDŹ EKSPERTA

ŹRÓDŁO: Adreport

LICZBA KAMPANII WYKORZYSTUJĄCYCH PRE-ROLL WIDEO 
(DANE W KWARTAŁACH 2014–2015)
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WARTOŚĆ I DYNAMIKA WZROSTU REKLAMY WIDEO POLSCE 

ŹRÓDŁO: IAB Polska/PwC AdEx; wartość – oś lewa, 
seria słupkowa; dynamika – oś prawa, seria liniowa.
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coraz bardziej wymagający, a dotar-
cie do niego jest często utrudnione. 
Reklama wideo pozwala reklamo-
dawcy na silne jego zaangażowanie 
i idealnie oddaje ducha tzw. storytel-
lingu, a wraz z nowymi możliwościa-
mi interakcji pozwala na wciągnięcie 
go w wir wydarzeń. By jednak skorzy-
stać z tej szansy nie wystarczy duży 
budżet, zbudowanie zasięgu i widocz-
ne kreacje. Potrzebne jest nowe po-
dejście umieszczające użytkownika 
w centrum uwagi, pozwalające mu 

CPV, które w swojej klasycznej for-
mie – umożliwiającej użytkowniko-
wi pominięcie reklamy – wymusza 
na twórcach większą pracę w zakresie 
koncepcji i jakości wykonania spotu. 

Ciekawym i szybko rozwijającym się 
trendem jest łączenie reklamy TV 
z formatami interaktywnymi. Ten 
rodzaj reklamy emitowany w telewi-
zji hybrydowej, czyli HbbTV, pokazuje 
kierunek, w jakim zmierzają wspólnie 
te dwa media. Reklamy te jednocześ-
nie wykorzystują analitykę interneto-
wą, jak i telewizyjną oraz tworzą krea-
cje, które widz-użytkownik może już 
nie tylko obejrzeć, ale również wejść 
z nimi w interakcję, poznać szczegó-
ły produktu itp. Rok 2015 był pod 
względem liczby i jakości tego rodza-
ju reklam bardzo udany. Taką ofertę 
prezentują m.in. TVP, Stopklatka i ka-
nały z Grupy ZPR Media.

Dalsze losy reklamy wideo
W najbliższym czasie wydaje się ma-
ło prawdopodobne, aby reklama wi-
deo zrewolucjonizowała rynek rekla-
my, co nie oznacza, że go nie zmieni. 
Z każdym dniem przybywa ciekawych 
i bardziej kreatywnych pomysłów na 
dotarcie do użytkownika, który jest 

na interakcję i partycypowanie w wir-
tualnej przygodzie, do której zapra-
sza marka. By to osiągnąć, niezbędne 
będzie korzystanie z nowych metod 
targetowania, tworzenie kreacji do-
pasowanych do grupy i odpowiadają-
cych jej potrzebom oraz docieranie do 
użytkownika w taki sposób i w takim 
miejscu oraz czasie, który jest dla nie-
go najbardziej odpowiedni. 

1. IAB Polska, raporty z badań: Real Time 
Bidding (styczeń 2015), Programmatic 
(wrzesień 2015).
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Odważnym krokiem Google był tzw. 
„Mobilegeddon”. 21 kwietnia 2015 
koncern z Doliny Krzemowej ogłosił 
wprowadzenie zmiany w algorytmach 
wyszukiwania, które mają promować 
strony przyjazne smartfonom i osła-
biać pozycję stron niedostosowanych 
do urządzeń mobilnych. Strategia 
była słuszna, gdyż na początku paź-
dziernika Amit Singhal, starszy wice-
prezes ds. wyszukiwarki, oświadczył, 
że w chwili obecnej wyszukiwanie na 
urządzeniach mobilnych stanowi po-
wyżej 50% całej aktywności w wyszu-
kiwarce Google.

Z kolei w Polsce, według gemiusRan-
king, ruch generowany z urządzeń 
mobilnych w grudniu 2015 roku sta-
nowił 20,7% wszystkich odsłon w pol-
skim internecie. Badanie Mega panel 
PBI/Gemius również pokazuje wzrost 
udziału mobile. Pierwsza trójka wi-
tryn bez trudu osiągnęła miesięczny 
pułap powyżej 800 mln odsłon mo-
bilnych (grudzień), natomiast patrząc 
na pierwszą dziesiątkę stron udział 
ruchu mobilnego oscyluje miedzy 26 
a 37%. Wyniki te nie przekładają się 
jeszcze na wydatki na reklamę mobil-
ną, ale w ciągu kilku lat sytuacja po-
winna ulec zmianie.

Trendy w reklamie mobilnej
Choć rok 2015 nie pokazał przełomo-
wych rozwiązań, dostrzegalne było 
świadome wykorzystanie tych już 
istniejących. Wśród wielu mobilnych 
formatów reklamowych dużą popu-
larnością cieszą się rich media, a kam-
panie z ich wykorzystaniem należą do 
standardu. Dzieje się tak dzięki moż-
liwościom technicznym, które dają 
adserwery dostosowane do reklamy 
mobilnej zarówno w odniesieniu do 
emisji tego typu formatów, jak i ra-
portowania. To właśnie szczegółowy 
pomiar kusi coraz większą liczbę rekla-
modawców do wykorzystania angażu-
jących mechanizmów. Nadal nie są to 
formaty ściśle zasięgowe, ale obecnie 
w pełni mierzalne – każda interakcja 

roku pokazał, że 80% przychodów 
firma generuje z reklamy mobilnej.1 

Również na polskim rynku widać 
wzrost wydatków na reklamę mobil-
ną. Wyniki badania IAB Polska/PwC 
AdEx wskazują, że wyniosły one po-
nad 500 mln zł w 2015 roku, co sta-
nowiło 16% udziału w całościowych 
wydatkach na reklamę internetową.

Razem z wydatkami rośnie liczba mo-
bilnych internautów. Na koniec IV 
kwartału 2015 roku Facebook poda-
wał 1,44 mld mobilnych aktywnych 
użytkowników, z czego 823 mln osób 
odwiedzało go wyłącznie na smart-
fonach i tabletach. W analogicznym 
okresie 2014 roku było to odpowied-
nio 1,19 mld i 526 mln. 

Mobile niezmiennie 
rośnie w siłę
Według danych eMarketera globalne 
wydatki na reklamę mobilną w 2015 
roku przekroczyły 70 mld dol. Niecałe 
44% (~31,5 mld dol.) tej kwoty przy-
pada na rynek amerykański, a ponad 
13 mld dol. na Europę. Jak podają ana-
litycy ZenithOptimedia mobile jest 
głównym motorem wzrostu global-
nych wydatków reklamowych. W la-
tach 2015−2018 wydatki na ten ka-
nał będą rosły średnio o 32% rocznie, 
stanowiąc 87% wszystkich nowych 
środków zainwestowanych w rekla-
mę w tym okresie. Niewiele zmieniło 
się od poprzedniego roku i ciągle dwie 
trzecie globalnych wydatków trafia do 
Google i Facebooka. Wynik finanso-
wy Facebooka za ostatni kwartał 2015 

AUTOR: 
Dariusz Werelich

WSPARCIE 
MERYTORYCZNE: 
Karolina Wacholska, 
Jakub Dębiński

•  Widoczny jest silny trend mobile first, szczególnie 
w odniesieniu do dwóch globalnych graczy – Google 
i Facebooka. Na koniec 2015 roku udział przychodów 
tego drugiego w obszarze mobile wyniósł 80%. 

•  21 kwietnia 2015 roku Google ogłosił wprowadzenie zmiany 
w algorytmach wyszukiwania, które mają osłabiać pozycję 
stron niedostosowanych do urządzeń mobilnych.

•  Wyszukiwania mobilne (aktywność w wyszukiwarce 
Google na urządzeniach mobilnych) prześcignęły stacjonarne.

REKLAMA MOBILNA

WARTOŚĆ I DYNAMIKA WZROSTU 
REKLAMY MOBILNEJ W POLSCE

ŹRÓDŁO: IAB Polska/PwC AdEx; wartość – oś lewa, 
seria słupkowa; dynamika – oś prawa, seria liniowa.
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natywne przypominają treści redak-
cyjne serwisów i przeważnie umiejsco-
wione są w dobrze widocznych miej-
scach, np. w ramach newsów czy też 
jako dedykowane, tematyczne sekcje. 
W podobny sposób można wykorzy-
stać aplikację i dopasować przekaz re-
klamowy do jej tematyki.

Kolejnym trendem jest rozwój pro-
grammatic, czyli automatyzacji za-
kupu reklamy. Jak podaje eMarketer, 
ubiegły rok był przełomowy na rynku 
amerykańskim – ponad 60% całkowi-
tych wydatków na reklamę graficzną 
kupowaną w tym modelu przypada-
ło na mobile, a w obecnym zbliży się 
do 70%. W Polsce ten model nie jest 
jeszcze tak popularny, choć powoli 
zaczyna się to zmieniać.

Dla marketerów i właścicieli aplika-
cji mobilnych coraz ważniejsze staje 
się pozyskiwanie nowych użytkowni-
ków, tym samym rośnie zapotrzebo-
wanie na kampanie mobilne rozliczane 
w modelu efektywnościowym. W kam-
paniach nastawionych na promocję 

jest dokładnie zliczana, a efekty do-
stępne są w postaci wskaźników za-
angażowania. Rich media – oprócz 
tego, że pozostają formatami typowo 
wizerunkowymi – dają obecnie pełen 
obraz skuteczności kampanii. 

Smartfon stanowi doskonałe źródło 
informacji o użytkownikach. Zwłasz-
cza, gdy większość aplikacji prosi 
o zgodę na dostęp m.in. do danych 
lokalizacyjnych. Dlatego tak ważnym 
elementem kampanii mobilnych pozo-
staje geolokalizacja. Podstawową for-
mą ustalania położenia użytkownika 
nadal jest GPS. Dzięki niemu można 
dokładnie określić pozycję znaczne-
go odsetka użytkowników smartfo-
nów, a pozyskane dane wykorzystać 
na potrzeby kampanii. Do działań re-
klamowych można też użyć stacji sie-
ci telefonii komórkowej, tzw. BTS-ów, 
oraz triangulacji (metody cechujacej 
się precyzją bliską technologiom sateli-
tarnym, szczególnie w centrach miast). 
Geolokalizacja czy bardziej zawężone 
pojęcie geofencingu to potężne narzę-
dzie pozwalające, przy odpowiedniej 
konfiguracji, na znaczące zoptymali-
zowanie kosztów kampanii.

Oprócz komunikacji „tu i teraz” rów-
nie istotne są dane historyczne na te-
mat użytkowników. Poprzez analizę 
cykliczności ich zachowań w określo-
nym czasie można znacząco zwięk-
szyć dotarcie z precyzyjnym przeka-
zem reklamowym do odpowiedniej 
grupy docelowej. Coraz bardziej popu-
larne jest także wykorzystanie włas-
nej infrastruktury Wi-Fi, w punkcie 
sprzedaży. Ta metoda, stosowana 
najczęściej przez sieci handlowe czy 
punkty usługowe, w zamian za udo-
stępnienie darmowego Wi-Fi daje 
możliwość emisji komunikatu rekla-
mowego zaraz po połączeniu z siecią. 

Reklama natywna, czyli konteksto-
wa obecność w serwisach czy też apli-
kacjach mobilnych, ciągle jest wyko-
rzystywana na szeroką skalę. Formy 

Rok 2016 będzie czasem rozwoju 
taktyk mobilnych synchronizowa-
nych programatycznie z emisją 
spotów telewizyjnych. Będzie to tak-
że wzrost wykorzystania potencjału 
mikrolokalizacji, czyli dotarcia 
do konsumenta ze spersonalizowa-
nym komunikatem dzięki beaco-
nom, tzw. proximity marketing. 
Najczęściej stosowanymi miarami 
staną się: rozbicie na ramy czaso-
we, statystyki ruchu odbiorców, listy 
urządzeń i profile demograficzne. 

ANNA GRUSZKA 
Chief Digital Officer, 
IPG Mediabrands 
(Initiative, UM, 
Reprise Media)

WYPOWIEDŹ EKSPERTA aplikacji najpopularniejszym modelem 
zakupu jest CPD (ang. Cost Per Down-
load), choć największą barierą jej roz-
poczęcia jest konieczność implementa-
cji kodów SDK w skrypcie źródłowym 
aplikacji. Optymalizacja kampanii bez 
analizy pochodzenia instalacji na dłuż-
szą metę jest nieosiągalna. Poza wyda-
niem aplikacji i jej promocją w płatnych 
kanałach  ważne jest jeszcze ASO (ang. 
App Store Optimization), czyli zbiór 
działań, które powodują wzrost orga-
nicznych pobrań. Ciągła analiza da-
nych generowanych z kampanii mo-
bilnych i zachowań użytkowników jest 
kopalnią wiedzy na temat własnej apli-
kacji i drogowskazem na autostradzie 
aktualizacji.

Prognoza na 2016 rok
Mobile tak szybko rośnie w siłę, że 
kierunków rozwojowych jest i będzie 
wiele. Dalsze umocnienie znaczenia 
tego kanału będzie głównym motorem 
wzrostu globalnego rynku, nie tylko 
reklamowego. Obserwowany będzie 
również rozwój modeli zakupowych 
programmatic w obszarze reklamy in-
ternetowej i mobile. Na popularności 
będą zyskiwać reklamy mobilne oparte 
na lokalizacji. W związku z tym, że tele-
fony oferują coraz nowsze możliwości 
dotarcia do grup docelowych i są źród-
łem cennych danych dla marketerów, 
można spodziewać się wykorzystania 
w działaniach reklamowych big data, 
szczególnie w modelach programma-
tic. Ciekawym zjawiskiem w 2016 ro-
ku będzie także zmiana i dostosowa-
nie standardów reklamy display – jako 
efekt działań adblocków. Główny cię-
żar z tym związany spocznie na wy-
dawcach. Będą oni musieli podjąć 
działania niwelujące tendencje użyt-
kowników do instalowania oprogra-
mowania blokującego, a także pre-
cyzyjniej dostosowywać reklamy do 
odbiorców. Daje to duże pole do popisu 
dla content marketingu i spersonalizo-
wanych form reklamy. 

1. Facebook Reports – Fourth Quarter 
and Full Year 2015 Results.
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zyskali możliwość śledzenia i uczest-
niczenia w aktualnie toczących się wy-
darzeniach nawet na drugim końcu 
globu, a marketerzy otrzymali ide-
alne narzędzie wspomagające, tzw. 
real–time social media marketing. Wi-
deo w sieciach społecznościowych wy-
korzystywane jest jednak nie tylko 
przez marki w codziennej komuni-
kacji. Równie chętnie przekaz tworzą 
sami użytkownicy sieci, czego po-
twierdzeniem jest wielki sukces Snap-
chata. Jego popularność wprowadzi-
ła w nowy wymiar obszar UGC (User 
Generated Content – treści tworzone 
przez użytkowników), który teraz po-
wstaje w czasie rzeczywistym. 

Rok 2015 pokazał również, że social 
media coraz częściej są mobilne. Więk-
szość treści publikowanych przez użyt-
kowników tworzona jest bowiem z wy-
korzystaniem smartfonów. Również 
marki coraz częściej i śmielej korzysta-
ją z możliwości, jakie dają nowe apli-
kacje komunikując się z ich użytkow-
nikami. Trend ten widać doskonale 
poprzez liczne przykłady współpracy 
marek z tzw. digital influencerami, czy-
li twórcami angażujących treści w in-
ternecie. Ci stopniowo od kilku już lat 
przechodzili do mainstreamu, a w 2015 
roku, również dzięki wideo, stali się 
ważnym elementem cyfrowego świata.

Perspektywy rozwoju
Media społecznościowe cechuje wy-
soka dynamika wśród wszystkich seg-
mentów rynku online. Rok 2016 zao-
woocuje powstaniem nowych aplikacji 
czy funkcjonalności, jednak już dziś 
można wskazać kilka głównych tren-
dów, które prezentują potencjalne kie-
runki rozwoju social media.

Umocnienie pozycji 
innowacyjnego wideo
Łatwość przyswajania treści wizual-
nych bez wątpienia wpłynie na dalszy 
wzrost popularności wideo w mediach 
społecznościowych w każdej posta-
ci: microvideo, interactive video czy 

Według IAB Polska/PwC AdEx w 2015 
roku wartość reklamy w mediach spo-
łecznościowych przekroczyła 380 mln 
zł z indeksem wzrostu na poziomie 
141% rok do roku. Przełożyło się to 
na 12% udziału w torcie reklamowym 
online, czyli na wzrost o 6 pkt. proc. 
więcej w porównaniu do 2014 roku.

Zjawiska i trendy w 2015
Rok 2015 przyniósł zmianę postrze-
gania wideo, m.in. na skutek wzrostu 
popularności spotów umieszczanych 
w sieciach społecznościowych. Wi-
deo to już nie tylko YouTube, ale tak-
że aplikacje do livestreamingu takie 
jak: Persicope, Meerkat i Facebook 
Mentions. Dzięki nim użytkownicy 

Social media w Polsce
Najpopularniejszym serwisem spo-
łecznościowym w Polsce niezmien-
nie pozostaje Facebook, z którego 
w grudniu 2015 roku korzystało 79% 
internautów (19,3 mln realnych użyt-
kowników – RU). Pozostający na dru-
gim miejscu Twitter stanowi odległą 
konkurencję dla lidera, notując 3,8 
mln RU, co przełożyło się na 16% za-
sięgu wśród polskich internautów. 
Pozostałe serwisy społecznościowe 
mają stałe grono użytkowników, jed-
nak w przeciwieństwie do Facebooka 
część z nich zanotowała w roku 2015 
spore spadki, np.: Google Plus z 22% 
zasięgu w styczniu 2015 roku na 9% 
w grudniu, zaś Ask.fm z 9% na 4%1.

AUTOR: 
Agnieszka 
Przewoźnik

•  Wartość rynku mediów społecznościowych w Polsce 
osiągnęła ponad 380 mln zł z indeksem wzrostu 
na poziomie 141% rok do roku.

•  Facebook niezmiennie pozostaje liderem serwisów 
społecznościowych z zasięgiem wynoszącym 79% 
wśród polskich internautów.

•  Rośnie rola wideo w social mediach, 
a rok 2016 przyniesie umocnienie tego trendu.

SOCIAL MEDIA

WARTOŚĆ I DYNAMIKA WZROSTU 
REKLAMY W SOCIAL MEDIA W POLSCE

ŹRÓDŁO: IAB Polska/PwC AdEx; wartość – oś lewa, 
seria słupkowa; dynamika – oś prawa, seria liniowa.
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wreszcie wykorzystania wideo w roz-
szerzonej rzeczywistości. Zapocząt-
kowany w roku 2015 trend transmisji 
strumieniowych zyska na znacze-
niu, a także coraz śmielej wykorzy-
stywany będzie w celach marketin-
gowych. Dalszy rozwój techno logii 
360 – stopniowego wideo i jego do-
stępność wpłyną na zmianę odbio-
ru prezentowanych treści i ich upo-
wszechnienie, umożliwiając każdemu 
znalezienie się w centrum oglądanych 
wydarzeń.

Wzrost znaczenia 
jakości w content marketingu
W pełnym reklam internecie zyskuje 
na znaczeniu content marketing, sta-
jąc się uzupełnieniem treści w zależno-
ści od wybranego kanału dystrybucji. 
Materiały serwowane użytkownikom 
będą jeszcze bardziej interesujące 
i dobre jakościowo, tworzone z myślą 
o konkretnym serwisie i preferencjach 
jego użytkowników, a nie jako maso-
we treści sponsorowane. 

