
Poradnik reklamy 
wideo online



Spis treści
Podział, typy i formaty reklamy wideo online
Michał Jeziółkowski, Rafał Jung

Programmatic Video
Małgorzata Kmieciak

Multiscreening w synergii mediowej 
Małgorzata Madej, Lucyna Koba, Jarek Rawicki

Addressable TV
Michał Buszko, Małgorzata Kmieciak

Segmentacja rynku wideo online 
Marcin Kozera

Standardy i ograniczenia techniczne
Rafał Jung

Wskaźniki jakościowe, pomiar  
i modele rozliczeniowe 
Rafał Jung

Reklama content marketingowa 
Magda Patorska, Paulina Żurkowska

Ramy regulacyjne sektora wideo online 
Teresa Wierzbowska

„Case Study – Jaguar F-Pace” 
Magda Patorska, Paulina Żurkowska

2

redakcja: Rafał Jung
skład: Wojciech Hencel 
– Polska Press

4

12

18

22

35

42

50

56

62

68



3

Wstęp
Film to fascynująca technologia, która już od początków powsta-

nia budziła niezwykłe emocje. Spełniała rolę rozrywkową, infor-

macyjną, badawczą czy dokumentalną. Jak żadna inna znana nam 

technika jest w stanie połączyć przekaz informacyjny z ładun-

kiem emocjonalnym. Podobnie jest z reklamą wideo, która mimo 

swego celu, dzięki formie i pracy twórców potrafi rozbawiać do 

łez, wywołać płacz, strach czy radość widzów. Reklama wideo, 

a w szczególności ta najnowsza, to już nie tylko krótkie i treściwe 

przekazy reklamowe, ale coraz częściej ciekawe historie, wartoś-

ciowe porady, ale także emocje, które ukryte są pod płaszczem 

skojarzeń i sugestii.

Poniższy poradnik reklamy wideo online nie stanowi kompen-

dium wiedzy o wideo online. Jest to, bowiem dziedzina tak rozle-

gła, iż próba zebrania jej w krótkim poradniku spisana byłaby na 

oczywistą porażkę. Niemniej jednak jest to bardzo duża dawka 

wiedzy, która będzie pomocna zarówno dla poczatkujących oraz 

jako poszerzenie i uszeregowanie wiedzy dla osób obeznanych 

już z tą tematyką. Stanowi on zbiór wiedzy wypracowanej przez 

wieloletnich specjalistów z tej dziedziny reklamy.

Serdecznie i z czystym sumieniem polecamy ją wszystkim chcą-

cym poszerzyć swoją wiedze z dziedziny reklamy wideo online.

Grupa Robocza Audiowideo

Kulisy produkcji  
– Studio programu Plotkersi
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Podział, typy i formaty 
reklamy wideo online

Michał Jeziółkowski, Rafał Jung

Myśląc o reklamie wideo online już na samym początku, przy 

próbie stworzenia klarownej definicji napotykamy na dylemat 

związany z uznaniem, które formaty możemy zaliczyć do tej kate-

gorii reklamowej. Część osób zajmująca się wideo marketingiem 

będzie optować za tym, że są to wszystkie reklamy zawierające 

spot wideo. Inna szkoła to zaklasyfikowanie także wszelkiego 

rodzaju reklam towarzyszących głównemu materiałowi wideo. 

W tym drugim szerszym wariancie uznaje się, że reklamą wideo 

są wszelkie formy reklamy w internecie, wykorzystujące mate-

riały wideo, zarówno te mające formę spotów reklamowych, jak 

również te statyczne – towarzyszące i powiązane z materiałami 

wideo. W szerokim ujęciu do reklamy wideo zalicza się także 

reklamę contentową, umieszczaną w materiałach wideo i powią-

zaną z nimi. Jednak w przypadku reklamy contentowej, branded 

content i product placement, z punktu widzenia technologiczne-

go, nie stanowią one osobnego formatu.

Jako pierwszy z modeli podziału formatów reklamy wideo online 

wskazać możemy na model opierający się o sposób konsumpcji 

treści przez użytkownika a chodzi tutaj o podział na reklamę 
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linearną i nielinearną. Bazując na standardach i definicjach IAB 

możemy przyjąć, że reklama linearna to taka, która powoduje 

wstrzymanie emisji głównego materiału wideo. Wśród reklam 

tego typu warto głównie wymienić 3 główne typy: pre-roll, mid-

-roll, post-roll. Sama nazwa rozróżniająca modele reklamowe 

bierze się od modelu konsumpcji, który stanowi niejako nieprze-

rwaną linię: oglądamy wideo – widzimy reklamę – dalej oglądamy 

wideo. Jest to oczywiście koncept teoretyczny. Reklama nieli-

nearna z kolei to odwrotność wskazanego wyżej modelu kon-

sumpcji, w jej ramach to użytkownik sam decyduje, co konsumuje 

i odnosi się to także do reklam.

Reklamy zajmujące boks reklamowy (linearne): za takie należy 

uznać reklamy tekstowe, graficzne lub kreacje multimedialne 

wyświetlane zazwyczaj przed materiałem wideo albo po jego 

wstrzymaniu lub zakończeniu. Użytkownicy muszą zamknąć 

reklamę, by dalej oglądać film, przejść do następnego filmu itd. 

Jeden z podziałów reklamy linearnej możmy odnależć m.in. 

w standardach Google. Wyróżnia się tam:

Formy standardowe: niemożliwe do pominięcia reklamy wideo, 

które mogą się wyświetlać w boksach reklamowych przed fil-

mem, w trakcie filmu lub po jego zakończeniu.

TrueView (nazwa własna): reklamy wideo, które użytkowni-

cy mogą pominąć. Reklamy TrueView można wyświetlać przed 

filmem lub w trakcie filmu, jeśli łączny czas trwania treści wideo 

przekracza łączny czas trwania reklam wideo.

Formy nielinearne z kolei to takie, które nie przerywają ogląda-

nia treści wideo, pokrywają się one z wyświetlanymi treściami 

a przekaz reklamowy pojawia się wraz z głównym materiałem. 

Przykładem reklamy nielinearnej może być np. format overlay 

wyświetlający się nad oknem playera wideo.

Inną podstawą do podziału formatów reklamowych wideo on-

line jest miejsce jej wyświetlania, jej otoczenie oraz moment 

jej emisji.

W ramach tego podziału wyróżnić można kilka podstawowych 

typów reklamy wideo online wśród nich wyróżnić można:

 y Reklamę In-stream, którą można dalej podzielić na:

– reklamy linearne

– reklamy nielinearne

– reklamy towarzyszące

Kulisy produkcji – zdjęcia  
w studiu vivi mediaPPG  
(Polska Press)
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 y Reklamę In-banner (Rich media. Video ad)

 y Reklamę Out-stream

 y Reklamę In-text (Aktualnie już nie używaną)

Trzeba jednocześnie pamiętać iż podział ten wyróżnia formaty 

reklamy a nie jej formy, typy czy też modele zakupowe.

Podstawą do podziału formatów reklamowych wideo online jest 

miejsce jej wyświetlania – jej otoczenie oraz moment jej emisji. 

Warto jednocześnie wskazać na bardziej podstawowy podział 

formatów, a mianowicie na formaty typu push i pull. Dzieląc 

powyższe formaty według sposobu zainicjowania reklamy moż-

na zaliczyć formy typu in-banner do reklam typu push(reklama 

inicjowana jest automatycznie). Natomiast formy typu in-stream 

i poniekąd in-text stanowią reklamy typu pull – w których to ele-

mentem inicjującym reklamę są działania użytkownika.

  Formaty wideo in-stream
Formaty reklamowe in-stream są aktualnie najbardziej znanymi 

i najszybciej rozpoznawalnymi w obrębie reklamy wideo online. 

Formaty te charakteryzuje to, iż są one wyświetlane w połącze-

niu z treścią główną, jaką zazwyczaj stanowi spot wideo. Typo-

wym przykładem takiej obecności jest emisja reklamy w formie 

spotu poprzedzająca emisję właściwego materiału wideo. Tego 

typu format nazywamy pre-rollem. Aktualnie jest to najbardziej 

rozpowszechniony i dający bardzo dobre wyniki format reklamy 

wideo online.

W ramach reklamy in-stream wyróżniamy 2 podstawowe typy 

formatów: linearne i nielinearne.

Reklamy linearne powodują wstrzymanie emisji materiału 

głównego (zwykle spotu wideo) wpisują się one niejako w ti-

meline tegoż materiału. Wśród tych reklam należy wymienić 3 

podstawowe formaty: pre-roll, mid-roll i post-roll. Wspomniany 

wcześniej pre-roll to reklama w formie spotu wideo poprzedza-

jąca wyświetlenie materiału głównego, np. filmu czy treści audio. 

Kolejną reklamą tego typu jest mid-roll – czyli reklama w formie 

spotu wideo wyświetlenia w trakcie emisji materiału głównego 

– jednocześnie go wstrzymująca. Natomiast na końcu materiału 

głównego zobaczyć możemy post-rolla, formę mniej popularną 

i zazwyczaj oferującą słabsze wyniki od wymienionych powyżej.
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Formaty reklamowe typu pre-roll, mid-roll i post-roll mogą być 

dodatkowo wzbogacone o dodatkowe funkcjonalności dając 

użytkownikowi możliwość różnorakich interakcji. Tego typu 

formaty określamy mianem interaktywnych, wśród nich najpopu-

larniejszym jest pre-roll interaktywny wzbogacony np. o dodat-

kowe przyciski, panele, plansze czy informacje tekstowe.

Warto tutaj także wspomnieć o dodatkowych możliwych sposo-

bach wyświetlania powyższych formatów. Jednym z nich jest gru-

powanie reklam w tzw. bloki reklamowe (zazwyczaj wykorzy-

stywane w przypadku długich materiałów prowadzących(filmy, 

seriale etc.), które to agregują w sobie emitowane pod rząd kilka 

spotów reklamowych.

Kolejnym sposobem emisji wyżej wymienionych formatów in-

-stream’owych jest forma pomijalna. Tego rodzaju emisja po-

zwala użytkownikowi na pominięcie oglądania większości spotu 

reklamowego. Dzięki temu zainteresowany użytkownik reklamę 

ogląda, zirytowany – pomija. Model ten jest bardziej przyjazny 

dla użytkownika, ale jednocześnie dla swojej skuteczności wyma-

Przykład nielinearnej reklamy 
wideo in-stream: overlay.  
Serwis Youtube.pl

Przykład linearnej reklamy 
wideo in-stream: pre-roll. 
Wiadomosci.wp.pl
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ga od reklamodawcy tworzenia materiału reklamowego angażu-

jącego – dowcipnego czy tez użytecznego.

Reklamy nielinearne in-stream zazwyczaj nie zawierają w sobie 

spotu wideo. Ich cechą charakterystyczną jest bowiem to, iż wy-

świetlają się niezależnie od materiału prowadzącego. Do reklam 

tego typu możemy zaliczyć m.in.: branding playera, reklamy 

towarzyszące (companion ads), overlay.

Najbardziej rozpowszechnionym formatem jest overlay, w tym 

przypadku mamy do czynienia zwykle z reklamową grafiką/plan-

szą (np. w formie interaktywnej) itp. przysłaniającą część mate-

riału wideo. Można, więc uznać, iż jest to również swego rodzaju 

reklama layerowa. Zazwyczaj format ten przysłania maksymalnie 

30% kontentu i jest wyświetlany w momencie rozpoczęcia emisji 

materiału prowadzącego lub w czasie jego emisji np. od 3 sekun-

dy itp.

Innym przykładem formatów nielinearnych są companion ads, 

czyli reklamy towarzyszące. Mają one zwykle formę typowych 

banerów, np. rectangle, billboard itp. umieszczonych w bezpo-

średniej bliskości playera. Cechą, która wyróżnia te formaty, od 

standardowych reklam displayowych, jest ich powiązanie z rekla-

mą linearną wyświetlaną w ramach pleyera.

Kolejnym przykładem są brandingi playera. Mogą one przy-

bierać rozmaitą postać, najczęściej mają one charakter reklamy 

graficznej okalającej player w ramach którego wyświetlany jest 

materiał główny. Mogą jednak mieć inny charakter, np baneru czy 

też belki graficznej wyświetlanej pod lub nad playerem. Tego typu 

reklama w przeciwieństwie do reklam towarzyszących nie musi 

mieć powiązania z reklamą linearną.

Przykład linearnej reklamy 
wideo in-stream oraz  
połączonej z nią reklamy typu 
companion ad.  
Serwis Youtube.pl
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  Formaty wideo in-page oraz in-banner
Kolejnym typem formatów reklamowych wideo online są rekla-

my typu in-page/in-banner nazywane czasami wideo-ad’ami lub 

reklamą richmedia. W przypadku takiej reklamy mamy do czy-

nienia ze spotem reklamowym emitowanym zwykle w miejscach 

standardowych reklam takich jak doublebillboard, rectangle – 

reklamy typu in-banner czy też innych bardziej zaawansowanych 

expandujących czy też interaktywnych położonych na różnych 

miejscach strony – reklamy in-page. Mnogość nazw przy tego 

typu formatach jest wyjątkowo bogata, można tu wymienić choć-

by: In-banner video, In-page video, Video interstitial, rich media 

z wideo, In-Feed video, Vstitial, expand, Videostitial czy Video 

BackLayer itp. Większość tych nazw ma węższe znaczenie od uży-

wanego w poradniku, jako najbardziej klasyczna wydają się nazwy 

in-banner/in-page video ad.

Szczególnym rodzajem form (zarówno płaskich jak i budowa-

nych na warstwie) są formaty expandujące. Tego typu reklamy 

pozwalają użytkownikom na interakcję z reklamą i zazwyczaj 

na powiększenie mniejszego okienka wideo do formy pełno-

ekranowej, zwiększając przez to jego zaangażowanie w przekaz 

reklamowy.

 Formaty wideo in-text
 Klasyczny format reklamowy typu in-text nie jest już właściwie 
stosowany, dlatego nie będziemy go opisywaćszerzej. Format ten 
stanowi odmianę reklamy typu in-text z tą wyróżniającą cechą, 
iż w ramach dymku, wyświetlanego po najechaniu na określone 
słowo, wyświetlany jest także spot reklamowy wideo.

Jednocześnie warto wiedzieć, iż czasami reklamę typu out-stre-
am opisuje się, jako reklamę in-text’ową.

Przykład interaktywnej reklamy 
video in-banner: serwis WP.pl
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  Formaty wideo 
out-stream/outstream
Formaty reklamowe outstream są stosunkowo trudne do scha-

rakteryzowania gdyż mogą zachowywać się w różnoraki sposób 

i problematyczne do wskazania jest konkretne kryterium tech-

niczne pozwalające na definitywne odróżnienie tego typu reklam. 

Według niektórych outstream jest formą reklamy in-bannerowej. 

