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Od ideologii do realpolitik
Rzeczywistość nie zawsze odpowiada dokładnie modelom ekonomicznym – jest to
szczególnie prawdziwe w przypadku reklamy. Kiedy w Europie wybuchła pandemia
COVID-19, ekonomiści przewidywali najgorsze załamanie wydatków na reklamę od czasu
wielkiej recesji z 1929 r. Do załamania jednak nie doszło – wydatki na reklamę cyfrową
wzrosły o 6,3%.
Miniony rok był eksperymentem na żywym organizmie. W bardzo trudnych warunkach
okazało się, że reklama cyfrowa ma nie tylko zasadnicze znaczenie dla gospodarki
europejskiej, ale również dalej idącą wartość społeczną i kulturową, którą często się pomija
i której nie uwzględnia się w konwencjonalnych statystykach. Niniejszy artykuł analizuje
trzy dziedziny, w których uwidacznia się ta głębsza wartość:

(1) Reklama cyfrowa umożliwia rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które
Komisja Europejska nazwała „kręgosłupem europejskiej gospodarki”. Dotyczy to także
sektorów, które mają szczególną wartość kulturową i szerszy pozytywny wpływ na
regionalne struktury społeczne;
(2) Europa próbuje znaleźć swoje miejsce w nowym cyfrowym świecie, a motorem tego
procesu są szeroko zakrojona polityka przemysłowa i europejscy czempioni. Reklama
cyfrowa jest jednym z najważniejszych instrumentów, które pomogą w realizacji tej
przemiany.
(3) Reklama cyfrowa jest głęboko związana z pluralistyczną „czwartą władzą” w Europie,
której podstawowym wyrazem są wolne media;
W miarę dojrzewania wszystkie branże muszą dostosować się do nowych realiów
społeczno-gospodarczych i stanąć w obliczu uzasadnionej kontroli publicznej, niezależnie
od tego, czy chodzi o przestawienie się na e-mobilność w przemyśle motoryzacyjnym,
wykorzenienie głodowych stawek wynagrodzeń w branży odzieżowej czy praktyki fair trade
w przemyśle spożywczym. W przypadku reklamy cyfrowej taką kwestią jest targetowanie i
związane z nim kwestie danych i prywatności. Tymczasem debata publiczna często
sprowadza się do paniki na tle moralnym i ideologicznych sporów. Ochrona danych i
targetowanie nie wykluczają się jednak wzajemnie. Ogólny zakaz targetowania niósłby ze
sobą niezamierzone skutki, które spowodowałyby znacznie większe „ryzyko systemowe”
dla Europy w kwestii ochrony jej mediów, wspierania MŚP i realizacji transformacji
przemysłowej w kierunku cyfrowej gospodarki i cyfrowego społeczeństwa.
Ukształtowanie się społeczeństwa konsumpcyjnego w latach 60. spowodowało, że
marketerzy zwrócili się ku telewizji jako medium o masowym zasięgu, wykorzystując jej
zdolność do dotarcia do dużych, jednorodnych grup interesu do sprzedaży swoich
produktów w skali masowej. Wraz z różnicowaniem się stylów życia różnicowały się
również media, w coraz większym stopniu się fragmentaryzując. Powstawały publikacje
tematyczne i niszowe kanały telewizyjne, które pozwalały na kierowanie reklam do tych
właśnie grup, często będących MŚP.
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Dzisiejszy cyfrowy świat odzwierciedla wielość zainteresowań i stylów życia, które
charakteryzują społeczeństwo pluralistyczne. Reklamodawcy i media dostosowali
swoje metody, aby znaleźć odpowiednich odbiorców i do nich dotrzeć. Targetowanie
nie jest w reklamie cyfrowej opcją. Niezależnie od tego, jaki kształt przyjmie dziś czy
jutro, jest naturalnym wyrazem sposobu, w jaki reklama odzwierciedla strukturę
współczesnego społeczeństwa.
Dystopijne przedstawianie targetowania w niektórych kręgach w Brukseli pomija fakt,
że w reklamie cyfrowej stosuje się wiele różnych podejść, od znajdowania
odpowiednich segmentów odbiorców do wartościowych kontekstów redakcyjnych.
Nawet jeżeli reklamy są dostarczane do konkretnych konsumentów, gospodarstw
domowych lub urządzeń, marketerzy nie są zainteresowani jednostkami, ale grupami.
Wszyscy gracze cyfrowego wszechświata reklamowego, od wydawców i marketerów
po specjalistów reklamowych, wdrażają obecnie nowe podejścia, które pozwalają na
dopasowanie odpowiednich reklam do określonych konsumentów w sposób, który
uwzględnia bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące prywatności i zmieniające się
postawy kulturowe.
Przyjęcie tego do wiadomości jest kluczowe dla wszelkich prób regulacji reklamy
cyfrowej. Aby zapewnić, że rozwój społeczno-gospodarczy i dobrobyt kulturalny
Europy wspierany będzie przez – często ukierunkowaną – reklamę cyfrową, potrzebna
jest nie ideologia, a realpolitik.