Social media sprzedają
Platformy społecznościowe nieustan-
nie wzbogacane są o kolejne funkcjo-
nalności, a jedną z nich jest opcja „kup 
teraz”, dostępna m.in. na Facebooku 
czy Pintereście, która zmienia charak-
ter portalu na społecznościowo-zaku-
powy. Dzięki opcji zakupu produk-
tów bezpośrednio w social mediach 
marki zyskują nowy kanał dystrybu-
cji oraz większą liczbę danych o swo-
ich klientach. Użytkownicy z kolei 
mają możliwość znacznie szybszego 
i łatwiejszego zakupu bez konieczno-
ści wyszukiwania interesującego ich 
towaru w internecie. W najbliższych 
miesiącach ten trend spopularyzuje 
się, a marki coraz sprawniej będą go 
wykorzystywały nie tylko pod kątem 
komunikacji ze swoimi odbiorcami, 
ale także wykorzystania potencjału 
tkwiącego w social commerce. 

1. Megapanel PBI/Gemius, 
styczeń–grudzień 2015.

WYKORZYSTANIE PRZYKŁADOWYCH SERWISÓW 
SM W POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZENIACH

ŹRÓDŁO: IAB Polska Mobile 2014; polscy internauci w wieku 15+.

Z perspektywy zasięgu, optymali-
zacji kampanii, ale przede wszyst-
kim budowania zaangażowania 
użytkowników, kanały social 
media stanowią trzon komunikacji 
marki Play w internecie. Z naszym 
przekazem skutecznie docieramy 

do użytkowników na Facebooku, 
Instagramie, YouTube czy Snap-
chacie, stawiając na treści dopa-
sowane do ich potrzeb. Rok 2015 
był dla nas rokiem treści wideo 
i angażujących akcji marketin-
gowych skierowanych głównie 
do pokolenia Y i Z, dzięki któ-
rym budujemy trwałe relacje 
z użytkownikami. Wykorzystanie 
w komunikacji trendów takich 
jak gaming i tworzenie contentu 
wspólnie z influencerami będzie 
dla nas ważnym narzędziem 
w tegorocznej komunikacji. 

MAŁGORZATA  
CHMIEL-CHROŁOWSKA 
Senior Internet 
Marketing Manager, 
PLAY (P4 Sp. z o.o.)

WYPOWIEDŹ EKSPERTA

Kategoria social 
mediów obejmuje 
cały szereg serwisów, 
w których internauta 
może brać aktywny 
udział w życiu społecz-
nym, jednak na ich 
liście nie umieszcza 
się m.in. poczty e-mail 
i encyklopedii online. 
Tak szerokie ujęcie 
sprowadza się raczej 
do idei Web 2.0, która 
obejmuje wszystkie 

środowiska współtwo-
rzone przez samych 
użytkowników. Do so-
cial mediów należą 
natomiast takie serwisy 
jak: fora i grupy dysku-
syjne, blogi i mikrob-
logi czy komentarze 
do artykułów na por-
talach. Cechy, które 
wyróżniają serwisy 
społecznościowe 
od pozostałych 
social mediów to:

• możliwość tworze-
nia i modyfikowania 
publicznego profilu 
(bądź częściowo 
publicznego).
• Dzielenie się treś-
ciami z użytkownikami 
posiadającymi status 
znajomych.
• Oglądanie profili 
osób z list znajomych 
oraz innych osób 
(przynajmniej profil 
podstawowy).

serwisy 
społecznościowe

fora, grupy 
dyskusyjne
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w obszarze gier cyfrowych. Premiera 
trzeciej części Wiedźmina „Dziki Gon” 
(produkcji warszawskiej spółki akcyj-
nej CD Projekt RED), a kilka miesięcy 
wcześniej „This War of Mine” (także 
nadwiślańskiego przedsiębiortswa – 
11 bit studios), pokazały, że ogromne 
sukcesy na arenie międzynarodowej. 
Nie dziwi więc wzrost popularności 
gier, jaki odnotowano w corocznym 
badaniu Polish Gamers – w 2014 ro-
ku do bycia graczem przyznawało się 
około 60% badanych internautów, 
zaś w kolejnym było to już 72% an-
kietowanych1. Dla branży reklamowej 
powinien być to sygnał, że wirtualny 
świat może – a wręcz powinien – stać 
się nowym punktem styku w komu-
nikacji marki z konsumentem. 

Gra jako punkt 
styku z klientem
Dobrym rozwiązaniem marketingo-
wym może być skorzystanie z usług 
jednej z sieci reklamowych świadczą-
cych usługę in-game-ads, czyli lokowa-
nia treści marki w kasowych tytułach 
komputerowej rozgrywki. Najczęściej 
odbywa się to poprzez przeniesienie 
kreacji outdoor do wirtualnego świata 

i gier, a reklamodawcy podchodzić 
do pojęcia „gry” dość powściągliwie – 
nie chcą wydawać budżetów na z po-
zoru kosztowne aplikacje mobilne, 
ich czasochłonną dystrybucję, a także 
planować dodatkowych kampanii ma-
jących generować ruch. Wiele osób – 
zarówno po stronie agencji, jak i re-
klamodawcy – nie jest świadomych 
możliwości narzędzi do produkcji, 
a zwłaszcza istnienia gier, na których 
produkcję i promocję których przezna-
czono budżety nierzadko przewyższa-
jące hollywoodzkie produkcje.

Polski sukces 2015
Na przestrzeni ostatnich kilkunastu 
miesięcy doszło do ważnych sukcesów 

Wprowadzenie
Dla marketerów pod pojęciem gry 
zwykle kryje się proces tworzenia apli-
kacji dla portali społecznościowych, 
zaplanowanie kampanii w celu wypro-
mowania projektu i bieżący monito-
ring wyników. Przez wiele lat agencje 
korzystały z tego modelu, osiągając 
zadowalające dla obu stron wyni-
ki – reklamodawca zlecający kampa-
nię z użyciem aplikacji osiągał wysokie 
wskaźniki zaangażowania w swoich 
kanałach, agencja natomiast notowała 
dobry wynik finansowy. W rezultacie 
powstał natłok takich rozwiązań, któ-
ry spowodował że użytkownicy ser-
wisów społecznościowych zaczęli od-
wracać się od aplikacji konkursowych 

AUTOR: 
Jakub Lewandowski

•  Według szacunków SuperData w 2015 roku rynek 
gier wideo osiągnął wartość 74,2 mld dol.

•  72% polskich internautów przyznaje się do korzystania 
z różnych form elektronicznej rozrywki.

•  Po gry wideo chętniej sięgają kobiety, które stanowią 
53% graczy w Polsce.

GRY W MARKETINGU
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czy SmartApps rozwijany przez New-
cast przy współpracy z warszawskim 
Stick&Play. Dzięki prostemu mecha-
nizmowi możliwe jest stworzenie gry 
bezpośrednio osadzonej w faceboo-
kowym newsfeedzie. Taka aplikacja 
ma jeszcze jedną zaletę – jest dostęp-
na mobilnie.

Mając do dyspozycji większy budżet, 
warto rozpatrzyć stworzenie dedyko-
wanej gry na telefony i tablety. Należy 
jednak pamiętać, że niektóre ich typy 
przeznaczone są dla hermetycznych 
grup odbiorców. Najłatwiej przedsta-
wić to na przykładzie marki, która 
sponsoruje rajdy samochodowe. Ty-
powym rozwiązaniem byłoby stwo-
rzenie własnej wersji gry wyścigowej, 
najlepiej w technologii 3D i sterowa-
nej żyroskopem telefonu. Produkt 
taki jednak prawdopodobnie zyskał-
by uznanie jedynie wśród fanów ta-
kich tytułów jak NFS, DIRT czy Forza 
Motorsport. Bardziej przystępnym 
rozwiązaniem byłoby jednak wyko-
rzystanie mechaniki endless runner, 
czyli niekończącej się gry „biegowej”, 
w której zadaniem gracza jest uni-
kanie przeszkód i zbieranie, np. mo-
net. Prosta mechanika sprawi, że taka 
gra stanie się przystępna dla większej 
grupy amatorów mobilnej rozrywki.  

W grze liczy się kontekst
Nawet w grze osadzonej w realiach 
średniowiecznych możliwe jest loko-
wanie produktu. W tego typu rozwią-
zaniach nie sprawdzi się zwykła gra-
fika, identyczna jak kampania OOH. 
Gdy jednak na miejskim murze po-
jawi się rycina z nieco przeinaczoną 
nazwą produktu, automatycznie bę-
dzie to budzić skojarzenia z reklamo-
wanym produktem – taki zabieg może 
okazać się bardzo skuteczny. 

Jeśli kontekst umieszczenia produk-
tu okaże się trafiony, z pewnością za-
padnie w pamięci gracza. Podobnie 
jak dopasowany kontekstowo komu-
nikat w grywalizacji czy interaktywny 

post skierowany do odpowiedniego 
odbiorcy. O kontekście warto rówież 
pamiętać, szykując się na rozwój 
wirtualnej rzeczywistości (VR). Bez 
względu jednak na wybrane rozwią-
zanie należy brać pod uwagę, że spo-
łeczność graczy jest bardzo wymaga-
jąca i krytyczna. 

1. Polish Gamers 2015, IQS; za: Krakowski 
Park Technologiczny: „Kondycja polskiej 
branży gier wideo”.
2. Za: similarweb.com.

gry, dzięki czemu gracz zapamiętuje 
widziane tam elementy. Planując więc 
kampanię mediową warto pomyśleć 
o zagospodarowaniu „wirtualnego 
outdooru” jako elementu wspierają-
cego główną kampanię OOH. Dzięki 
temu osoba bawiąca się grą, w której 
ulokowano treści marki, zwróci uwa-
gę na identyczną kreację osadzoną 
w świecie realnym. Jako ciekawostkę 
warto dodać, że ten sposób dotarcia 
do młodszego odbiorcy wykorzystał 
Barack Obama w kampanii prezyden-
ckiej w 2008 roku. 

Istotnym zjawiskiem jest też oglądal-
ność gier. Według danych YouTube 
w pierwszej piątce najpopularniej-
szych youtuberów w Polsce znaleźć 
można dwóch graczy, których aktyw-
ność śledzi odpowiednio 1,84 mln 
i 1,74 mln widzów, a najpopularniej-
szym obecnie youtuberem na świecie 
jest Felix Kjellber znany szerszej pub-
liczności jako PewDiePie. Jego aktyw-
ność w grach śledzi prawie 43 mln in-
ternautów. Warto mieć to na uwadze, 
gdyż kampanię w grze mają szansę zo-
baczyć nie tylko osoby aktywnie gra-
jące, ale także wszyscy ci, którzy oglą-
dają elektroniczną rozrywkę, a jest ich 
sporo. Dla przykładu, Twitch.tv –naj-
większy serwis internetowy, w któ-
rym można oglądać jedynie relacje 
z gier – notuje miesięcznie ponad 416 
mln wizyt i jest 66. najpopularniejszą 
stroną na świecie2. 

Rozważając wejście z działaniami re-
klamowymi w segment gier nie trzeba 
jednak ograniczać się do wykupienia 
wirtualnej powierzchni w świecie po-
pularnej gry czy standardowej rekla-
my display w aplikacjach mobilnych. 
Dzięki prostym i coraz bardziej ogól-
nodostępnym narzędziom można 
stworzyć prostą grę dla społeczno-
ści skupionej wokół marki. Należą 
do nich gotowe CMSy, jak Branded 
Mini Games, który umożliwia w pro-
sty sposób stworzenie przeglądar-
kowej gry z dowolnym brandingiem, 

Gdy kilka lat temu social media 
zawładnęły naszym życiem, marki 
na wiele sposobów próbowały 
angażować swoich fanów (klien-
tów), tworząc różnego rodzaju 
aplikacje konkursowe oraz gry. 
I choć liczba podobnych akcji 
systematycznie i stopniowo mala-
ła, to już niebawem – zwłaszcza 
w kontekście gier – może się to 
zmienić. Po pierwsze klienci są co-
raz bardziej mobilni. To smartfon 
jest już pierwszym kanałem komu-
nikacji, za którym stoją oczywiście 
gry. Po drugie to właśnie w grach 
spędzamy dużo czasu oraz wkła-
damy w nie pieniądze – zarówno 
jeżeli spojrzymy na gracza (in-app 
purchases), jak i na inwestowane 
budżety reklamowe marek. Gry 
to także coraz bardziej dojrzałe 
społeczności (mam na tu na myśli 
przede wszystkim rozwój e-sportu), 
rozszerzona rzeczywistość 
(VR), która niebawem zagości 
w naszych domach oraz takie 
platformy jak Twitch czy YouTube 
Gaming. 

RADOSŁAW SZCZĘSNY 
CEO, GameAds
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Rynek usług e-mail 
marketingowych
E-mail marketing, bazujący na wyko-
rzystaniu poczty elektronicznej, jest 
jedną z najstarszych form marketingu 
internetowego. Zasadniczo działania 
e-mail marketingowe można podzielić 
na dwie kategorie: z jednej strony 
opierają się one na prowadzeniu wy-
syłek (newsletterów, mailingów) do 
baz własnych firmy, z drugiej strony 
na wykorzystaniu baz zewnętrznych 
(należących do portali i innych ser-
wisów internetowych) i realizowa-
niu mailingów na zlecenie marketera 
przez właścicieli baz danych.

można zauważyć znaczący wzrost licz-
by osób, które czytały maile na urzą-
dzeniach mobilnych. W 2015 roku 
50% internatów sprawdzało swoją 
pocztę na smartfonie, a 24% z nich 
robiło to za pomocą tabletu. 

Według danych PBI/Gemius Mega-
panel z marca 2015 roku najwięcej 
internautów korzysta z poczty wp.pl. 
Odwiedza ją ponad jedna czwarta 
użytkowników sieci (5,9 mln). Na ko-
lejnym miejscu pod względem popu-
larności znalazła się poczta Gmail (5,7 
mln), na trzeciej pozycji z kolei upla-
sowała się poczta Onet.pl (4,2 mln). 
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę 
na fakt, iż w ciągu ostatniego roku 
serwis Gmail odnotował kolejny z rzę-
du wzrost zasięgu (o 9%), co skutkuje 
niewielkimi spadkami w praktycznie 
wszystkich polskich serwisach. Jed-
nocześnie należy podkreślić, iż na 
kontach pocztowych Wirtualnej Pol-
ski, Onetu, o2 i Interii wzrósł średni 
czas przebywania użytkownika. 

Komunikacja 
do baz własnych
W 2015 roku średni wskaźnik open 
rate (liczba otwartych maili w stosun-
ku do wysłanych) wyniósł 16,57%1, 
przy czym należy pamiętać, że 
wskaźnik ten nie obrazuje 100% ot-
wartych maili. Jest to spowodowane 
ograniczeniami technicznymi progra-
mów pocztowych. Wynik ten jest niż-
szy niż w latach poprzednich. Śred-
ni wskaźnik CTR (liczba maili, które 
miały co najmniej jeden kliknięty link 
w stosunku do liczby wysłanych wia-
domości), który w 2015 roku wyniósł 
4,3%2, jest niższy niż w roku poprzed-
nim (5,73%). 

W zakresie preferencji najchętniej 
wybieranych dni na realizację kam-
panii e-mail marketingowych przez 
marketerów, rok 2015 nie przyniósł 
żadnych zmian. W dalszym ciągu 
najpopularniejszymi dniami wysy-
łek okazały się wtorek oraz środa. 

W 2015 roku wartość rynku e-mail 
marketingu w Polsce spadła – według 
IAB Polska/PwC AdEx w stosunku 
do roku poprzedniego odnotowano 
ujemny indeks na poziomie 10%. Wy-
nik ten spowodował, iż udział e-mail 
marketingu w całości wydatków re-
klamowych online osiągnął 3,5%.

Podsumowanie 2015 roku
W ubiegłym roku w e-mail marketin-
gu kontynuowane były trendy, które 
rozpoczęły się jeszcze w 2014 roku, a w 
bieżącym nadal będą miały miejsce. 
Warte podkreślenia jest to, że marke-
terzy coraz chętniej wykorzystywali 
narzędzia automatyzujące część dzia-
łań związanych z wysyłką komunika-
cji mailowej. Ponadto coraz większą 
wagę przykładali do wysoce sperso-
nalizowanych oraz relewantnych tre-
ści przesyłanych do odbiorców. E-mail 
marketing nie polega już bowiem je-
dynie na wysyłce newsletterów i mai-
lingów. Po raz pierwszy można mówić 
o masowym łączeniu danych z róż-
nych kanałów styku odbiorcy z mar-
ką (e-mail, strona WWW, kanały social 
media, display). 

E-mail pozostaje wciąż najbardziej po-
pularną formą komunikacji wśród pol-
skich internautów. Jak wynika z ba-
dania przeprowadzonego przez IQS 
dla Grupy Wirtualna Polska (kwiecień 
2015) z poczty elektronicznej korzysta 
97% polskich internautów. Jednocześ-
nie w stosunku do roku poprzedniego 

AUTOR: 
Paweł Sala
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E-MAIL MARKETING 
•  W ciągu ostatnich 2 lat wydatki na reklamę e-mail 

nieco spowolniły, jednak wartość tego formatu 
wciąż utrzymuje się na poziomie ponad 100 mln zł.

•  Coraz więcej odbiorców otwiera komunikację 
marketingową na urządzeniach mobilnych.

•  Należy spodziewać się dalszej automatyzacji e-mail 
marketingu oraz integracji danych dotyczących 
zachowania subskrybentów.

Stosujemy e-mail marketing 
z kilku powodów. Po pierwsze, 
dzięki automatyzacji pozwala 
on na szybką reakcję i odpowiedź 
na oczekiwania konsumenta. 
Po drugie będąc spersonalizo-
wanym ułatwia zakupy i skraca 
ścieżkę konwersji poprzez indy-
widualnie dopasowaną komuni-
kację. To wciąż najskuteczniejsze 
narzędzie w e-commerce. 

PAWEŁ PASZKOWSKI 
Dyrektor Generalny 
bdsklep.pl
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urządzeniach mobilnych – w grud-
niu 2015 roku ponad 21% wszyst-
kich maili marketingowych zostało 
otworzone na smartfonach i table-
tach. Dla porównania: w 2014 roku 
odsetek ten wynosił 15%3. Fakt ten 
zaczyna znacząco wpływać na stra-
tegię komunikacji marketerów, któ-
rzy w tym roku powinni zmienić spo-
sób przygotowania kreacji maila tak, 
aby wyświetlał on się poprawnie na 
wszystkich urządzeniach – w tym mo-
bilnych. Należy w tym miejscu wyraź-
nie rozróżnić sprawdzanie poczty na 
urządzeniach mobilnych ze spraw-
dzaniem treści e-mail marketingo-
wych (newslettery, mailingi itp.), gdyż 
nie są to tożsame sformułowania. Je-
śli dodatkowo uwzględni się fakt, że 
w tym samym roku już ponad poło-
wa wszystkich wiadomości otwiera-
na była na urządzeniach mobilnych 
(Litmus Report), rzeczywiście można 
uznać, że w e-mail marketingu nastał 

Jednocześnie – analizując wolumen 
wysyłanych maili – najwięcej kore-
spondencji marketingowej polscy in-
ternauci otrzymują w poniedziałki 
i środy.

Z punktu widzenia odbiorców komu-
nikacji do baz własnych w 2015 roku 
nastąpiły dwie znaczące zmiany. Po 
pierwsze coraz więcej odbiorców ot-
wiera komunikację marketingową na 

WARTOŚĆ I DYNAMIKA WZROSTU  
REKLAMY E-MAIL W POLSCE

ŹRÓDŁO: IAB Polska/PwC AdEx; wartość – oś lewa, 
seria słupkowa; dynamika – oś prawa, seria liniowa.
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W którą stronę zmierza 
e-mail marketing?
W 2016 roku coraz więcej działań bę-
dzie dotyczyło automatyzacji e-mail 
marketingu oraz dążenia do jeszcze 
lepszej integracji danych dotyczących 
zachowania subskrybentów – zarów-
no w trakcie sprawdzania poczty elek-
tronicznej, jak i w ramach serwisu in-
ternetowego. Wszystkie te działania 
mają na celu dostarczenie jeszcze bar-
dziej interesujących treści dla odbiorcy 
przy jednoczesnym ograniczeniu cza-
su potrzebnego marketerowi do przy-
gotowania takiej kampanii. 