Według innych wprost przeciwnie, to reklama bannerowa jest 

formą reklamy typu outstream. Biorąc jednak pod uwagę prze-

ważającą formę reklam określanych mianem outstream można 

stwierdzić, iż są pewne cechy charakterystyczne wskazujące na 

istniejący i szczególny techicznie format reklamowy.

Wymienić tutaj można:

 y dużą ekspozycję reklamy, zazwyczaj w głównej szpalcie tekstu 

na stronie

 y odpalanie reklamy dopiero w momencie gdy jest widoczna w 50%

Jako mniej typowe elementy reklamy outstream wymienić można:

 y modele rozliczenia za pełne obejrzenia z gwarancją widoczności

 y pausowanie reklamy gdy Niue jest widoczna

 y wysokie wskaźniki reklamowe a w tym: wysokie viewability 

oraz długi czas kontaktu z reklamą

Podsumowując ten rozdział można niestety stwierdzić, iż nadal 

brakuje jednolitego sposobu podziału reklam typu wideo online. 

Wiele dominujących podmiotów z rynku wdraża własne nazwy 

formatów reklamowych, które w mniejszym lub większym stop-

niu przenikają do całości ekosystemu reklamowego.

Można uznać, iż pod względem reklama wideo online jest dość 

wyjątkowa, bo mimo upływu lat nadal bardzo duża część rynku 

jest problematyczna do umieszczenia w jednolitym systemie 

reklamowym.

Reklama typu  
outstream, teads.com
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Potencjał zasięgu incrementalnego 
Rozpatrując rolę video online w kampaniach multimedialnych najczęściej 
mówimy o dobudowaniu dodatkowego zasięgu do kampanii TV. Ze względu 
właśnie na charakter poszczególnych kanałów mediowych (szybka i tania 
budowa zasięgu przez TV vs znacznie wolniejszy potencjał dla video online) 
podstawowy KPI dla online video to zbudowanie zasięgu incrementalnego. 
To czy kampania video online rzeczywiście dostarczy dodatkowy zasięg do 
kampanii emitowanej w telewizji zależy od kilku czynników:

 y Inwestycje w online video
 y Potencjał zasięgowy wybranych kanałów mediowych
 y Moment włączenia ich do kampanii

Nadrzędną zmienną decydującą o wysokości zasiegu incrementalnego jest 
udział online’owych video GRP vs telewizyjnych.  Z analizy rynkowej widać 
wyraźnie, że nawet niski udział video online w kampanii może podbić jej zasięg 
i poprawić efektywność dotarcia do odbiorców.
Analizując potencjał budowy zasięgu incrementalnego przez globalne serwisy 
społecznościowe możemy zauważyć analogiczną zależność.  Im słabsza pod 
względem zasięgu kampania TV a równocześnie silniejsza zasięgowo kam-
pania w kanale social mediowym tym wyższy potencjalnie dodatkowy zasięg 
dobudowany do kampanii telewizyjnej.

W budowie zasięgu incrementalnego 
kampanii wideo najważniejszy jest 
udział digital wideo 

Źródło: gemiusAdReal październik 2020,  
TV PC & Mobile - reklamy wideo
TG: All 16-49: dane w ujęciu miesięcznym
Udział digital wideo w kampanii liczony wg GRP

Media społecznościowe 
mają potencjał budowy zasięgu 
incrementalnego przy określonych 
inwestycjach

Źródło: gemiusAdReal,  
TG: All 18-50: 1q2020
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Programmatic Video
Małgorzata Kmieciak

  Wprowadzenie
Według danych Publicis Groupe obejmujących trzy kwartały 

2020 roku, wydatki na reklamę w internecie wzrosły o 2,5% do 

2,56 mld złotych. Jedna piąta inwestycji w reklamy online doty-

czyła formatu wideo.

W czasie lockdownu wzrosła konsumpcja mediów interneto-

wych, jak i sama oglądalność treści wideo. Nie dziwi, zatem fakt 

przesuwania wydatków reklamowych do tego kanału. Według 

szacunków Zenith Optimedia opublikowanych w 2019 roku, czas 

oglądania treści wideo online ma w 2021 roku w Polsce wynieść 

średnio już 70 minut dziennie.

Pandemia Covid-19 zintensyfikowała zjawisko, jakie zauważono 

już wcześniej. Zdecydowanie zmienił się sposób, w jaki użytkow-

nicy konsumują treści wideo a cały ekosystem wydaje się coraz 

bardziej skomplikowany. Wpływ na to ma kilka czynników, do 

których zaliczyć można przede wszystkim rosnącą różnorodność 

źródeł i treści. Użytkownicy mają dostęp do wielu platform stre-

amingowych, platform wideo z materiałami tworzonymi przez in-

nych użytkowników (user generated content). Oglądanie odbywa 
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się na różnego rodzaju urządzeniach, zmienia się również sposób 

dystrybucji. To wszystko muszą mieć na uwadze reklamodawcy 

chcący emitować reklamy wideo w internecie. Przykładowo, 

w Stanach Zjednoczonych już połowa reklam wideo emitowa-

nych w internecie wyświetlana jest na urządzeniach mobilnych.

  Model programmatic
Programmatic to zautomatyzowany sposób sprzedaży i zakupu 

reklam w internecie, w tym oczywiście również reklam wideo. 

Daje on olbrzymie możliwości odnośnie targetowania i optyma-

lizacji wyników kampanii reklamowych, za czym stoją skompliko-

wane i nieustannie rozwijane algorytmy platform technologicz-

nych.

Do zakupu służą platformy zakupowe DSP (Demand Side Plat-

form), a do sprzedaży- platformy SSP (Supply Side Platform).

Właściciele mediów online mają różne możliwości sprzedaży 

swoich powierzchni reklamowych. Mowa tu m.in. o typach trans-

akcji:

 y Open Market: powierzchnia reklamowa oferowana w modelu 

aukcyjnym jest dostępna dla wszystkich kupujących.

 y Private Deals: wydawca wystawia swoją powierzchnię rekla-

mową tylko wybranym kupującym, nadal obowiązuje natomiast 

aukcja.

 y Direct Deals / Preferred Deals: wydawca wystawia powierzch-

nię reklamową jednemu wybranemu kupującemu po określonej 

wcześniej stawce CPM. Nie ma natomiast gwarancji zakupu – 

sprzedaży określonych wolumenów odsłon.

 y Programmatic Guaranteed: wydawca zobowiązuje się do 

sprzedaży a kupujący zobowiązuje się do zakupu określonej, 

zarezerwowanej ilości odsłon po ustalonej stawce CPM.

  Standardy
Wszystkie reklamy wideo, również kupowane w modelu pro-

grammatic muszą spełniać określone standardy. Definiowane są 

one przez IAB i dotyczą wytycznych technicznych (formaty, roz-

dzielczość, etc.) jak i takich cech jak długość reklamy, odtwarza-

nie autoplay z dźwiękiem / bez dźwięku, etc. Obok standardów 

IAB funkcjonują również wytyczne wprowadzane przez Coalition 

for Better Ads, do której należą największe firmy mediowe, in-

ternetowe i reklamodawcy. W zeszłym roku CfBA opublikowało 
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nowe wytyczne reklam pojawiających się przy treściach wideo 

online o długości nieprzekraczającej 8 minut. Główne zmiany 

dotyczyły wykluczenia możliwości emisji reklam w czasie trwania 

wideo właściwego oraz ograniczyły długość reklam emitowanych 

przed wideo.

W programmaticu od strony podaży, możemy wyróżnić kilka 

typów integracji reklam wideo:

 y Header Bidding server side (jak Google Open Bidding, Amazon 

TAM),

 y Header Bidding client-side w oparciu o prebid.js,

 y Embedded Ad manager (VPAID Ad Manager),

 y Tagi VAST.

Skrypt VAST czyli Video Ad Serving Template, definiuje ogólne 

ramy dla osadzania reklam wideo Instream. Zaprojektowany zo-

stał w celu ułatwienia i ustandaryzowania komunikacji pomiędzy 

odtwarzaczami wideo a serwerem emitującym reklamy wideo.

VAST dostarcza playerowi informacje takie, jak: którą reklamę 

odtwarzać, jak powinna się ona wyświetlać, jak długo powinna 

trwać i czy użytkownicy mogą ją pominąć, gdzie znaleźć kreację 

reklamy, jaki powinien być adres URL do kliknięcia i wiele innych.

VPAID, czyli Video Player Ad Interface Definition, to skrypt, któ-

ry instruuje odtwarzacz wideo, jaka reklama ma być odtwarzana, 

jaka ma być jej długość, kiedy ma być wyświetlana i gdzie ma być 

umieszczona akcja: play, pauza lub inne zdarzenie.

Reklamodawcy korzystający z reklam VPAID mogą m.in.:

 y dostarczać widzom bogatych doświadczeń związanych z rekla-

mami w tym szczególnie interakcji z reklamą

 y zbierać szczegóły dotyczące odtwarzania i interakcji z reklamą

  Typy  integracji
W przypadku reklam display banner większość wydawców zaad-

optowała tzw. Header bidding (prebid.js), który pozwala na pełną 

konkurencję po stronie zakupowej. W momencie, gdy użytkownik 

wchodzi na stronę wydawcy, odpytywane są wszystkie źródła 

popytu jednocześnie, co zwiększa konkurencję oraz gwarantuje, 

że odsłonę wygra kupujący oferujący najwyższą stawkę CPM.

Z racji ograniczonej ilości placementów wideo, niektórzy wy-

dawcy nie decydują się na wdrożenie prebid video i opierają się 

Kulisy produkcji  
– zdjęcia w studiu Gazeta.pl
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na integracji na tzw. tagach VAST. Często w takich przypadkach 

wydawcy nie prowadzą sprzedaży reklam wideo w otwartej 

aukcji (Open Market) i ograniczają się do wynegocjowanych deali. 

Oczywiście nie jest to zasada dotycząca wszystkich i wiele zależy 

od strategii sprzedaży danego wydawcy.

  Formaty reklam 
 video programmatic
Reklamy video programmatic możemy podzielić na dwa typy: 

Instream i Outstream.

Reklamy Instream: wyróżniamy trzy formaty reklamowe:

 y Pre-roll – reklama emitowana przed docelowym filmem wideo

 y Mid-roll – reklama emitowana w trakcie filmu

 y Post-roll – reklama emitowana po zakończeniu filmu

Większość platform zakupowych DSP daje możliwość targetowa-

nia typu placementu, czyli wybrania czy dany spot reklamowy ma 

wyświetlić się jako pre-, mid- lub post-roll. Po stronie wydawcy 

ważne jest, by technologia SSP, z którego korzysta umożliwiała 

zarządzanie placementami i umożliwiała wystawianie deali na 

konkretne miejsca reklamowe (ad spoty) – np. na pierwszy, trzeci 

lub ostatni preroll z kilku emitowanych przed właściwym filmem.

Reklamy InStream mogą być emitowane na wszystkich ekranach:

 y Desktop

 y Mobile web

 y Mobile apps

 y OTT apps

 y Connected TVs

Reklamy Outstream cechuje wyświetlanie poza treściami wideo, 

a player najczęściej umieszcza się w zastępstwie za banner lub 

w treści strony / artykułu.

Reklamy in-stream, głównie 
preroll – mogą być pomijalne  
lub niepomijalne.

Post-rollPre-roll Mid-roll
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Reklamy Video Outstream mogą być wyświetlane na:

 y Desktop

 y Mobile Web

 y Mobile app

  Modele rozliczeń 
oraz ocena jakości reklam 
w programmatic video
Reklamy wideo kupowane i rozliczane są w modelu CPM. Wiele 

DSP daje jednak możliwość ustawienia celu kampanii i optyma-

lizacji zakupu pod określone cele KPI i metryki. W przypadku 

wideo często pojawiają się określenia: CPCV oraz VTR.

CPCV – Cost Per Completed View, pozwala zoptymalizować 

kampanie pod kątem kosztu pełnego odtworzenia spotu rekla-

mowego. Jest pomocny w analizie i optymalizacji wydajności 

kampanii wideo. Obliczany poprzez podzielenie całkowitych 

wydatków na reklamę przez liczbę zakończonych odsłon wideo.

VTR – View Through Rate, pozwala ocenić skuteczność formatu 

reklamy i kreacji oraz pomaga zidentyfikować odbiorców zainte-

resowanych marką, firmą lub produktem. VTR to wynik dzielenia 

wszystkich pełnych odtworzeń reklamy wideo przez liczbę wy-

emitowanych odsłon.

Z punktu widzenia kupujących i wydawców mediowych, zdecy-

dowanie ważna jest również możliwość wystawienia powierzchni 

z określonym minimalnym poziomem widzialności (Viewability 

rate) oraz Completion rate.

Przykładowe formaty  
obejmują Video in-read, 
Rewarded video,  
Video Interstitial 

Go-to vertical Video in-read Video Interstitial 

Rewarded video
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  Wskażniki przydatne 
przy transakcjach wideo
Na co w swoich platformach SSP powinni zwracać uwagę sprzeda-
jący, poza elementami wymienionymi powyżej? Na pewno w wielu 
przypadkach transakcji w obrębie direct / preferred deali, pomoc-
ne są wszelkie narzędzia pomagające rozwiązać problemy z emisją. 
Do narzędzi takich należy deal troubleshooter, który w niektórych 
platformach pozwala pobrać próbki bid requestów i wysłać je do 
kupującego celem sprawdzenia z ich dostawcą DSP. Dodatkowe 
informacje w platformie pozwalają również określić czy start dane-
go deala wiąże się z problemem po stronie DSP (stawki, kreacja, 
formaty, etc) czy po stronie wydawcy.

Innym narzędziem bardzo ważnym z punktu widzenia wideo, jest 
tzw. Video error tracking. Narzędzie to raportuje błędy dotyczące 
prawidłowych wyświetleń reklam wysyłane z playera, co pozwala 
szybko wyeliminować potencjalne problemy z emisją reklam.

Udział video online w kampaniach 
multimedialnych w różnych 
branżach vs total rynek

Komunikacja video spełnia funkcję budowy świadomości brandu, produktu, 
usługi.  W przeciwieństwie do znacznej większości reklam typu display, rzadko 
oczekujemy od niej natychmiastowej reakcji – raczej zapoznania się z komuni-
katem w całości i włączenia brandu na tzw konsumencką short listę.  W obliczu 
zmieniających s ię nawyków konsumpcji mediów i przenikania świata online 
z przekazem linearnym ważne jest, aby patrzeć na kampanię całościowo.  Dla-
tego warto porównać dystrybucję komunikatów video pomiędzy wydawców 
linearnej TV a online’owych.

W 2020 roku udział video online (vs TV liczone w GRP) na całym rynku 
wyniósł 13% i stanowi to 2 pp więcej niż rok wcześniej.  Jednak udział online 
video oraz jego zmiana w media mix są mocno zależne od branży. Np. w branży 
finansowej udział video online w 2020 roku wyniósł 14% vesrus 9% w 2019. 
W branży farmaceutycznej natomiast w 2020 roku wyniósł 2% vesrus 1% 
w 2019.