Reklama ukierunkowana motorem wzrostu europejskich
MŚP
Trudno jest przecenić znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) dla Europy.
Sama Komisja Europejska nazywa je „kręgosłupem europejskiej gospodarki”. 99%
wszystkich przedsiębiorstw w UE to MŚP, zatrudniają one ponad 100 milionów osób i
generują ponad 50% europejskiego PKB. Nie jest to tylko argument gospodarczy. KE
uznaje, że MŚP wspierają „spójność społeczną”, rozpowszechniają innowacje i są
fundamentem planowania przyszłości Europy:

„Mają one zatem zasadnicze znaczenie dla podwójnego
przejścia UE na zrównoważoną i cyfrową gospodarkę.
Są one niezbędne dla konkurencyjności i dobrobytu
Europy, ekosystemów przemysłowych, suwerenności
gospodarczej i technologicznej,
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Rok 2020 spowodował jednak nagły rozdźwięk między obietnicami a praktyką.
Pandemia była dla europejskich MŚP sporym ciosem (1). Ponad 50% z 2200 MŚP
przebadanych przez firmę McKinsey we Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i
Wielkiej Brytanii obawia się, że będzie zmuszone zakończyć działalność w ciągu
najbliższych 12 miesięcy (2).
Od początku kryzysu wywołanego pandemią przychody zdecydowanej większości
małych i średnich przedsiębiorstw w Europie spadły.
Opinie respondentów na temat wpływu COVID-19 na przychody ich przedsiębiorstw, w %
Niemcy
Francja
Znaczny wzrost

Włochy

Hiszpania

Zjednoczone Królestwo

Pewien wzrost

Brak wpływu

Pewien spadek

Znaczny spadek

Uwaga: Liczby mogą nie sumować się do 100% ze względu na zaokrąglenia.
Źródło: Badanie MŚP przeprowadzone w sierpniu 2020 r.; n = 500 w Zjednoczonym Królestwie, n = 505 w Niemczech, n = 502 we Francji, n = 351 we Włoszech,
n = 350 w Hiszpanii

Źródło: McKinsey

Jednocześnie jednak pojawiają się liczne nowe możliwości i rośnie presja na
innowacje. Lockdown przyspieszył proces transformacji w kierunku e-handlu i innych
cyfrowych modeli biznesowych. Liczba unijnych internautów, którzy kupili przez
internet towary lub usługi do użytku prywatnego, wzrosła o 6% w państwach UE-27,
przy czym należy zauważyć, że dwucyfrowy wzrost odnotowano zwłaszcza w regionie
Europy Środkowo-Wschodniej i w mniejszych krajach (3).
(1) - Wszystkie powyższe odwołania do uwag Komisji Europejskiej na temat MŚP,
patrz https://ec.europa.eu/growth/smes_en
(2) - https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/covid-19-and-european-small-andmedium-size-enterprises-how-they-are-weathering-the-storm#
(3) - https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=E-commerce_statistics_for_individuals
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Europa: Internauci, którzy kupili online towary lub usługi do użytku
prywatnego (%)
Wzrost r/r
UE-27
Rumunia
Czarnogóra
Bułgaria
Chorwacja
Bośnia i Hercegowina
Węgry
Łotwa
Grecja
Irlandia
Portugalia
Belgia
Czechy
Słowenia
Polska
Serbia
Litwa
Niderlandy
Malta
Luksemburg
Francja
Włochy
Turcja
Norwegia
Hiszpania
Dania
Austria
Islandia
Niemcy
Szwecja
Estonia
Finlandia
Zjednoczone Królestwo
Słowacja

Źródło: Eurostat

W tych okolicznościach MŚP dostrzegły potrzebę przyspieszenia transformacji
cyfrowej, aby dostosować się do gwałtownie zmieniających się potrzeb konsumentów,
prowadząc działalność w dzień, a cyfryzując się po nocach. Według Accenture, w celu
realizacji ukierunkowanego i skoncentrowanego na kliencie potencjału niezbędna jest
ponowna segmentacja perspektyw i klientów (4).
Reklama jest dla MŚP istotnym motorem sprzedaży, zwłaszcza w czasach zawirowań.
MŚP często prowadzą działalność zgodnie z zasadą „reklama albo śmierć”, ponieważ
brakuje im poduszki finansowej, aby poradzić sobie w okresie braku sprzedaży.

(4) - https://www.accenture.com/ acnmedia/PDF-125/Accenture-Powering-SMB-Resiliency-In-A-COVID-19-World-POV.pdf
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Wyjątkowe okoliczności pandemii stworzyły warunki do powstania bogatego zbioru
danych, które to potwierdzają. Statystyki amerykańskie pokazują, że po początkowym
szoku w obliczu pandemicznego chaosu MŚP szybko przestały ciąć budżety
reklamowe i częściej utrzymywały je na stałym poziomie lub wręcz je zwiększały.

MŚP: oczekiwania dotyczące nakładów na
reklamę w ciągu kolejnych 6 miesięcy (dane
dla USA)

wrzesień

kwiecień

marzec
spadek

brak zmian

wzrost

Źródło: Borrell Associates

Podobne tendencje widoczne są także po drugiej stronie Atlantyku. Dane z Wielkiej
Brytanii wskazują, że połowa MŚP uważa reklamę cyfrową za ważniejszą dla swojej
działalności w czasach kryzysu wywołanego pandemią, a dla 63% działalność cyfrowa
to dobry zwrot z inwestycji (5).