1. Analiza przygotowana na potrze-
by raportu przez firmy: FreshMail, 
Get Response oraz SARE.

2. Jw.

3. Email marketing w liczbach, FreshMail.

4. Movable Ink.: UK Consumer 
Device Preference Report.

5. Megapanel PBI/Gemius, 
za: Wirtualnemedia.pl.

torcie. Ogromną zaletą tego typu wy-
syłek jest różnorodność aktywności 
reklamowych, jakie można dzięki nim 
przeprowadzić. Wydawcy interneto-
wi dysponują bardzo dużą bazą użyt-
kowników (suma aktywnych kont In-
terii, o2, Onetu i WP to niemal 20 
mln5), co pozwala na wysyłkę maso-
wą budującą potężny zasięg w krót-
kim czasie.

Dostawcy wysyłek mailingowych co-
raz bardziej rozwijają swoją ofertę, 
bazując na danych demograficznych 
i behawioralnych oraz wykorzystując 
te dane do generowania wysoce star-
getowanych przesyłek reklamowych. 
W ostatnim roku część dostawców 
poczty wprowadziła dodatkowe na-
rzędzia wzbogacające usługę wysył-
ki mailingu reklamowego. Jednym 
z ciekawszych rozwiązań okazało się 

„podświetlenie” danej wiadomości na 
liście wszystkich pozostałych.

czas mobile. Dotyczy to całości kore-
spondencji, jaką otrzymują internau-
ci: e-maili prywatnych, służbowych, 
jak i z treścią marketingową. Odbiera-
nie maili na smartfonach ma niebaga-
telny wpływ na czas reakcji odbiorcy – 
ponad połowa wiadomości z treścią 
marketingową wysłanych między pół-
nocą a 7:30 jest otwierana na urządze-
niach mobilnych4. Marketerzy muszą 
jednocześnie coraz bardziej pochylić 
się nad przygotowywaniem wartoś-
ciowego contentu i budowaniem od-
powiednich relacji z odbiorcami – ci 
bowiem, sprawdzając pocztę na urzą-
dzeniach mobilnych, stają się bardzo 
wymagającymi czytelnikami.

Komunikacja 
do baz zewnętrznych
Mailing reklamowy do baz portali oraz 
baz zewnętrznych nadal jest dominu-
jącą formą e-mail marketingu, jeśli 
chodzi o jego udział w budżetowym 

http://mailplanner.pl
http://mailplanner.pl
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Ogrom informacji, szczególnie rekla-
mowych, z jakimi każdego dnia styka 
się współczesny internauta, wykształ-
ca w nim mechanizm selekcji treści, 
w postaci ignorowania reklam czy sto-
sowania oprogramowania blokujące-
go (adblock). Z drugiej strony kon-
sumenci nie przestają potrze bować 
różnych produktów i usług, co wię-
cej – otwierają się na wsparcie po-
szczególnych marek przy podejmowa-
niu codziennych decyzji zakupowych, 
które często są czasochłonne i nie-
łatwe. Dlatego, jak wskazują bada-
nia MDG Advertising, 70% internau-
tów woli kontaktować się z marką nie 
przez tradycyjne reklamy, ale poprzez 
wartościowe, atrakcyjne i przydatne 

oraz działania w social media. Te trzy 
najczęstsze wskazania przenikają się 
wzajemnie coraz częściej – marketer 
powinien wiedzieć kim są jego klu-
czowe persony (szczegółowo opisa-
ne grupy docelowe), żeby zrozumieć 
czym się interesują, przed jakimi dyle-
matami stoją, jakie mają obawy, gdzie 
ich można spotkać w internecie, gdzie 
przebywają najchętniej oraz jaki ro-
dzaj treści interesuje ich najbardziej, 
a także jak umożliwić im kontakt 
z contentem poza własnymi media-
mi (tzw. media owned – np. strona 
WWW marki, profil w social mediach). 

Content marketing 
vs reklama natywna
Reklama natywna to relatywnie nowe 
i jednocześnie jedno z najpopularniej-
szych w ostatnim czasie pojęć w mar-
ketingu. Często pojawia się także py-
tanie, czym różni się ono od content 
marketingu i jaka jest między nimi 
relacja. Niektórzy mylnie stawiają 
między nimi znak równości. Strate-
gicznym założeniem content marke-
tingu jest oparcie komunikacji z grupą 
docelową na wartościowych treściach. 
Reklama natywna natomiast stanowi 
poziom taktyczny, dostarcza narzędzi, 
które wspierają marketera w realiza-
cji tej strategii – korzysta z wielu roz-
wiązań, jak choćby popularne moduły 
rekomendacji „czytaj także” emitowa-
ne pod artykułami, linki sponsoro-
wane w listingach (tzw. in-feed ads), 
artykuły sponsorowane (w tym: ga-
lerie, wideo, testy) publikowane na 
serwisach zewnętrznych czy posty 
sponsorowane na serwisach społecz-
nościowych. Wszystkie jej odmiany 
charakteryzują się jednak wspólnymi 
cechami: nie przeszkadzają i nie odry-
wają internauty od oglądanych treści 
(artykułu lub innego miejsca na serwi-
sie, np. strony głównej, galerii). Takie 
umiejscowienie sprawia, że jest ona 
nie tylko akceptowalna przez inter-
nautów, ale stanowi rozwinięcie ana-
lizowanej właśnie tematyki. O rodza-
jach i przykładach reklamy natywnej 

treści, które przybliżą ich do dokona-
nia finalnego zakupu. Reklamodawcy 
i właściciele marek na całym świecie 
dostrzegają ten rosnący na sile trend.

Rosnąca świadomość 
reklamodawców
Według przeprowadzanych przez 
Econsultancy i Adobe globalnych ba-
dań „Quarterly Digital Intelligence” 
wśród 7 tys. marketerów i agencji, 
trzeci rok z rzędu content marketing 
wskazywany jest jako jeden z kluczo-
wych priorytetów działań realizowa-
nych w ramach digital marketingu. 
W planach na 2016 rok plasuje się on 
na drugim miejscu, rozdzielając na 
podium targetowanie i personalizację 

AUTOR: 
Łukasz Ciechanek

CONTENT 
MARKETING
•  Dziś to internauta decyduje, na jakich warunkach 

chce kontaktować się z markami i produktami.
•  Kolejny rok z rzędu marketerzy na całym świecie 

traktują content marketing jako jeden z głównych 
priorytetów ich działań w digital marketingu.

•  Wydatki na reklamę natywną rosną dynamicznie 
na całym świecie.

WYDATKI NA REKLAMĘ GRAFICZNĄ W USA (MLD DOL.)

ŹRÓDŁO: Business Insider, dane dotyczące desktop i mobile; 2014–2018: szacunki.
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i kwartalnych badaniach AdEx, a IAB 
Polska od zeszłego roku dołączył do 
tego cyklicznego pomiaru wartość re-
klamy natywnej. 

Trend 2: big data jako 
punkt wyjścia dla CM
Opisywane wyżej opcje targetowania, 
dzięki którym możliwe jest tworzenie 

person, bazują na big data. Wiedza 
o użytkowniku, jego zachowaniach, 
preferencjach oraz oczekiwaniach po-
winna być punktem wyjścia jeszcze 
zanim przystąpi się do produkcji con-
tentu. Wydzielenie i lepsze poznanie 
kilku person pozwala tworzyć content 
bardziej dopasowany do każdej z nich 
(grupy tematyczne). Opierając się na 
przykładzie golarek – w inny sposób 
należy o nich opowiadać osobom, 
u których warto w ogóle zbudować 
potrzebę posiadania nowej maszyn-
ki, inaczej natomiast mówić do tych, 
którzy już znajdują się na ścieżce za-
kupowej (choć dopiero na jej począt-
ku), a jeszcze inaczej komunikować 
się z internautą, który rozważa zakup 
spośród trzech modeli, które wcześ-
niej wyselekcjonował, ale w dalszym 
ciągu nadal nie podjął finalnej decyzji.

Trend 3: mobile
Era mobile rozwija się dynamicznie, 
a hasło „rok mobile” przestaje być już 
obiektem branżowych żartów. Mo-
bilny dostęp do internetu jest coraz 
powszechniejszy i tańszy. Operato-
rzy komórkowi oferują coraz więk-
sze pakiety już w podstawowych abo-
namentach, natomiast użytkownicy 
spędzają coraz więcej wolnego czasu 
przeglądając strony WWW na telefo-
nach (np. podczas dojazdów do pracy 
czy na uczelnię, czekając na przystan-
ku, dworcu albo lotnisku). Rośnie za-
tem potrzeba dostępu do informacji 
w każdym miejscu i czasie (podczas 
weekendów obserwowane są wzro-
sty udziału mobile w odsłonach na 
serwisach). Za wynikami tych obser-
wacji podąża również content marke-
ting i reklama natywna: wydawcy po-
szukują na swoich stronach nowych 
natywnych placementów, a reklamo-
dawcy dostrzegają potrzebę tworze-
nia lżejszego – co nie znaczy, że mniej 
wartościowego – contentu, dostoso-
wując go jednocześnie do silnej kon-
sumpcji mobilnej poprzez skupienie 
się na treściach graficznych (zdjęciach 
oraz wideo). 

można dowiedzieć się więcej z „Prze-
wodnika po reklamie natywnej” Con-
tent Marketingowej Grupy Roboczej 
IAB Polska, a poniżej przedstawiono 
kluczowe trendy związane z content 
marketingiem i reklamą natywną. 

Trend 1: rosnące 
wydatki na native ads
Stworzenie wartościowego conten-
tu to ważny, choć zaledwie pierwszy, 
krok efektywnych działań content 
marketingowych. W obliczu ogrom-
nej ilości informacji sztuką jest sku-
teczne dotarcie z treściami do grupy 
docelowej. Dlatego efektywna dys-
trybucja staje się nieodłącznym ele-
mentem content marketingu, równie 
istotnym jak sam content.

Według badania „2016 Benchmarks, 
Budgets, and Trends – North America” 
przeprowadzonego na próbie blisko 
4 tys. marketerów w Ameryce Północ-
nej, 51% z nich deklaruje, że w bieżą-
cym roku zwiększy wydatki na con-
tent marketing i native, podczas gdy 
kolejne 35% planuje utrzymać je przy-
najmniej na poziomie z 2015 roku. 
Deklaracje te potwierdzają się w ana-
lizie wydatków na reklamę natywną 
(bazującą na historycznych danych 
BIA/Kelsey) przeprowadzonej w Sta-
nach Zjednoczonych przez Business 
Insider. Analiza obejmuje także pre-
dykcje wydatków do roku 2018. Ana-
litycy BI przewidują, że budżety na 
tzw. Native Display Ads, a więc natyw-
ny placement na serwisach, wzrosną 
z 1 mld dol. w 2013 roku do 5,7 mld 
dol. w 2018 roku. Biorąc pod uwa-
gę, że internauci wchodzą średnio 6 
razy chętniej w interakcję z native ads 
w porównaniu do klasycznej reklamy, 
roczne przyrosty wydatków w native 
będą znacznie bardziej dynamiczne.

Dodatkowo IAB Europe, dostrzegając 
rosnące znaczenie content marketin-
gu i reklamy natywnej, planuje wy-
dzielić dla tej gałęzi marketingu osob-
ną pozycję wydatków w corocznych 

Tzw. darmowe narzędzia i kana-
ły promocji (organic search, 
newslettery firmowe, social media, 
marketing wirusowy) mają swoje 
ograniczenia i wiążą się często 
z koniecznością zaangażowania 
dużej liczby pracowników. Wyso-
ką efektywność płatnych działań 
promocyjnych zapewniają nato-
miast te kanały, które pozwalają 
precyzyjnie targetować komuni-
kat do grupy docelowej poprzez 
następujące kryteria: kontekst, 
realne (a nie deklarowane) zain-
teresowania, intencje zakupowe, 
profile demograficzne i zawo-
dowe. Wymienić tu należy m.in:  
sponsorowane posty w serwisach 
społecznościowych, płatne linki 
w wyszukiwarkach oraz boksy 
rekomendacji „czytaj także”. 

ADRIAN SERAFIN 
Content Marketing 
Manager, Carat 
Polska (Dentsu)

WYPOWIEDŹ EKSPERTA

W ramach prac Content Marke-
tingowej Grupy Roboczej 
przy IAB Polska działa fanpage 
Content Lab, na którym członkowie 
grupy systematycznie umieszczają 
ciekawostki, nowinki, wskazówki, 
podpowiedzi i inspiracje z Polski 
oraz ze świata w tematyce content 
marketingu i reklamy natywnej.
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Wydatki na reklamę online
Sztandarowym projektem badawczym 
IAB Polska jest AdEx. To cykliczne ba-
danie wartości wydatków na reklamę 
online, w którym biorą udział wiodące 
firmy internetowe. Projekt ten jest re-
alizowany z PwC od 2007 roku, a jego 
wyniki stały się standardem rynko-
wym i są bazą innych analiz dotyczą-
cych wydatków reklamowych. Od 
2015 roku do pomiaru dodano dwie 
nowe kategorie: programmatic oraz 
native advertising. Od 2014 roku IAB 
Polska publikuje na łamach „Harvard 
Business Review Polska” raporty „Per-
spektywy rozwojowe reklamy online”, 
będące uzupełnieniem badania AdEx, 
które uwzględniają prognozy na koń-
czący się rok oraz na kolejny. 

IAB Polska Mobile
W związku z dynamicznym rozwo-
jem marketingu opartego na urządze-
niach mobilnych online w 2015 roku 
IAB Polska po raz kolejny opubliko-
wał kompleksowy raport „Perspek-
tywy rozwojowe mobile online w Pol-
sce (2015)”. Raport oparty jest m.in. 
na wynikach badania realizowanego 
przez IAB Polska Mobile od 2012 roku.

E-konsumenci – Consumer 
Journey Online
Od 2013 roku IAB Polska realizuje cy-
kliczny pomiar dotyczący roli inter-
netu na ścieżce zakupowej. Pierwszy 
raport, „E-konsumenci – Consumer 

celem było pogłębienie wiedzy na te-
mat konsumpcji mediów tradycyjnych 
i elektronicznych, usług online, a tak-
że roli internetu w procesie zakupo-
wym. Model badawczy zastosowany 
w tym projekcie został stworzony na 
podstawie rozwiązań, które zostały 
wcześniej przetestowane i wykorzy-
stane w lokalnych badaniach IAB 
Polska. Projekt spotkał się z bardzo 
dobrym odbiorem, a jego lokalne pre-
miery odbyły się na najważniejszych 
konferencjach digitalowych. 

Internet Rzeczy w Polsce
IAB Polska, wspierany przez firmy 
członkowskie oraz partnerów z ob-
szaru badań i nauki, w 2015 roku 
zrealizował pierwsze oficjalne bada-
nie w całości poświęcone IoT, które 
przedstawiało diagnozę tego ekosy-
stemu – postrzegania, stopnia adap-
tacji i potencjału. Wyniki projektu, 
wzbogacone o ekspertyzy specjali-
stów opublikowane zostały w rapor-
cie  „Internet Rzeczy w Polsce”, który 
ukazał się na łamach „Harvard Busi-
ness Review Polska”. 

Dalsze perspektywy
W 2016 roku IAB Polska kontynu-
uje dotychczasowe cykle badawcze 
oraz realizuje nowe projekty, będące 
zarówno inicjatywami Grup Robo-
czych IAB Polska (obecnie w realizacji 
i opracowaniu są projekty grup: SEM, 
Programmatic i Content Marketing), 
jak i struktur europejskich (wideo, 
programmatic, mobile). W przygo-
towaniu jest także duży projekt skie-
rowany do polskiego biznesu, który 
zostanie zrealizowany we współpracy 
z PwC oraz przedstawicielami admi-
nistracji państwowej (m.in. Minister-
stwo Rozwoju). 

Journey Online (wpływ internetu 
na proces zakupowy produktów 
i usług)” – oparty na próbie badaw-
czej liczącej 11 tys. i skupiający się na 
17 branżach – inspirowany był mode-
lem McKinsey. Jak dotąd to najwięk-
szy zrealizowany tego typu projekt 
w Polsce, w którym skupiono się na 
dobrach typowo offline’owych (np. 
produkty spożywcze, gastronomia), 
jak i tych związanych z internetem 
(np. software, multimedia).

W 2014 roku powtórzono pomiar 
w celu zmierzenia dynamiki kluczo-
wych wskaźników zakupowych oraz 
zapoczątkowano cykl comiesięcznych 
raportów dedykowanych konkretnym 
branżom. Model badawczy został tak-
że wykorzystany w międzynarodo-
wym projekcie IAB Polska digital-
SCOPE. Zwieńczeniem całego cyklu 
wydawniczego był raport „Customer 
Journey Online – perspektywy bran-
żowe”, który ukazał się w 2015 roku 
na łamach „Harvard Business Review 
Polska”. W tym roku tematyka ta jest 
kontynuowana, a zakres analiz został 
tak poszerzony, aby pogłębić wpływ 
poszczególnych typów mediów onli-
ne na proces zakupowy. 

digitalSCOPE
Na przełomie 2014 i 2015 roku IAB 
Polska przeprowadził badanie w 8 
krajach regionu Europy Środkowo-

-Wschodniej, w tym w Polsce. Jego 

•  Badanie AdEx rozszerzono o pomiar programmatic 
oraz native adertising.

•  IAB Polska zrealizowało pierwsze badanie Internetu 
Rzeczy w Polsce.

•  W 2016 roku zaplanowane są duże projekty badawcze 
skierowane do indywidualnych użytkowników sieci i biznesu. 

AUTOR: 
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•  Z końcem roku 2015 zakończył się pomiar widowni internetowej 
realizowanej w ramach badania PBI/Gemius Megapanel. 
W jego miejsce PBI powołały nowy projekt (PLaNET), w ramach 
którego dane dostarcza polski oddział GfK.

•  Nowy projekt badawczy ma dostarczać dane o konsumpcji 
treści w poszczególnych kanałach, a także wprowadzić pomiar 
post-buy. Skrócony ma być także czas publikacji wyników.

Historia pomiaru w Polsce
Standard pomiaru widowni interne-
towej to najważniejsze narzędzie do 
wstępnego planowania kampanii re-
klamowych w sieci. Pełni ono analo-
giczną rolę do pomiaru innych me-
diów: telewizji (prowadzonego przez 
Nielsen Media Research), prasy i radia 
(Millward Brown na zlecenie Polskich 
Badań Czytelnictwa i Komitetu Ba-
dań Radiowych) oraz outdooru (Insty-
tut Badań Outdooru). Od 2004 roku 
do końca 2015 roku pomiar interne-
tu na zlecenia spółki Polskie Badania 
Internetu prowadziła firma Gemius. 
W maju, po trwającym kilkanaście mie-
sięcy konkursie ofert, spółka PBI zde-
cydowała się na podpisanie kontrak-
tu z polskim oddziałem niemieckiego 
instytutu badawczego GfK. W trak-
cie konkursu wszyscy jego uczestnicy 
zaoferowali PBI pionierskie podejście, 

rynku mediowym nie udało się zbu-
dować równie pełnego pomiaru. Skró-
ceniu ulegnie czas publikacji wyni-
ków badania – do około 10 dni od 
zakończenia badanego miesiąca. Dane 
o oglądalności internetu dostępne 
będą w rozdzielczości dziennej oraz 
dla dowolnej liczby i konfiguracji dni.