Lucyna Koba
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Multiscreening 
w synergii mediowej

Małgorzata Madej, Lucyna Koba, Jarek Rawicki

Multiscreening, choć jest zjawiskiem znanym i powszechnym, 

stale podlega ewolucji zgodnej z kierunkiem zachowań i potrzeb 

odbiorców mediów. W kontekście treści multimedialnych mamy 

do czynienia z szerokim spectrum kontentu konsumowanego 

na wielu ekranach. Począwszy od krótkich filmików wideo UGC, 

poprzez profesjonalne krótkometrażowe poradniki lub materiały 

informacyjne czy rozrywkowe, a skończywszy na produkcjach 

filmowych i programowych pochodzących z telewizji oraz plat-

form SVOD – dostęp do treści z poziomu dowolnej platformy jest 

dziś standardową praktyką. Obecnie oglądanie treści audiowideo 

online stało się kluczową aktywnością w sieci. Ostatnie badanie 

IAB Polska „TV+www = Razem Lepiej” ukazuje rosnącą konsump-

cę wideo wśród użytkowników Internetu. Na przestrzeni dwóch 

ostatnich lat odsetek osób, które do najczęstszych aktywności 

zaliczyły oglądanie multimediów wzrósł z 69% w 2018 r. do 90% 

w 2020 r. W interpretacji wzrostu należy uwzględnić jednak sytu-

ację pandemiczną, która wpłynęła na intensyfikację aktywności 

online zaburzając ewolucję w sposobie konsumpcji mediów, która 

przestała być jedynie efektem dotychczasowych długotermino-

wych trendów w cyfryzacji.
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W badaniu, które wzięło pod lupę fenomen wieloekranowości 

zaobserwowano dalsze wzrosty dla aktywności multiscreen. 

Choć na przestrzeni dwóch ostatnich lat odsetek internautów, 

którzy korzystali z kilku ekranów praktycznie się nie zmienił 

(z 93% w 2018 r. do 94% w 2020 r.) to wśród zdigitalizowanych 

telewidzów odsetek multiscreeners wzrósł intensywniej – z 90% 

do 95%.

Najbardziej popularny schemat wieloekranowości dotyczy sy-

tuacji, w której głównym ekranem jest ekran telewizora a towa-

rzyszącym – ekran smartfona. Na podstawie jednoźródłowych 

danych z badania firmy Gemius widać wyraźnie, że im młodszy 

odbiorca, tym trudniej utrzymać jego uwagę na jednym ekranie. 

Zwłaszcza dotyczy to treści komercyjnych. 35% osób w wieku 

15-34 lat (Generacja Z) zaczyna używać Internetu mobilnego 

w przeciągu 30 sekund od rozpoczęcia bloku reklamowego w li-

nearnej TV.

Według tych samych badań 67% osób, które przerzucają swoją 

uwagę z telewizji na smartfon przegląda w tym czasie aplikacje 

społecznościowe.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na fakt, że eksplozja treści 

telewizyjnych i możliwość oglądania ich na różnych urządzeniach 

znacznie utrudniły pomiar i ocenę tej widowni. Przez długi czas 

widownia telewizyjna była definiowana za pomocą jednego spo-

sobu oglądania, a więc była stosunkowo łatwo mierzalna. Oglą-

danie odbywało się w domu i tylko przez skrzynkę w rogu salonu 

Najtrudniej utrzymać uwagę 
na jednym ekranie wśród widzów 
z generacji Z
Źródło: Gemius, % użytkowników, którzy sięgnęli 
po smartfon (w ciągu max. 30 sek. od rozpoczęcia 
przerwy reklamowej) w co najmniej 10% przerw 
reklamowych, na które się natknęli
Czerwiec 2020

Generacja Z Millenialsi Silver generation

35%

26%

11%
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lub sypialni. Zatem dane demograficzne gospodarstw domowych 

i wzorce oglądania mogły być mierzone i ekstrapolowane na pod-

stawie stosunkowo małych, ale reprezentatywnych paneli popu-

lacji oglądających. Dzisiaj te same treści możemy oglądać szeroko 

z poziomu każdej platformy, kiedy i jak chcemy.

Choć dane z mocno zdigitalizowanych rynków jak np. z Wielkiej 

Brytanii już kilka lat temu pokazywały, że chociaż czas spędzony 

na oglądaniu programów telewizyjnych stopniowo maleje, telewi-

zor nie jest mniej używany z powodu konsumpcji treści innych niż 

nadawane, w tym usług subskrypcji na żądanie. Jest to spowodo-

wane korzystaniem z szybkich łączy szerokopasmowych i tele-

wizji internetowej, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Jeśli chodzi 

o wideo na żądanie nadawców (BVOD), inne brytyjskie badanie 

z 2018r. wykazało, że większość (70%) widzów ogląda je rów-

nież „w salonie na dużym ekranie”. Obecnie – wg firmy Nielsen 

– w Polsce już 28% gospodarstw domowych dysponuje SMART 

TV podłączonym do Internetu. Ciężko, zatem traktować segment 

OTT, jako niszowy.

W rezultacie to konsumenci zmieniają dziś definicję telewizji, 

której w centrum pozostaje treść. Trudno zatem nie dostrzec 

aspektów synergii w dzisiejszym używaniu mediów, będących 

odpowiedzią na potrzeby widzów wpływających na format obec-

nej „telewizji”.

Ogólnie rynek Connected TV (CTV), czyli konsumpcja treści na 

ekranie telewizora podłączonego do Internetu zyskuje mocno na 

znaczeniu, choć jest dość rozdrobniony ze względu na różnorod-

ność urządzeń – np. Smart TV z wbudowanym Internetem, deko-

der, konsola do gier oraz rosnącą liczbę dostawców treści wideo 

na żądanie (VOD) i over-the-top (OTT).

Ranking serwisów VOD
Źródło: Mediapanel, luty 2021
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Miesięczna liczba realnych użytkowników Miesięczny średni czas kontaktu
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Wobec powyższego trzeba stwierdzić, iż synergiczne strategie 
telewizyjne i cyfrowe stają się dziś niezbędne, aby marki docie-
rały do konsumentów skuteczniej. Oraz by kampanie realizowa-
ne na wielu urządzeniach mogły się uzupełniać i przyczyniać do 
głębszego zaangażowania potencjalnych klientów. Łącząc re-

klamę telewizyjną i cyfrową, reklamodawcy mogą czerpać korzyści 

z masowej świadomości tradycyjnych mediów, a także z ukierunko-

wanego, osobistego charakteru wielu kanałów cyfrowych.

Szereg czynników może wpływać jednak na samą multiplikatywność 

efektu kampanii cross-media tak, aby łączny efekt lub wpływ szeregu 

działań medialnych był większy niż suma ich indywidualnych skutków 

dla konsumentów. Istotą, zatem staje się optymalizacja odpowiedniej 

kombinacji mediów, użytych platform i czasu kontaktu z reklamami 

tak by maksymalizować zwrot z inwestycji marketingowej.

Wielokanałowość komunikacji to nie tylko utrzymanie uwagi od-

biorców, ale również sposób na optymalizację budżetów reklamo-

wych: szybsza budowa zasięgu kampanii, maksymalizacja zasięgu 

incremetnalnego za pomocą digital wideo i minimalizacja wskaźni-

ka cost per reach point. Poniżej przykładowy ranking liderów cross 

mediowego zasięgu wideo w tygodniu 11-17 marca 2021.

SMART TV podłączone  
do internetu
Źródło: ES 2014-2020, Nielsen

Top reklamodawcy wideo  
cross platforms  
Źródło: gemiusAdReal, 11-17 marca 2021; 
TG ALL 16-49 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 I fala
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19,2%

14,6%
12,7%

9,2%

28%
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Addressable TV
Michał Buszko, Małgorzata Kmieciak

  Wprowadzenie
Krajobraz rynku wideo podlega silnym zmianom i staje się coraz 

bardziej złożony. Jedną z głównych przyczyn takiej sytuacji jest 

wykorzystanie Internetu do dystrybucji treści telewizyjnych.

Mówi się o eksplozji treści dostępnych przez Internet. Dla przykła-

du, konsumenci w USA mieli w całym 2019 roku dostęp do prawie 

58 tysięcy tytułów do wyboru – wyłącznie w ramach subskrypcji 

usługi wideo na żądanie (SVOD). To ogromna liczba. W przypadku 

naszego rynku nie jest prowadzony taki monitoring, dlatego trudno 

jest oszacować konkretną liczbę. Jeśli jednak spojrzy się na rynek 

OTT w Polsce, to ten trend jest także zauważalny. Samo wejście do 

Polski w 2020 roku platformy Discovery+ w ramach Playera, po-

większyło liczbę dostępnych tytułów o około trzy tysiące. Powstała 

także nowa platforma Canal+, dzięki której można oglądać nie tylko 

materiały wideo na żądanie, ale także, w ramach miesięcznych sub-

skrypcji (a nie dwuletnich umów), telewizję przez Internet. Ale to nie 

wszystko, bo przed nami naprawdę ciekawy i gorący okres. Netflix, 

który miliardy dolarów inwestuje w swój oryginalny content, wpro-

wadza globalnie tygodniowe premiery oraz poszerza bazę lokal-

nych produkcji. W roku 2021 ekspansję na kraje bałtyckie (w tym 

Polskę) realizuje szwedzki serwis Viaplay, który w ramach swojej 
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oferty w Polsce ma wyłączność na transmisje meczów niemieckiej 

Bundesligi od sezonu 2021/2022, afrykańskie eliminacje do Mi-

strzostw Świata 2020 i ostatnio nabyte transmisje Ligi Europy oraz 

Ligi Konfederacji (od sezonu 2021/2022), czy także Formuły 1. Poza 

meczami piłki nożnej i sportu (Viaplay w Skandynawii transmituje 

np. Mecze Ligi Mistrzów w piłce nożnej, rozgrywki amerykańskiego 

hokeja na lodzie NHL czy sztuki walki UFC) planuje mieć bogatą 

bibliotekę filmów i seriali. Wszystko wskazuje na to, że na rynku 

polskim w roku 2021 pojawią się także długo oczekiwane platformy 

dwóch filmowych gigantów – Disney+ oraz HBO Max – z ogromną 

ilością własnego contentu. Cały czas czekamy za zapowiedziany 

wspólny serwis sVOD Cyfrowego Polsatu i grupy TVN/Discovery 

( działające odpowiedniki ma już np. Wielka Brytania, Francja czy Hi-

szpania). Być może do Polski zdecyduje się wejść Samsung ze swoim 

Samsung TV Plus, który oferuje swoją własną telewizję i dostęp do 

dużej ilości stacji tv.

Poza nowymi globalnymi graczami warto odnotować działania lo-

kalnych serwisów aVOD, które cały czas udostępniają w Internecie 

prapremiery niektórych seriali (czasami nawet całe sezony jak np. 

„Chyłka” na Playerze) oraz tworzą swoje własne produkcje stricte 

do Internetu.

Poszerza się również oferta i lista stacji tv dostępnych do oglądania 

w formie live streamingu. Mowa tutaj nie tylko o udostępnianiu nie-

których programów czy transmisji (np. Teleexpress na stronach tvp, 

Tańca z Gwiazdami na Ipla czy transmisji sportowych na TVP Sport, 

Ipli czy Playerze), ale także ogólnej listy kanałów tv dostępnych on-

line. Działają tak nie tylko serwisy aVOD, ale także mniejsze stacje 

telewizyjne, które można oglądać na ich własnych stronach jak np. 

TV Republika czy WPolsce.pl. Hitem w roku 2020 podczas pandemii 

były przeprowadzane transmisje mszy świętych. Były one na tyle 

popularne, że pozostały one w ramach oferty serwisów interneto-

wych do dziś.

Warto także zwrócić uwagę na strategię dywersyfikacji kontentu 

telewizji publicznej, która nie tylko ma swój serwis VOD, ale także 

inwestuje w Hbbtv (stworzenie platformy z dostępnymi materiałami 

wideo dla TVP Sport), a także współpracuje z Netflixem w zakresie 

dostępności filmów i seriali (produkcje TVP np. „Zenek”, „Ranczo”, 

„Sanatorium Miłości”, „O mnie się nie martw”). Co więcej, Telewizja 

Polska, chce mieć także swój dekoder (set-top-box) mogący obsłu-

żyć standard DVB-T2/HEVEC w ramach nadawania telewizji cyfro-

wej, który ma zostać wprowadzony w roku 2022. Urządzenie to ma 

pozwolić na wygodny dostęp do serwisu VOD publicznego nadawcy.
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  Zmiany w konsumpcji treści wideo
Rozwój technologii internetowej i wzrost ilości materiałów 

w sieci przekłada się na sposób oglądania wideo. Mając dostęp 

do Internetu można obejrzeć, co się chce, kiedy się chce i na czym 

się chce. To wszystko powoduje, że coraz więcej osób ogląda 

treści wideo online. Według eMarketera, w 2020 roku prawie 3 

miliardy ludzi na całym świecie oglądało treści video online. To 

36% globalnej populacji i prawie 70% wszystkich użytkowników 

Internetu. Ten trend najbardziej rozwinięty jest w Ameryce Pół-

nocnej i Europe Zachodniej oraz Europie Środkowo-Wschodniej. 

W tym ostatnim regionie mówimy o 230 milionach ludzi (55% 

społeczeństwa).