(5) - "https://www.iabuk.com/news-article/digital-advertising-crucial-smes-recovery
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MŚP muszą jednak skrupulatnie mierzyć zwrot z inwestycji w reklamę. Bardziej niż inne
formy działalności potrzebują ukierunkowanych strategii reklamowych, aby minimalizować
straty i docierać do odpowiednich konsumentów. Badania naukowe pokazują, że reklama
ukierunkowana zmniejsza przepaść między pożądanymi przez klienta cechami produktu a
cechami dopasowanego produktu (6). Większe przedsiębiorstwa i znane marki, które
cieszą się masową popularnością, nie mają tego problemu – grupa odbiorców artykułów
codziennego użytku jest wystarczająco szeroka. MŚP jednak nie mogą sobie pozwolić na
kierowanie komunikatów reklamowych do konsumentów, którzy nie są zainteresowani ich
produktami i usługami.
Reklama ukierunkowana jest zatem nie tylko niezbędna dla MŚP, aby pomóc im dotrzeć
do konsumentów, ale ma również zasadnicze znaczenie dla ożywienia ich działalności w
okresie post-pandemicznym i przystosowania do coraz bardziej ucyfrowionych modeli
biznesowych bazujących na e-handlu, a tym samym dla samej UE, aby mogła wesprzeć
fundament własnej gospodarki - argument ten poparła zresztą europejska komisarz ds.
konkurencji Margrethe Vestager podczas wysłuchania w PE (7).
Zmiany zachowań konsumentów przyspieszyły proces tworzenia nowych przedsiębiorstw
w Europie. W drugiej połowie 2020 r. liczba nowych przedsiębiorstw rosła szybciej, niż w
drugiej połowie 2019 r. – przed przedefiniowaniem gospodarki przez pandemię. W okresie
od czerwca do grudnia w samych Niemczech przybyło 24 290 nowych przedsiębiorstw
(+6,6%), a liczba nowo rejestrowanych firm osiągnęła rekordowy poziom również we
Francji (8). Te nowe generacje przedsiębiorstw będą musiały polegać na reklamie, aby
przyciągnąć klientów i ugruntować swoją pozycję na rynku. Bez możliwości
ukierunkowania swojej działalności na potencjalnych klientów nie będą w stanie stać się
motorem europejskiego wzrostu w okresie po pandemii, którym przecież mogłyby być.
Ta dynamika jest szczególnie ważna dla Europy, jej wspólnego rynku i powstającego
wspólnego rynku cyfrowego. Wprawdzie ukierunkowane reklamy są potrzebne MŚP w
sensie ogólnym, są też ważnym czynnikiem ułatwiającym transgraniczną wymianę
towarów i usług w Europie. Już od 2017 r. wspólny rynek jest najważniejszym rynkiem dla
MŚP w UE-28. Odpowiadał on za 70% wartości eksportu MŚP, przy czym 80%
eksportujących MŚP realizowało sprzedaż do innych państw członkowskich (9).

(6) - Lau, Yan (2020) „A Brief Primer on Economics of Targeted Advertising”, Bureau of Economics, Federalna Komisja ds.
Handlu, cytując de Corniere, Alexandre (2016) „Search Advertising”, American Economic Journal: Microeconomics, Vol. 8, nr 3,
s. 156-188; Burguet, Roberto and Vaiva Petrikaite (2017) „Targeted Advertising and Costly Consumer Search”, Working Paper
971, Barcelona Graduate School of Economics.
(7) - https://multimedia.europarl.europa.eu/en/inge-itre-imco-libe-aida 20210906-1645-COMMITTEE-INGE-ITRE-LIBE-AIDA_vd
(8) - https://www.ft.com/content/3cbb0bcd-d7dc-47bb-97d8-e31fe80398fb
(9) - https://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/files/2018/11/SME-Annual-report-2017-2018.pdf
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Znajduje to odzwierciedlenie w schemacie wydatków na reklamę cyfrową. W obrębie UE27 15% nakładów na reklamę cyfrową w 2020 r. (6,6 mld EUR) stanowiły wydatki
ponadnarodowe, tj. nakłady na reklamę, którą reklamodawca z jednego państwa UE-27
kierował do konsumentów w innych państwach UE-27.

grudzień

listopad

październik

wrzesień

sierpień

lipiec

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

Niemcy: liczba rejestracji nowych przedsiębiorstw

Ochrona europejskich dóbr kultury
Lektura danych statystycznych nie dostarcza emocji, a liczby nie oddają niuansów
kulturowych. Tymczasem Europa to nie tylko obszar gospodarczy, ale także obszar
wspólnych wartości, żywych kultur lokalnych i bogatej różnorodności regionalnej. Na
pierwszy rzut oka techniczna terminologia reklamy ukierunkowanej nie mogłaby być
bardziej odmienna od lokalnego sera we Francji czy festiwalu kulturalnego w
Transylwanii.

(10) Obliczenia IAB Europe na podstawie danych zgłoszonych do badania Adex Benchmark 2021 dotyczącego
wydatków na reklamę cyfrową. Obliczenia odnoszą się do rynków UE-27.
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Ukierunkowana reklama pomaga unikatowym dobrom kulturalnym, destynacjom,
żywności i napojom oraz innym sektorom o znaczeniu kulturowym wyrobić sobie markę
i zdobyć klientów w całej Europie. Producentom i dostawcom dóbr i usług kulturalnych
trudniej byłoby konkurować o droższą powierzchnię reklamową, która nie jest
skierowana do odpowiednich konsumentów. Bez reklamy ukierunkowanej mieliby
ograniczony dostęp do rynku i napotykaliby na niesprawiedliwe bariery stawiane przez
tradycyjne formy reklamy, na które dodatkowo brakuje im środków. Pozbawienie ich
możliwości dotarcia do docelowych odbiorców w oparciu o dane wzmocniłoby w
rzeczywistości tradycyjną dynamikę rynku, która faworyzuje dużych graczy
dysponujących dużymi budżetami na reklamę i budowę relacji z klientami.
Lokalne produkty rzemieślnicze o chronionym pochodzeniu są kluczowym dobrem
kulturowym. Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich KE
szacuje wartość gospodarczą unijnych systemów jakości, oznaczeń geograficznych (GI)
i gwarantowanych tradycyjnych specjalności (TSG) na 74,76 mld EUR (UE 28).
Marketing nazywa zaś kluczowym czynnikiem decydującym o rentowności takich
towarów (11). Reklama jako nośnik kultury idzie dalej, a sieć GourmetAds stworzyła
dedykowany serwis reklamowy na podstawie francuskich przepisów kulinarnych,
dostosowany do producentów składników, lokalnych naczyń i innych francuskich
przyborów kuchennych. Podejście to jest w sposób oczywisty oparte na danych i bazuje
na targetowaniu w celu połączenia treści, frankofilskich odbiorców i reklamodawców
francuskich specjałów kulinarnych(12).
Wartość ucyfrowienia, a co za tym idzie ukierunkowanej reklamy, nigdzie chyba nie
uwidoczniła się bardziej niż w dotkniętych pandemią Włoszech. Na skutek biurokracji
Włochy pozostały daleko w tyle za resztą Europy pod względem przenoszenia
działalności do Internetu – dotyczy do szczegónie MŚP.
Szczególną cechą tego kraju, który wszak jest jedną z największych gospodarek na
świecie, jest wysoki stopień zależności od MŚP, które mają silne korzenie w lokalnych
społecznościach. Włoskie MŚP są istotnymi eksporterami towarów, związanych
szczególnie z przemysłem odzieżowym i wzornictwa, ale także z sektorem rolnoprzemysłowym i spożywczym. Zazwyczaj działają one w ramach klastrów
wspólnotowych – jeden niewielki region koncentruje się na jednym konkretnym rodzaju
towarów, np. tekstylia w regionie Prato (13). W efekcie cała struktura lokalna i regionalna
– od spójności społecznej po perspektywy gospodarcze – jest w dużym stopniu
uzależniona od powodzenia tego modelu.