Istotną nowością w stosunku do in-
nych rynków europejskich ma być 
planowane na drugą połowę 2016 
roku wprowadzenie pomiaru post-

-buy – produktu analogicznego do 
oferowanego razem z badaniem tele-
metrycznym firmy Nielsen. Z uwagi 
na pionierski charakter oraz koniecz-
ność współpracy ze stroną kliencką 
ekosystemu reklamowego, firma PBI 
przesunęła premierę badania. W przy-
padku badania PLaNET, ukazanie się 
pierwszych wyników na rynku zapla-
nowano na pierwszą połowę roku.

Metodologia
Badanie wykonywane na zlecenie PBI 
przez GfK Polonia nosi nazwę han-
dlową PLaNET. Podobnie jak swój 
poprzednik – Megapanel – ma cha-
rakter hybrydowy. Oznacza to, że po-
miary pochodzące z reprezentatyw-
nego panelu użytkowników internetu 
uzupełniane są danymi z systemu si-
te-centric (zaimplementowanego na 
mierzonych stronach internetowych, 
playerach, aplikacjach desktopowych 
i mobilnych) oraz panelu cookie. Za-
chowano dotychczasowe reguły gru-
powania właścicielskiego opierające 
się na sprawowaniu efektywnej kon-
troli przez wydawcę nad grupowany-
mi serwisami. Pozostawiono także 
dotychczasowe zasady kategoryza-
cji tematycznej serwisów. Połączono 
natomiast dotychczasowe kategory-
zacje treści desktopowych i strumie-
niowych. Nowością jest kategoryzacja 
prywatna, pozostawiająca właścicielo-
wi powierzchni reklamowej całkowitą 
dowolność w jej konstruowaniu. Ma to 
pomóc w prezentowaniu oferty rekla-
mowej wydawców internetowych. 

które nie ma odpowiednika na innych 
rynkach. Wybranie oferty któregokol-
wiek z uczestników konkursu oznacza-
ło dla PBI prowadzenie wyczerpują-
cego pomiaru widowni  internetowej, 
czyli aktywności desktopowych i mo-
bilnych, treści strumieniowych wideo 
i audio, aplikacji desktopowych i mo-
bilnych, a także pomiaru post-buy (ak-
tywności reklamowej).

Nowości w badaniu PBI
Podstawową cechą nowego badania 
internetu będzie całościowy pomiar 
wszystkich aktywności na wspólnym 
panelu badawczym. Dzięki temu ry-
nek reklamowy otrzyma dane o kon-
sumpcji tych samych treści w poszcze-
gólnych kanałach internetowych 
(wideo i audio, desktop, mobile oraz 
wszystkie aplikacje). Jak dotychczas 
w żadnym z krajów o rozwiniętym 

AUTOR: 
Andrzej Garapich

POMIAR 
WIDOWNI ONLINE

Rok 2016 przyniósł arcyciekawą sytuację dla polskiego rynku. W momen-
cie składania niniejszej publikacji badanie PLaNET nie ujrzało jeszcze 
światła dziennego, podczas gdy Gemius – kontynuując pomiar widowni 
online – raportuje w cyklu dziennym dane z autorskiego badania Gemius 
Audience Overnight. Projekt, który otrzymał nagrodę w europejskim 
konkursie Research Awards, staje się silnym konkurentem dla GfK, gdyż 
obejmuje zarówno dane o witrynach i aplikacjach we wszystkich urzą-
dzeniach (B2B i B2C), jak również łączne zasięgi. Interesująco dla rynku 
mediowego zapowiada się również przyszłość pomiaru widowni telewi-
zyjnej, gdyż wiele wskazuje na to, że Nielsen także zyska rywala. Wzrost 
konkurencyjności zwykle jest motorem rozwojowym dla rynku, warto więc 
wnikliwie śledzić rozwój wydarzeń w najbliższych miesiącach. P. KOLENDA 

NOTA REDAKCYJNA
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Siła rekomendacji online
Monitoring sieci należy do szybko 
rozwijających się dziedzin marketin-
gu. Korzystają z niego zarówno sprze-
dawcy na serwisach aukcyjnych, jak 
i agencje reklamowe czy największe 
międzynarodowe korporacje. Wyni-
ka to z powszechnego dostępu do 
internetu oraz jego roli w procesie 
zakupowym. Według Internet Live 
Stats obecnie około 40% osób na 
świecie korzysta z internetu, co daje 
liczbę ponad 3,3 mld osób. Przekła-
da się to na ogromny potencjał bi-
znesowy, szczególnie w kontekście 
informacji o produktach przekazywa-
nych przez internet. Rekomendacje są 

W ubiegłym roku znaczna część firm 
właśnie za pomocą tego kanału budo-
wała relacje z internautami.

Rok 2015 to czas interakcji
Według danych Twittera, 58% użyt-
kowników, którzy podzielili się w tym 
serwisie negatywnym doświadcze-
niem z jakąś firmą, nie doczekało się 
od niej żadnej reakcji. Były to osoby, 
których negatywne doświadczenia 
można było zmienić, a tym samym 
wpłynąć na relację z marką. Problem 
ten łatwo można rozwiązać za pomo-
cą monitoringu – obserwowanie mar-
ki daje wgląd w opinie, jakie pojawiają 
się w sieci i możliwość rozmowy z kon-
sumentami. W Polsce w tym obszarze 
można zaobserwować dobre praktyki, 
gdyż znaczna część firm wchodzi w in-
terakcje z klientami. Przykładem jest 
Playstation, które w 2015 roku swoimi 
działaniami zwiększyło ogólny „sen-
tyment” marki (odsetek pozytywnych 
opinii) o 88%2. Było to możliwe dzięki 
temu, że firma postawiła na komuni-
kację z klientami, użytkownikami i fa-
nami w formie 1:1 – rozmowy, anga-
żowania się w dyskusje dotyczące gier 
czy pomoc przy problemach ze sprzę-
tem. Tego typu działania budują świa-
domość marki oraz w pewien sposób 

wciąż podstawowym źródłem wiedzy 
o markach1, jednak obecnie są one 
coraz częściej dzielone online. Z ba-
dań przeprowadzonych przez Social-
nomics wynika, iż znaczna część inter-
nautów podejmuje decyzje zakupowe 
na podstawie rekomendacji pocho-
dzących z mediów społecznościo-
wych. Jest to ogromna przestrzeń 
do zagospodarowania, a monitoring 
może pomóc w odnalezieniu zarów-
no zwykłych konsumentów dzielą-
cych się swoją wiedzą o produktach, 
jak również „influencerów” – czyli 
osób mających duży wpływ na spo-
łeczność – które swoimi rekomenda-
cjami mogą napędzać realną sprzedaż. 

AUTOR: 
Mikołaj Winkiel

MONITORING 
INTERNETU
•  W dobie rosnącej liczby urządzeń z dostępem 

do sieci monitoring internetu staje się nieodłącznym 
źródłem wiedzy o użytkownikach – nie tylko 
o ich opiniach, ale również o przyzwyczajeniach. 

•  Monitoring w istotny sposób przyczynia się 
do zwiększenia lojalności wobec marki.

WYKRES ZMIANY SENTYMENTU WYPOWIEDZI NA TEMAT PRZYKŁADOWEJ 
MARKI KOSMETYCZNEJ PO ROZPOCZĘCIU DZIAŁAŃ Z LIDERAMI OPINII

ŹRÓDŁO: brand24.net
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marki przez całą dobę, a możliwość 
obserwowania działań konkurencji po-
zwala zdobyć dodatkowe informacje.

Studium przypadku – 
kampania Carlsberg
Przykładem sukcesywnego wyko-
rzystania monitoringu jest kampa-
nia Somersby oparta na obserwacji 
hashtagów. Jej celem było zbudowa-
nie świadomości nowego smaku So-
mersby – Blackberry – jedynie  przy 
pomocy kampanii online. Jednym 
z rozwiązań zastosowanych przez 
klienta było stałe monitorowanie 

Instagrama i wychwytywanie osób, 
które korzystają z hasztaga #friendsie 
(dedykowanego tej kampanii) i nagra-
dzanie ich drobnymi upominkami. 
Inicjatywa ta miała pokazać, że są 
ważne momenty w życiu, które warto 
przeżyć wspólnie z przyjaciółmi i ulu-
bionym napojem. Dzięki tym działa-
niom udało się zrealizować roczny cel 
sprzedażowy w ciągu czterech miesię-
cy (patrz wykres). 

1. IAB Polska, Customer Journey Online; 
Harvard Business Review Polska 2015.

2. Brand24, Wartość danych z monitoringu 
internetu i social media.

przywiązują do niej. Obecnie obserwo-
wanym trendem jest skupienie się na 
pozyskiwaniu klientów poprzez moni-
toring i odnajdywanie ich w mediach 
społecznościowych. Internauci w sie-
ci informują praktycznie o wszystkim, 
czego doświadczają, dzielą się wiedzą, 
ale również sami poszukują odpowie-
dzi i rozwiązań, które będą dla nich 
odpowiednie. 

Monitoring pozwala nie tylko na ob-
serwowanie marki, ale również ka-
tegorii produktowej. Umożliwia on 
wejście w interakcję z osobami, które 
mogą potrzebować konkretnego roz-
wiązania, ale nie wiedzą o jego istnie-
niu. Warto ich poinformować o mar-
ce, zaprezentować ją z perspektywy 
eksperta i opowiedzieć o danym roz-
wiązaniu. Nie bez znaczenia jest rów-
nież możliwość rozmowy z osobami, 
które są liderami opinii w danym te-
macie – ich zdanie może być cennym 
źródłem informacji o niezbędnych 
zmianach w produkcie albo marce. 
Działania marketingowe opierające 
się na współpracy z „influencerami” 
bardzo dobrze się sprawdzają, gdyż 
osoby te mają rozbudowaną grupę fa-
nów, którzy wierzą w ich rekomenda-
cje i często właśnie pod ich wpływem 
podejmują decyzje zakupowe.

Oczekiwania
Ogromnym wyzwaniem na przyszłość 
jest wygenerowanie dla internautów 
unikalnej wartości. Narzędzia do mo-
nitoringu są pomocne w odnalezie-
niu miejsc, osób, zdjęć czy filmów, 
w których występuje marka. Kluczo-
we będzie kreatywne i pomysłowe wy-
korzystanie danych – odpowiednie 
wejście w interakcję z użytkownika-
mi może być szansą na osiągnięcie 
sukcesu. Należy również pamiętać, 
że w internecie marka funkcjonuje 
cały czas – nie można prowadzić ko-
munikacji na wysokim poziomie mię-
dzy 8.00 a 16.00, by przez pozostałą 
część dnia pozostawić ją bez kontak-
tu. Monitoring pomaga w śledzeniu 

Narzędzia do monitoringu już 
teraz pozwalają na dostarczenie 
niesamowitych ilości danych, 
jednak wraz z pojawieniem się 
nowych platform takich jak we-
arables, firmy będą mogły jeszcze 
lepiej poznać nawyki swoich 
klientów. Na decyzje i sentyment 
użytkowników wpływa wiele 

czynników, które obecnie trudno 
zmierzyć, jednak synergia nowych 
technologii z narzędziami do mo-
nitorowania umożliwi nam zbiera-
nie dokładniejszych i ciekawszych 
informacji (np. na bazie warun-
ków pogodowych czy lokalizacji), 
które pozwolą markom lepiej 
zarządzać biznesem i precyzyjnie 
dotrzeć do obecnych i potencjal-
nych nabywców. To, co dotych-
czas było narzędziem kierowa-
nym głównie do agencji, wkrótce 
stanie się standardem w każdej 
firmie, która chce lepiej poznać 
swoich klientów i efektywniej 
prowadzić biznes. 

KAMIL ŚCIANA 
Senior Account 
Executive, Hill+Knowlton 
Strategies

WYPOWIEDŹ EKSPERTA

ŹRÓDŁO: Carlsberg Polska, za: Brand24; dane w miesiącach.

WPŁYW MONITORINGU NA SPRZEDAŻ MARKI BLACKBERRY 
SOMERSBY W ROKU 2015
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Stały wzrost znaczenia 
analityki internetowej
Według raportu KPMG „Going beyond 
the data” 99% badanych w 2014 roku 
firm uznało, że analityka i dane są 
ważnymi elementami w ich rozwo-
ju. W raporcie Deloitte: „Analytics 
Trends 2015” pojawiło się natomiast 
stwierdzenie, że „analityka staje się 
powietrzem, którym oddychamy i oce-
anem, w którym pływamy”. Analityka 

Big data
W chwili obecnej większym proble-
mem jest odpowiedź na pytanie, które 
z danych wykorzystać i w jaki sposób 
tego dokonać, aniżeli skąd je wziąć. 
W ciągu ostatnich 2 lat powstało 90% 
cyfrowych danych, jakie istnieją (za: 
SINTEF). Według wspomnianych ba-
dań KPMG, 96% firm przyznało, że 
mogłoby zrobić lepszy użytek z już 
posiadanych danych, a ewangelista 
marketingu cyfrowego Avinash Kaus-
hik podsumował na swoim blogu kon-
dycję marki stwierdzeniem: „You are 
what you measure”. W pracy analityka 
internetowego ważne jest uniknięcie 
jedynie gromadzenia i przekazywa-
nia informacji, a obok tego powinno 
pojawić się wyciąganie wniosków, re-
komendacje, wspieranie decyzji od-
powiednimi danymi oraz tworzenie 
efektywnych schematów codziennego 
wykorzystywania danych przy użyciu 
odpowiednich narzędzi. Są to zadania 
wymagające pracy ludzkiej, stąd za-
wód analityka internetowego zysku-
je na popularności. Dość powszechna 
staje się zasada „90/10” mówiąca, że 
90% inwestycji w ramach analityki 
powinno obejmować pracowników, 
a 10% można przeznaczyć na płatne 
narzędzia analityczne. 

Mobile
Badania Gemius (Ranking.pl) wskazu-
ją, że w roku 2015 nastąpił w Polsce wy-
raźny wzrost wizyt na stronach WWW 
z urządzeń mobilnych i obecnie wynosi 
on ponad 21%. Według Erricson Mobi-
lity Report w 2020 roku na świecie bę-
dzie ponad 6 mld szerokopasmowych 
abonamentów telefonicznych, a we-
dług badań Tecmark przeciętny użyt-
kownik smartfona w Wielkiej Brytanii 
sięga po niego 221 razy dziennie. 

Rok 2015 przyniósł także znaczący 
wzrost multiscreeningu, który stano-
wi wyzwanie dla systemów analitycz-
nych mierzących ścieżki prowadzące 
do konwersji. Użytkownik korzysta-
jący z wielu urządzeń i odwiedzający 

internetowa w marketingu jest nie-
zbędna dla uzyskania efektywności. 
Polega przede wszystkim na wyko-
rzystaniu posiadanych informacji o za-
chowaniu użytkowników witryn i apli-
kacji do:
 ▪ poprawy ich działania i ułatwienia 

obsługi (Web Usability),
 ▪ skuteczniejszego prowadze-

nia działań promocyjnych 
i reklamowych. 

AUTOR: 
Piotr Guziur

ANALITYKA 
INTERNETOWA
•  Firmy coraz częściej dostrzegają kluczową rolę analityki 

internetowej w efektywnym prowadzeniu działań 
marketingowych.

•  Zawód analityka staje się coraz popularniejszy, rośnie 
też rola kompetencji analitycznych wśród pracowników 
marketingu.

•  Znacząco wzrasta wykorzystanie urządzeń mobilnych 
do przeglądania witryn, a także wykorzystanie aplikacji 
mobilnych.

•  Wkraczamy w epokę „Analytics of Things”, co oznacza możliwość 
gromadzenia danych także poza witrynami i aplikacjami.

Dużym zagrożeniem 
jest wnioskowanie 
o efektywności reklamy 
internetowej wyłącznie 
na podstawie stan-
dardowych raportów 
konwersji, a w szcze-
gólności wykorzystanie 
wyłącznie raportów 
Last-Click lub First-Click. 
Najważniejsze jest 
zatem umiejętne łą-
czenie danych, stoso-
wanie odpowiednich 
narzędzi, wyciąganie 
wniosków i przekłada-
nie ich na działania.

W ramach Analytics-
-Mix jako podstawowe 
dwa narzędzia marke-
tera można wymienić:
• system statystyk od-
wiedzin witryn i aplikacji 
(np. Google Analytics) 
umożliwiający pomiar 
konwersji,
• wewnętrzne dane 
wraz z systemem 
analiz tzw. Business 
Intelligence.

W celu poprawnego 
wnioskowania o efek-
tywności działań re-
klamowych i promo-
cyjnych konieczne 
jest wykorzystanie:

• standardowych ra-
portów w używanym 
systemie analitycznym 
(np. Google Analytics 
lub innym),
• dodatkowych 
analiz takich jak: 
indywidualna atrybu-
cja konwersji, mode-
lowanie ekonome-
tryczne, segmentacja, 
odpowiednia agrega-
cja danych i inne.

Jedynie kompleksowe 
podejście do tematu 
analityki internetowej 
umożliwia podejmo-
wanie trafnych decyzji 
w oparciu o dane.

ODPOWIEDNI 
„ANALYTICS-MIX”:
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jako konwersje oraz KPI kampanii re-
klamowych coraz częściej definiowa-
ne będą pobrania aplikacji mobilnych 
i ich instalacje. 

Rozwój technologii mobilnych i apli-
kacji powoduje: 
 ▪ potrzebę fuzji fragmentów 

historii kontaktów internauty 
z witryną z użyciem wielu urzą-
dzeń w jedną całość tak, aby moż-
liwe było uzyskanie pełniejszego 
obrazu i odpowiedzi, co skłoniło 
internautę do zakupu lub innej 
konwersji,

 ▪ konieczność monitorowania 
równocześnie interakcji z aplika-
cjami mobilnymi,

 ▪ określenie różnych celów kon-
wersji i KPI dla internautów 

na różnych etapach procesu zaku-
powego oraz korzystających z róż-
nych urządzeń,

 ▪ wykorzystanie modelowania 
ekonometrycznego w celu 
uzupełnienia obrazu zależności 
pomiędzy reklamą i zachowaniem 
konsumenckim oraz decyzjami 
zakupowymi.

Powyższe trendy wraz z wykorzy-
staniem beaconów to najważniejsze 
przewidywane zmiany w analityce, 
jakie pojawią się w 2016 roku. Bę-
dzie to okres, w którym dla wielu 
firm wyzwaniem będzie szybki roz-
wój w tym zakresie, przeprowadzanie 
odpowiednich szkoleń pracowników 
oraz rekrutacja na nowe stanowiska 
analityczne. 

witrynę wielokrotnie przed dokona-
niem zakupu lub rezerwacji online nie 
jest za każdym razem rozpoznawany, 
czyli jest traktowany jako nowa osoba. 
Żaden system analityczny nie może 
z tego powodu pokazać, ile dokład-
nie razy i z jakiego źródła (np. rekla-
my) trafił na witrynę przed interakcją 
z witryną, którą oznaczono jako cel 
konwersji. Nie jest zatem możliwe 
bezpośrednie odczytanie ze standar-
dowych raportów informacji mówią-
cych, co skłoniło internautę do de-
cyzji zakupowej lub konwersji na cel, 
ponieważ nieznana jest jego pełna 
historia kontaktów z kanałami pro-
wadzącymi do witryny.

Analytics of Things
Pojęcie Internet of Things – ekosyste-
mu, w którym urządzenia komunikują 
się ze sobą za pomocą sieci – wkracza 
również do analityki. W 2015 roku 
bardzo szybko rozwijały się technolo-
gie oparte o protokół iBeacon – Forbes 
nazwał ten okres „The Year Of The 
Mobile Beacon”. Business Insider na-
tomiast przewiduje dziesięciokrotny 
wzrost sprzedaży z użyciem beaco-
nów z 4 mld dol. w 2015 roku do 44 
mld w  2016 roku. Universal Analy-
tics umożliwia już odbiór sygnałów 
ze wszelkich urządzeń podłączonych 
do internetu, w tym z beaconów. Ana-
lityka internetowa wychodzi zatem 
poza witryny i aplikacje do otaczają-
cego nas świata.