2019 2020 2021 2022 2023

Azja-Pacyfik 1431,9 1541,3 1642 1736,5 1812,1

Ameryka Łacińska 289,2 298,2 305,9 312 317,9

Ameryka Północna 260,2 265,9 271 275,8 280,3

Zachodnia Europa 254,1 260 264,9 269 272,8

Centralna i Wschodnia Europa 226,6 233,5 239,1 245,5 250,3

Środkowy Wschód i Afryka 170,3 182,7 192,6 200,7 207,8

Świat 2632,2 2781,6 2915,5 3039,5 3141,2

2019 2020 2021 2022 2023

Ameryka Północna 70,5% 71,5% 72,2% 73% 73,6%

Zachodnia Europa 59,2% 60,4% 61,3% 62,1% 62,7%

Centralna i Wschodnia Europa 52,8% 54,4% 55,7% 57,3% 58,4%

Ameryka Łacińska 45,3% 46,4% 47,2% 47,7% 48,2%

Azja-Pacyfik 34,7% 37,1% 39,2% 41,2% 42,7%

Środkowy Wschód i Afryka 10,7% 11,3% 11,6% 11,9% 12

Świat 34,7% 36,3% 37,7% 39% 39,8%

2019 2020 2021 2022 2023

Ameryka Północna 82,1% 82,8% 83,4% 84% 84,5%

Centralna i Wschodnia Europa 78,3% 79,4% 80,4% 81,5% 82,4%

Ameryka Łacińska 75,4% 76,3% 77,1% 77,4% 77,7%

Zachodnia Europa 74,3% 75,3% 76,1% 76,8% 77,2%

Azja-Pacyfik 67,3% 69,2% 70,8% 72,2% 73,1%

Środkowy Wschód i Afryka 46,8% 47,9% 48,5% 48,9% 49,2%

Świat 68,8% 70,2% 71,4% 72,4% 73,1%

Cyfrowe przeglądarki wideo 
na całym świecie, według 
regionu, 2019-2023 
Miliony

Cyfrowe przeglądarki wideo 
na całym świecie, według 
regionu, 2019-2023 
% populacji

Cyfrowe przeglądarki wideo 
na całym świecie, według 
regionu, 2019-2023 
% użytkowników intenetu

Internauci w każdym wieku, którzy co 
najmniej raz w miesiącu oglądają przesyłane 
strumieniowo treści wideo lub pobierają je na 
dowolnym urządzeniu
Źródło: eMarketer, wrzesień 2019
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Warto zauważyć, że w krajach takich jak Niemcy, Francja czy 

Wielka Brytania z roku na rok zmniejsza się wyrażona w minu-

tach oglądalność telewizji linearnej, a rośnie oglądalność tele-

wizji w internecie i stanowi już ok. 20% całej oglądalności video, 

a w Wielkiej Brytanii jest to już 30%.

 W Polsce statystycznie każdy Polak spędza na oglądaniu treści 

wideo 312 minut dziennie, z czego prawie 11% (33 minuty) robi 

to oglądając wideo za pośrednictwem Internetu.

Dane z jednoźródłowego panelu wideo zostały wprowadzone 

w październiku 2020, także trudno stwierdzić czy udział oglą-

dalności wideo w internecie rośnie, czy spada. Patrząc jednak na 

trend z rynków zachodnich oraz na rosnącą liczbę materiałów 

wideo w internecie przewiduje się, że ten czas będzie nadal rósł. 

Sprzyja temu także rozwój technologii (nadchodzący internet 5G) 

oraz liczba telewizorów podłączonych do internetu (już prawie, 

w co trzecim gospodarstwie w Polsce jest taki telewizor).

n Oglądalność telewizji linearnej
n Oglądalność telewizji  

w internecie
średnio minuty/dzień  
Źródło: eMarketer

% telewizórów podłączonych 
do Internetu
Źródło: Nielsen Media,  
badanie Establishment Survey 2016-2020

n Oglądalność telewizji linearnej
n Oglądalność telewizji  

w internecie
średnio minuty/dzień
Źródło: Nielsen Media, grudzień 2020
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Wraz ze wzrostem oglądalności Digital Video, zauważyć moż-

na zmiany w zachowaniu widzów. Po pierwsze, coraz częściej 

rezygnują oni z płatnej telewizji i przenoszą się na platformy 

OTT (sVOD, aVOD, tVOD). Trend ten zauważalny jest głównie 

w Stanach Zjednoczonych, gdzie liczba gospodarstw domowych 

telewizji płatnej spada i obecnie wynosi ok. 90 mln. W Europie 

ten trend nie jest aż tak mocno widoczny). Po drugie, zmienia się 

także sposób konsumpcji wideo, ponieważ w internecie osoby 

są bardziej skłonne do bing watching’u czyli oglądania nieprze-

rwanie wielu odcinków tego samego serialu jeden po drugim. 

W krajach rozwiniętych wskaźnik ten wynosi nawet ponad 60% 

internautów.

To wszystko powoduje, że powoli, ale systematycznie zacie-

ra się granica między standardową telewizją a internetem. 

Technologia i rozwiązania m.in. reklamowe, które jeszcze nie-

dawno tylko i wyłącznie były możliwe do zastosowania w ramach 

kampanii digitalowych znajdują zastosowanie przy materiałach 

telewizyjnych.

  AddressableTV – Definicja
Wg definicji IAB Europe, Addressable TV to możliwość serwo-

wania różnych treści reklamowych dla różnych segmentów 

odbiorców oglądających ten sam program telewizyjny na du-

żym ekranie (w IPTV i za pośrednictwem dekoderów) w opar-

ciu o specyficzne targetowanie odbiorców. Dotyczy to treści 

oglądanych na żywo, jak również w formule catch up i VOD.
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Szerokim pojęciem, jakie należałoby tutaj opisać jest tzw. Advan-

ced TV. Jest to termin odnoszący się do treści telewizyjnych, 

które wychodzą poza tradycyjne, linearne modele dostarczania 

telewizji. Targetowanie, jakie daje Advanced TV umożliwia re-

klamodawcom serwowanie jednej reklamy do jednego gospo-

darstwa domowego, w przeciwieństwie do tradycyjnej emisji tej 

samej reklamy do wszystkich gospodarstw domowych. Advanced 

TV obejmuje:

 y OTT (Over the Top) /Connected TV,

 y Addressable TV

 y Addressable VOD (Video on Demand).

  Korzyści – targetowanie
Uważa się, że dzięki Addressable TV możliwe jest wykorzystanie 

szczegółowej segmentacji i targetowania odbiorców, co przekłada 

się na tzw. “Low wastage”. Dzieję się tak dzięki temu, że kampanie 

są bardziej efektywne i docierają do wybranych gospodarstw do-

mowych. W rezultacie, w tym samym czasie, emitowane są różne 

reklamy w zależności od wybranych zmiennych np. demografii, 

geolokalizacji, warunków pogodowych czy zainteresowań.

Dla przykładu, mamy trzy różne gospodarstwa domowe, które 

w tym samym czasie oglądają swój ulubiony serial na swoim ulu-

bionym kanale w telewizji.

 y Gospodarstwo nr. 1 – zamieszkałe przez małżeństwo w wieku 

25-35 z dzieckiem w wieku 4-9 w mieście powyżej 500 000 

mieszkańców w województwie mazowieckim

 y Gospodarstwo nr. 2 – zamieszkałe przez mężczyznę w wieku 

35-44 na wsi w województwie podlaskim

 y Gospodarstwo nr. 3 – zamieszkałe przez małżeństwo w wieku 

65+ w mieście do 100 000 mieszkańców w województwie wiel-

kopolskim

Tradycyjna telewizja
Gospodarstwo domowe 
oglądając ten sam program  
widzi tę samą reklamę

Addressable TV
Gospodarstwo domowe 
oglądając ten sam program  
widzi różne reklamy
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Dzięki Addressable TV, każde z tych gospodarstw może zobaczyć 

w tym samym czasie różne reklamy:

Przykład nr. 1 – reklama targetowana ze względu na płeć, 

wiek

 y Gospodarstwo nr. 1 – reklama biura podróży z ofertą first minu-

te na wyjazd rodzinny do Disneylandu

 y Gospodarstwo nr. 2 – reklama piwa

 y Gospodarstwo nr. 3 – reklama ubezpieczenia na życie dla eme-

rytów

Przykład nr. 2 – reklama targetowana ze względu  

na lokalizację

 y Gospodarstwo nr. 1 – reklama lokalnego dealera samochodów, 

który robi wyprzedaż samochodów typu SUV

 y Gospodarstwo nr. 2 – reklama lokalnej firmy wspierająca rolni-

ków przy dotacjach z UE

 y Gospodarstwo nr. 3 – reklama lokalnej sieci sklepów spożyw-

czych

Informacje o użytkownikach są zbierane z różnych urządzeń 

i źródeł oraz wykorzystywane do definiowania grup docelowych 

– segmentów odbiorców. Informacje, jakie mogą być poddane 

analizie to m.in: geolokalizacja, demografia, oglądane programy, 

częstotliwość ich oglądania i urządzenie. Dane takie pochodzą 

od dostawców set to boxów, kablówek, IPTV czy telewizji sate-

litarnej. Informacje te są wykorzystywane do budowania profilu 

gospodarstwa domowego. Taki profil pozwala na serwowanie 

konkretnych reklam do konkretnych domów. Warto jednak 

pamiętać, że zgodnie z RODO, zawsze potrzebna jest zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych.

Kulisy produkcji  
– mediaPPG (Polska Press)
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  Pozostałe korzyści
Istotną korzyścią reklam typu Addressable TV jest możliwość 

optymalizowania w czasie rzeczywistym celów kampanii (m.in. 

zasięgu, frequency). Można np. uruchomić lub wstrzymać kampa-

nię reklamową w dowolnej chwili.

Dużą przewagą emisji tego typu jest także wysoka jakość kon-

taktu z reklamą. Wynika to z tego, że reklamy pojawiają się przy 

treściach bezpiecznych (tzw. Premium inventory, czyli legalnym 

contencie, tworzonym przez profesjonalistów) i zminimalizowane 

są zagrożenia związane z Brand Safety czy zjawisko Ad Blockin-

gu. To pozwala osiągnąć następujące parametry jakościowe:

 y Niski wskaźnik Ad-Fraud (poniżej 1%)

 y Wysoki wskaźnik viewability (powyżej 95%)

 y Wysoki wskaźnik completion rate (powyżej 90%).

 y Wskaźnik ROI wyższy niż w standardowej kampanii tv

Powyżej wskazane korzyści powodują, że reklama Addressable 

TV jest bardzo atrakcyjna dla reklamodawców, ponieważ pozwa-

la na skuteczniejsze budowanie świadomości produktów i two-

rzenie silniejszej zachęty do ich zakupu. Potwierdzają to badania 

firmy Sky z rynku brytyjskiego, która to w 2019 roku sprawdziła 

efektywność ich kampanii na przestrzeni kilku lat i porównała 

reklamy SkyAd Smart z reklamami z linearnej telewizji. Wyniki 

opublikowano w raporcie pt. „The AdSmart 5 years and Forward 

Study”, w którym znalazły się m.in. takie wnioski:

 y Spontaneous Ad Recall – wyższy o 10%

 y Purchase Intent – wyższy o 7%

 y Purchase Intent reklamodawców, którzy wcześniej nie emi-

towali się w TV – wyższy o 20%

 y Zaangażowanie widzów wyższe o 35%

Dodatkowo, wg tego samego badania, prawie połowa (48%) 

widzów, które widziały reklamy targetowane na telewizorze, 

przestała przełączać się na inny kanał podczas emisji bloku 

reklamowego, natomiast ad awareness dla kampanii LinearTV & 

addressable wyniósł 22%.

  Czynniki sprzyjające rozwojowi 
Addressable TV
Aktywatory to pierwszy i jednocześnie najważniejszy czynnik 

sprzyjający rozwojowi Adressable TV. Obejmuje on głównie 
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aspekty techniczno-prawne i składa się z trzech obszarów: infra-

struktura, regulacje prawne oraz struktura handlowa, bez któ-

rych żadne rozwiązanie Addressable TV nie powstanie.

 y Infrastruktura 

To dostępne na rynku urządzenia jak i możliwości oglądania 

telewizji przez Internet. Mowa tutaj nie tylko o set-top-boxach 

operatorów satelitarno-kablowych i liczbie użytkowników płat-

nej telewizji, ale także o penetracji Internetu szerokopasmowe-

go, ilości telewizorów podłączonych do Internetu, popularności 

różnego rodzaju wtyczek do oglądania tv (np. Chromecast), 

popularności aplikacji OTT, oglądalności wideo w internecie czy 

poziomu zaawansowania telewizji HbbTV.

 y Regulacje prawne 

W niemal każdym kraju istnieją regulacje prawne jak np. dy-

rektywa audiowizualna czy podmioty regulacyjne jak Krajowa 

Rada Radiofonii i Telewizji, które stoją na straży rynku telewi-

zyjnego i regulują działania rynkowe w zakresie rozwoju me-

diów w tym szczególnie telewizji.

 y Struktura handlowa 

Platformy i modele biznesowe pozwalające na dokonywanie 

transakcji w ramach kampanii bezpośrednich jak i programma-

tic

Kolejnym czynnikiem wpływającym na rozwój reklamy Addressa-

ble TV są bodźce rynkowe dotyczące sytuacji na rynku mediowo-

-reklamowym i ogólnej chęci nadawców do rozwoju tego typu 

reklamy. Podobnie jak w aktywatorach, tutaj również wyróżnia 

się trzy obszary:

Kulisy produkcji – zdjęcia  
w studiu vivi mediaPPG  
(Polska Press)
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 y Popyt 

Podstawowa zależność ekonomiczna działania każdego rynku. 

W tym przypadku chodzi o czynnik zainteresowania rynku. 

Czy reklamodawcy są gotowi i chcą inwestować w taką formę 

komunikacji marketingowej? Czy domy mediowe są w stanie 

zacząć zamawiać takie kampanie? Czy nadawcy telewizyjni się 

tym interesują?

 y Konkurencyjność 

Mowa o konkurencyjności rynkowej, czyli konkurencyjności po-

między nadawcami telewizyjnymi w ramach telewizji linearnej 

oraz telewizji internetowej, a także konkurencyjności techno-

logicznej (np. rozwój serwisów VOD) i walce o tort reklamowy 

pomiędzy nadawcami TV a internetowymi gigantami.

 y Potencjał 

Określenie wielkości rynku.

Ostatnim czynnikiem rozwoju Addressable TV są tzw. akcelera-

tory. Ich rola jest nieco mniejsza niż aktywatorów czy bodźców 

rynkowych, ale równie istotna, ponieważ dotyczy pomiaru. Bez 

zewnętrznego pomiaru reklama Addressable TV może funk-

cjonować. Natomiast idealna dla rozwoju rynku jest możliwość 

prowadzenia dokładnego pomiaru efektów kampanii przez nieza-

leżne firmy wraz z możliwością połączenia tych danych z kampa-

niami w telewizji linearnej.

  Jak działa Addressable TV  
– technologia
Jak wspomniano wcześniej, w emisję reklam, dostępnych pod 

szeroko rozumianym określeniem Addressable TV, zaangażowa-

nych może być wiele podmiotów, takich jak:

 y Dostawcy usług: IPTV, Cable, Satelita

 y Platformy technologiczne – zarządzanie treściami, subskryp-

cjami, video playery

 y Dystrybutorzy treści

 y Dostawcy danych 1st i 3rd party

Bardzo ciekawa z punktu widzenia możliwości targetowania 

reklam w telewizji adresowalnej jest rola dystrybutorów treści, 

czyli operatorów (głównie chodzi o operatorów kablowo-sate-

litarnych), którzy oferują swoim klientom dostęp do telewizji za 

pośrednictwem set top boxów (dekoderów). Mając dostęp do 

własnych segmentów danych dotyczących gospodarstw do-
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mowych i odbiorców TV oraz zarządzając technologią swoich 

urządzeń i korzystając z technologii DAI (Dynamic Ad Insertion), 

są w stanie emitować zindywidualizowane reklamy, za pośredni-

ctwem set top boxów, nie tylko na powierzchniach VOD ze swojej 

oferty, ale również (co ważniejsze z punktu widzenia prawdziwej 

telewizji adresowalnej) podmieniać reklamy emitowane w treś-

ciach emitowanych w telewizji na żywo.