(11) -https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a7281794-7ebe-11ea-aea8-01aa75ed71a1/language-en), np.
„współpraca interesariuszy w celu określenia i wdrożenia wspólnej strategii dotyczącej marketingu i jakości”;
„adekwatność produktu do zapotrzebowania rynkowego (w oparciu o odpowiednią analizę marketingową)”
(12) - https://www.gourmetads.com/targeting/cuisine-targeting/french-cuisine-targeting/
(13) - https://www.unido.org/sites/default/files/2008-05/the_italian_SME_experience_and_possible_LL_0.pdf
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Brak ucyfrowienia okazał się dla niego zagrożeniem. Pandemia doprowadziła do
zniwelowania głównych przeszkód strukturalnych i wymusiła szybkie przyjęcie
technologii cyfrowej i internetowych kanałów sprzedaży. Jak powiedział Financial
Times drobny rzemieślnik wytwarzający krawaty nad jeziorem Como:

„Kto by przypuszczał, że w dojrzałym wieku 70 lat
dowiem się, czym jest optymalizacja wyszukiwarek (...)
Kiedy pierwsze zamówienie zostało dostarczone, nie
mogłem uwierzyć, że to się dzieje naprawdę”.
Jego przypadek nie jest bynajmniej wyjątkowy. W 2021 r. Włochy doświadczyły rozkwitu
eksportu, którego motorem było przyjęcie technologii cyfrowych, a dodatkowo zwiększył
się gwałtownie udział e-commerce w rynku krajowym(14). Krajowy plan naprawy
gospodarczej po pandemii COVID-19 zakłada priorytetyzację szybkich inwestycji w
cyfryzację w celu zmniejszenia nierówności i pobudzenia rozwoju długoterminowego (15).
Według PwC reklama cyfrowa, big data i targetowanie są integralną częścią włoskiego
sukcesu, ponieważ umożliwiły wzrost tempa i redukcję kosztów konkurencji dla MŚP i ich
towarów z metką „Made in Italy” (16). W miarę jak drobni włoscy producenci wkraczają na
cyfrową arenę, ukierunkowana reklama wspiera znacznie więcej niż sam tylko rozwój
działalności. Umożliwiając tym przedsiębiorstwom konkurowanie o klientów w Internecie,
pomaga zachować wyjątkowość lokalnych klastrów MŚP, wytwarzanych przez nie towarów
o znaczeniu kulturowym oraz struktur społecznych, które się wokół nich rozwinęły.
Dla wielu Europejczyków podróże mogą wydawać się odległym wspomnieniem.
Tymczasem w dobie internetowych platform rezerwacyjnych i recenzji hoteli nie da się
wyobrazić sobie branży turystycznej bez ukierunkowanych reklam promujących destynacje
czy oferujących konsumentom ceny i dostępne miejsca hotelowe w czasie rzeczywistym.
Według danych OECD turystyka ma znaczący udział w krajowym PKB i strukturze
zatrudnienia w wielu krajach Europy. W miarę jak cały proces związany z podróżą przenosi
się do Internetu – od wyszukiwania i rezerwacji po planowanie czasu spędzonego w
miejscu docelowym (17) – reklama cyfrowa staje się kluczową infrastrukturą, w oparciu o
którą działa cała branża.

(14) - https://www.ft.com/content/dfb16c93-9e1f-45ad-98c7-d477f05fa9f6
(15) - https://www.ansa.it/english/news/politics/2021/04/22/recovery-plan-221.5-bn-57-for-green-42-digital-draft_b19739a49292-4d86-a528-15772620ab26.html
(16) - https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/made-in-italy-export-2021-verso-il-93-le-commerce-fara-da-traino/
(17) - https://www.thinkwithgoogle.com/consumer-insights/consumer-journey/consumer-travel-smartphone-usage/
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Turcja

Polska

Luksemburg

Japonia

Kanada

Kolumbia

Dania

Belgia

Izrael

Finlandia

Słowacja

USA

Szwajcaria

Czechy

Litwa

Szwecja

Chile

Australia

Zjednoczone
Królestwo

Irlandia

Norwegia

Niemcy

Łotwa

Niderlandy

Korea

Estonia

Słowenia

Nowa
Zelandia

Włochy

Węgry

Austria

Branża turystyczna jako % całkowitego zatrudnienia, średnia OECD

Grecja

Łączne zatrudnienie w turystyce (bezpośrednio) jako % całkowitego zatrudnienia

Francja

Portugalia

Meksyk

Islandia

Hiszpania

PKB turystyki (bezpośrednio) jako % całkowitego PKB
Branża turystyczna jako % PKB, średnia OECD