Trendy w analityce 
internetowej w 2016 roku
Ze względu na rosnący udział tech-
nologii mobilnych przewiduje się dal-
szy rozwój systemów analitycznych 
w kierunku identyfikacji internautów 
pomiędzy urządzeniami. Kolejnym 
trendem w 2016 roku będzie z pew-
nością szybki wzrost wykorzystania 
aplikacji mobilnych, które – podob-
nie jak witryny – mogą być podłącza-
ne do systemów analityki interneto-
wej. Pomiar konwersji jest możliwy 
zatem na poziomie aplikacji. Ponadto 

HISTORIA KONTAKTÓW INTERNAUTY Z WITRYNĄ PRZED 
WIZYTĄ Z KONWERSJĄ NA CEL OBEJMUJE WIELE URZĄDZEŃ.

E-commerce w Polsce jest 
jednym z najbardziej dynamicz-
nie rozwijających się rynków UE 
w tym segmencie, a jego wartość 
na koniec 2015 roku szacowana 
była na 27 mld zł. Kluczowym  
elementem wpływającym 
na osiągnięcie sukcesu jest prze-
de wszystkim umiejętna analityka 
internetowa – dostrzeganie zmian 

w trendach, analiza danych, wy-
ciąganie wniosków, korzystanie 
z dostępnych narzędzi (Google 
Analytics) i technologii (beacony) 
oraz wprowadzanie usprawnień. 
Trendy w 2016 roku będą przede 
wszystkim skoncentrowane 
na dalszym rozwoju sektora 
m-commerce (szacowana war-
tość krajowa 2,5 mld zł), na któ-
rym widać tendencję do coraz 
większego udziału dokonanych 
transakcji z urządzeń mobilnych 
oraz rozwoju nowych rozwiązań 
analitycznych umożliwiających 
skuteczne raportowanie danych 
o klientach korzystających z po-
dejścia multiscreen. 

MICHALINA WOŁK 
Analityk Biznesowy 
ds. E-commerce, 
Polkomtel Sp. z o.o.
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Weryfikacja oczekiwań
W zeszłorocznej edycji raportu przewi-
dywano, że w 2015 roku nadal będzie 
postępować integracja cross-plafor-
mowych rozwiązań umożliwiających 
łatwą emisję reklam w świecie mul-
tiscreen, a wyzwanie stanowić będzie 
pomiar i retargeting między ekrana-
mi. W obszarze optymalizacji emisji 
i maksymalizacji przychodów spodzie-
wano się wzrostu znaczenia zintegro-
wanych platform holistycznych, postę-
pującej integracji z platformami DMP 
i wykorzystania danych, optymaliza-
cji kreacji reklamowych oraz pomiaru 
widoczności reklam, a także wzrostu 
popularności RTB w mobile i wideo. 
Ubiegły rok zweryfikował część z tych 
przewidywań. Pomiar między urzą-
dzeniami jest utrudniony, a w obsza-
rze optymalizacji przychodów wy-
dawców z kanału RTB na znaczeniu 

generowanych najczęściej przez kon-
wertery flash->HTML5. Ten ostatni 
format daje więcej możliwości, jednak 
jest cięższy – nadal brakuje standar-
dów rynkowych dotyczących maksy-
malnej wagi kreacji po stronie dostaw-
ców adserwerów. 

Wydawcy i dostawcy technologii mu-
szą się także zmierzyć z rosnącą wśród 
internautów popularnością adblocków. 
Odpowiedzią wydawców na ich uży-
wanie są: paywalle, płatny content 
premium, polityka informacyjna i na-
tive advertising – od strony techno-
logicznej przekładający się na emisję 
formatów native ads (w pełni konfi-
gurowalnych, indywidualizowanych 
i emitowanych automatycznie na pod-
stawie określonych wzorców).

Mobile 
W 2015 roku wydatki na mobile ad-
vertising w Polsce wzrosły o 259% 
w stosunku do roku poprzedniego 
(IAB Polska/PwC AdEx) – to już nie 
tylko smartfony, ale również wszelkie 
mobilne urządzenia z podłączeniem 
do internetu, tzw. wearables, czego 
nowym symbolem jest Apple Watch. 
Jest to dużym wyzwaniem dla dostaw-
ców technologii w związku z cross-

-platformowym i multiscreeningowym 
zarządzeniem emisją w celu dotarcia 
do określonej grupy docelowej. Wy-
dawcy oraz dostawcy danych dyspo-
nują mniejszą ilością danych o użyt-
kownikach urządzeń mobilnych niż 
desktopowych, a obecnie na rynku 
mechanizmy bazują na metodach 
statystycznych.

W Polsce nadal dominuje tzw. mobile 
web, ale zauważalny jest rozwój for-
matów rich media i wideo kosztem 
tradycyjnego i klasycznego bannera 
mobilnego. Na świecie mobile web 
traci udział na rzecz reklamy w apli-
kacjach mobilnych – podobne zmia-
ny spodziewane są w Polsce jeszcze 
w tym roku. Emisja reklam w środowi-
sku aplikacji wymaga od adserwerów 

zyskało nowe zjawisko – header bid-
ding, choć widać już , że duzi wydaw-
cy zmierzają w kierunku ujednolicania 
platform adserwerowych i SSP, czyli 
migracji w kierunku wykorzystania 
jednego technologicznego ekosyste-
mu reklamowego. Pomiar widoczno-
ści reklam jest jak najbardziej możliwy, 
a na poziomie globalnym wypracowy-
wane są certyfikowane rozwiązania. 
Wykorzystanie danych staje się nato-
miast już standardem, RTB zyskało 
na znaczeniu jako ważne źródło przy-
chodów wydawców, a wideo i mobile 
w RTB notują duży wzrost.

Display
Rok 2015 w obszarze reklam display 
to przede wszystkim brak wsparcia 
dla reklam FLASH w większości prze-
glądarek internetowych i zastępowa-
nie ich kreacjami HTML5, obecnie 

AUTOR: 
Tomasz Musiał

ADSERWERY
•  HTML5 zastępuje kreacje FLASH.
•  Mobile first – poza smartfonami coraz istotniejszą rolę 

odgrywają wearables.
•  Rośnie znaczenie reklamy wideo. Następuje rozwój 

formatów out-stream.
•  Poważnym problemem dla dostawców reklam 

i wydawców jest adblocking.
• Rośnie udział native advertising.
•  RTB po stronie wydawców jest już standardem. 

Kluczowa staje się optymalizacja wielu źródeł przychodów. 

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

USA 16,2% 11,7% 6,9% 7,4% 7,0% 6,2%

UK 19,8% 13,2% 8,2% 7,7% 7,6% 6,6%

Holandia 22,4% 15,1% 9,8% 12,7% 14,2% 10,9%

Hiszpania 22,6% 16,3% 9,9% 12,5% 12,6% 12,1%

Kanada 30,5% 19,4% 11,5% 16,7% 11,3% 9,7%

Niemcy 34,8% 25,8% 23,1% 19,8% 20,9% 23,7%

Francja 36,1% 28,3% 22,5% 28,1% 27,2% 23,1%

ADBLOCKING W GRUPACH WIEKOWYCH

ŹRÓDŁO: comScore Inc. Oraz Sourcepoint, „The State of Ad Blocking 2015”,  
17.09.2015; za: eMarketer.
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dla zarządzania wieloma źródłami mo
netyzacji w tzw. modelu wodospadu. 
Dostawcy dysponujący adserwerem 
i SSP w jednym promują rozwiązania 
typu holistic approach lub dynamic 
allocation umożliwiające porówna
nie w czasie rzeczywistym kampanii 
adserwerowych oraz SSP.

Prognozy na rok 2016
W 2016 roku należy się spodziewać 
postępującej integracji wielu ekranów 
oraz wzrostu znaczenia narzędzi do 
pomiaru użytkowników w świecie mul
tiscreen. Spodziewany jest też większy 

udział angażujących formatów rekla
mowych, w tym rich media i wideo. 
Przewiduje się jednak, że popyt na 
kampanie mobile nadal nie będzie od
zwierciedlał faktycznego udziału mo
bile w konsumpcji internetu. W obsza
rze programmatic prawdopodobnie 
wzrośnie udział kampanii rich me
dia i wideo, głównie w modelach pri
vate deals i private auctions. W tym 
roku powinno się rozstrzygnąć, któ
ry z modeli optymalizacji emisji pro
grammatic (header bidding, waterfall, 
holistic approach) zdobędzie najwięk
szą popularność w kolejnych latach. 

dostarczenia wydawcom tzw. SDK 
(software development kit) dla wska
zanych mobilnych systemów operacyj
nych lub integracji przez API.

Wideo
Podobnie jak w przypadku display, 
również w obszarze reklamy wideo 
HTML5 staje się domyślnie wyko
rzystywaną technologią (m.in. You
Tube przestaje wspierać playera flash 
w swoim serwisie), co pociąga za sobą 
rozwój tzw. vpaidów w technologii 
HTML5+javascript kosztem rozwią
zań flash+actionscript. Została także 
opracowana nowa wersja standardu 
VAST (ang. Video Ad Serving Templa
te). Jego wersja 4.0 zapewnia m.in. 
wsparcie dla serwisu adstitching uła
twiającego emisję.

Programmatic
W 2015 roku model ten stał się już 
standardem dla wydawców – służą
cym nie tylko zbyciu niesprzedanej 
powierzchni, lecz również monetyza
cji powierzchni premium. To również 
pierwszy rok, w którym programma
tic w Stanach Zjednoczonych przekro
czył 50% wydatków na reklamę gra
ficzną. W Polsce – według estymacji 
Grupy Programmatic przy IAB Eu
rope – udział tego modelu w display 
wyniósł 13,1% z czego 18% stanowił 
mobile. Technologia ta umożliwia wy
korzystanie także formatów rich me
dia, wideo oraz native ads, choć wciąż 
cieszą się one mniejszym popytem ze 
strony kupujących.

Zauważalna jest rosnąca sprzedaż pro
grammatic w modelach private deals 
i private auctions, a integracja z DMP 
umożliwia lepsze targetowanie. Naj
większym problemem i zagrożeniem, 
z którym platformy DSP i SSP na po
ziomie automatyzacji jeszcze sobie nie 
poradziły, są tzw. malware ads. Z tego 
powodu brand safety staje się jednym 
z istotniejszych zagadnień. W 2015 
roku na znaczeniu zyskało także po
jęcie header bidding jako alternatywa 

Rynek reklamy graficznej w Polsce 
w 2015 roku podlegał podobnym 
przemianom jak rynki zachodnio-

-europejskie. Programmatic zagoś-
cił w media planach, choć nadal 
jeszcze nie w szeroko rozumianym 
zakresie kampanii brandingo-
wych. Problemami, z którymi będą 
musieli się zmierzyć wydawcy, 
agencje jak i dostawcy tech-
nologii będą: ruch pochodzący 

z botów oraz widzialność odsłon 
(adblocki). W 2016 roku istotnym 
elementem strategii digitalo-
wych staną się rozwiązania Data 
Management Platform (DMP) 
i Demand Side Platform (DSP) 
po stronie klientów, pozwalają-
ce na zbieranie i wykorzystanie 
własnych danych w kampaniach 
realizowanych przez agencje 
i domy mediowe. Po stronie 
wydawców być może ujrzymy 
wreszcie udostępnienie szerszej 
powierzchni reklamowej wideo 
oraz reklam natywnych w modelu 
programmatic. Wierzę, że w przy-
szłym roku zobaczymy pierwsze 
kampanie programmatic TV i pro-
grammatic outdoor. 

BARTOSZ MALINOWSKI 
Commercial Director 
CEE & MENA, AdForm

WYPOWIEDŹ EKSPERTA

WYDATKI NA PROGRAMMATIC DISPLAY 
W STANACH ZJEDNOCZONYCH

ŹRÓDŁO: eMarketer, październik 2015.
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TECHNOLOGIE MOBILNE
•  Penetracja smartfonów wśród polskich internautów w wieku 15+ 

przekracza 70%.
•  Rośnie czas, jaki internauci przeznaczają na konsumpcję 

contentu z wykorzystaniem phabletów – na rynku amerykańskim 
odnotowano wzrost o 334% w 2015 roku w stosunku do roku 
wcześniejszego.

•  Według Google 85% topowych firm zajmujących się handlem 
detalicznym do końca 2016 roku ma zamiar wdrożyć w jakimś 
stopniu technologie oparte na beaconach.

Smartfon, tablet, phablet
W dobie dynamicznie rozwijającej się 
technologii smartfon staje się nieod-
zownym wyposażeniem człowieka 
XXI wieku. Narzędziem, dzięki któ-
remu użytkownicy nie tylko mogą się 
ze sobą komunikować, ale także kon-
trolować otaczającą ich rzeczywistość. 
2016 rok będzie czasem, w którym 
użytkownicy coraz częściej będą pod-
łączać swoje smartfony do różnego 

Zwiększa się nie tylko penetracja 
smartfonów wśród internautów, ale 
przede wszystkim czas, jaki spędzają 
oni korzystając z mobilnego dostępu 
do internetu. Ma to odzwierciedlenie 
m.in. w wydatkach na reklamę mo-
bilną, które najszybciej rosną wśród 
wszystkich kanałów reklamy online 
(display, wideo, email itd.). Porównu-
jąc poprzedni rok do 2014 wzrost wy-
niósł aż 259%, co stanowi wydatki na 
poziomie ponad pół miliarda złotych3.
To wszystko sprawia, że coraz więcej 
spółek, łącznie z takimi gigantami jak 
Facebook, kieruje swoją działalność 
w coraz większym stopniu do użyt-
kowników urządzeń mobilnych. Pod 
koniec 2015 roku z tego największego 
na świecie serwisu społecznościowe-
go więcej osób korzystało wyłącznie 
poprzez urządzenie mobilne niż po-
przez desktop.

Przyszłość należy 
do rzeczywistości 
rozszerzonej
Nieocenionym źródłem inspiracji są 
coroczne targi CES – największe na 
świecie targi elektroniki oraz nowych 
technologii. W relacjach ze stycznio-
wego wydarzenia, które odbyło się 
w Las Vegas, najczęściej wybija się 
jeden trend – VR, czyli rzeczywi-
stość rozszerzona. Technologia ta 
staje się przede wszystkim coraz 
tańsza i bardziej dostępna (za spra-
wą m.in. Google Cardboardów, któ-
rych sprzedaż przekroczyła już ponad 
5 mln sztuk4, ale także coraz większej 
dostępności urządzeń typu Samsung 
Gear). Z drugiej strony dzięki rozwo-
jowi urządzenia Oculus Rift rośnie ja-
kość, jakiej można doświadczać grając 
czy oglądając filmy w wirtualnej rze-
czywistości. Wraz z rosnącą popular-
nością urządzeń do VR wzrasta ilość 
treści wideo, które można konsumo-
wać w tej technologii. Łączny czas, 

rodzaju urządzeń peryferyjnych, wy-
korzystując nowe możliwości wynika-
jące z ich synergii działania.

Według danych IAB Polska w dru-
gim kwartale 2016 roku penetracja 
smartfonów wśród polskich interna-
utów w wieku 15+ osiągnęła 79%. 
W przypadku tabletów liczba ta jest 
ponad trzykrotnie niższa – korzy-
sta z nich „zaledwie” jedna czwarta 
polskich internautów1. Smartfon 
stał się urządzeniem masowym. Jego 
funkcjonalności nie tylko sytuują go 
w gronie pełnoprawnych kompute-
rów, ale także spełnia on rolę tele-
fonu – z czego niewątpliwie wynika 
jego przewaga nad tabletami, które 
choć dynamicznie się rozwijają, po-
zostają daleko w tyle za inteligen-
tnymi telefonami. Zjawiskiem, jakie 
można było obserwować w 2015 roku 
był także wzrost popularności tzw. 
phabletów, które łączą w sobie cechy 
smartfona i tabletu – to urządzenie 
o większym rozmiarze zachowujące 
możliwości telefonowania. Zauważyć 
można było poszerzanie oferty przez 
największych producentów smart-
fonów o phablety (z iPhonem serii 

„Plus” na czele) oraz wysoką dynami-
kę wzrostu, jeżeli chodzi o konsump-
cję szeroko pojętych treści (media, 
newsy, sport) na tego typu urządze-
niach w porównaniu do „tradycyjnych” 
smartfonów (wzrost rok do roku na 
poziomie 334%)2.

 

W technologiach mobilnych liczą 
się ludzie. Marki zawsze powinny 
uważnie obserwować zacho-
wania konsumentów, być krok 
do przodu i elastycznie pod-
chodzić do wszelkich nowości. 
Zaniedbanie tego obszaru może 
sprawić, że świat nam ucieknie 
i nie będziemy w stanie już go 
dogonić. Najważniejsze jednak, 
żeby zachować zdrowy rozsądek. 
Trzeba pamiętać, że w nowych 
technologiach najistotniejszy 
jest ich użyteczny charakter i to, 
że ułatwiają codzienne życie. 

GRZEGORZ 
BOROWIECKI  
Menedżer 
ds. marketingu, 
ING Bank Śląski
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dzięki której można w czasie rzeczy-
wistym przekazywać obraz prosto 
z kamery do setek tysięcy tzw. follo-
wersów. Dynamicznie rozwija się tak-
że w Polsce rynek dronów, które już 
od dłuższego czasu można spotkać 
na półkach popularnych elektromar-
ketów. Szacuje się, że na koniec 2015 
roku jego wartość wynosiła już około 
164 mln złotych 8.

Rozwój technologii mobilnych przy-
pomina bardziej wybuch bomby, któ-
rej siła rażenia rozprzestrzenia się we 
wszystkich kierunkach, niż pojedyn-
czej kuli, która zmierza we wcześniej 
obranym celu. Z tego powodu nie-
zwykle trudno jednoznacznie wska-
zać najważniejsze trendy i zjawiska, 

które będą kształtowały rzeczywistość 
w 2016 roku. Przede wszystkim nale-
ży być blisko konsumenta i tego, na co 
on jest już faktycznie gotowy. Dobrą 
praktyką jest przeznaczanie części bu-
dżetu marketingowego na testowanie 
nowinek technologicznych. 

1. Źródło: IAB Polska U&A, kwiecień 2016; 
N=4000.

2. Flurry Analytics, 2014-2015.

3. IAB Polska/PwC AdEx.

4. Official Google Blog, January 2016.

5. Jw.

6. IAB Polska, Internet Rzeczy w Polsce, 
Harvard Business Review Polska 2015.

7. MEC Mobile Report 2015.

8. Rynek dronów w Polsce 2015. 
Księga popytu i podaży.

jaki użytkownicy spędzili oglądając 
na YouTube filmy z kategorii VR prze-
kroczył 350 tys. godzin5!

Niejako w opozycji do rozkwitu tech-
nologii VR plasuje się – szczególnie 
w Polsce – zainteresowanie tzw. we-
arable devices. Pomimo dostępności 
na rynku różnego rodzaju urządzeń, 
Polacy cały czas deklarują znikome za-
interesowanie tą technologią. W prze-
prowadzonym w połowie 2015 roku 
badaniu dotyczącym Internetu Rzeczy, 
jedynie 18% respondentów deklaro-
wało w ogóle zainteresowanie posiada-
niem „rzeczy osobistych, elementów 
ubioru czy akcesoriów” podłączonych 
do sieci6. Badanie przeprowadzone 
na przełomie września i październi-
ka przez MEC również potwierdza 
stosunkowo niskie zainteresowanie 
zakupem urządzeń typu wearables 
przez polskich internautów (niewie-
le ponad 12%)7.