Obecnie w Polsce taka podmiana spotów lub bloków reklamo-

wych nie jest możliwa, głównie ze względu na rozwiązania legis-

lacyjne, ale w innych krajach Europy Zachodniej, rynek daje takie 

możliwości w określonych limitach, np. maksymalnie 2 minuty 

w ciągu godziny.

Innymi podmiotami, które mogą podmieniać takie spoty lub całe 

bloki reklamowe na żywo są oczywiście nadawcy telewizyjni. Stoi 

za tym wiele zintegrowanych ze sobą technologii (SSAI, markery 

SCTE, adserwery reklamowe, etc).

Obecnie najbardziej popularna jest podmiana / emisja spotów on-

line na urządzeniach podłączonych do Internetu oraz w ramach 

różnych kanałów dystrybucji i monetyzacji treści video:

 y Digital video – desktop, mobile, tablet

 y CTV – Connected TV (MVPDs)

 y DTT/DTH – Lokalni nadawcy (HbbTV)

 y OTT – aplikacje

 y SmartTV – aplikacje

Za możliwościami emisji reklam w treściach telewizyjnych stoi 

głównie technologia Dynamic Ad Insertion (DAI). Technologia 

ta polega na wstawianiu reklam w treści wideo dystrybuowane 

na żywo (programy na żywo) lub treści VOD (video na żądanie) 

na różnych urządzeniach. Pozwala na automatyczną i elastyczną 

podmianę spotów przy zachowaniu możliwie jak najlepszej jako-

ści dla widza. Z punktu widzenia technologii DAI i sposobu inte-

gracji z dostawcami tych rozwiązań, możliwe są dwa scenariusze:

 y Client Side Ad Insertion (CSAI) – rekomendowany dla VOD. 

Minusem takiego rozwiązania są widoczne przejścia pomiędzy 

spotami oraz pomiędzy przerwą reklamową i treściami video 

(widoczne “ładowanie” treści).

 y Server Side Ad Insertion (SSAI) – rekomendowane dla progra-

mów na żywo. Rozwiązanie to gwarantuje lepszy user experien-

ce bez widocznych przejść pomiędzy spotami. Jest ono jednak 

bardziej wymagające pod względem zaplecza technologicznego.
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  Podsumowanie
Można uznać, iż każdy telewizor podłączony do internetu, który 

umożliwia oglądanie wideo na żądanie, można nazwać telewizją 

adresowalną. Główną, bowiem cechą Addressable TV jest to, że 

pozwala ona marketerom na dostarczanie konkretnych reklam 

do konkretnych osób/(odbiorników TV) na podstawie ich zainte-

resowań, nawyków i danych demograficznych.

W Polsce potencjał tej reklamy jest duży, niemniej jednak będzie 

wymagał edukacji rynku. Telewizja i Internet to media z najwięk-

szymi inwestycjami w reklamę na rynku mediowym w Polsce. 

Telewizja od lat trzyma silną pozycję, ale Internet rośnie. Re-

klamodawcy już przyzwyczaili się do targetowanych rozwiązań 

w reklamie internetowej i wykorzystują je w wielu kampaniach 

reklamowych. Bardzo często stanowią dla nich przewagę nad 

telewizją. Możliwość zastosowania podobnych rozwiązań w re-

klamie telewizyjnej na pewno będzie wymagało czasu, aby móc 

gościć, jako stała pozycja w media planach reklamowych.

Pozytywnym akcentem jak postępujący szybki rozwój technolo-

giczny, który ma miejsce w naszych kraju. Rośnie szybkość dostę-

pu do Internetu, coraz więcej gospodarstw domowych w Polsce 

podłącza do niego telewizor. To nie jest jeszcze maksimum możli-

wości, ale widać duże perspektywy i wyraźny trend wzrostowy.

Nie mniej jednak aktualny stan sytuacji na rynku polskim jest 

mocno ograniczony, przede wszystkim przez regulacje prawne. 

Obecna dyrektywa audiowizualna nie umożliwia rozszczepiania 

sygnału telewizyjnego, co blokuje rozwój reklamy typu addressa-

ble. Obecnie trwają konsultacje pomiędzy Krajową Radą Ra-

diofonii i Telewizji z nadawcami w tej sprawie. Trudno na chwilę 

obecną stwierdzić, kiedy ostatecznie uda się zmienić regulacje 

prawne.

Wobec braku możliwości rozszczepienia sygnału telewizyjnego, 

nadawcy szukają innych rozwiązań w ramach addressable tv. 

Ich myśli kierują się w stronę wykorzystania technologii HbbTV, 

która równocześnie stanowi pewnego rodzaju nakładkę na syg-

nał telewizyjny. To wszystko sprawia, że struktura handlowa dla 

addressable tv nie istnieje i dopiero trzeba będzie ją zbudować.

Podsumowując, w chwili obecnej addressable tv w Polsce nie ist-

nieje i stoi przed nim jeszcze dużo wyzwań, żeby mogło w ogóle 

zaistnieć. Przede wszystkich jest to doprecyzowanie i określenie 
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legalności rozszczepiania sygnału telewizyjnego, po drugie zbu-

dowanie struktury handlowej oraz wytworzenie odpowiednich 

ilości inventory. To są najważniejsze wyzwania. Równolegle po-

winny trwać pracę nad możliwościami pomiaru DAI i addressable 

tv. Docelowo powinno to zmierzać w stronę obecnego raporto-

wania danych telewizyjnych..

n nie istnieje wcale  
lub istnieje, ale ma bardzo  
duże ograniczenia

n istnieje, ale posiada  
umiarkowane ograniczenia

POLSKA TV wydatki 
1 (bn Euro)

Struktura  
komercyjna PopytInfrastruktura Pomiar Potencjał  

handlowy
Regulacje  

prawne Konkurencja

Coraz więcej telewizorów  
podłączonych do internetu

TV ma się cały czas dobrze  
(ATV, wydatki)

Rosnąca oferta streamingowa

Nadawcy pracujący wew.  
nad DAI

Nie istnieje  
– w trakcie tworzenia

Rosnące wydatki na reklamę 
cyfrową i wideo online

Wydatki na Internet już na 
podobnym poziomie do telewizji

Silna i stabilna pozycja telewizji 
oraz poziomów inwestycji

Stosunkowo jeszcze  
ograniczona oferta platform ott  

na ConnectedTV  
(głównie YT i Netflix)

Silna pozycja operatorów 
kablowo-satelitarnych

Spory,  
ale wymaga 

edukacji 
rynkowej

Obecne przepisy blokują szybki  
rozwój reklamy typu addressable TV

Rozmowy nadawców z KRRiT  
nad zmianą przepisów i jasnego określenia  

możliwości rozszczepiania sygnału tv

Wprowadzenie pomiaru 
jednoźródłowego  
(TV & streaming)

Brak pomiaru reklam 
Total Video (TV & OLV)

Brak pomiaru DAI

Rosnący:
- uzupełnienie kampanii 

telewizyjnych (spadające zasięgi 
TV w młodszych TG)

- główne kampanie na mniejszą 
skalę (lokalni przedsiębiorcy)

Pewną barierą są stosunkowo 
wysokie koszty wejścia 

(stworzenie reklamy wideo)
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Segmentacja rynku 
wideo online

Marcin Kozera

Rynek wideo online można podzielić według kilku kryteriów. 

Na podstawowym poziomie najłatwiej będzie to zrobić biorąc 

pod uwagę miejsce publikacji treści (typ usługi, serwisu, plat-

formy wydawniczej).

Przyjmując taką perspektywę, wideo online można podzielić na:

 y Serwisy VOD (Video On Demand)

 y Serwisy powiązane z portalami oraz/lub serwisami informacyj-

nymi, publicystycznymi, lifestyle’owymi czy plotkarskimi

 y Serwisy społecznościowe i UGC (user generated content)

 y Telewizje online oferujące streaming live kanałów dostępnych 

w ramach linearnej telewizji

  Serwisy VOD
Myślisz wideo online – mówisz VOD. Tudzież odwrotnie. Od 

dobrych kilku lat usługi video on demand stały się niemalże sy-

nonimem wideo w internecie. Na świecie rządzi Netflix, który ma 

jednak coraz silniejszą konkurencję w postaci HBO Max czy Dis-
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ney +, a eksperci w perspektywie kilku lat zapowiadają zmiany na 

pozycji globalnego lidera. W Polsce broni w walce o miliony widzów 

w sieci nie składają lokalni gracze: Player, Ipla czy TVP VOD.

Przykład Netflixa pokazuje, że ostatnie lata to rosnąca domi-

nacja subskrypcyjnego modelu dostępu do treści wideo online 

(SVOD), który wypiera jakże popularny w pierwszych latach 

usług VOD, model transakcyjny (TVOD). Jak wynika z badań Eu-

ropean Audiovisual Observatory1 model subskrypcyjny (SVOD) 

odpowiadał w 2010 roku w Europie za zaledwie 3 proc. wszyst-

kich przychodów VOD (300 mln euro). Aktualne szacunki z mi-

nionego roku, na Starym Kontynencie, wskazują na to, że model 

SVOD stanowił aż 84 proc. przychodów, czyli 11,6 mld euro.

Niemal każdy globalny podmiot VOD (oprócz Netflixa m.in. HBO, 

Disney Plus, Prime Video, Hulu czy Apple TV Plus) czy polski 

(Ipla, TVP, Player) opiera się w całości, albo przynajmniej w części, 

o model subskrypcyjny. Ostatnio do grona serwisów dostępnych 

wyłącznie dla płacących użytkowników dołączył Player. Co cie-

kawe, serwis VOD Grupy TVN Discovery poszedł w ślady ame-

rykańskiego Hulu – użytkownicy płacący najniższą miesięczną 

stawkę nadal oglądają treści, którym towarzyszą znane z modelu 

AVOD (advertising-based video on demand) reklamy instream. 

Wspomniany model reklamowy ma się zresztą nie najgorzej. 

Można go znaleźć w popularnych polskich serwisach VOD jak 

TVP VOD, VOD.pl czy Ipla, które są odwiedzane regularnie przez 

miliony polskich internautów.

Najpopularniejsze w Polsce serwisy VOD. W czerwonej ramce 

serwisy, które częściowo, albo w całości opierają się o model 

reklamowy (AVOD).

Serwis Użytkownicy Zasięg

Netflix 6 860 376 23,51%

Player.pl 4 143 312 14,20%

VOD TVP 3 031 344 10,39%

WP Wideo 2 577 096 8,83%

HBO GO 2 436 480 8,35%

Ipla 2 120 094 7,27%

Vod.pl 1 455 408 4,99%

Badania wskazują, że reklamy wideo są nie tylko alternatywą dla 

tych użytkowników, którzy nie chcą płacić kolejnej subskrypcji. 

Budżety reklamowe wydawane dotychczas w tradycyjnej telewi-

zji coraz częściej są przenoszone, nawet w całości, do serwisów 

1 „Trends in the VOD market in EU28” 

Źródło: Badanie Gemius Mediapanel, marzec 2021



37

wideo online oferujących m.in. ciągle rosnące inventory i pogłę-

bioną (a niedostępną w tradycyjnej TV) wiedzę o użytkownikach.

Jednak nie wszystkie dane związane z VOD są pozytywne. 

Prawie połowa użytkowników amerykańskich serwisów VOD 

deklaruje zmęczenie i frustrację ich nieustająco rosnącą licz-

bą i pogłębiającą się segmentacją rynku. Są już tego pierwsze 

„ofiary” – zamknięty niedawno amerykański Quibi, czy popularny 

swego czasu w Polsce Showmax. Przyczyny oczywiście były róż-

ne, co nie zmienia faktu, że coraz częściej i odważniej podnoszone 

są głosy proponujące łączenie ofert kilku serwisów w ramach 

jednej nadrzędnej platformy. W Anglii taką połączoną usługę 

o nazwie Britbox już oferują BBC i ITV. W Polsce podobny wspól-

ny projekt zapowiedziały w ubiegłym roku Ipla i Player.

Krzywe budowy zasięgu video 
Reklama video w ramach kanałów Walled Gardens budowana jest nawet dłu-
żej niż w przypadku reklamy telewizyjnej. Telewizja pozostaje medium, które 
buduje masowy zasięg najszybciej i charakteryzuje się najdłuższym czasem 
kontaktu z reklamą.  Należy zauważyć, że w momencie wypłaszczenia się 
krzywej telewizyjnej YouTube i Facebook nadal mają potencjał zwiększania za-
sięgu kampanii.  Jednak zakup takiej ilości GRP dla jednej kampanii w ramach 
tych ekosystemów jest trudny.  Open Web Video – czyli wideo serwowane 
w ramach lokalnych dostawców jest bardzo rozdrobnione, stąd niższy poten-
cjał budowy zasięgu, ale za to długi czas kontaktu z reklamą, zbliżony do tele-
wizyjnego, co ma ogromne znaczenie w kampaniach budujących świadomość.

TV vs. digital wideo - krzywe 
budowania zasięgu & in-view time

Źródło: gemiusAdReal październik 2020,  
Lucyna Koba
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  Serwisy wideo powiązane  
z portalami oraz/lub serwisami 
informacyjnymi
Każdy z pięciu największych polskich portali (WP, Onet, Interia, 

O2, Gazeta.pl) w mniejszym lub większym stopniu wykorzystuje 

treści wideo. Podobnie jest w przypadku większości dużych ser-

wisów internetowych (np. serwisy grupy Polska Press, Grupy Na-

Temat, tvn24.pl) . Są one zwykle publikowane jako samodzielne 

klipy lub wykorzystywane, jako ilustracja filmowa treści pisanych. 

Ogromne, często ponad 70-procentowe zasięgi w polskim Inter-

necie (WP, Onet) przekładają się na imponujące liczby odtworzeń 

wśród użytkowników, dla których wideo w sieci jest coraz częś-

ciej pierwszym (a nawet jedynym) źródłem wiadomości, ciekawo-

stek naukowych czy treści lifestylowych. Dominującym modelem 

płatności jest tu model reklamowy (AVOD). Biorac jednak pod 

uwagę fakt, że coraz więcej serwisów zaczyna „zamykać” swoje 

treści za furtką z napisem „paywall” można przypuszczać, że sub-

skrypcje (SVOD) staną się prawdopodobnie drugim, pod wzglę-

dem popularności, modelem dostępu do zasobów wideo tych 

serwisów. Bez względu na ich docelową dziennikarską formę.

