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PRZEDMOWA

Intensywny rozwój branży internetowej prowadzi do 
powstawania nowych pomysłów na skuteczne dotarcie do 
odbiorcy z przekazem reklamowym. Obecnie w sieci coraz 
cenniejsze staje się zaangażowanie i interakcja ze strony 
użytkowników. Jednym z nowatorskich pomysłów na 
zwiększenie skuteczności komunikacji reklamowej jest 
questvertising. W podejściu tym odbiorca musi odpowiedzieć 
na pytanie dotyczące treści reklamy widocznej powyżej, aby 
odsłonić dalszą część artykułu. Questvertising skłania więc 
użytkownika do zauważenia, przeczytania, a wręcz zrozumienia 
przekazu kreacji. Jest jednocześnie formą paywall`a, gdzie 
opłatą za dostęp do treści jest chwila uwagi poświęcona na 
udzielenie prawidłowej odpowiedzi.

IAB Polska bierze pod lupę wszystkie nowe trendy. Stąd udział 
związku w badaniu mającym sprawdzić faktyczną skuteczność 
i ewentualne ograniczenia questvertisingu. Złożony ekspery-
ment został zaprojektowany przez prof. Dariusza Dolińskiego 
oraz dr hab. Tomasza Grzyba z Uniwersytetu SWPS w kon-
sultacji z IAB Polska i przy współpracy z Adquesto.

Przebadano reakcje ponad 1400 osób, stanowiących grupę 
reprezentatywną dla polskich internautów. Wykorzystano 
panel Ariadna oraz model eksperymentalny. Badani proszeni 
byli o zapoznanie się z artykułami prasowymi, w których 
zamieszczano różne formy reklam fikcyjnych marek 
stworzonych na potrzeby eksperymentu. Zachowano 
najwyższe standardy naukowe. Wyniki zaskoczyły samych 
autorów badania.
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KLUCZOWE WNIOSKI
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QUESTVERTISING JEST SKUTECZNY

Ta sama marka reklamowana z wykorzystaniem questvertisingu 
przebija się do świadomości odbiorcy kilkukrotnie lepiej niż 
reklamowana w tradycyjny sposób. Już jednokrotne rozwiązanie 
questu sprawia, że nowa marka jest rozpoznawana przez nawet 
kilkadziesiąt procent badanych.

QUESTVERTISING NIE POWODUJE WZMOŻONEJ 
FRUSTRACJI

Questvertising nie irytuje bardziej niż zwykłe reklamy, co może 
być spowodowane aspektem charytatywnym (w badanym 
modelu każda udzielona odpowiedź generowała 1 grosz dla 
potrzebujących, co może niwelować ewentualną irytację
u odbiorców).

ZNANE ZNACZY LUBIANE

Produkty reklamowane z wykorzystaniem questvertisingu są 
bardziej lubiane w porównaniu z tymi samymi produktami 
reklamowanymi  w sposób tradycyjny. Wytłumaczeniem może 
być fakt, że ludzie lubią to, co znają, a marki reklamowane 
z wykorzystaniem questvertisingu przebijają się do świado-
mości odbiorców dużo mocniej.



JAK BUDOWAĆ ŚWIADOMOŚĆ MARKI?
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Eksperyment przeprowadzony przez prof. Dolińskiego 
wykazał, że jednokrotne zobaczenie nowej marki w reklamie 
tradycyjnej powoduje, że staje się rozpoznawalna dla średnio 
7,8% osób. Z czasem świadomość ta maleje na skutek 
zapominania i po tygodniu spada do 4,5%.

W przypadku questvertisingu wyniki były kilkukrotnie wyższe 
niż z wykorzystaniem reklamy tradycyjnej. Wkrótce po 
jednokrotnym kontakcie z reklamą questową tę samą markę 
rozpoznawało średnio aż 28,7%. Po tygodniu znajomość 
także spadała, ale dalej była ponad dwukrotnie wyższa niż 
w przypadku reklamy tradycyjnej.

Dobrze skonstruowana reklama jest w stanie przebić się do 
świadomości stosunkowo dużej części osób, którzy mają 
możliwość ją zobaczyć. Wymuszenie uwagi - obecne
w questvertisingu - może podnieść ten współczynnik nawet 
kilkukrotnie.
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JAKIE MARKI SĄ LUBIANE?
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Klienci preferują te marki, które znają. Jednocześnie 
okazuje się, że bardziej też  je lubią, a także częściej 
przypisują im pozytywne cechy, nawet jeśli te nie były 
komunikowane w reklamie.

Nowe, nieznane marki użyte w eksperymencie były tym 
bardziej lubiane, im bardziej odbiorcy je rozpoznawali. 
Ponieważ questvertising mocniej przebijał się do 
świadomości osób badanych niż tradycyjne reklamy, 
powodował też, że marki reklamowane w ten sposób były 
bardziej lubiane. 
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CZY REKLAMA Z PYTANIEM JEST FRUSTRUJĄCA?
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Wątpliwości odnośnie questvertisingu dotyczą m.in. kwestii, 
czy konieczność odpowiadania na pytanie nie powoduje 
wzmożonej frustracji odbiorców. Szczególnie takiej, która 
przekładałaby się na reklamowane produkty.

W przeprowadzonym eksperymencie internauci nie rapor-
towali znacząco większego poziomu irytacji niż w przypadku 
kontaktu ze zwykłą reklamą odsłonową znajdującą się w ana-
logicznym miejscu serwisu. Czynnikiem mającym łagodzący 
wpływ na nastawienie osób badanych mogła być obecność 
elementu charytatywnego - w wykorzystanym do badania 
modelu questvertisingu firmy Adquesto każdy rozwiązany 
quest generuje 1 grosz na cele charytatywne.

Stopień akceptacji / irytacji względem reklamy
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QUESTVERTISING REKLAMA TRADYCYJNA

Pełna wersja raportu dostępna jest tutaj: POBIERZ RAPORT

https://adquesto.com/questvertising-raport-z-badan/
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O QUESTVERTISINGU

Questvertising to nowa forma reklamy angażującej. Nazwa 
powstała z połączenia dwóch słów: "quest", czyli zadanie, oraz 
"advertising", czyli reklama. 

Questvertising jest koncepcją działań reklamowych opartych 
na prostych zadaniach stawianych przed odbiorcą. Wykonanie 
pożądanej akcji wymaga zapoznania się z komunikatem 
reklamowym, co jest głównym celem questvertisingu. Zadania 
mogą mieć formę pytań, zagadek lub innych czynności 
wymagających zaangażowania, np. mini gier.

Dla skuteczności questvertisingu kluczowe jest zbudowanie 
u użytkownika motywacji do podjęcia wskazanej akcji. Nagrodą
może być dostęp do treści, otrzymanie prezentu lub rabatu.
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PRZYKŁADOWE REKLAMY UŻYTE W BADANIU

Questvertising: Statyczna reklama kawy fikcyjnej marki Ricardo

Reklama tradycyjna: Statyczna reklama kawy fikcyjnej marki Ricardo



Questvertising: Statyczna reklama smartfonu fikcyjnej marki Weston

Reklama tradycyjna: Statyczna reklama smartfonu fikcyjnej marki Weston
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Pełna wersja raportu dostępna jest tutaj: POBIERZ RAPORT

https://adquesto.com/questvertising-raport-z-badan/

