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Jak mierzymy content marketing?
Podsumowanie wyników badań 2021
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Przedmowa

Oddajemy w Wasze ręce pierwsze na polskim 
rynku badanie opinii ekspertów marketingu 
internetowego dotyczące mierzenia content 
marketingu.

To jeden z efektów ostatnich kilku miesięcy 
pracy Stowarzyszenia Content Marketing 
Polska, którego misją jest wspieranie 
i rozpowszechnianie dobrych praktyk 
w dziedzinie content marketingu. Tym razem 
sprawdzamy, jak polskie działy marketingu 
i agencje podchodzą do mierzenia contentu.

Zostało opracowane z myślą o działach 
marketingu, agencjach digital i wydawcach 
on-line. Ma wskazać, w jaki sposób warto 
mierzyć efekty działań polegających na 
tworzeniu i publikowaniu jakościowych 
treści. Za dynamicznym rozwojem rynku 
content marketingu muszą podążać techniki 
badawcze, które w jak najdokładniejszy 
sposób umożliwiają mierzenie zachowania 
użytkowników na stronie. Zakres wielu 
różnych zachowań użytkowników na treściach 
powoduje, że potencjał badawczy jest ogromny. 
Dlatego pytamy ekspertów o najpopularniejsze 
sposoby analizowania stron. Z wyników 
badania może skorzystać zarówno ekspert 
od content marketingu, jak również bloger 
czy właściciel małej strony www.

Dla kogo jest badanie?

Badanie przygotowano dla osób 
zainteresowanych śledzeniem rozwoju rynku 
content marketingu w Polsce. 
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Informacje o badaniu

Badanie przeprowadzono w okresie 
od 1.08.2021 do 15.09.2021. Udział wzięło 
w nim 153 ekspertów marketingu 
internetowego. 

Celem badania było zmierzenie wśród 
przedstawicieli marketingu w Polsce poziomu 
wykorzystania różnych technik badawczych 
stosowanych w analizie contentu.

Ankieta składała się z 6 pytań, z których 
3 były pytaniami wielokrotnego wyboru. 

Realizacją badania zajęła się firma iSlay 
Sp. z. o.o., wykorzystując platformę 
surveymonkey.com

Co nowego 
w badaniu 
contentu?

Badanie przeprowadzone przez 
Stowarzyszenie Content Marketing Polska, 
przy honorowym patronacie IAB Polska, 
potwierdza pozytywny trend wśród działów 
marketingu odnoszący się do używania 
analityki w content marketingu.

Jeszcze na początku tego roku 
międzynarodowe badanie przeprowadzone 
przez International Content Marketing Forum 
(z udziałem i przy wsparciu SCMP), ujawniło, 
że wśród działów marketingu, posiadanie 
systemu badającego skuteczność content 
marketingu nie jest uznawane za niezbędne.

https://socialpress.pl/2021/02/content-marketing-w-polsce-i-europie-badania-icmf-ujawnia-budzety
https://socialpress.pl/2021/02/content-marketing-w-polsce-i-europie-badania-icmf-ujawnia-budzety


W odpowiedzi na pytanie: „Czy posiadasz 
system do mierzenia wpływu działań content 
marketingowych na komunikację” liderem 
byli Niemcy, gdzie aż 69% badanych 
zadeklarowało, że system do badania content 
marketingu jest im niezbędny. W Polsce tylko 
41% respondentów odpowiedziało pozytywnie 
na to pytanie.

W najnowszym badaniu Stowarzyszenia 
Content Marketing Polska – przeprowadzonym 
na przełomie sierpnia i września 2021 
– wyraźnie widać wzrost potrzeby badania 
contentu w stosunku do zeszłego roku. 

Wiadomo, że każde z badań było prowadzone 
na innej próbie, toteż nie można bezpośrednio 
porównywać ich wyników. Niezależnie 
jednak od innej bazy respondentów, na której 
przeprowadzono sondę, znaczna większość 
działów marketingu deklaruje, że posiada 
system do badania treści internetowych. 