  Serwisy społecznościowe 
z treściami wideo tworzonymi 
przez internautów 
(user generated content)
Serwisem dominującym na rynku treści typu UGC (user gene-

rated content) jest Youtube. Na tym polu amerykański gigant 

w globalnym ujęciu jest poza wszelką konkurencją (ponad 2 mld 

zalogowanych użytkowników miesięcznie), cieszy się też ogrom-

ną popularnością w Polsce. Ponad 90 proc. polskich internau-

tów korzysta z serwisu wideo należącego do Google’a.

Nie należy również zapominać o Facebooku. Wprawdzie usługa 

Facebook Watch wbrew zapowiedziom nie zmieniła krajobrazu 

wideo online, ale nadal mówimy o ogromnej globalnej skali: mi-

liardów odtworzeń wideo dziennie i dziesiątkach milionów w sa-

mej Polsce. Do tego dochodzą treści wideo (głównie tzw. stories) 

z Instagrama.
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Najmłodszą, ale prężnie rosnącą społecznościową platformą wi-

deo jest TikTok. Usługa krótkich mobilnych filmików wymyślona 

w Chinach może się pochwalić 700 mln użytkowników na całym 

świecie, z czego aż 100 mln znajdziemy w Europie. W Polsce 

społeczność szacowana jest aktualnie na ok. 2,52 mln osób, ale 

oczy marketerów już dawno zwróciły się w ich kierunku. W koń-

cu TikTok to serwis używany głównie przez często nieobecnych 

w innych miejscach sieci internautów z pokolenia tzw. Zetek. 

Ogromne społeczności tworzą się także wokół gaming’u. 

Gracze nie tylko grają, ale i granie chętnie oglądają. Najpopu-

larniejszą usługą streamującą pozostaje Youtube, ale broni nie 

składa przeznaczony dla graczy Twitch. Jego szefowie ogłosili na 

początku tego roku, że średnio dziennie z serwisu korzysta ponad 

26,5 mln użytkowników, a miesięczna liczba streamujących prze-

kracza na Twitchu ponad 6 mln osób.

Bez względu jednak na platformę wideo, czy rodzaj treści (UGC) 

użytkownicy (poza drobnymi wyjątkami) „płacą” za dostęp do 

contentu wideo, konsumując reklamy (model AVOD).

  Telewizje online
Aż 27 proc. amerykańskich użytkowników telewizji kablowej 

planuje zrezygnować z tej usługi do końca 2021 roku – tak 

wynika z przeprowadzonej w grudniu 2020 ankiety Future of TV. 

Według innych prognoz do 2024 roku mniej niż połowa amery-

kańskich gospodarstw domowych będzie nadal korzystała z po-

dobnych usług linearnej tv3.

2 https: //www.openmobi.pl/raporttiktok/raportFolder/raporttiktok.pdf
3 eMarketer www.emarketer.com/content/pay-tv-suffers-historic-cord-cutting

Kulisy produkcji  
– realizacja Gazeta.pl  
dla Reserved
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Zjawisko tzw. cord cuttingu – chociaż w skali dużo mniejszej niż 

w USA – jest już obserwowalne także w naszym kraju. Jak wynika 

z badania „TV + WWW = Razem Lepiej” z roku 2020 odsetek pol-

skich użytkowników tradycyjnej telewizji w grupie internautów 

powyżej 15. roku życia spadł w ciągu ostatnich 6 lat o 20 proc. 

i wynosi obecnie rekordowo niskie 72 proc.

Jak szacuje z kolei PMR baza użytkowników telewizji kablowej 

do 2024 roku będzie średniorocznie kurczyła się o 2,5 proc. 

Całkowita lub częściowa (tzw. cord shaving) rezygnacja z oferty 

telewizji kablowej oznacza zazwyczaj zmianę miejsca i sposobu 

konsumpcji treści. Głównymi beneficjentami tej zmiany są serwi-

sy VOD oraz usługi tv online, które przejmują widzów rezygnują-

cych, ograniczających pakiety lub nigdy nieplanujących korzystać 

z usług tradycyjnych telewizji kablowych.

Telewizja w „internetowym kablu” dostępna jest m.in. w dedy-

kowanych usługach jak np. WP Pilot, TVN24 GO. Oferta tele-

wizyjna jest również uzupełnieniem (zwykle dodatkowo płat-

nym) oferty serwisów VOD związanych z dużymi podmiotami 

telewizyjnymi np. programy Grupy TVN Discovery w Playerze, 

Polsatu w Ipli czy TVP w VOD.TVP. O uwagę (i oczywiście pienią-

dze) polskich cord cutterów coraz aktywniej walczą same sieci 

kablowe poprzez rozwój usług i oferty OTT (Over the Top) czy 

IPTV. Nie należy też zapominać o coraz prężniej działających na 

rynku telewizji online telekomach (Orange TV, Play Now). Bardzo 

atrakcyjnym elementem oferty telewizyjnej (w każdym zresztą 

wydaniu) są transmisje sportowe, które stały się przedmiotem 

wielomilionowych transakcji (np. prawa do pokazywania w inter-

necie piłkarskich rozgrywek w Anglii, czy Niemiec) ze strony np. 

2014 2018 2020

90%
82%

72%

Internauci 15+ deklarujący 
korzystanie z tradycyjnej TV
Źródło: Raport z badania  
„www + TV = razem lepiej 2020”
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Amazona, Netflixa, czy serwisu DAZN. Wydaje się, że także tutaj 

dominującym modelem dostępu do tv online jest i pozostanie 

SVOD. W przypadku wspomnianych transmisji sportowych popu-

larnością może cieszyć się także model TVOD (inaczej pay-per-

-view) znany obecnie przede wszystkim ze sportów walki – relacji 

z gal bokserskich oraz MMA.

  Festiwale inaczej
Na koniec warto też wspomnieć o podmiotach (wydarzeniach?), 

które ciężko jednoznacznie sklasyfikować, a które wydają się 

kolejnym symptomem czasów „pandemicznych”. Mowa o festiwa-

lach filmowych w wersji online. Przykładem może być przeniesie-

nie do sieci 20. edycji Festiwalu Nowe Horyzonty, który przy tej 

okazji połączył siły z 11. edycją American Film Festival. Wydarze-

nia na żywo ze względu na liczne ograniczenia były dodatkiem do 

biletowanych seansów filmowych (pojedyncze transakcje-bilety 

lub karnety na określoną liczbę seansów do wyboru), które moż-

na było zobaczyć późną jesienią 2020 roku na stronie interneto-

wej festiwalu.

Wideo online sukcesywnie przejmuje rolę dominującego medium, 

zarezerwowaną dotychczas dla tradycyjnej TV. W epoce „nowej 

normalności” stało się też naszym prywatnym kinem (premiery 

filmowe na platformach VOD), zabiera nas także na teatralne czy 

muzyczne sceny, a nawet za ich kulisy. Jest często pierwszym, je-

dynym, i często najszybszym źródłem informacji, plotek czy opinii 

o produktach. Buduje zaangażowanie. Wokół treści i jej twórców 

powstają całe, często ogromne, społeczności. Może być dostępny 

odpłatnie, w modelu reklamowym, a czasami za darmo. Dostęp-

ność nie jest przeszkodą, liczy się jakość.

Kiedy przed laty Bill Gates tworzył słynne hasło „content is king” 

chyba nikt, włącznie z autorem, nie spodziewał się, że niespełna 

trzy dekady później to właśnie wideo online będzie niemal wzor-

cowym przykładem rynku uwidaczniającego tą tezę.
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Standardy i ograniczenia 
techniczne

Rafał Jung

Planując kampanię reklamową wideo online należy przygoto-

wać się do tego poznając realia technologiczne, oraz wymagania 

technologiczne, jakie stawia rynek i standardy na nim obowiązu-

jące. Innymi słowy, warto wiedzieć, co jest możliwe do realizacji, 

co nie jest, w jakim modelu sprzedazowym i w jakich formatach 

reklamowych. Znając te podstawowe wymagania łatwiej będzie 

zaplanować udaną kampanię wideo online i skuteczniej osiągnie-

my stawiane w niej cele.

W reklamie wideo znajdziemy znacznie więcej niuansów doty-

czących możliwości reklamowych aniżeli w innych typach re-

klam. Pod względem standaryzacji i charakterystyki jest to jedno 

z bardziej złożonych zagadnień na rynku reklamy online. Wiele 

definicji występujących na rynku nie ma oficjalnego wytłumacze-

nia ajedynie powszechne sposoby jego użycia. Wiele standardów 

odnosi się do tych samych form reklamowych czy modeli emisji. 
  Kulisy produkcji  

– zdjęcia w studiu Gazeta.pl  
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Do tego dochodzą indywidualne standardy jakościowe reklam 

poszczególnych podmiotów na rynku oraz różne modele i sposo-

by mierzenia tychże wskaźników przez różne technologie. Są jed-

nak możliwe do wyróżnienia główne i najważniejsze standardy, 

a także najistotniejsze wskaźniki jakościowe stosowane na rynku. 

Na tych właśnie skupimy się w tym rozdziale poradnika.

Na wstępie warto zacząć od poznania głównych rodzajów stan-

dardów, jakie obowiązują w reklamie wideo online. Przez lata 

w tym zakresie zachodziło bardzo wiele zmian, zmieniła się 

w szczególności dynamika wzajemna standardów. Konkretnie 

chodzi tutaj o wzajemne przenikanie i uzupełnianie się standar-

dów lokalnych – krajowych, globalnych oraz technologicznych, 

które swoje podstawy mają w działaniu przeglądarek interneto-

wych.

Aktualnie najważniejsze standardy kreowane są na poziomie glo-

balnym a dotyczą działania przeglądarek oraz od strony formal-

nej działań organizacji Coalition for Better Ads – w skrócie CBA 

lub CfBA. Dopiero w dalszej kolejności pojawiają się standardy 

lokalne i krajowe.

  Ograniczenia technologiczne 
– dźwięk i autoplay
Już kilka lat temu skończył się okres, kiedy przeglądarki nie 

ingerowały w sposób przekazu treści strony i reklam użytkowni-

kowi a na straży jakości odbioru reklamy stały jedynie formalne 
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standardy reklamowe. W wyniku szybko wzrastającej rzeszy 

użytkowników Adblocków wzrastała również potrzeba cofnięcia 

tego trendu. Z tej m.in. przyczyny narodziło się wiele inicjatyw, 

których celem było i jest wycofanie intruzywnych formatów re-

klamowych jak prestitiali, popupów itp.

W przypadku reklamy wideo istotne zmiany technologiczne 

zaczęły się około 2018r, kiedy to przeglądarka chrome zdecydo-

wała się domyślnie blokować dźwięk audio na stronach – w tym 

także w reklamach. Podobnie uczyniły inne przeglądarki w tym 

szczególnie Mozilla, Edge, Opera. Standardem stało się auto-

matyczne wyłączenie dźwięku w przeglądarce i włączanie go 

dopiero po interakcji użytkownika, aktualnie w formie klik-

nięcia. Oczywiście męczącym byłoby każdorazowe włączanie 

dźwięku na serwisach, na których dźwięk to podstawa. Dlatego 

też aktualnie klasycznym modelem działania przeglądarek 

stało się uzależnienie włączania dźwięku od wyboru użytkow-

nika. Jeśli więc użytkownik nie włącza dźwięku na danej witry-

nie (np. w odtwarzaczu wideo, który uruchamia się domyślnie), 

dźwięk odtwarzaczy na danej domenie pozostaje wyłączony. Po 

powrocie użytkownika na domenę schemat jest zachowany. Jeśli 

użytkownik włączy dźwięk – wtedy może spodziewać się włączo-

nego dźwięku także przy kolejnych wizytach na danej domenie. 

Dodatkowo w przypadku różnych przeglądarek dochodzą tzw. 

whitelisty witryn, w których dźwięk może być od początku włą-

czony. Można uznać, iż są to w praktyce strony, na których prze-

kaz audio-wideo jest podstawowym elementem strony.
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Ten schemat działania ma zastosowanie w przypadku reklam 

typu in-stream. Nie ma jednak odniesienia do reklam w modelu 

out-stream czy in-banner/richmedia z wideo. W przypadku re-

klam tego typu standardem jest model soud-off, a co do zasady 

jedynym sposobem włączenia dźwięku jest kliknięcie tudzież 

tapnięcie w odpowiednie miejsce na ekranie.

Zbliżonych, choć mniejszych komplikacji spodziewać się możemy 

w przypadku funkcji autoplay wideo. W tym przypadku więk-

szość przeglądarek dopuszcza, jako podstawową opcję automa-

tycznego odtwarzania obrazu. Warunkiem jest jednak domyślnie 

wyłączone audio. W zależności, więc od uprzedniego zacho-

wania użytkownika na witrynie możemy spodziewać się auto-

matycznie odtwarzanego obrazu wideo zarówno w reklamach 

in-stream jak i in-banner/outstream oraz dżwięku włączonego 

w reklamie in-stream a wyłączonego w reklamie typu in-ban-

ner/outstream.

Jako pewną formę uproszczenia sytuacji, choć nie do końca do-

kładną można postawić twierdzenie, iż na serwisach z kategorii 

VOD dźwięk w większości przypadków (u większości użytkow-

ników) będzie uruchomiony automatycznie. Natomiast na więk-

szości innych stron zawierających wideo, które nie jest jednak 

głównym elementem strony reklama in-stream odpali się auto-

matycznie, ale bez dźwięku. Jego włączenie będzie wymagało 

kliknięcia lub tapnięcia.

Kolejne ograniczenia ze strony przeglądarek pojawiły się w ostat-

nim czasie i dotyczą w szczególności przeglądarki chrome. Zgod-

nie z opisanymi w dalszej części rozdziału standardami CBA 

Google oświadczył, iż od sierpnia 2020 przeglądarka zacznie 

blokować reklamy podlegające pod standard CBA dla krótkich 

form wideo. Dodatkowo w styczniu 2021 Chrome zaczął bloko-

wać reklamy „nadmiernie obciążające” komputer użytkownika 

lub jego łącze. W tym wypadku dotyczy to jednak tylko reklam 

typu in banner/richmedia/outstream. Ograniczenie to dotyczy 

najprawdopodobniej reklam powyżej 30 s. długości oraz ważą-

cych powyżej 4MB. Nie należy jednak zakładać, iż jest ono sztyw-

ne. Zablokowanie danej reklamy zależy bowiem od mocy obli-

czeniowej procesora, GPU, obciążenia komputera w danej chwili 

oraz obciążenia łącza. Tak więc ta sama reklama może u danego 

użytkownika przy pierwszej odsłonie zostać zablokowana, ale nie 

jest wykluczone, że przy kolejnej odsłonie może się ona już wy-

świetlić.



46

  Standardy reklamy wideo online
Znając już techniczne aspekty reklamy wideo online, należy 

poznać także formalne standardy reklamowe. Zanim jednak 

przejdziemy do konkretów trzeba zrozumieć, co one w praktyce 

oznaczają. W większości przypadków standardy stanowią formę 

samoregulacji wydawców. Wydawcy sami na siebie nakładają 

ograniczenia, dzięki którym środowisko reklamowe staje się 

bardziej przejrzyste, łatwiejsze do zrozumienia i kontrolowania. 