Źródło: OECD Tourism Statistics

Kiedy Grecka Narodowa Organizacja Turystyczna (GNTO) rozpoczęła swoją największą
kampanię promocyjną skierowaną do międzynarodowych turystów, aby zachęcić ich do
podjęcia na nowo podróży w 2021 r., nie było zaskoczeniem, że 57% budżetu przeznaczono
na wykorzystujące targetowanie „inteligentne kampanie cyfrowe” (18). Skuteczne inwestycje
reklamowe w turystyce bazują w dużej mierze na danych i targetowaniu, (19) np. na danych
dotyczących planów podróżnych konsumentów, aby hotele mogły dostosować reklamę do
poziomu obłożenia, ferii i wakacji szkolnych oraz warunków pogodowych w miejscu
docelowym. Koncepcja kontekstu targetowania zyskuje na wadze wraz z pojawianiem się
nowych zmiennych związanych z COVID-19, takich jak wskaźniki szczepień, liczba
zachorowań i inne dane epidemiologiczne, które będą kształtować podróżowanie w
nadchodzących latach.
To, co jest prawdą dla MŚP w sensie ogólnym, odnosi się również do podróży w szczególności.
Według raportu Sojern, platformy wyspecjalizowanej w dziedzinie marketingu turystycznego,
oraz firmy badawczej Dynata, mali reklamodawcy z branży turystycznej osiągają lepsze wyniki
w kanałach cyfrowych, co jest spowodowane możliwością targetowania i niskimi barierami
wejścia pod względem wysokości budżetu.
Nakłady na reklamę w 2019 r. wg wielkości budżetu reklamowego
Reklama cyfrowa

Mali
reklamodawcy

Reklama drukowana
Outdoor

Średni
reklamodawcy

Telewizja
Radio

Duzi
reklamodawcy

Inne

Jaki w przybliżeniu procent nakładów reklamowych Państwa lub Państwa klienta z branży turystycznej został przydzielony do następujących mediów w 2019 r.? Źródłó Sojern, 2020

Źródło: Sojern/Dynata
(18) - https://news.gtp.gr/2021/05/13/all-you-want-is-greece-campaign-launches-as-tourism-restarts/
(19) - https://www.springer.com/us/book/9783319498485#aboutBook
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Reklama ukierunkowana nie jest dla branży turystycznej opcjonalna. Stanowi raczej
naturalne rozszerzenie działalności turystycznej w domenie internetowej i pozwala
europejskim regionom oraz MŚP zależnym od tego źródła dochodów uczestniczyć w
globalnej konkurencji o podróżujących. Całkowite zaprzestanie targetowania
skutkowałoby zachwianiem całej ekonomii podróżowania i groziłoby efektem domina
dla szerzej pojętych gospodarek lokalnych, w tym dla skarbów ich kultury.

Europejscy czempioni
Europa stała się kluczowym regionem dla inwestycji typu start-up. W I kwartale 2021
r. finansowanie przez fundusze VC osiągnęło rekordowy poziom 18 mld EUR (21,4
mld USD), czyli ponad dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. (20). Długo
lekceważony na arenie światowej region (21) stał się inkubatorem innowacji i przyciąga
zarówno kapitał lokalny, jak i obcy (22). Europa jest na dobrej drodze, by zgodnie z
własną wizją stać się centrum innowacji cyfrowych i konkurować w skali globalnej z
USA i Chinami. W Europie zaczynają powstawać jednorożce – prywatne podmioty o
wartości ponad 1 mld dolarów. W samym tylko pierwszym kwartale w Niemczech
pojawiło się pięć nowych jednorożców, w Holandii i Szwecji po dwa, a w Austrii, Danii
i Francji po jednym (23).
Wiele z tych przedsiębiorstw prowadzi działalność skierowaną bezpośrednio do
konsumentów. Aby prosperować, muszą jednak zdobywać i utrzymywać klientów w
obliczu globalnej konkurencji. Choć są przedsiębiorstwami XXI wieku, włączyły do
swojego DNA XX-wieczny truizm guru zarządzania Petera Druckera:

„Jedyna poprawna definicja celu biznesu brzmi:
tworzenie klienteli, więc każde przedsiębiorstwo ma
dwie – tylko dwie – podstawowe funkcje: marketing i
innowację. Marketing i innowacje przynoszą
rezultaty; cała reszta to koszty. Marketing jest
unikalną funkcją biznesu, odróżniającą go od
wszelkich innych”. (24)