Czy posiada Pani/Pan system analityczny 
do mierzenia treści na stronie www?

Dalej w ankiecie badano, jakie wskaźniki 
stosuje się najczęściej do mierzenia poziomu 
zaangażowania użytkowników w czytanie 
treści na stronie. Pomimo że zaangażowanie 
jest nieprecyzyjną miarą, wykorzystuje się 
je do oceny inwestycji w content. 

Niestety na rynku nie funkcjonuje jedna 
definicja zaangażowania i w zależności 
od firmy – zaangażowaniem może być czas 
spędzony, liczba udostępnień lub inne dane 
o zachowaniu użytkowników w Internecie.

Większość badanych – 76% deklaruje, 
że posiada system analityczny do mierzenia 
treści na stronie. 



Odsłony i czas jako 
najpopularniejsze 
wskaźniki

W pytaniu przedstawiono respondentom listę 
popularnych wskaźników takich, jak liczba 
odsłon i czas. Zestawiono je ze wskaźnikami, 
które stosuje się w badaniach od niedawna 
jak np. głębokość scrollowania czy liczba 
udostępnień.

Jak bada Pani/Pan zaangażowanie użytkowników 
na stronie www?



Wyniki badania pokazały, 
że najpopularniejszymi sposobami pomiaru 
zaangażowania są czas spędzony 
na stronie oraz liczba odsłon. Ponad 78% 
ankietowanych wybrało te dwa wskaźniki. 

Połowa badanych wykorzystuje do badania 
zaangażowania użytkowników również 
liczbę reakcji i komentarzy, czyli miary stricte 
związane ze sferą social media. 46% ocenia 
poziom zaangażowania użytkownika 
na stronie, na podstawie liczby udostępnień. 

Warto zwrócić uwagę, że coraz 
popularniejszym wskaźnikiem używanym 
do pomiaru zaangażowania jest głębokość 
scrollowania, która oznacza poziom na 
stronie internetowej, do którego dotarli 
czytelnicy. 
Ten wskaźnik pokazuje faktyczne 
zaangażowanie użytkowników w czytane 
treści. Badanie głębokości scrollowania strony 
deklaruje 40% ekspertów marketingu 
w Polsce. Można zaobserwować szybki 
wzrost popularności tego wskaźnika.

Jeszcze mało docenianą miarą badawczą 
jest prędkość scrollowania. Niestety tylko 
17% ankietowanych deklaruje, że bada ten 
wskaźnik. To mniej niż połowa z respondentów 
badających już głębokość scrollowania. 
Pozytywną informacją jest sam fakt, 
że w polskich działaniach marketingu bada się 
prędkość scrollowania strony coraz częściej. 
Jest to jednak wskaźnik jeszcze stosunkowo 
mało spopularyzowany. Ponieważ scrollowanie 
jest jedną z kluczowych aktywności czytelnika 
w Internecie, wskaźnik ten będzie nabierał 
coraz większego znaczenia w badaniach.

Z odpowiedzi wynika, że prawie 
80% respondentów, chcąc ocenić 
zaangażowanie czytelnika na stronie, 
bada jedynie czy odwiedził stronę 
oraz ile czasu miał otwartą zakładkę 
w przeglądarce. Natomiast zbyt często pomija 
się miary obrazujące możliwe zachowanie tego 
użytkownika w czasie sesji internetowej, 
tak jak np. scrollowanie lub udostępnianie 
treści w komunikatorach i social media.

Widać także, że blisko połowa ankietowanych 
(45%), ocenia zaangażowanie użytkownika 
po tym, czy ich strona żyje w wiadomościach, 
które wymieniają między sobą użytkownicy 
komunikatorów, e-mail i social media.