Biznesowy potencjał wykorzystania 
Internetu Rzeczy większość marke-
terów wciąż upatruje w rozwoju tech-
nologii związanej z beaconami, lokal-
nym targetowaniem i zarządzeniem 
big data zbieranymi w czasie rzeczy-
wistym dzięki sygnałom wysyłanym 
i odbieranym przez smartfony. We-
dług Google 85% ze 100 topowych 
firm zajmujących się handlem deta-
licznym zamierza wprowadzić do koń-
ca 2016 roku technologie związane 
z wykorzystaniem beaconów w celu 
efektywniejszego pozyskiwania da-
nych do komunikacji ze swoimi klien-
tami. Internet pełen jest przykładów 

„succes stories”, w których można 
zobaczyć jak mikrolokalizacja wpły-
nęła pozytywnie na zaangażowanie 
konsumentów.

Nowinek technologicznych , jakie po-
jawiły się w ostatnim czasie jest jed-
nak zdecydowanie więcej. Wystarczy 
wymienić przykładowo integrację naj-
nowszej kamery Go Pro z zyskującą 
na popularności aplikacją Periscope, 

PENETRACJA SMARTFONÓW I TABLETÓW WŚRÓD 
POLSKICH INTERNAUTÓW W WIEKU 15+

ŹRÓDŁO: IAB Polska Mobile 2012–2016.

ŹRÓDŁO: IAB Polska, „Internet Rzeczy”; maj 2015,  
internauci w wieku 15+, N=1221, realizacja: Webankieta.pl.

POTENCJAŁ ROZWOJOWY INTERNETU RZECZY
100%

80%

60%

40%

20%

0%

80%

60%

40%

20%

0%

800%

700%

600%

500%

400%

300%

200%

100%

0%Rzeczy osobiste

Q1'12

33%

3%

Q1'13

50%

8%

Q1'14

58%

18%

Q1'15

71%

23%

Q1'16

79%

25%

Posiadane obecnie (X)
Potencjał nabywczy (Y) Indeks wzrostu ((Y/X)-1)

smartfon tablet

Smart dom RTV/AGD

Ogółem (X+Y)

Raport 2016_FIN.indd   81 20.05.2016   16:30



82 iab POLSKA

CZ. IV ZMIANY PRAWNE 

AUTORZY: 
adw. Xawery 
Konarski,

apl. rad.  
Aleksandra 
Dziurkowska,

apl. rad. Michał 
Bienias

PODSUMOWANIE ISTOTNYCH 
WYDARZEŃ PRAWNYCH 2015 ROKU
•  W ubiegłym roku znaczący wpływ na branżę internetową 

miały wydarzenia na poziomie unijnym, w tym ogłoszenie 
przez Komisję Europejską strategii „Digital Single Market” 
oraz wydanie przez Trybunał Sprawiedliwości EU wyroku 
w sprawie Schrems, C-362/14. 

•  W prawie krajowym nowelizacja ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów (dalej „nowelizacja u.o.k.k.”) 
wprowadziła zmiany mające bezpośredni wpływ 
na działalność przedsiębiorców z branży internetowej.

Jednolity Rynek Cyfrowy
Rok 2015 był rokiem intensywnych 
prac Komisji Europejskiej na rzecz 
stworzenia konkurencyjnej europej-
skiej gospodarki opartej o rynek cyfro-
wy. W dniu 6 maja 2015 roku Komi-
sja Europejska opublikowała strategię 
Jednolitego Rynku Cyfrowego dla Eu-
ropy (Digital Single Market Strategy 
for Europe), będącą kompleksowym 
planem działania na rzecz usuwania 
barier utrudniających transgraniczny 
handel elektroniczny. W dokumencie 
wyróżniono trzy filary działań. 

Po pierwsze, Jednolity Rynek Cyfro-
wy zakłada lepszy dostęp konsumen-
tów i przedsiębiorstw do towarów 
i usług cyfrowych, w tym ułatwienia 
dla transgranicznego handlu i usług 
elektronicznych, eliminację proble-
mu geoblokowania, unowocześnienie 
prawa autorskiego, uproszczenie roz-
liczeń VAT na potrzeby handlu elek-
tronicznego. Następnie przedmiotem 
prac komisji będzie stworzenie odpo-
wiednich warunków dla rozwoju sieci 
i usług cyfrowych poprzez dokonanie 
przeglądu ram prawnych dla teleko-
munikacji i dyrektywy audiowizualnej, 
zbadanie roli platform internetowych 
oraz doprecyzowanie mechanizmów 
pozwalających na usuwanie z sieci bez-
prawnych treści. Wreszcie istotnym 
elementem  jest rozwój europejskiej 

Kierunek tych zmian będzie elemen-
tem decydującym nie tylko o tempie 
rozwoju branży internetowej, ale rów-
nież wyznaczającym nowe ramy praw-
ne dla działalności wielu przedsiębior-
ców działających w tej branży.

Wyrok w sprawie 
Schrems (C-362/14)
Trybunał Sprawiedliwości UE w dniu 
6 października 2015 roku wydał prze-
łomowy wyrok w sprawie Maximilian 
Schrems przeciwko Data Protection 
Commissioner, C-362-14. Stwierdził 
w nim nieważność decyzji Komisji Eu-
ropejskiej z dnia 26 lipca 2000 roku 
w sprawie adekwatności ochrony prze-
widzianej przez zasady ochrony pry-
watności w ramach „bezpiecznej przy-
stani” przez Stany Zjednoczone. Na 
gruncie tej decyzji uznawano, że ame-
rykańskie reguły dotyczące zabezpie-
czenia danych osobowych są wystar-
czające dla zapewnienia prawidłowego 
przekazywania danych osobowych 
z Unii Europejskiej. Trybunał nie odro-
czył skutków wyroku w czasie, co ozna-
cza, że z chwilą jego wydania transfer 
danych do Stanów Zjednoczonych op-
arty o decyzję Komisji Europejskiej 
stał się nielegalny.

Po wydaniu wyroku organy ochrony 
danych osobowych, Grupa Robocza 
Art. 29 i Komisja Europejska wydały 
oświadczenia dotyczące podstaw prze-
kazywania danych do Stanów Zjedno-
czonych, a zasady te miały fundamen-
talne znaczenie dla ustalenia planów 
działania przez podmioty przekazu-
jące dane osobowe do tego kraju. Gru-
pa Robocza Art. 29 w oświadczeniu 
wydanym w dniu 16 października 2015 
roku zauważyła, że w przypadku prze-
kazywania danych do państw trze-
cich, w których uprawnienia władz 

gospodarki cyfrowej i społeczeństwa 
cyfrowego o długofalowym potencjale 
wzrostu przez wykorzystanie big data 
oraz stworzenie warunków dla rozwo-
ju technologii przetwarzania w chmu-
rze czy Internetu Rzeczy. 

W ślad za przyjętą strategią Komisja 
Europejska rozpoczęła szereg konsul-
tacji społecznych poprzedzających 
trwające obecnie prace legislacyjne, 
a mających na celu zbadanie otocze-
nia prawnego handlu elektroniczne-
go. Zasadnicza część prowadzonych 
przez komisję konsultacji dotyczyła 
kwestii istotnych dla branży interne-
towej: warunków umownych dla na-
bywania w Internecie treści cyfrowych 
oraz rzeczy (towarów), otoczenia re-
gulacyjnego platform i pośredników 
internetowych, przetwarzania danych 
i chmur obliczeniowych. Dla uczestni-
ków branży internetowej ważne oka-
zały się konsultacje społeczne dotyczą-
ce dyrektywy satelitarnej i kablowej, 
w toku których pytano o wpływ roz-
szerzenia tych zasad działalności na 
usługi telewizyjne i radiowe dostępne 
w Internecie. 

Skutkiem prowadzonych konsultacji 
będzie przedstawienie przez Komisję 
Europejską projektów legislacyjnych 
regulujących obszary wskazane w stra-
tegii Jednolitego Rynku Cyfrowego. 
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wzmocnione obowiązki w zakresie 
przekazywania danych osobowych 
obywateli Unii Europejskiej do Sta-
nów Zjednoczonych. Wątpliwości 
i uwagi kierowane wobec „tarczy 
prywatności” w dużym zakresie po-
wielają krytyczne uwagi formułowa-
ne na gruncie systemu „bezpiecznej 
przystani”.

Nowelizacja u.o.k.k.
Parlament w dniu 4 września 2015 
roku przyjął nowelizację ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumen-
tów, a po 6-miesięcznym vacatio legis 
weszła ona w życie w dniu 17 kwietnia 
2016 roku. Nowelizacja, poza szere-
giem rozwiązań prawnych, które mają 
poprawić sytuację konsumentów na 
rynku usług finansowych, wprowadza 
nowy model kontroli postanowień 
wzorców umów. 

Nowelizacja u.o.k.k. wprowadza w art. 
23a zakaz stosowania we wzorcach 
umów zawieranych z konsumentami 
niedozwolonych postanowień umow-
nych, o których mowa w art. 3851 § 1  
kodeksu cywilnego. Zakaz dotyczy 
również umów zawieranych na odle-
głość, w tym przez internet. Noweli-
zacja zniosła sądowy model kontro-
li postanowień wzorców umownych 
sprawowanej przez SOKiK – od tej 
pory to Prezes UOKiK w decyzji admi-
nistracyjnej będzie rozstrzygał o nie-
dozwolonym charakterze postano-
wienia, jak również zakazywał jego 
dalszego wykorzystywania. 

W decyzji publikowanej przez Preze-
sa UOKiK zawarta będzie treść posta-
nowienia wzorca umowy uznanego 
za niedozwolone. Dodatkowo Prezes 
UOKiK może określić środki usunię-
cia trwających skutków naruszenia 
zakazu, w tym zobowiązać przedsię-
biorcę do poinformowania konsumen-
tów, będących stronami umów zawar-
tych na podstawie wzorca, o uznaniu 
za niedozwolone postanowienia tego 
wzorca oraz złożenia jednokrotnego 

lub wielokrotnego oświadczenia za-
wierającego określoną treść. Wydając 
decyzję Prezes UOKiK na podstawie 
art. 106 ust. 1 pkt 3a) u.o.k.k. może 
nałożyć na przedsiębiorcę karę do 
10% obrotu. Jeżeli jednak przedsię-
biorca przed wydaniem decyzji zobo-
wiąże się do podjęcia lub zaniechania 
określonych działań zmierzających 
do zakończenia naru szenia zakazu 
lub usunięcia skutków tego narusze-
nia, Prezes UOKiK może, wydając de-
cyzję, zobowiązać przedsiębiorcę do 
wykonania tych zobowiązań i nie na-
kładać kary. Nowelizacja u.o.k.k. nie 
przewiduje obowiązku prowadzenia 
rejestru klauzul abuzywnych, tak jak 
miało to miejsce dotychczas. 

Trendy 2016
W roku 2016 należy spodziewać się 
prac legislacyjnych dotyczących sze-
roko rozumianego cyberbezpieczeń-
stwa. Regulacje w tym zakresie mogą 
być związane z nakładaniem dodat-
kowych obowiązków na przedsiębior-
ców z branży internetowej, w szcze-
gólności w zakresie monitorowania 
zachowań w sieci czy zbierania i udo-
stępniania danych organom ściga-
nia. Można spodziewać się również 
powrotu tematu blokowania treści 
w sieci i zasad, na jakich miałoby się 
to odbywać.

Najważniejszym jednak wydarzeniem 
dla branży internetowej w 2016 roku 
będzie oficjalne zakończenie trwają-
cej od czterech lat reformy ochrony 
danych osobowych w UE. 14 kwiet-
nia 2016 roku Parlament Europejski 
przyjął pakiet legislacyjny dotyczą-
cy nowych unijnych ram prawnych 
ochrony danych osobowych. Rozpo-
rządzenie wejdzie w życie 20 dni po 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędo-
wym UE, a jego postanowienia będą 
stosowane bezpośrednio we wszyst-
kich państwach członkowskich dwa 
lata po tej dacie. Tyle samo wyno-
si czas na implementację dyrektywy 
wchodzącej w skład pakietu. 

państwowych w zakresie dostępu do 
informacji wykraczają poza to, co jest 
konieczne w demokratycznym spo-
łeczeństwie, państwa takie nie będą 
uznawane za bezpieczne miejsca do-
celowe przekazywania danych. W dniu 
6 listopada 2015 roku komisja przed-
stawiła komunikat dotyczący trans-
atlantyckiego przekazywania danych 
i wezwała do szybkiego ustanowienia 
nowych ram. Jednocześnie przedsta-
wiła wytyczne w sprawie możliwości 
transatlantyckiego przekazywania 
danych do czasu wprowadzenia no-
wych ram prawnych w tym obszarze. 
Komisja podkreśliła m.in., że decyzja 
dotycząca „bezpiecznej przystani” nie 
może już służyć jako podstawa prawna 
dla przekazywania danych do Stanów 
Zjednoczonych, a jednocześnie zazna-
czyła konieczność zmiany innych de-
cyzji w sprawie odpowiedniej ochrony 
danych osobowych w celu zapewnie-
nia organom ochrony danych dalszego 
swobodnego prowadzenia dochodzeń 
dotyczących skarg wnoszonych przez 
osoby fizyczne. Dopóki zatem nego-
cjacje w sprawie „bezpiecznej przy-
stani” nie zostaną zakończone, nale-
ży przestrzegać postanowień wyroku 
i wdrażać alternatywne narzędzia słu-
żące do przekazywania danych, takie 
jak: adekwatne rozwiązania umowne, 
wiążące reguły korporacyjne dla prze-
pływów wewnątrzgrupowych, stoso-
wanie przypadków odstępstw obej-
mujących przekazanie danych w celu 
zawarcia lub wykonania umowy, po-
wstanie, wykonywanie lub obrona 
roszczeń prawnych oraz jeśli brak in-
nych podstaw – swobodna i świadoma 
zgoda podmiotu danych.

Jednocześnie Komisja Europejska 
przyspieszyła proces negocjacji ze Sta-
nami Zjednoczonymi dotyczących od-
nowionych i bezpiecznych ram prze-
kazywania danych i w dniu 2 lutego 
2016 roku przedstawiła założenia 
umowy określonej mianem „tarczy 
prywatności EU – USA” nakładającej 
na amerykańskich przedsiębiorców 
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GRUPY ROBOCZE IAB POLSKA
Grupa Robocza 
Audiowideo 
Działa od 2010 roku, realizując pro-
jekty edukacyjne, badawcze i promo-
cyjne – w pierwszych latach działa-
nia związane z usługami wideo online, 
a 2012 roku – w związku z rosnącym 
segmentem usług muzycznych on-
line – także z segmentem audio. Jej 
celem jest szerzenie wiedzy na temat 
tych segmentów, prezentowanie dy-
namiki ich wzrostu oraz wyzwań ryn-
kowych. W zakresie zainteresowań 
tej grupy mieści się potencjał medio-
wy związany z usługami audiowideo 
oraz możliwości promocyjne, jakie 
stwarzają one dla marketerów. Sze-
fem grupy jest Teresa Wierzbowska.

Grupa Robocza Agencje
To jedna z najstarszych grup działają-
ca w strukturach IAB Polska. Jej dzia-
łania opierają się na usprawnianiu 
komunikacji na linii klient-agencja 
w celu stałego podnoszenia jakości 
realizowanych projektów w marke-
tingu online. Szefem grupy jest Sła-
womir Skowerski. 

Grupa Robocza Adblocki 
Zadaniem nowo powstałej Grupy Ro-
boczej jest przeciwdziałanie negatyw-
nym skutkom zjawiska blokowania 
reklam internetowych na ekosystem 
gospodarki cyfrowej w polskim inter-
necie poprzez ochronę interesów wy-
dawców online, reklamodawców oraz 
twórców legalnych treści cyfrowych. 
Działanie grupy obejmuje takie aktyw-
ności jak: uświadamianie roli reklamy 
w finansowaniu rzetelnych, legalnych 
i darmowych treści wydawniczych, po-
prawę jakości korzystania z serwisów 
internetowych w kontekście emisji 
reklam, zachęcanie użytkowników 

zapotrzebowanie rynku pod kątem 
zmian, jakie w nim zachodzą i odpo-
wiednio uzupełniać standardy. Sze-
fem grupy jest Krzysztof Beniowski.

Grupa Robocza 
Content Marketing 
Skupia przedstawicieli agencji, wy-
dawców oraz pośredników, którzy 
w codziennej pracy z klientami pro-
wadzą działania z zakresu marketin-
gu treści. Celem grupy jest edukacja 
rynku w zakresie content marketin-
gu oraz reklamy natywnej. Inicjaty-
wy tej grupy: to poradniki content 
marketingu i reklamy natywnej, case 
study czy edukacja za pomocą pro-
filu w mediach społecznościowych: 
Content Lab. Szefem grupy jest Beata 
Tarnowska.

Grupa Robocza 
E-commerce
Grupa wspiera działania edukacyjne 
dotyczące możliwości i rozwiązań re-
klamowych w zakresie reklamy inter-
netowej. Prowadzi działania mające 
na celu zrozumienie pojawiających się 
problemów sklepów internetowych 
oraz opracowuje działania na rzecz 
promocji e-commerce, który w Polsce 
rozwija się w szybkim tempie. Buduje 
pozytywny wizerunek zakupów on-
line poprzez działania na rzecz pod-
noszenia jakości i bezpieczeństwa 
e-handlu w Polsce oraz wypracowuje 
metody promocji i samoregulacji za-
kupów w internecie. Szefem grupy 
jest Joanna Lelejko.

Grupa Robocza 
E-mail Marketing 
Grupa zrzesza największych dostaw-
ców systemów do e-mail marketingu 

polskiego internetu do zaprzestania 
blokowania reklam w legalnie działają-
cych serwisach internetowych, ograni-
czenie zjawiska piractwa oraz nieuczci-
wych praktyk w sieci, technologiczne 
wsparcie branży internetowej w kon-
tekście adblocków. Szefem grupy jest 
Paweł Kopacki.

Grupa Robocza Badania 
Działa od 2010 roku. W jej skład wcho-
dzą przedstawiciele agencji badaw-
czych, wydawców, domów mediowych 
oraz wielu innych podmiotów rynku 
online związanych z badaniami onli-
ne i offline. Celem grupy jest: edukacja 
rynku, dostarczanie narzędzi marke-
tingu online i udzielanie rzetelnych 
odpowiedzi na pytania badawcze do-
tyczące poszczególnych sektorów ryn-
ku. Szefem grupy jest Paweł Kolenda.

Grupa Robocza 
Behawioralna 
Zajmuje się szeroko pojętym Audien-
ce Targetingiem i wszystkimi aspekta-
mi z tym związanymi, m.in.: danymi 
i źródłami (1st,2nd i 3rd party), mode-
lami zakupu, dostawcami technologii, 
DMP i wiążącymi się z tym aspekta-
mi prawnymi.

Grupa Robocza Brand 
Advertising Online
Zespół ten zajmuje przede wszyst-
kim: promowaniem dobrych prak-
tyk, edukowaniem rynku, standary-
zacją rozwiązań, a także badaniami 
rynku oraz tworzeniem case studies. 
W pracach biorą udział przedstawicie-
le czołowych wydawców, sieci rekla-
mowych, agencji interaktywnych i do-
mów mediowych. Dzięki temu grupa 
jest w stanie na bieżąco weryfikować 

Raport 2016_FIN.indd   84 20.05.2016   16:30



85iab POLSKA

RAPORT STRATEGICZNY 

Grupa Robocza 
Programmatic 
Celem tej grupy jest edukacja pol-
skiego rynku w zakresie zautomaty-
zowanego procesu sprzedaży i zaku-
pu powierzchni reklamowej głównie 
w modelu aukcyjnym (RTB) oraz wy-
korzystania różnych danych optyma-
lizujących ten proces. Szefem grupy 
jest Igor Ruczyński. 