Standardy mają również na celu eliminację agresywnych form 

reklamowych i minimalizację negatywnego UX. Znając stan-

dardy bardzo szybko dowiemy się, co u niemalże dowolnego 

wydawcy możemy zrealizować, a co jest niedopuszczalne lub 

niestandardowe a przez to możliwe do realizacji jedynie po 

wcześniejszym ustaleniu.

W przypadku standardów warto zacząć od wyszukiwarki i hasła 

Coalition for Better Ads. Na stronie wspomnianej koalicji, czyli 

organizacji skupiającej m.in. większość znaczących wydawców 

online z całego świata, znajdziemy spis form reklamowych, jakie 

są niedopuszczalne. W zakresie reklamy wideo znajdziemy tam 

przede wszystkim wprowadzone w 2020 standardy określające 

formaty niedozwolone dla materiałów wideo do 8 min. długości. 

W praktyce dotyczy to więc instream’u ale z wyłączeniem znacz-

nej części klasycznego VOD, w których materiały mają zazwyczaj 

powyżej 8min. długości. Zgodnie z tym standardem za niedo-

zwolone uznane zostały reklamy typu mid-roll oraz niepomi-

jalne reklamy typu pre-roll o długości powyżej 31s. Zabronio-

ne zostały także reklamy typu overlay, które zajmują powyżej 

20% playera.

Dodatkowy, dłużej już obowiązujący element standardów CBA 

odnosi się do reklam display typu richmedia a dotyczy on dźwię-

ku. Zgodnie z tym standardem reklamy te, czyli np. banery z wi-

deo albo reklamy typu outstream nie mogą mieć automatycznie 

uruchomionego dźwięku.

 Standardy Lokalne oraz IAB
Na kolejnym szczeblu stadardów reklamowych wymienić można 

standardy reklamowe IAB. Zmiany Standardów dokonane były 

w odpowiedzi na wprowadzone w 2020 standardy CBA a ich 

treść znaleźc można na stronach IAB Polska. Dokładny kształ 
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polskich standardów reklamy wideo online określa poniższa 

tabela. Stanowi ona odzwierciedlenie i rozwinięcie wymogów 

technologicznych i globalnych standardów formalnych dla 

tego modelu reklamy.

Standardy Polskie potwierdzają obowiązujące już normy CBA 

oraz przeglądarek a dodatkowo poszerzają i doprecyzowują 

niektóre sytuacje dotyczące np. Współwystępowania wielu 

playerów na stronie czy maksymalnego poziomu dźwięku w re-

klamach.

typ kreacji nazwa formy  
reklamowej

rozmiar 
(px)

statyczna HTML5 rozwijanie
zamykanie uwagi  

dodatkowewaga format pliku waga
format 

pliku
rozmiar (px)

Video  
in-stream

In-stream  
– formy linearne  

(pre-roll, mid-roll etc.)
Dowolny wnd mp4/mov/avi/qt nd nd nd nd zalecenia

In-stream  
– formy nielinearne  

(overlay etc.)
Dowolny 100 kB gif/jpg/png 150 kB html5 nd nd statyczne

Dźwięk i wideo w formatach video-ad/richmedia/in-display

 y Dźwięk dozwolony jest wyłącznie po interakcji użytkownika 

z obszarem playera w postaci kliknięcia.

 y Odtwarzacz (player) obowiązkowo powinien mieć możliwość 

zatrzymania i wyciszenia wideo

 y Zalecane jest umieszczenie w kreacji komunikatu informujące-

go o rodzaju możliwej interakcji wywołującej dźwięk np. „Klik-

nij, żeby zobaczyć więcej”

 y Dopuszczalny jest auto-start materiału video bez dźwięku

 y Waga kreacji inicjującej – zgodna ze standardem dla danego 

formatu

 y Maksymalna waga spotu video – 5MB

 y Brak ograniczenie wagi spotu w przypadku przesyłania stru-

mieniowego

Formaty in-stream (linearne: pre-roll, mid-roll etc.)

 y Reklamy mogą być uruchamiane automatycznie

 y Reklamy typu mid-roll dopuszczalne są w materiałach powyżej 

8 min. długości

 y Maksymalna długość niepomijanego spotu reklamowego lub 

bloku reklam: do 31 s., brak limitu w przypadku materiałów 

o długości powyżej 8 min.

 y Spot reklamowy lub blok reklam o długości powyżej 30 s. musi 

być pomijany w ciągu pierwszych 6 s. emisji. Warunek ten nie 

dotyczy materiałów powyżej 8 min. długości
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 y Odtwarzacz (player) w momencie rozpoczęcia odtwarzania 

musi znajdować się w obszarze widocznym ekranu (viewport)

 y Bez interakcji użytkownika maksymalnie może być uruchomio-

ny jeden odtwarzacz video na stronie

 y Proporcje materiału wideo: 16:9

 y Dźwięk może włączać się automatycznie tylko w przypadku 

reklamy znajdującej się w widocznym obszarze ekranu lub 

zainicjowanej materiałem spełniającym ten warunek, w którym 

dźwięk został już zainicjowany

 y Maksymalny poziom głośności reklamy: -23 LUFS, zgodny z re-

komendacją European Broadcasting Union

Formaty in-stream (nielinearne, np. overlay etc.)

 y Kreacje mogą być uruchamiane automatycznie, ale z wyciszo-

nym dźwiękiem; uruchamianie dźwięku może nastąpić tylko po 

akcji użytkownika (kliknięcie lub najechanie)

 y Kreacja nie może zajmować więcej jak 20% obszaru playera

 y Kreacja nie może wyświetlać się w obszarze 1/3 centralnej 

części playera
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Czasy kontaktu z reklamą wideo 
W przypadku kampanii video budującej świadomość brandu lub produktu 
realny czas kontaktu z reklamą jest równie ważny jak potencjał zasięgowy.   
Najwyższym czasem kontaktu z reklamą charakteryzuje się niezmiennie video 
w ramach open web (w porównaniu z Walled Gardens).  Jednak ten wskaźnik 
różni się w zależności od wieku odbiorców i branży.  Najtrudniej utrzymać 
uwagę wśród najmłodszych konsumentów, tzw. Zetek (wiek 15-34).

In-view time najkrótszy czas  
wśród Zetek
n rynek    n finanse

Lucyna Koba
Źródło: gemiusAdReal październik 2020,  
TV PC & Mobile - reklamy wideo
Branża finansowa vs. cały rynek
Średni czas kontaktu z reklamą

In-view time wyższy dla reklam wideo  
branży farmaceutycznej
n rynek    n finanse

Lucyna Koba
Źródło: gemiusAdReal październik 2020,  
TV PC & Mobile - reklamy wideo
Branża finansowa vs. cały rynek
Średni czas kontaktu z reklamą
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Wskaźniki jakościowe, 
pomiar i modele 
rozliczeniowe

Rafał Jung

W tej części poradnika skupimy się w większości na modelach 

emisji, pomiaru i oceny jakości reklam typu in-stream. Nie pomi-

jamy całkowicie reklam typu rich media/in banner/outstream/

videoad – jednak większość wskaźników reklamowych i modeli 

sprzedaży wywodząca się z klasycznych reklam typu display bę-

dzie miała zastosowanie także dla reklam typu in banner/video-

ad. Za osobną kategorię należy uznać reklamy typu outstream 

gdzie stosuje się czasem standardy jakości analogiczne jak w re-

klamie instream a jeszcze bardziej innowacyjne podejścia należy 

stosować dla reklam typu interaktywnego, w których podstawą 

rozliczenia może być interakcja z reklamą.

 Wskaźniki jakościowe
Dla określenia jakości reklamy wideo online (in-stream) można 

zastosować kilka wskaźników jakościowych. Rzadko jednak ich 

stosowanie należy traktować rozłącznie. Zazwyczaj jeden z głów-
  Kulisy produkcji  

– zdjęcia w studiu Hapsa 
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nych wskaźników czy nawet 2 z nich daje się stosunkowo łatwo 

technologicznie podnieść bez realnej poprawy ekspozycji rekla-

my. Podobnie jak możemy “przekręcić licznik” starego samocho-

du, podobnie w reklamie jeden z kilku wskaźników może zostać 

łatwo zmanipulowany a dopiero łączna ocena kilku z nich pozwoli 

nam na sprawdzenie prawdziwego poziomu jakości.

 Viewability
Viewability to podstawowy wskaźnik jakościowy reklamy wideo 

online. Podstawowy jednak nie jedyny. Wskaźnik ten zarówno 

w reklamach typu display jak i wideo określa się w podobny spo-

sób, czyli współczynnikiem reklam określonych, jako widoczne 

do tych uznanych za niewidoczne. Za widoczne, w przypadku 

reklam rich media czy in-banner, uznaje się reklamy, które 

pozostawały(przynajmniej 50% kreacji) w widocznym obsza-

rze ekranu przez 1 s., natomiast w reklamach typu in-stream 

muszą być to 2 s. towarzyszące. Wskaźnik Viewability, w skrócie 

VA jest więc najważniejszym i najczęściej stosowanym wskaź-

nikiem jakości reklam. Aktualnie dla rynku polskiego za średnią 

w raportach firmy Meetrics wskazuje się okolice 75-78% VA. 

Warto też wiedzieć, iż wskaźnik ten w ciągu ostatnich kilku lat 

uległ znacznemu – kilkudziesięcio procentowemu podwyższeniu.

 VTR, Completion Rate
View Through Rate to drugi pod względem istoty wskaźnik 

jakości reklam typu wideo online. Jest on niemalże tożsamy 

z Compleition Rate i często stosowany zamiennie. Wskaźnik VTR 

określa ilość reklam wideo odtworzonych do końca w stosunku, 

do których reklam, których oglądanie zostało przerwane i nie-

dokończone W praktyce powinien więc on wskazywać ile reklam 

użytkownik obejrzał do końca w stosunku, do których reklam 

nie zobaczył. Jednak nie zawsze odtwarzanie reklamy oznacza 

jej widoczność na ekranie. W niektórych przypadkach możliwe 

jest nadal uruchomienie odtwarzacza poza obszarem widocznym 

ekranu jak również kontynuowanie odtwarzania, gdy nie jest on 

widoczny na ekranie. Pierwsze działanie jest niezgodne ze stan-

dardami IAB, Drugie jest zgodne jednak w niektórych przypad-

kach jest blokowane przez przeglądarki. Wskażnik VTR w po-

płączeniu ze wskaźnikiem VA są stosunkowo prostym sposobem 

określenia jakości ekcpozycji reklamy wideo online.
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 Audiability
To kolejny bardzo istotny wskaźnik jakości reklamowej. Jednak 

jego zastosowanie i mierzenie jest nieco utrudnione. Wskaźnik 

ten określa procent odsłon reklamy wideo, jakie były realizowane 

z odtwarzaniem dźwięku. W praktyce określa, więc czy emitowa-

na reklama była słyszalna czy też nie. Aktualnie, jak opisywałem 

we wcześniejszej części materiału, odtwarzanie dźwięku na danej 

domenie zazwyczaj zależne jest od schematu działania użytkow-

nika. Jeśli użytkownicy nie włączają w danej domenie dźwięku 

– to nie jest on odtwarzany automatycznie. W standardzie można 

przyjać, że dźwięk jest domyślnie wyciszony. Wskaźnik audiabi-

lity jest istotnym elementem określającym metodę dotarcia do 

naszego użytkownika. Warto jednak uwzględnić, iż nie zawsze 

reklama będzie słyszana i dodawanie w niej napisów powinno być 

dobrym zwyczajem o ile nie standardem emisyjnym.

 Brand safety
Zgodnie z definicją IAB „brand safety (pl. bezpieczeństwo marki) 

to szereg działań oraz narzędzi, którymi posługują się podmioty 

biorące udział w realizacji procesu reklamowego, a które mają 

na celu stworzenie środowiska niewpływającego negatywnie na 

odbiór marki/produktu/usługi, oraz nie naraża marki na straty 

wizerunkowe, finansowe czy negatywne skutki prawne. Dotyczy, 

zatem zapewnienia dla każdej emisji reklamy odpowiedniego 

kontekstu, w którym reputacja marki nie zostanie naruszona.” 4

Innymi słowy wideo online możemy więc wyświetlać w środo-

wisku bezpiecznym lub nie bezpiecznym dla marki. Poza sytua-

cjami szczególnymi (dla konkretnych marek czy produktów) jest 

więc możliwe skwantyfikowanie tego parametru. Reklama może 

wyświetlać się w środowisku bezpiecznym lub nie. Udział wy-

świetleń w środowisku bezpiecznym pozwala nam określić jakośc 

emisji pod kątem parametru brand safety.

W tym miejścu trzeba jednak przypomnieć o trudnej specyfice 

reklamy wideo. Mimo upływu lat nadal bowiem nie udało się 

wdrożyć skutecznych i powszechnych metod oceny brand safety 

dla treści wideo. Analiza materiałów wideo pod tym kątem jest, 

bowiem tak mocno utrudniona i kosztowna, iż jej prowadzenie na 

szeroką skalę pośród wielu wydawców nie jest praktycznie wyko-

4 Dobre Praktyki Brand Safety – IAB Polska
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nalne. Dlatego też ocena automatyczna jakości materiałów, przy 

których wyświetlane są reklamy wideo dotyczyć będzie jedynie 

treści tekstowych i ewentualnie graficznych znajdujących się na 

stronie. W przypadku materiałów wideo stanowiących element 

artykułów i szerszych opracowań tekstowych jest to zazwyczaj 

wystarczający model weryfikacji jednak dla szerokiego grona 

serwisów VOD oraz serwisów UGC, w których wideo stanowi 

treść przewodnią strony, to za mało. W przypadku serwisów 

VOD treści wideo podlegają obowiązkowej i określonej prawnie 

kategoryzacji wiekowej i odpowiedniemu oznakowaniu wizual-

nym materiałów. Z tego chociażby względu wszyscy działający 

na polskim rynku dostawcy VOD dokonują dokładnej klasyfikacji 

i kategoryzacji materiałów. Zazwyczaj klasyfikacja obejmuje nie 

tylko dopuszczalność treści dla określonej kategorii wiekowej, 

ale także kategoryzację rodzaju treści, tematyki itp. To pozwala 

klientowi/marce, we współpracy z wydawcą, na dokładne okre-

ślenie tematyki, przy jakiej dana marka chce się wyświetlać.

 CTR
Click through rate – nie jest to wskaźnik jakościowy typowy 

dla reklamy wideo online jednak jest on używany czasami, jako 

pomocniczy. W bardzo rzadkich przypadkach może stanowić 

podstawę rozliczenia reklamy. Określa on ilość klików, jakie wy-

generowało tysiąc odsłon reklamy. Bardzo często kształtuje się 

on na poziomie kilku procent lub nawet kilku promili. Powszech-

nie uznaje się, iż co do zasady reklama wideo nie jest najlepszym 

sposobem generowania wysokiego wskaźnika kliknięć – jej celem 

są działanie wizerunkowe.