Przykład badania głębokości 
scrollowania strony www

            Głębokość scrollowania to jeden 
z poziomów strony, do którego docierają 
użytkownicy w czasie wizyty na witrynie www. 
W zależności od użytej technologii analitycznej 
liczba mierzonych poziomów może wahać się 
od 4 do 10.

Źródło: Leksykon: Pomiar efektywności komunikacji cyfrowej 
https://www.iab.org.pl/tag/leksykon/

      Udostępnianie treści w Internecie może 
się odbywać na różne sposoby. Najstarszym 
kanałem udostępnień jest e-mail, później 
powstały kanały IRC oraz komunikatory 
i w końcu social media. Treści internetowe 
można udostępniać obecnie w wiadomościach 
prywatnych oraz na kanałach publicznych.

https://www.iab.org.pl/tag/leksykon/


Komunikatory 
mało zbadane

W ankiecie pytano również, czy respondenci 
badają sposoby udostępniania treści swoich 
stron www w komunikatorach, wiadomościach 
e-mail oraz w social media. Mimo iż prawie 
65% odpowiedzi było pozytywnych, to przy 
precyzyjniejszym pytaniu o badane kanały 
udostępnienia, wyraźnie widać, że bada się 
głównie udostępnienia w social media 95%. 

Czy bada Pani/Pan sposoby udostępniania treści strony 
w kanałach publicznych i prywatnych? 

(social media, komunikatory, e-mail)

Kluczowy kanał dla przesyłania linków między 
użytkownikami, czyli komunikatory bada 
jedynie 9% ankietowanych. Pocieszającą 
informacją jest fakt, że 46% respondentów 
mierzy udostępnianie za pomocą e-maila. 
Widać, że to ciągle żywy i ważny kanał 
dystrybucji informacji pomiędzy użytkownikami.

Udostępnianie treści jest kluczowym 
czynnikiem wpływającym na budowanie 
zasięgu publikacji. Jego badanie jest bardzo 
istotne i nabiera coraz większego znaczenia 
dla oceny efektów działań marketingowych.

Miary takie jak udostępnianie, reakcje 
i komentarze opisują istotne zachowania osoby 
odwiedzającej stronę internetową, jednak 
według deklaracji respondentów badania 
– tego faktu zdaje się ciągle nie doceniać duża 
część rynku.



Jakie kanały udostępnienia treści są badane 
dla strony www?

Sztuczny ruch – 
zły, czy dobry?

Istotnym zagadnieniem poruszanym 
w ankiecie jest badanie poziomu 
sztucznego ruchu na stronie. Temat ten 
jest często poruszany w kontekście 
wyświetleń reklamy. Sztuczny ruch jest 
powszechnie uznawany za czynnik mający 
negatywny wpływ na kampanie reklamowe.

Z punktu widzenia content marketingu 
sytuacja jest zupełnie odwrotna. Sztuczny 
ruch generowany przez tzw. crawler, 
a w szczególności wszelkiego typu Googleboty, 
jest pożądanym zjawiskiem na stronie 
internetowej. 



Im atrakcyjniejsza jest dana strona 
dla wyszukiwarki, tym częściej będzie ją 
odwiedzał crawler. Monitoring aktywności 
botów jest zatem jedną z podstawowych 
informacji o kondycji strony, którą musi 
posiadać marketing. 

Wobec tego spytano respondentów, 
czy badają poziom sztucznego ruchu 
na swoich stronach. W większości 
przypadków odpowiedzi były negatywne 
– 66% ankietowanych nie bada 
występowania crawlerów i botów 
odwiedzających ich strony. 

Googleboty bezustannie przeczesują 
sieć i sprawdzają witryny w poszukiwaniu 
wartościowych treści. Crawl budget, 
czyli budżet indeksowania, mówi 
o tym, jak chętnie boty odwiedzają 
Twoją witrynę. Tworząc dobrej jakości 
content i pozyskując wartościowe 
linki powiększasz ten budżet, co 
przekłada się na lepszą widoczność 
strony w wyszukiwarce.