(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

- https://news.crunchbase.com/news/european-venture-reaches-all-time-high-in-the-first-quarter-of-2021/
- Dane odnoszą się do Europy jako regionu, nie tylko do UE-27.
- https://www.cnbc.com/2020/11/26/sequoia-capital-vc-firm-looks-to-europe-for-start-up-success-stories.html
- https://tech.eu/features/37643/here-be-unicorns-these-are-27-billion-dollar-startups-minted-in-europe-in-q12021
- https://www.forbes.com/2006/06/30/jack-trout-on-marketing-cx_jt_0703drucker.html?sh=49d461ab555c
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Ukierunkowana reklama przyciąga więcej klientów i zmniejsza niedopasowanie między
produktem a odbiorcą (np. współczynnik odejścia). Dla przykładu, dzięki reklamie
ukierunkowanej berlińska firma DeliveryHero mogła obniżyć koszty pozyskania klienta o
41,9% (25). Niektóre przedsiębiorstwa podzlecają prowadzenie reklamy cyfrowej
wyspecjalizowanym agencjom. W warunkach gwałtownego wzrostu nie można jednak
pozwolić sobie na przerwy w marketingu, firmy potrzebują więc specjalistów
wewnętrznych. Reklama ukierunkowana jest tak istotna, że wielu europejskich
czempionów zatrudnia dedykowanych specjalistów we własnym zakresie. Weźmy na
przykład niezwykły szwedzki start-up Klarna. Jedno z opublikowanych ostatnio przez
firmę ogłoszeń o pracę ujawnia więcej niż tylko zapotrzebowanie na specjalistów od
reklamy ukierunkowanej. Podobnie jak wiele innych, określa podstawowe umiejętności,
które KE uważa za niezbędne dla swojej strategii w zakresie danych i sztucznej
inteligencji – od przetwarzania danych po budowanie modeli statystycznych z
wykorzystaniem języków programowania i wizualizacji danych (26).
Reklama cyfrowa jest sama w sobie polem działalności europejskich czempionów.
Powstał cały segment specjalistycznych europejskich przedsiębiorstw, takich jak
francuski ID5 czy fiński Beemray, które we własnym zakresie pracują nad metodami
personalizacji reklamy, które w przyszłości wymagałyby znaczniej mniejszych nakładów
danych. Jako że Unia Europejska dąży do wprowadzenia branżowej polityki w zakresie
danych, która byłaby etyczna i odzwierciedlała podstawowe europejskie wartości,
zmiany w sektorze mediów i reklamy stanowią rzadką syntezę regulacji – których
motorem jest GDPR – i innowacji, którą należy raczej pielęgnować niż ograniczać.
Ogólny zakaz reklamy ukierunkowanej nie tylko utrudniłby rozwój europejskich
cyfrowych czempionów. Ograniczyłby dodatkowo zdolność Europy do konkurowania na
skalę globalną i byłby sprzeczny z innymi wspólnotowymi celami politycznymi, takimi jak
europejska strategia w zakresie danych czy inwestycje w sztuczną inteligencję.
Ukierunkowane reklamy są kluczowym elementem realizacji europejskiej polityki
przemysłowej, a wszelkie regulacje muszą uwzględniać kompromisy w sposób
holistyczny.

Wsparcie dla wolnego i pluralistycznego europejskiego
ekosystemu mediów
Silny, pluralistyczny i niezależny ekosystem medialny ma zasadnicze znaczenie dla Unii
Europejskiej, jej obywateli, konsumentów, przedsiębiorstw i demokracji. Jest motorem
spójności społecznej i promocji wartości europejskich, a także forum rzeczowej debaty
(27). Musi jednak być ekonomicznie opłacalny: wolność gospodarcza sprzyja wolności
mediów. Reklama cyfrowa jest tego niezbędnym fundamentem.
(25) - https://www.adjust.com/resources/case-studies/delivery-hero-and-tv-squared
(26) - https://jobs.lever.co/klarna/8f558efa-437d-4b60-9680-00bce19f5de7; see also
https://deliveryhero.wd3.myworkdayjobs.com/DH/job/Berlin-Offices/XMLNAME--Senior--Data-Product-Manager---AdTech--f-m-d- JR0004354; https://boards.greenhouse.io/deliveroo/jobs/2371355
(27) - https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/guillaume_klossa_report_final.pdf
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Pandemiczny wstrząs spowodował przyspieszenie inicjatyw związanych z cyfrową
transformacją w branży informacyjnej. Inwestowanie w dane oraz rozwój produktów
cyfrowych i strumieni przychodów to podstawowe priorytety – tradycyjne źródła i
strumienie przychodów znalazły się pod presją, a świat w coraz większym stopniu
przenosi się do internetu. W skali globalnej reklama prasowa i nakłady mediów
drukowanych nadal stanowią 82% przychodów mediów informacyjnych. Są one jednak
w fazie strukturalnego schyłku, który przyspieszyły zawirowania 2020 r. W
gospodarkach zaawansowanych cyfrowo, takich jak USA i Europa, wiele mediów
informacyjnych już teraz generuje większe przychody z reklam i subskrypcji cyfrowych
niż drukowanych lub całkowicie się ucyfrowiło (28). Jak wynika z raportu WAN-IFRA
World Press Trends Report 2020-2021, pomimo pandemii przychody mediów
informacyjnych generowane przez reklamę cyfrową wzrosły o 9% w skali globalnej, a
liczba abonamentów cyfrowych wzrosła o 27%. (29).

mln USD

Zmiana struktury przychodów

prognoza
Nakład drukowany

Nakład cyfrowy

Reklama drukowana

Reklama cyfrowa

Źródło: analiza WPT w oparciu o dane historyczne, Zenith (nakłady na reklamy) i badanie WPT Outlook. Dane dotyczą wyłącznie publikacji dzienników.