Grupa Robocza SEM
Zajmuje się edukacją i popularyza-
cją marketingu w wyszukiwarkach 
internetowych jako skutecznym na-
rzędziem promocji online. Jednym 
z głównych celów jej funkcjonowa-
nia jest ustanawianie i przestrzeganie 
standardów jakościowych usług ofe-
rowanych przez podmioty zrzeszone, 
co zaowocowało stworzeniem kodek-
su dobrych praktyk, dostępnym na 
stronach IAB Polska. Grupa prowadzi 
także facebookowy fanpage SEM IAB. 
Jej szefem jest Maciej Gałecki.

Grupa Robocza 
Technologie/Software
Wspiera edukację w zakresie techno-
logii informatycznych i mobilnych 
oraz możliwości ich wykorzystania 
w biz nesie. Ponadto prowadzi działa-
nia na rzecz promocji firm typu soft-
ware house, które skupiają w jednym 
miejscu zaawansowane kompetencje 
w zakresie tworzenia oprogramowa-
nia dla firm (głównie aplikacji interne-
towych), aplikacji mobilnych, platform 
e-commerce oraz stron internetowych.

Grupa Robocza 
Social Media 
Grupa zajmuje się opracowywaniem 
dokumentów, edukacją rynku oraz 

tworzeniem dobrych praktyk i stan-
dardów jakościowych ułatwiających 
komunikację w mediach społecznoś-
ciowych. W pracach grupy biorą udział 
przedstawiciele wiodących domów me-
diowych, agencji, sieci reklamowych 
oraz wydawców. Grupa wprowadzi-
ła m.in. standard briefowania agen-
cji, przygotowała praktyki z marketin-
gu szeptanego oraz poradnik „Social 
media”. Zespół prowadzi Agnieszka 
Przewoźnik.

Grupa Robocza 
UX/ Usability 
Grupa skupiona jest na obszarach 
projektowania i badania produktów 
interaktywnych. Kluczowym jej zada-
niem jest popularyzacja zagadnienia 
user experience i usability jako istot-
nej strategii dla tworzenia nowoczes-
nych produktów i usług. W ramach 
swoich celów skupia się na edukacji 
w obszarze UX, promocji przez publi-
kacje standardów badawczo-projekto-
wych oraz dalszym rozwoju dziedziny 
UX w Polsce.

Grupa Robocza  
Wydawcy Wielomediowi 
Grupa zajmuje się prawem autor-
skim i prasowym. Wspiera oraz roz-
powszechnia wśród wydawców me-
chanizmy i sposoby skutecznej walki 
z podmiotami naruszającymi włas-
ność twórców działających w mode-
lu B2B i B2C oraz rozwój aktywności 
wielomediowej wydawców, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem działań re-
klamowych i ofert dwumediowych. 
Jej szefem jest Paweł Nowacki.  

w Polsce. Celem jej działania jest two-
rzenie dobrych praktyk w zakresie ko-
munikacji e-mail marketingowej oraz 
edukacja w zakresie efektywnego wy-
korzystania tego kanału komunikacji. 
Szefem grupy jest Paweł Sala.

Grupa Robocza 
Mobile Marketing 
Skupia się na propagowaniu działań 
reklamowych w kanale mobilnym, 
a także edukacji rynku w zakresie na-
rzędzi i form mobile marketingu. Ce-
lem grupy jest wypracowanie jedno-
litych standardów i dobrych praktyk 
oraz ich popularyzacja i efektywne 
wykorzystanie. Wśród członków gru-
py znajdują się m.in. wydawcy inter-
netowi, sieci reklamowe, agencje in-
teraktywne oraz domy mediowe. Od 
2014 roku grupa realizuje cykliczne 
badanie tego rynku (IAB Polska Mobi-
le). Zespół prowadzi Tomasz Woźniak.

Grupa Robocza Prawna 
Zajmuje się kwestiami związanymi 
z procesami zachodzącymi w obsza-
rze legislacji oraz działaniami public 
affairs. Jej głównym celem jest wypra-
cowywanie – we współpracy z zarzą-
dem IAB Polska – wspólnego dla całej 
branży internetowej stanowiska doty-
czącego poszczególnych aktów praw-
nych, opracowywanie komentarzy 
i interpretacji prawnych. W planach 
grupy jest m.in. budowanie dobrych 
relacji z legislatorami i regulatorami 
oraz ich edukacja w zakresie funkcjo-
nowania modeli biznesowych w bran-
ży interaktywnej oraz wpływu na nią 
poszczególnych aktów prawnych. Jej 
celem jest m.in. jest proponowanie 
aktów samoregulacji lub koregulacji 
jako skutecznej alternatywy dla re-
gulacji prawnych.
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INICJATYWY IAB POLSKA 

Więcej informacji pod linkiem: 
ogladaj-legalne.pl

trzecich, w szczególności praw autor-
skich i praw pokrewnych. Do Inicjaty-
wy może przystąpić każdy przedsię-
biorca 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., Funda-
cja Polsat, Grupa Onet.pl SA, Grupa 
Wirtualna Polska SA, Havas Media 
Group, Izba Wydawców Prasy, mBank 
SA, Media Com, nc+,  Polkomtel SA, 
Redefi ne Sp. z o.o., RWE Polska SA, 
TVN SA, TVN Media, Telewizja Polsat 
Sp. z o.o., Telewizja Polska SA. oraz 
ZenithOptimedia Group.  

INICJATYWA ma na celu zwrócić uwa-
gę reklamodawców, podmiotów pro-
mujących oraz pośredników na zjawi-
sko bezprawnego rozpowszechniania 
treści w internecie (m.in. dotyczy to 
serwisów pirackich). Patronem ho-
norowym Inicjatywy jest Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego oraz Ministerstwo 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, któ-
re – służąc m.in. do udostępniania 
utworów oraz przedmiotów praw po-
krewnych – przestrzegają przepisów 
obowiązującego prawa i praw osób 

ipla, Iplex.pl, Kinoplex.pl, vod.onet.pl,
wp.tv. Przy akcji współpracują rów-
nież: Canal+, Dom Mediowy Net 
S.A., Weltbild Polska, Atmedia, IDM.
net, ISTV Media Sp. z o.o., Fabry-
ka e-biznesu, MediaCom, Monolith, 
Viacom oraz Gutek.

Na stronie akcji można zapoznać się 
z informacjami na temat skali zjawi-
ska legalnej dystrybucji wideo w pol-
skim internecie oraz samej inicjatywy, 
a także sprawdzić, które podmioty 
uczestniczą w akcji. W serwisie pub-
likowane są także analizy i raporty 
z badań z zakresu świadomości inter-
nautów na temat legalnej dystrybucji 
wideo online. Z pierwszych, przepro-
wadzonych przez OPI oraz IAB Polska, 
badań wynika, że aż 44% internautów 
oglądało kiedykolwiek płatne treści 
wideo, jednak aż 77% z nich korzy-
sta z serwisów nieposiadających praw 
do dystrybucji. Z reguły nie mają oni 
nawet świadomości, że serwisy, na 
których dokonują płatności nie po-
siadają praw do dystrybucji oferowa-
nych treści. 

POZIOM ŚWIADOMOŚCI internautów 
na temat zgodnych z prawem metod 
korzystania z treści wideo online jest 
zatrważająco niski. Z badania prze-
prowadzonego przez OPI oraz IAB 
Polska wynika, że 2,4 mln internau-
tów płaci za treści wideo dystrybu-
owane bez licencji myśląc, że korzy-
sta z legalnego źródła. 

Celem akcji Oglądaj legalne jest więc 
promocja legalnej dystrybucji treści 
wideo w internecie i pomoc internau-
tom w identyfi kacji bezpiecznych i li-
cencjonowanych serwisów udostęp-
niających m.in. fi lmy czy programy 
telewizyjne. Akcja polega na przyzna-
waniu znaku jakości serwisom dys-
trybuującym treści wideo oraz na 
działaniach edukacyjnych skierowa-
nych do internautów i branży rekla-
my internetowej. Serwisy wnioskują-
ce o przyznanie znaku weryfi kowane 
są m.in. przez dystrybutorów fi lmo-
wych, którzy sprawdzają, czy dane 
podmioty nie naruszają ich praw au-
torskich. Wśród zatwierdzonych ser-
wisów są już: cineman.pl, Interia.tv,

Oglądaj legalne

Reklamuj świadomie – 
Inicjatywa na rzecz 
uczciwej reklamy

AUTOR:
Włodzimierz 
Schmidt
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z wykorzystywaniem seksualnym, 
pornografi ą, przemocą,

 ▪ uwodzenia nieletnich,
 ▪ cyberprzemocy, czyli nękania po-

przez  udostępnianie zdjęć, obraź-
liwych wpisów, nagrań przedsta-
wiających dziecko lub nastolatka 
w złym świetle,

 ▪ naruszania prywatności poprzez 
kradzież adresów, haseł, nume-
rów kart lub ich nieświadome 
udostępnienie obcym,

 ▪ nieświadomego uczestnictwa 
dzieci w działaniach niezgodnych 
z prawem,

 ▪ niebezpiecznych postaw 
(hazard, anoreksja, stosowa-
nie używek, zaangażowanie 
w działalności sekt).

IAB Polska edukuje dzieci, młodzież 
i rodziców, co robić, by uniknąć prob-
lemów związanych z użytkowaniem 
internetu i przyczynia się do wypra-
cowania właściwych nawyków w celu 
ochrony nieletnich, w tym:
 ▪ zachowania ostrożności w kon-

taktach z osobami przypadkowo 
poznanymi przez internet,

 ▪ ostrożnego zamieszczania 
w internecie szczegółowych 
danych osobowych oraz zdjęć,

 ▪ korzystania z oprogramowania 
fi ltrującego oraz fi ltrów antyspa-
mowych i zapory sieciowej,

 ▪ uświadomienia możliwych skut-
ków cyberprzemocy w sieci.

Do tej pory zorganizowane zostały 
dwie edycje akcji. 

CELEM PROJEKTU jest zorganizowanie 
akcji informacyjnej dla dzieci i ich ro-
dziców uświadamiającej potencjalne 
zagrożenia płynące z korzystania z sie-
ci. Projekt był współfi nansowany ze 
środków Ministerstwa Cyfryzacji. Po-
jęcie bezpiecznego internetu pojawia 
się w kontekście każdej aktywności 
jego użytkownika. Jak wykazało ba-
danie IAB Polska „Prywatność w sieci” 
z czerwca 2013 roku, prawie wszyscy 
internauci uważają internet za prze-
strzeń publiczną, a więc taką, w któ-
rej funkcjonować ma prawo każdy, bez 
względu na wiek, pochodzenie, znajo-
mość nowych technologii itp. Dostęp-
ność tego medium jest coraz bardziej 
powszechna i niesie za sobą wiele nie-
kwestionowanych 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 wczes-
nych lat kształtuje interakcja online? 
Czy potrafi ą oni odróżnić – w stru-
mieniu informacji – treści bezpieczne 
od niebezpiecznych? Przypuszczal-
nie mogą mieć z tym problem, stąd 
tak ważne jest podjęcie działań, dzię-
ki którym korzystanie z internetu nie 
będzie stwarzało tylu zagrożeń.

Akcja informacyjna dla dzieci oraz ich 
ro dziców ma na celu uświadomienie 
im potencjalnych zagrożeń dotyczą-
cych m.in.:
 ▪ nielegalnych i niebezpiecz-

nych treści związanych 

Więcej informacji:
www.bezpieczneinterneciaki.pl

Więcej informacji:
www.komentujnieobrazaj.pl

zainteresowań oraz poznawania no-
wych ludzi. IAB Polska wraz z fi rma-
mi członkowskimi stworzył projekt 

„Komentuj. Nie obrażaj.” Pierwszym 
celem przedsięwzięcia było opracowa-
nie badania sprawdzającego poziom 
dyskusji w polskiej sieci, drugim – 
promowanie kulturalnego zachowa-
nia w wirtualnym świecie. 

HONOROWY PATRONAT nad akcją ob-
jęło Ministerstwo Cyfryzacji. Dyna-
miczny rozwój internetu sprawił, że 
jego użytkownicy spędzają w nim co-
raz więcej czasu. Media społecznoś-
ciowe, blogi, serwisy informacyjne, 
fora – wszystkie te platformy dają 
możliwość wymiany opinii, wyra-
żania swojego zdania, poszerzania 

Bezpieczne interneciaki

Komentuj. Nie obrażaj.
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EVENTY BRANŻOWE IAB POLSKA 
FORUM IAB
Jedno z największych i najważniejszych cyklicznych wydarzeń poświęconych 
marketingowi internetowemu w Polsce. Rokrocznie ta dwudniowa konferen-
cja gromadzi ponad 1000 specjalistów i ekspertów digital marketingu, m.in. 
z największych polskich firm, agencji reklamowych, domów mediowych, a tak-
że właścicieli mniejszych przedsiębiorstw i start-upowców. W pierwszym dniu 
Forum IAB odbywają się prelekcje gości z czołowych międzynarodowych firm, 
którzy dostarczają inspiracji i prezentują najnowsze trendy e-marketingu. Dru-
giego dnia konferencji odbywają się wystąpienia ok. 50 najlepszych polskich eks-
pertów, którzy dzielą się z uczestnikami doświadczeniem i praktyczną wiedzą. 
Prelekcje wybierane są przez Radę Programową Forum IAB, która czuwa nad 
wysokim poziomem merytorycznym wydarzenia. Tegoroczna, X edycja Forum 
IAB odbywa się 8-9 czerwca w Multikinie Złote Tarasy pod hasłem „Customer 
Experience. Jak tworzyć rozwiązania, które konsumenci pokochają?”. Będzie 
poświęcona trendom i praktykom, które zapewniają najlepsze doświadczenia 
klienta z marką we wszystkich punktach styku. 

MIXX AWARDS
Międzynarodowy konkurs z tradycją sięgającą 2005 roku, kiedy to po raz 
pierwszy został zorganizowany przez amerykański oddział IAB. Od tamtej 
pory stał się jednym z najważniejszych konkursów dla branży interaktywnej. 
Polska edycja MIXX Awards organizowana jest przez IAB Polska od 2007 roku. 
W konkursie nagradzane są najlepsze polskie kampanie internetowe, których 
twórcy przekuwają kreatywne idee w efektywne rozwiązania. Zgłoszone prace 
oceniane są przez Jury MIXX Awards – najlepszych polskich ekspertów z zakre-
su marketingu i komunikacji interaktywnej. Nagrodę można otrzymać w jed-
nej z 13 kategorii, podzielonych na bloki tematyczne Strategies & Objectives 
i Tools & Tactics. Dodatkowo, Jury MIXX Awards przyznaje nagrodę Best In 
Show dla najlepszej kampanii interaktywnej roku oraz nagrody za dokonania 
w czterech kategoriach: Agencja Roku, Dom Mediowy Roku, Marketer Roku 
oraz Człowiek Roku. Gala konkursowa gromadzi największych graczy branży 
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EVENTY BRANŻOWE IAB POLSKA 
internetowej: zarówno marketerów, jak i agencje reklamowe, domy mediowe, 
największe polskie portale, wydawców oraz dostawców technologii. Tegorocz-
na, X edycja MIXX Awards odbędzie się w listopadzie. 

INTERNET WEEK
Cykl bezpłatnych warsztatów poświęconych najnowocześniejszym rozwią-
zaniom w digital marketingu. Warsztaty kierowane są do managerów i spe-
cjalistów działów marketingu oraz przedsiębiorców, którzy chcą nauczyć się 
efektywnego wykorzystania narzędzi e-marketingowych. Podczas warsztatów 
najlepsi eksperci polskiej branży reklamowej, domów mediowych, wydawców 
i dostawców technologii przedstawiają najistotniejsze zagadnienia digital 
marketingu w przystępnej formie. V edycja IAB Internet Week odbędzie się 
we wrześniu w siedzibie IAB Polska. 

EXPERT PANEL
Nowoczesna formuła paneli dyskusyjnych IAB Polska, podczas których po-
ruszane są najważniejsze zagadnienia dla branży internetowej. Wydarze-
nie adresowane jest do marketerów, agencji, domów mediowych, działów 
marketingu oraz pasjonatów, którzy chcieliby uczestniczyć bądź przysłuchi-
wać się dyskusjom dotyczącym najbardziej aktualnych tematów z obszarów 
e-marketingu. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, odbywa się ono cyklicznie 
w siedzibie IAB Polska. 

CAMP
IAB Interactive Training Camp to wyjątkowe wydarzenie dedykowane przed-
stawicielom branży internetowej. Jego celem jest połączenie merytorycznych 
warsztatów, które pogłębiają wiedzę uczestników z zakresu marketingu inter-
netowego oraz platformy networkingowej umożliwiającej lepsze poznanie part-
nerów biznesowych oraz wymianę kontaktów i doświadczeń. W wydarzeniu 
rokrocznie udział bierze wielu przedstawicieli branży internetowej. III edycja 
IAB Interactive Training Camp odbyła się 19-20 maja. 

INTERACTIVE TRAINING CAMP
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POTWIERDŹ I ROZWIJAJ 
SWOJE KOMPETENCJE 

Geneza
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
członków i uczestników rynku mar-
ketingu internetowego, IAB Polska 
opracował od podstaw system stan-
daryzacji i weryfikacji kompetencji di-
gital marketingowych właściwych dla 
polskiego rynku. System ten pozwala 
wszystkim podmiotom w branży na 
ujednolicenie komunikacji i dobrych 
praktyk, a tym samym umożliwia po-
twierdzenie i porównywanie kwalifi-
kacji. Dzięki swojej unikalności w skali 
Europy program wzbudza zaintereso-
wanie partnerów w międzynarodo-
wych oddziałach IAB. 

Certyfikat DIMAQ Professional jest 
oznaczony konkretnym poziomem 
zgodnie z EQF i KRK (od 4 do 6) a tak-
że potwierdza posiadanie konkretne-
go zawodu, wpisanego do Zintegro-
wanego Rejestru Kwalifikacji PARP. 
Docelowo program będzie standar-
dem dla branży marketingu online 
porównywalnym do certyfikatów PMI 
czy Prince.

Metodologia
Metodologia programu certyfikacji 
DIMAQ opracowana została przez eks-
pertów powołanych przez IAB Polska 
pod nadzorem merytorycznym Bran-
żowej Rady ds. Kompetencji IAB Pol-
ska. Certyfikaty potwierdzają wiedzę, 
umiejętności i kompetencje w zakre-
sie marketingu online na dostępnym 

Jak to działa?
Program certyfikacji DIMAQ wyma-
ga od uczestników praktycznej wie-
dzy z zakresu digital marketingu oraz 
znajomości standardów i dobrych 
praktyk obowiązujących w branży. 
Uczestnicy programu muszą wyka-
zać się znajomością zasad marketin-
gu online, a następnie podtrzymywać 
wiedzę i kompetencję poprzez pro-
gram utrzymania certyfikatu. 

Jak się przygotować 
do egzaminu?
Na stronie www.dimaq.pl znajdują się: 
sylabus, terminy egzaminów i kosz-
ty. Można tam wypełnić formularz 
rejestracyjny oraz dokonać płatności.

Przygotowanie do egzaminu DIMAQ 
to samodzielna praca z sylabusem 
bądź udział w szkoleniach organizo-
wanych m.in. przez IAB Polska lub 
jednego z certyfikowanych trenerów 
DIMAQ. Lista trenerów przeszkolo-
nych i rekomendowanych przez IAB 
Polska dostępna jest również na stro-
nie WWW programu.

Egzamin zawiera 
pytania z 12 obszarów 
digital marketingu:
1. digital marketing – podstawy; 2. stra-
tegia i planowanie; 3. display adver-
tising; 4. SEM; 5.video advertising; 
6. social media i content marketing; 
7. mobile marketing, 8. programmatic 
/RTB, 9. e-mail marketing 10. e-com-
merce; 11. analityka internetowa i UX; 
12. prawo w internecie.