To zaskakująco wysoki procent braku 
świadomości tego zagadnienia, patrząc 
na wagę, jaką mają boty w pozyskiwaniu 
ruchu na stronę. Bez odwiedzin automatów 
indeksujących treść, strona nie pojawiłaby 
się w wyszukiwarce. Informacja o tym, 
czy crawlery przychodzą na naszą stronę, 
jest kluczowa do zarządzania contentem, 
jednak słabo uświadomiona w działach 
marketingu odpowiedzialnych za to 
zarządzanie. Tylko 34% ankietowanych 
zadeklarowała badanie sztucznego ruchu 
na stronie.

Czy bada Pani/Pan poziom sztucznego ruchu na stronie? 
(Boty, Crawlery)

Crawler – robot indeksujący, 
program zbierający informacje 
o strukturze, stronach 
i treściach znajdujących się 
w Internecie.



Badanie błędów

Badania przeprowadzone przez firmę iSlay 
na ponad 2 milionach adresów URL, 
wykazało, że podczas realizacji planów 
marketingowych w Internecie powstaje 
wiele domen, witryn, podstron i formularzy 
zawierających błędy. W 60 przypadkach 
na 100 zidentyfikowano problem ze stroną, 
polegający np. na braku treści, braku strony – 

błąd 404 lub innych błędach, uniemożliwiających 
skorzystanie ze strony. W ankiecie badawczej 
zapytano ekspertów o sprawdzanie stron pod 
kątem występowania błędów.

48% badanych zajmujących się marketingiem 
internetowym nie bada błędów na 
zarządzanych przez siebie stronach.

Czy bada Pani/Pan treści strony 
pod kątem błędów i jakich?



Pomijanie problemu stron 404 lub stron bez 
treści może doprowadzić do utraty klientów. 
Szczególnie wrażliwy na błędy 404 jest 
content w sklepach internetowych. Jeśli 
użytkownik nie znajdzie strony – kolejny 
sklep jest o dwa kliknięcia dalej. 

Spośród respondentów, badających 
występowanie błędów, najczęściej, 
bo w 48% przypadków zaznaczono błędy 404. 

Błąd 404 świadczy o odwołaniu do nieistniejącej lokalizacji bądź pliku, 
co najczęściej oznacza, że nie ma takiej strony pod żądanym adresem. 
Często występuje, kiedy po zakończonej akcji marketingowej link 
do strony dalej dostępny jest np. w social media, a sama strona została 
zlikwidowana.

Błąd 
404 

Strony nie znaleziono

Tylko około 34% respondentów deklarowało 
sprawdzanie strony pod kątem braku treści, 
a jeszcze mniej (33%) bada występowanie 
innych błędów, np. nieładujących się zdjęć. 
Schemat odpowiedzi wskazuje na dużą 
świadomość występowania błędów 404 
oraz dostęp do narzędzi umożliwiających 
takie badania. Natomiast niedocenione są 
inne błędy mające wpływ na funkcjonowanie 
strony.



Podsumowanie

Marketing chce badać swoje treści. 
Wie, że content to inwestycja 
długoterminowa, a według większości 
dostępnych badań jej udział w budżetach 
firm rośnie z roku na rok. Zwiększa się 
zainteresowanie badaniem scrollowania, 
które pomaga w ocenie, czy strony 
faktycznie są czytane.

Marki widzą, że oprócz tworzenia treści 
stricte pod wyszukiwarki, muszą również 
zadbać, żeby informacja o ich produktach 
żyła w komunikatorach i social media. 
Poprawia się jakość treści tworzonych na 
potrzeby content marketingu. Zarówno marki, 
wydawcy jak i agencje profesjonalizują swoje 
działania między innymi dzięki zapewnieniu 
odpowiedniej analityki content marketingu.

Tomasz Wileński 
CEO iSlay, 
Członek Stowarzyszenia 
Content Marketing Polska
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