Wykres WAN-IFRA dotyczący zmiany struktury przychodów

Źródło: WAN-IFRA

(28) - Dla przykładu, The Guardian wygenerował w 2020 r. 56% przychodów z działalności cyfrowej:
https://uploads.guim.co.uk/2020/07/15/1._GMG_Financial_Statements_2020_FINAL pdf.pdf. W 2016 r. brytyjski
Independent przestał ukazywać się drukiem i przeniósł się całkowicie do internetu.
(29) - https://wan-ifra.org/insight/world-press-trends-2020-2021
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Abonament cyfrowy stał się popularnym modelem wzrostu, ale w przypadku większości
wydawców nie jest w stanie zastąpić przychodów z reklam. W tym samym raporcie WANIFRA podkreślono, że 31% wiodących marek informacyjnych uważa spadek przychodów
z reklam za największe ryzyko dla swoich przedsiębiorstw, a badanie przeprowadzone
w 2017 r. przez GfK wykazało, że 68% europejskich internautów nigdy nie zapłaciłoby
za treści informacyjne online (30). Przyjęcie modelu abonamentowego bez reklam może
doprowadzić do spadku jakości bezpłatnych informacji - ostrzega Komisja Kultury i
Edukacji Parlamentu Europejskiego (31).
Reklama finansuje bezpłatne źródła internetowe. Targetowanie jest niezbędne, by
zwiększyć przychody z reklam. W 2017 r. 66% przychodów z reklamy cyfrowej w Europie
wykorzystywało ukierunkowywanie behawioralne – podzbiór ogólnych metod
targetowania, a za targetowane w ten sposób reklamy reklamodawcy płacą średnio 2,68
razy więcej (32). Analogicznie, według innego badania reklama pozbawiona jakiejkolwiek
formy personalizacji „od użytkowników opt-out” powoduje spadek przychodów
wydawców o 40,3% (33).
UE sama twierdzi, że różnorodność kulturowa jest podstawową siłą europejskiego
krajobrazu medialnego. Unia zainwestowała 4 mln EUR w pilotażowy projekt
personalizacji treści, aby zachować ją w świecie cyfrowym w celu „lepszego dostarczania
wiadomości, opinii i [sic] informacji w odpowiednim formacie, w odpowiednim czasie i
lepiej dostosowanych kontekstowo do konsumenta mediów (34). Jest to politycznie
niekontrowersyjne – wystarczy zwrócić uwagę na pozytywny odbiór terminu
„personalizacja” w porównaniu z „ukierunkowaniem” czy „targetowaniem”.
Różnorodność ta musi jednak opierać się na stabilnej podstawie gospodarczej.
Paradoksalnym wydaje się oderwanie personalizacji treści od personalizacji reklamy –
obie idą w parze ze sobą.
Ogólny zakaz reklamy ukierunkowanej – niezależnie od stosowanego podejścia – nie
tylko pozbawiłby wydawców kluczowych źródeł przychodów w procesie wdrażania
cyfrowych modelów biznesowych. Utrudniłby również możliwość zrównoważonej
realizacji deklarowanej strategii medialnej UE w zakresie spersonalizowanych treści. Na
koniec wreszcie stworzyłby w europejskiej sferze publicznej sztuczną barierę pomiędzy
obywatelami, którzy mają środki, aby płacić za wiadomości wysokiej jakości, a tymi,
którzy ich nie mają.
Wydawcy mają dziś wyjątkową okazję, by obrać kurs na wzrost przychodów z
działalności cyfrowej. Cały system targetowania w reklamie cyfrowej jest obecnie
przekształcany na potrzeby otoczenia kulturowego, społecznego i politycznego, w
którym priorytetem jest prywatność i zgoda użytkownika.
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)

- https://datadrivenadvertising.eu/latest-research/
-https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690873/IPOL_STU(2021)690873_EN.pdf
- "https://www.networkadvertising.org/pdfs/Beales NAI Study.pdf
- https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract id=3020503
- https://cordis.europa.eu/project/id/761488
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Jako że dane osobowe osób prywatnych są rozpowszechniane w coraz mniejszym
stopniu i możliwe staje się indywidualne dopasowywanie reklam bez nich, wydawcy mają
również możliwość wykorzystania bezpośrednich relacji z czytelnikami na nowe
sposoby, co zwiększa ich konkurencyjność. Odbiorcy obdarzają wydawców kapitałem
zaufania, a ci – jeżeli mogą zainwestować w narzędzia technologiczne i targetowanie,
aby dostosowywać przekaz reklamowy do odbiorców – będą w stanie przekuć go na
lepszą obsługę i spersonalizowane treści, generując jednocześnie dodatkowe przychody
(35).

Co ważne, wydawcy zaczęli gromadzić własne dane (first party data) od odbiorców,
którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych, aby podzielić konsumentów na
indywidualnie dostosowane segmenty i połączyć dane o odbiorcach z treściami
redakcyjnymi. Dzięki temu mogą sprzedawać indywidualnie dopasowane reklamy po
wyższych stawkach. Dla przykładu, opisane powyżej podejście doprowadziło do ponad
dwukrotnego wzrostu stawek reklamowych stosowanych przez Immediate Media –
właściciela platform tematycznych, w tym BBC Good Food i Radio Times (36).
Nie są to sukcesy jednostkowe, tylko osiągnięcia wynikające z szeroko zakrojonej
współpracy w całym europejskim sektorze mediów. Europejskie przedsiębiorstwa
medialne łączą siły, tworząc sojusze i partnerstwa, by tworzyć innowacyjne technologie,
a co za tym idzie realizować lepszą, ukierunkowaną reklamę na większą skalę i
przyciągać wyższe budżety reklamowe, jak to miało miejsce w przypadku jak Ozone w
Wielkiej Brytanii, NetID w Niemczech, Nonio w Portugalii i PassMedia we Francji.
Europejski przemysł medialny i reklamowy jest światowym pionierem w łączeniu
potencjału indywidualnie ukierunkowanych reklam z kładzeniem nacisku na prywatność
użytkownika. Większość wydawców w Europie stosuje obecnie tzw. identyfikatory firstparty, wyprzedzając tym samym USA.
Te bariery dla innowacji wykraczają poza branżę mediów informacyjnych. Nadawcy
europejscy wyznaczają trendy w zakresie produkcji i rozpowszechniania europejskich
treści. Nie są jednak odporni na przyspieszenie rozwoju cyfrowego i coraz częściej
konkurują o czas oglądania i przychody z reklam z internetowymi platformami wideo.
Europejscy nadawcy uruchomili własne platformy streamingowe, aby wykorzystać tę
zmianę w modelu reklamowym, i wprowadzili istotne innowacje techniczne, by
dostarczać odpowiednie reklamy na różne urządzenia.