Jak wygląda 
egzamin DIMAQ?
Egzamin odbywa się w siedzibie IAB 
Polska, na specjalnej platformie online. 

już poziomie ogólnym (professional), 
w przyszłości również na poziomie 
specjalistycznym (expert) w obszarach 
efektywności i komunikacji. 

Jakie są korzyści 
z uczestnictwa 
w programie DIMAQ?
 ▪ potwierdzenie niezbędnych kom-

petencji oraz praktycznych umie-
jętności uczestnika programu 
w zakresie digital marketingu,  

 ▪ ujednolicenie języka markete-
rów i branży, ułatwienie komu-
nikacji pomiędzy partnerami 
biznesowymi, 

 ▪ możliwość lepszej weryfikacji 
oferowanych rozwiązań przez 
dostawców i realny wpływ na naj-
bardziej efektywne wykorzystanie 
budżetów na marketing online,

 ▪ potwierdzenie posiadania zawodu 
zgodnego z KRK/ERK na europej-
skim jednolitym rynku cyfrowym,

 ▪ dla pracodawców – wskazów-
ka przy podejmowaniu decy-
zji kadrowych i w procesach 
rekrutacyjnych, dla pracowni-
ków – wyróżnienie na rynku 
pośród konkurencji.

Zaliczenie egzaminu wiąże się nie tyl-
ko ze zdobyciem dyplomu, ale również 
z otrzymaniem specjalnego stempla 
DIMAQ, którym można posługiwać 
się w stopce maila lub w kanałach spo-
łecznościowych.

Marketing cyfrowy stale ewoluuje. Od specjalistów w tej branży 
oczekuje się „bycia na bieżąco” ze zmianami.  Zarówno agencje, 
jak i reklamodawcy oczekiwali wiarygodnego branżowego 
standardu wiedzy oraz kompetencji, który pozwalałby łatwo 
identyfikować profesjonalistów w obszarze marketingu 
cyfrowego. Dlatego powstał DIMAQ.

AUTORZY: 
Robert Wielgo, 
Ewa Opach
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Jest to test wielokrotnego wyboru, 
w którym każdy uczestnik odpowiada 
na losowy zestaw pytań. Czas trwania 
egzaminu to 60 minut.

Utrzymanie 
certyfi katu DIMAQ
Program certyfi kacji jest wpisany 
w krajowe ramy kwalifi kacji, jest też 
spójny z ideą kształcenia ustawicznego 
(lifelong learning). Jest ona niezwykle 
istotna w branży marketingu online, 

„Prowadząc szkolenia i warsztaty od ponad 13 lat mogę stwierdzić, że na polskim 
rynku brakowało przekrojowego i – co ważne – praktycznego standardu ewaluacji 
wiedzy o e-marketingu. DIMAQ, jako certyfi kat kompetencji w zakresie marketingu 
internetowego, obejmuje pełne spektrum obszarów digital marketingu – od defi -
niowania strategii do pomiaru efektywności, z uwzględnieniem wszystkich narzędzi 
oraz uwzględnieniem prawa obowiązującego w sieci. Jestem przekonany, że osoby 
legitymujące się certyfi katem DIMAQ bez przeszkód potrafi ą prowadzić merytorycz-
ny dialog z agencjami, domami mediowymi czy dostawcami narzędzi internetowych, 
świadomie wybierając optymalne rozwiązania.” - ARTUR MACIOROWSKI, CEO eCode, 
jeden z pierwszych trenerów DIMAQ rekomendowanych przez IAB Polska.  

„Jestem dziennikarzem i redaktorem, więc – przystępując do certyfi kacji DIMAQ – 
interesowały mnie przede wszystkim najnowsze narzędzia, które mógłbym wykorzy-
stać w komunikacji z czytelnikami. Szybko jednak zorientowałem się, że zakres wiedzy 
zawierający się w pojęciu digital marketingu  jest znacznie szerszy. Od kilku tygodni 
w swojej codziennej pracy praktycznie wykorzystuję zdobyte informacje i umiejęt-
ności: zarówno te dotyczące sieci społecznościowych, jak i technologii mobilnych 
czy tworzenia treści wideo. Jestem przekonany, że certyfi kat DIMAQ pomógł mi 
lepiej zrozumieć, w jakim kierunku powinien się rozwijać nasz magazyn.” – ŁUKASZ 
ZAŁUSKI, zastępca redaktora naczelnego miesięcznika „Focus”, posiada certyfi kat 
DIMAQ Professional. 

„DIMAQ daje obraz digitalu z perspektywy interdyscyplinarnej. Pozwala to fi nalnie 
zrozumieć potrzeby, możliwości oraz język każdego obszaru marketingu online, 
co przekłada się na wzrost efektywności komunikacji między specjalistami z różnych 
dziedzin.” – JACEK SZOSTAK, Senior Digital Communications Coordinator, SMG Polska, 
trener wewnętrzny DIMAQ Professional. 

OPINIE UCZESTNIKÓW PROGRAMU DIMAQ:

gdzie dynamiczne zmiany na rynku 
wymuszają stałą aktualizację wiedzy. 
Dlatego też, aby certyfi kat zachował 
ważność (obowiązuje on przez 24 mie-
siące), należy uczestniczyć w programie 
jego utrzymania. Można to uczynić 
poprzez ponowne przystąpienie do 
egzaminu po 2 latach, jak i przez zbie-
ranie punktów edukacyjnych (biorąc 
udział w szkoleniach i konferencjach 
akredytowanych przez IAB Polska, 
a także dzięki innym aktywnościom 

potwierdzającym bieżącą aktualizację 
wiedzy digital marketingowej). 

Do certyfi kacji DIMAQ przystąpiło 
wiele osób z najbardziej rozpoznawal-
nych fi rm w branży, m.in.: SMG Polska, 
MEC, OMD, Allegro, Netsprint, Burda 
Media, Gremi, ZenithOptimedia czy 
Sunrise System.  

dimaq@iab.org.pl 
www.dimaq.pl
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ABI Media Holdings Sp. z o.o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa

Adequate Sp. z o.o. ul. Okopowa 47 lok. 23 01-059 Warszawa

Adexon Sp. z o.o. ul. Puławska 465 02-844 Warszawa

Adform Aps ul. Domaniewska 32 02-672 Warszawa

Admeta AB Lilla Bommen 3, 4th Floor 41104 Gothenburg Sweden

Adprime Sp. z o.o. ul. Berneńska 9A 03-976 Warszawa 

adQuota Poland Sp. z o.o. ul. Grochowska 14E 04-217 Warszawa

Adrino Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 42 00-511 Warszawa

Adtank Sp. z o.o. ul. Postępu 17A 02-676 Warszawa

Ad-Vice Sp. z o.o. ul. Tamka 16 lok 6/7 00-349 Warszawa

AGB Nielsen Media Research Sp. z o.o. ul. Przybyszewskiego 47 01-849 Warszawa

Agencja 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 IT Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 101/6 02-011 Warszawa

Akademia Leona Koźmińskiego ul. Jagiellońska 59 03-301 Warszawa

All4affilliate Sp. z.o.o. ul. Wiertnicza 89 02-952 Warszawa

Artegence Sp. z o.o. ul. Wołoska 9A 02-583 Warszawa 

Artflash Interactive Sp. z o.o. ul. Ostrowska 354 61-312 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

Biuro Podróży Reklamy Robert Sosnowski ul. Turmoncka 22 lok.1101 03-254 Warszawa

Bluerank Sp. z o.o. ul. Łąkowa 29 90 -554 Łódź

Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o ul. Kijowska 1 03-738 Warszawa

Brand24 S.A. ul. Tamka 16 lok 6/7 00-349 Warszawa

brandADDICTED Sp. z o.o. ul. Andrzeja Munka 3  01-529 Warszawa

Burda Media Sp. zo.o. ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa

Business Ad Network Sp. z o. o Plac Grunwaldzki 23 50-365 Wrocław

BusinessClick Sp. z o.o. pl. Grunwaldzki 23 50-365 Wrocław

Byss.pl Agencja interaktywna ul. Bohaterów Warszawy 21 70-372 Szczecin

Carat Polska Sp. z o.o. ul. Czerska 12 00-732 Warszawa

Cheil Germany GmbH Sp. z o.o. ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa

Click Apps Sp. z o.o. ul. Szlak 77/222 31-153 Kraków

ClickAd S.A. ul. Wiertnicza 89 02-952 Warszawa 

Cloud Technologies S.A. ul. Kruczkowskiego 2 00-412 Warszawa

Codemedia S.A. ul. Rolna 175B 02-729 Warszawa

Comfitura Sp. z o.o. ul. Wiktorska 17/12 02-587 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

CS Grooup Polska Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 69 03-303 Warszawa

Cube Group S.A. ul. Wawelska 14 02-061 Warszawa

Cyfrowy Polsat S.A. al. Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa

DBMS Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 56C 00-803 Warszawa

DDB Warszawa Sp. z o.o. ul. Wybrzeże Gdyńskie 6c 01-531 Warszawa

DDS Poland Sp. zo.o. ul. Kielnieńska 58 80-299 Gdańsk

Deloitte Digital Sp. z o.o. ul. ks. Tymienieckiego 22/24 90-349 Łódź 

DIALOGIX Sp. z o.o. ul. Czerwonego Krzyża 6/17 00-377 Warszawa

Digital Brothers Sp. z o.o. ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
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Discipline Media Group ul. Morszyńska 77 02-932 Warszawa

Edipresse Polska S.A. ul. Wiejska 19 00-480 Warszawa

e-Gentic GmbH Oberliederbacher Weg 25 65843 Sulzbach/Ts.

Empik E-commerce Sp. z o.o. ul. Marszałkowska 104/122 00-017 Warszawa 

Eniro Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 14A 02-676 Warszawa 

EUROZET Sp. z o. o ul. Żurawia 8 00-503 Warszawa

Experience TEN Sp. z o.o. al. Wilanowska 368C/110 02-665 Warszawa

Facebook Poland Sp. z o.o. ul. Złota 59 00-120 Warszawa

Fast Forward Communication Sp. z o.o. ul. Komisji Edukacji Narodowej 02-797 Warszawa

Fenomem Sp. z o.o. ul. Śmiała 31a 01-523 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

G2A.com Sp. z o.o. ul. Moniuszki 26/7 31-523 Kraków

Gemius Polska Sp.z o.o. ul. Postępu 18 b 02-676 Warszawa  

GetResponse Sp. z o.o. ul. Arkońska 6/A3 80-387 Gdańsk

GFK Polonia Sp. z o.o. ul. Ludna 2 00-406 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

Grey Tree sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 119A/27 02-019 Warszawa

GroupM Sp. z o.o. ul. Żaryna 2b bud D 02- 593 Warszawa

Groupon Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 123A 02-017 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

Grupa WM Sp. z o.o. ul. Tracka 5 10-364 Olsztyn

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

HCore  Sp. z o.o.  ul. Hoża 43/49/11 00-681 Warszawa

Heureka Huge Idea Sp. z o.o. S.K. al. Słowiańska 10b 01-695 Warszawa

Hypermedia Sp. z o.o. ul. Czerska 12 00-732 Warszawa

iBillboard Poland Sp. z o.o. pl. Konstytucji 5/75 00-657 Warszawa

Ignition One ul. Wielicka 38B/15 02-657 Warszawa

Infor Biznes Sp. z o.o. ul. Okopowa 59/72 01-042 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. Żwirki i Wigury 18A, bud. 2 02-092 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. Przemysłowa 12 30-701 Kraków

ITI Neovision S.A. al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa

JAAQOB ul. Romanowska 55E/12 91-174 Łódź

Jamel Interactive Sp. z o.o. Sp. J. ul. Leśna 8/3 80-322 Gdańsk

Jellinek Ryszard Jellinek ul. Grzybowska 37A 00-855 Warszawa
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K2 Internet S.A. ul. Domaniewska 44A 02-672 Warszawa

Kamikaze Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 262/264   90-361 Łódź

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

Kwanko Polska Sp. z o.o. ul. Grzybowska 4/144 00-131 Warszawa

LEADR Sp. z o.o. ul. Cisowa 10 02-780 Warszawa

Lionbridge Poland Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa

Little Big Data Sp. z o.o. ul. Puławska 465 02-844 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 Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Sp. K. ul. Żwirki 17 90-539 Łódź

Lucini&Lucini Communications LTD 19 Fitzwilliam Place Dublin

Makolab S.A. ul. Demokratyczna 46 93-430 Łódź

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

mBank S.A. ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa

MEC Sp. z o.o. ul. Żaryna 2b bud D 02-593 Warszawa

Media Direction Sp. z o.o. ul. Ateńska 67 03-978 Warszawa 

MediaCom Warszawa Sp. z o.o. ul. Postępu 6 02-676 Warszawa 

Mediasoft Polska Sp. z o.o. ul. Bandurskiego 34/5 31-515 Kraków

Mexad Sp. z .o.o. ul. Sułkowicka 2/4 lok. 53 00-746 Warszawa

Microsoft Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 195A 02-222 Warszawa

MillionYou Sp. z o.o. ul. Burakowska 5/7 01-066 Warszawa

MindShare Polska Sp. z o.o. ul. Żaryna 2b bud C 02-593 Warszawa

Mobiem Sp. z o.o. ul. Pańska 98 lok. 15 00-837 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

MoviAds Sp. z o.o. Sp. k. ul. Przybyszewskiego 38/2 01-824 Warszawa

MullenLowe Mediahub Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39 00-672 Warszawa

MultiChannel Network Sp. z o.o. ul. Jana Pawła Woronicza 15/28 02-625 Warszawa

MyLo Pogoda Gładki Langier Grzesiek sp. k. ul. Sobieskiego 1/2 31-136 Kraków

NetSprint.pl S.A. al. Solidarności 74A 00-145 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 Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 107 02-011 Warszawa

Opcom Sp. z o.o. S.K.A. al. 29 Listopada 155c 31-406 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

Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa

OS3 Sp. z o.o. ul. PCK 2b 44-200 Rybnik

OX Media Dariusz Szpak ul. Gościnna 45A 43-316 Bielsko-Biała

Performance Media Sp. z o.o. ul. Idzikowskiego 19 02-704 Warszawa

Performante Sp. z o.o. ul. Domaniewska 37 02-672 Warszawa

Piano Media Poland Sp. z o.o. ul. Sienna 72/6 00-833 Warszawa

Polska Agencja Prasowa SA ul. Bracka 6/8 00-502 Warszawa
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Polska Press Sp. z. o.o. ul. Ks. hm. I. Skorupki 17/19 90-532 Łódź

Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. 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 S.A. ul. Inflacka 4A 00-189 Warszawa

Revenue Group 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. Vetulaniego 14/1 31-226 Kraków

SDL Tridion Corporate Services BV Hoogoorddreef 60 1101 BE Amsterdam

Smart Adserver Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 52 02-672 Warszawa

SmartNet Research & Solutions Sp. z o.o. ul. Wołodyjowskiego 46 02-724 Warszawa

SME Business.pl Sp. z o.o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa

Socializer S.A. ul. Czerska 12 00-732 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

Sprzedajemy Sp. z o.o. ul. Swojczyka 38 51-501 Wrocław

Squiz Poland Sp. z o.o. Wojska Polskiego 184C/20 71-256 Szczecin

Starcom Sp. z o.o. ul. Domaniewska 44A 02-672 Warszawa

Ströer Digital Services Sp. z o.o. ul. Altowa 2 02-386 Warszawa 

Sunrise System Poland Sp. z o.o. pl. Andersa 3 61-894 Poznań

Supermedia Interactive Sp. z o.o. ul. Jubilerska 10 04-190 Warszawa

Syncmatic LTD ul. Żurawia 6/12 00-503 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. J.P. Woronicza 17 00-999 Warszawa

The Nets Sp. z o.o. ul. Józefa Dietla 50/5 31-039 Kraków

They.pl Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 12 02-673 Warszawa

TR Invest S.A. ul. Pieszycka 5 50-537 Wrocław

trnd Central Eastern Europe Kft Sp. z o.o. ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa

TVN Media Sp. z o.o. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

Universal McCann Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 19 02-677 Warszawa

Upgrade Marketing ul. Nowousynowska 143K/10 02-776 Warszawa

Value Media Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa

Ve Interactive Poland Sp. z o.o. ul. Domaniewska 49 02-672 Warsaw

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 Creative Sp. zo.o. ul. Dzielna 60 01-029 Warszawa

Web Search Factory Polska Sp. z o.o. ul. Rajskich Ptaków 55A 02-816 Warszawa

Whitepress s.c. ul. Legionów 26-28 43-300 Bielsko-Biała

Whites Sp. z. o.o. ul. Rapperwilska 5/5 03-956 Warszawa

widzialni.pl ul. Limanowskiego 8 60-743 Poznań

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 
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www.iab.org.pl

Interactive Advertising Bureau istnieje na polskim rynku in-
teraktywnym, technologicznym i reklamowym od 2000 roku. 
Od 2007 roku działa jako Związek Pracodawców Branży Inter-
netowej IAB Polska. Wśród jego członków znajdują się m.in. 
największe portale internetowe, sieci reklamowe, domy me-
diowe i agencje interaktywne. 

Jednym z ważniejszych zadań związku 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 rynku usług internetowych oraz 
jakie wymagania powinni stawiać agencjom świadczącym te 
usługi. Działania związku mają tworzyć forum prezentacji 
najnowszych światowych publikacji dotyczących efektywne-
go wykorzystania internetu.

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.

KONTAKT W SPRAWACH METODOLOGICZNYCH:
Paweł Kolenda, Dyrektor ds. badań
E: p.kolenda@iab.org.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW:
Magdalena Buszek, Manager ds. komunikacji i PR
E: m.buszek@iab.org.pl

INFORMACJE DLA REKLAMODAWCÓW:
Robert Wielgo, Członek Zarządu IAB Polska
E: r.wielgo@iab.org.pl

PROJECT MANAGER: 
Renata Święcka
E: r.swiecka@iab.org.pl

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

„Harvard Business Review Polska”

REDAKCJA / KOREKTA 
Marta Kazana-Lenkiewicz

GRAFIK, DTP  
Alicja Gliwa

DYREKTOR MEDIA & MARKETING SOLUTIONS 
Ewa Szczesik-Czerwińska

E: e.szczesik@hbrp.pl 
T: +48 22 481 96 19 
M: +48 664 933 232
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  10 numerów HBRP (w tym 2 podwójne): najwyższej 
jakości wskazówki, szereg intrygujących case studies 
i informacje o najnowszych trendach w biznesie 
w wydaniu drukowanym oraz elektronicznym!

  raporty i cykliczne publikacje poświęcone zagadnieniom 
szczególnie ważnym dla współczesnego biznesu

  30% stałego rabatu na udział w unikalnych na rynku 
programach rozwoju menedżerskiego i konferencjach 
ze światowymi autorytetami zarządzania

  nielimitowany dostęp do ponad 13-letniego archiwum 
cyfrowego HBRP: to ponad 26 000 stron harwardzkiej wiedzy!

  30% stałego rabatu na zakupy w sklepie 
internetowym HBRP

  4 nowości wydawnicze HBRP: książki, które zmieniają 
oblicze biznesu!

Tylko w ramach tej subskrypcji otrzymasz:

30%

Jeśli poszukujesz szerokiego dostępu do aktualnej, praktycznej 
wiedzy i najskuteczniejszych narzędzi biznesowych, to dobrze trafi łeś!

Zamów lub zaktualizuj swoją prenumeratę do wersji PREMIUM na: www.hbrp.pl/prenumerata 
Zamówienia przyjmujemy również mailowo (prenumerata@hbrp.pl) oraz pod numerem  22 250 11 44.

HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA
PRENUMERATA PREMIUM

30%
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