(35) - https://www.adexchanger.com/the-sell-sider/how-publishers-can-win-back-ad-revenue-from-big-tech/
(36) - https://www.raconteur.net/marketing/b2c-marketing/first-party-pubiishers/
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Domeny z identyfikatorami first party

Dania

Zjednoczone
Królestwo

Hiszpania

Francja

Niemcy

Włochy

Niderlandy

Norwegia

Szwecja

USA

Polska

Odsetek domen, które nadają identyfikator first party w części ruchu
(uwzględnione domeny stanowią 80% nakładów Adform)

Źródło: Adform, wartości procentowe oparte na największych domenach Adform, które
stanowią 80% łącznych wydatków na reklamę.

Przychody z reklam netto, mld EUR

Francja

Telewizja liniowa

Niemcy

Telewizja cyfrowa

Telewizja liniowa

Telewizja cyfrowa

Źródło: Magna Global
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Od zarania telewizji komercyjnej wszystkie reklamy zawsze kierowane były do
konkretnych grup i odbiorców. Tymczasem jednak nadejście innowacji opartych na
danych, których kluczowym komponentem są technologie umożliwiające targetowanie,
zmienia krajobraz konkurencyjny i rodzi pytania o możliwe drogi rozwoju europejskich
przedsiębiorstw medialnych. W Niderlandach RTL i Talpa rozważają fuzję w celu
stworzenia krajowego potentata w segmencie telewizji, radia, prasy i mediów
cyfrowych (37). We Francji TF1 i M6 ogłosiły połączenie sił i stworzenie krajowego
czempiona(38). W obu tych przypadkach zapewnienie europejskiej niezależności i
wspieranie tworzenia lokalnych treści były kluczowymi czynnikami rozwoju
finansowanych z reklam ofert wieloekranowych, które łączą segment telewizji i
cyfrowego wideo. U podstaw tego posunięcia leży świadomość, że innowacje
gospodarcze wspierają żywotność kultury.
Tocząca się obecnie gorąca dyskusja na temat zakazu targetowania ujawnia paradoks
innowacyjności mediów w UE. Komisja Europejska uznaje potrzebę resetu
europejskiego sektora medialnego poprzez wprowadzanie bazujących na danych
innowacji i ogłasza szereg przetargów, takich jak „Europejska platforma cyfrowa
dostawców treści wysokiej jakości” (39). Powszechny zakaz reklamy ukierunkowanej
mógłby wywrzeć pośrednio efekt na innowacje oparte na danych w szerszym zakresie
i ostatecznie podważyć cele polityki UE w zakresie wzmocnienia europejskiego
ekosystemu mediów.

(37) - https://www.rtlgroup.com/en/press releases/2021/rtl-group-and-talpa-network-to.cfm
(38) - https://www.hollywoodreporter.com/business/business-news/tf1-m6-merger-to-form-french-tv-giant-1234954929/
(39) - https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/funding/digital-european-platform-quality-content-providers-pilot-project-20192020
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Obranie lepszego kursu
Reklama ukierunkowana to coś więcej niż tylko biznes. Wspiera ona pluralizm mediów,
zapewnia istotne wsparcie dla MŚP jako kręgosłupa europejskiej gospodarki, jest
spleciona z promocją i ochroną europejskiej kultury i napędza wzrost europejskich
czempionów.
Zbyt często termin ten jest w debatach ideologicznych stosowany instrumentalnie.
Łatwym celem jest choćby z racji przypisanej mu nazwy. Gdyby decydenci przyjęli
zamiast niego określenie „reklama spersonalizowana” czy „istotna”, cała debata
mogłaby wyglądać zupełnie inaczej.
Reklama, jak każda branża, musi ewoluować, aby sposób jej działania był nie tylko
zgodny z przepisami, ale także odzwierciedlał zmieniające się wartości społeczne i
normy kulturowe. Potrzebne są naciski i pomysły zarówno z zewnątrz, jak i z wewnątrz
branży, bo to na ich podstawie tworzy się obecnie na nowo techniczny fundament
targetowania w świecie, w którym priorytetem jest prywatność. Tymczasem zakaz
reklamy ukierunkowanej byłby reakcją impulsywną o poważnych skutkach ubocznych,
które znacznie przewyższają krótkoterminowe zwycięstwo polityczne.
Zamiast niego potrzebujemy konstruktywnej debaty, w jaki sposób można najlepiej
połączyć korzyści płynące z wykorzystującej dane reklamy ukierunkowanej z
wartościami społecznymi i normami kulturowymi, które pozwalają Europie wspierać
dobrobyt w dłuższym horyzoncie czasowym. Debata ta dotyczy jedynie reklamy
wyłącznie na pierwszy rzut oka. W rzeczywistości dotyczyć będzie wszystkich branż.
Sektor reklamowy pełni rolę pionierską, ponieważ jako pierwsza spośród dużych branż
opracował i wdrożył rozwiązania pozwalające na wykorzystywanie danych przy
jednoczesnym zachowaniu prywatności i innych wartości kulturowych. Wsparcie
rozwoju i krytyczna analiza tych rozwiązań jest znacznie bardziej konstruktywna niż
impulsywne nawoływanie do wprowadzenia zakazów. Ewolucja reklamy i jej podejścia
do targetowania może posłużyć jako wzorzec dla innych branż i grup społecznych w
ich cyfrowej transformacji.
W zaskakującym zwrocie globalnej dyplomacji wiele innowacji w zakresie reklamy
ukierunkowanej powstało w Europie lub pod wpływem europejskich paradygmatów
regulacyjnych lub kulturowych. To dobra sytuacja, która pozwala konstruktywnie
kształtować gospodarkę cyfrową w sensie globalnym.
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