Kulisy produkcji  
– zdjęcia w studiu Gazeta.pl  
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 Modele rozliczeniowe
CPM (Cost Per Mille): to podstawowy i najbardziej rozpowszech-

nony model rozliczenia także dla reklam wideo online. Zgodnie 

z nim podstawę do rozliczenia stanowi 1000 wyświetlen reklamy. 

W przypadku reklamy wideo in-stream online mowa jest o roz-

poczętych a niezakończonych wyświetleniach. Podobnie jest 

w przypadku reklam typu outstream. Natomiast w przypadku 

reklam typu in-banner mowa jest o 1000 wyświetleń banera, któ-

ry zawiera reklamę wideo. Nie jest jednak gwarantowane samo 

wyświetlenie sporu wideo wewnątrz banera.

Cena CPM zależna jest przede wszystkim od długości spotu 

reklamowego, standardowo przyjmuje się modele 5, 6, 10, 15, 20, 

30, 45, 60s.

vCPM (viewable CPM): odmianą modelu CPM jest model vCPM. 

Stanowi on pochodną nałożenia wskaźnika vieability na model 

CPMowy, w praktyce oznacza on rozliczenie za ilość widocznych 

reklam, w tym wypadku reklam wideoModel vCPM nie gwaran-

tuje odtworzenia ani wyświetlenia całości spotu reklamowego.

CPV (Cost per View): jest to model rozliczeniowy w ramach 

którego sprzedający gwarantuje nie tylko wyświetlenie spotu 

reklamowego, ale także odtworzenie go do końca. Jednostką 

reklamową jest odtworzenie spotu reklamowego – czasami na-

zywane view. Jest to model rozliczenia bezpośrednio powiązany 

z reklamą typu wideo w tym szczególnie in-stream i outstream. 

W zależności od dokładnej definicji, stosowanej przez dostawcę, 

dodatkowo model ten może gwarantować także wyświetlenie 

spotu w obszarze widocznym ekranu ze spełnieniem okreslonych 

parametrów widocznosci np. 50% kreacji w obszarze aktywnym 

ekranu – zgodnie z definicją Viewability. Czasami tak określany 

model sprzedaży nazywany jest, jako CPCV – Cost Per Comple-

ted View. W modelu CPV/CPCV decydującą rolę przy ustalaniu 

stawki odgrywa długość spotu. Współczynnik oglądalności spada 

bowiem wraz z jego długością.

Model CPV czy CPCV nie jest dostępny u wszystkich dostawców. 

Nie jest w nim również gwarantowany model wyświetlenia spotu 

i może on zależeć od dostawcy. Spot reklamowy w takim mode-

lu może być pomijalny i co do zasady taka pomijalnośc stanowi 

prawidłową praktykę. Nie jest to jednak warunek konieczny do 

zastosdowania modelu CPV.
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CPC (Cost Per Click): rozliczenie za kliknięcia nie jest typowym 

dla wideo modelem rozliczenia, jest on jednak stosowany – naj-

częściej w reklamie typu richmedia. W przypadku reklamy in-st-

ream czy outstream model ten jest raczej okazjonalną ciekawost-

ką. W przypadku reklamy richmedia model CPC uznawany jest za 

odmianę modelu CPE – Cost Per Engagement, w ramach której 

rozliczana jest interakcja z reklamą. W tym wypadku tą interak-

cję stanowi zazwyczaj kliknięcie i wyexpandowanie reklamy do 

pełnego ekranu.
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Reklama content 
marketingowa 

Magda Patorska, Paulina Żurkowska

Wideo online content marketing to w uproszczeniu wytworze-

nie oraz umieszczenie w danej witrynie treści, mającej na celu 

jakościową promocję marki, produktu, usługi w formie wideo. 

Treść ta może być zamieszczona w specjalnie do tego celu przy-

gotowanym serwisie lub w istniejącej uprzednio witrynie, wśród 

materiałów nieobrandowanych. W związku z tym, że taki ma-

teriał wideo przypomina treści organiczne, zwykle promowany 

jest z użyciem formatów zarezerwowanych tylko dla materiałów 

redakcyjnych. U podstaw reklamy tego typu leży założenie, iż to 

użytkownik aktywnie poszukuje interesujących treści i nawet, 

gdy trafia na taką reklamę, to wpisuje się ona w jego zaintere-

sowania, a w efekcie odbiera ją, jako wartościową. Same treści wi-

deo charakteryzuje z jednej strony mała inwazyjność, a z drugiej 

wysoka skuteczność.5 84% konsumentów deklaruje, że na decyzji 

o zakupie produktu zaważyło obejrzenie obrandowanego wideo 

danej marki.6

Przewagą marketingu z użyciem wideo jest siła jego przekazu. 

5 https: //iab.org.pl/wp-content/uploads/2018/09/Poradnik-Wideomarketingu-2018.pdf
6 https: //wyzowl.s3.eu-west-2.amazonaws.com/pdfs/Wyzowl-Video-Survey-2021.pdf
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W materiale poza głównym wątkiem można uwzględnić różne 

elementy związane z marką: logo, dźwięk czy twarz ambasadora. 

Wideo jest bardziej angażujące niż tekst, a jednocześnie łatwiej 

przyswajalne, co skutkuje większą konwersją (69% użytkowni-

ków najchętniej zdobywałoby wiedzę o produktach z krótkiego 

wideo vs 18% wskazujących tekst, jako preferowaną formę; 

a 84% użytkowników zostało przekonanych do zakupu przez 

wideo7). Ma również potencjał viralowy, a to przekłada się na 

proste i tanie rozpowszechnianie przynajmniej w części kanałów 

(social media, YouTube itp.). Przyjęcie w wideo formy content 

marketingowej wyklucza natomiast wśród odbiorców poczucie 

nachalnego przekazu reklamowego czy braku jego merytorycznej 

wartości.

Kampanie content marketingowe z wideo są responsywne. Za-

pewne stąd bierze się rosnąca popularność wykupywania licencji 

na materiały stworzone dla konkretnego kanału komunikacji 

a nawet portalu, co pozwala na emisję danego materiału także 

poza pierwotnie założonym miejscem w przestrzeni interneto-

wej. Zachęca do tego również fakt, że dzięki technologii playera 

nie ma potrzeby dostosowywania kampanii za każdym razem do 

wielu nośników. Warto jednak się nad tym zastanowić w kontek-

ście multiscreeningu czy specyfiki social mediów i formatów na 

nich dostępnych. Instagram Reels różni się od stories, zwykłego 

posta czy IGTV, a użytkownik mobilny zachowuje się inaczej od 

tego na desktopie.

Ze względu na rodzaj prezentowanych treści, wideo tworzone 

na potrzeby content marketingu można podzielić na trzy typy:

 y Kontrowersyjne – otwierające dyskusję lub opowiadające się 

po jednej ze stron w debacie toczącej się już w przestrzeni 

publicznej (np. „The Pause” Procter & Gamble, „Klub Samotnych 

Serc” dla Fundacji Głosem Zwierząt czy “Bez jaj” OLX),

 y Rozrywkowe – odwołujące się do emocji odbiorców, zabawne, 

wzruszające, czasami zaskakujące (np. „Legendy polskie” Alle-

gro, „Storyline” Coca-Coli czy „Mission: Care” od Dove Men),

 y Informacyjne – edukujące o właściwościach produktu czy usłu-

gi, ale też dostarczające odbiorcom wiedzy z dziedziny powią-

zanej z daną marką (pozycjonowanie danej firmy czy osoby, jako 

eksperta) (np. seria „Totalne Remonty Szelągowskiej” Casto-

ramy, webinar „Poradnik Pracuj.pl” czy tutoriale makijażowe 

L’Oreal Paris).

7 https: //www.wyzowl.com/state-of-video-marketing-2021-report/
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Zdecydowanie szerszy podział można wprowadzić ze względu 

na formę przyjmowaną przez wideo:

 y Testimonial. Wykorzystanie skuteczności i wiarygodności 

referencji, czyli poleceń danego produktu przez znajomego, 

eksperta czy osobę postrzeganą, jako godną zaufania. Klient/

konsument albo influencer, dzieli się wrażeniami po zakupie 

produktu, recenzuje jego działanie, a dzięki neutralnej formie 

jego przekaz rzadziej jest traktowany jak reklama.

 y Tutorial, np. typu DIY. Tego typu wideo ma odpowiadać na 

konkretną potrzebę i konkretne pytanie użytkowników, naj-

chętniej przy wykorzystaniu produktu danej marki lub z udzia-

łem jej eksperta. Do tej kategorii można zaliczyć instruktaże 

makijażowe, wideo z trikami kuchennymi czy sposobami na 

własnoręcznie wykonane ozdoby świąteczne.

 y Unboxing. Forma szczególnie popularna na YouTube. Pokazuje 

pierwszy kontakt klienta z danym produktem. Skupia się na wa-

lorach estetycznych i akcesoriach, czasami uwzględnia również 

pierwsze próby użytkowania.

 y Wideo demonstracyjne. Wiele produktów, aplikacji czy usług 

(nawet najbardziej intuicyjnych) w pierwszym kontakcie może 

sprawiać wrażenie skomplikowanych. Wideo demonstracyjne, 

umieszczone na stronach korporacyjnych, w social mediach 

powiązanych z produktem czy na kanałach ambasadorów, ma 

pokazać konsumentom, jak korzystać z nabytego produktu, 

jak maksymalnie wykorzystać jego możliwości i jakich błędów 

unikać. Widzom rozważającym zakup, może też wiarygodnie 

przedstawić jego atuty i sposób działania.

 y Wideo eksperckie. Marka, jako ekspert i gromadząca wokół 

siebie ekspertów. Podkreślanie swojego dostępu do wiedzy 

i najnowszych danych oraz dzielenie się doświadczeniem 

z użytkownikami/klientami w celu podnoszenia wiarygodności 

marki i tworzenia wokół niej zaangażowanej społeczności. Wi-

deo eksperckie może przybierać formę m.in. webinaru, wywia-

du z ekspertami czy explainera.

 y Wideo zakulisowe. W przypadku marek, którym szczególnie 

zależy na lojalizacji klientów, skutecznie mogą okazać się ma-

teriały wideo ukazujące kulisy powstawania danego produktu, 

dostosowywania się firmy do zmian na rynku oraz towarzyszą-

cej temu kultury organizacji. W ten sposób dana marka może 

wyróżnić się na tle konkurencji, jako szczególnie otwarta, inklu-

zyjna czy respektująca prawa pracownicze
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 y Relacja z wydarzenia powiązanego z marką (też live). Pre-

miera najnowszego gadżetu, warsztaty związane z produktem 

czy wizyta zagranicznego ambasadora marki to doskonały 

sposób na przyciągnięcie uwagi klientów. Przygotowanie relacji 

z takiego wydarzenia lub prowadzenie streamu live pozwalają 

obejść ograniczenie geograficzne i zaangażować użytkowników 

w czasie rzeczywistym i długo po zakończeniu danej imprezy.

 y Mała fabuła. Powiązany z marką film krótkometrażowy, zazwy-

czaj zabawne lub emocjonalne wideo z potencjałem viralowym, 

które ma odpowiadać na zmęczenie użytkowników nadmiarem 

czysto marketingowego contentu. Marka jest w nim tylko do-

datkiem, najważniejsza jest historia, bohaterowie, wywoływa-

ne emocje.

 y Reportaż wideo/minidokument. Podobnie jak mała fabuła 

wpisuje się w trend storytellingu, jest jednak bardziej auten-

tyczny, bo ukazuje historię prawdziwych ludzi. Opowieści 

bohaterów mogą wpisywać się w przyjęte przez daną markę 

wartości lub promowany przez nią styl życia, jednak wystarczy, 

by były po prostu ciekawe.

 y Rozszerzona rzeczywistość/wideo 360st/interaktywność. 

Połączenie najnowszej technologii z szerszym prezentowaniem 

produktu. Wideo ukazujące produkt lub jego wykorzystanie 

powstaje w nietypowej, nowoczesnej formie, a dzięki temu 

przyciąga uwagę i utrzymuje zaangażowanie większej części 

użytkowników, w tym tych, którzy oglądają je wyłącznie z po-

wodów technologicznych.

Mimo ewidentnych atutów content marketingu, źle przygotowa-

ne wideo nie będzie skuteczne w działaniach content marketin-

gowych. Do najczęstszych błędów przy planowaniu i realizacji 

tego typu kampanii należą: brak jasno określonego celu, niska 

jakość i nieprawidłowa struktura wideo, niedostosowanie do na-

rzędzi dystrybucyjnych oraz brak wystarczającego obrandowania 

lub przesadne obrandowanie.

Brak jasno określonego celu to tworzenie wideo bez zdefiniowa-

nia, do kogo dany podmiot chce dotrzeć ze swoją komunikacją, co 

ona ma zawierać i co osiągnąć. Od tych elementów zależy sposób 

realizacji wideo i jego późniejsza dystrybucja.

Nieprawidłowa struktura i niedostosowanie do narzędzi wyko-

rzystywanych w rozpowszechnianiu wideo są szczególnie kłopot-

liwe w przypadku materiałów promowanych w social mediach. 

Internauci przestają oglądać wideo już po kilku sekundach (we-

dług najczęściej cytowanego raportu Microsoftu „złotą granicą” 
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w przyciągnięciu uwagi jest 8 sekund8, a na Facebooku za 47% 

skuteczności wideo odpowiadają jego pierwsze trzy sekundy9) – 

angażujące treści muszą mieć szczególnie interesujący początek. 

Materiał nie może być też zbyt długi, powinien skupiać się na 

jednym, zrozumiałym dla odbiorcy komunikacie.

Nawet przy niskich kosztach należy pamiętać, że profesjonal-

ny przekaz wideo często jest też uzależniony od jakości obrazu 

i dźwięku. Aby materiał przyciągał uwagę na platformach spo-

łecznościowych, musi też uwzględniać fakt, że internauci bardzo 

często oglądają wideo w wyciszonej wersji, z całkowicie wyłą-

czonym dźwiękiem (85% na Facebooku10). Prawidłowo przygoto-

wana kampania przeznaczona do dystrybucji np. na Facebooku, 

Twitterze czy LinkedInie powinna mieć zatem dodane napisy.

Brak obrandowania lub niewystarczające oznaczenie marki może 

sprawiać, że kampania nie zrealizuje swoich celów, nawet przy 

osiągnięciu statusu viralowości, bo chociaż odbiorcy będą w sta-

nie przypomnieć sobie główne elementy wideo, to powiązanej 

z nim marki już nie. Należy jednak pamiętać, że marketing kon-

centrujący się na contencie nie może być reklamą, bezpośrednim 

wezwaniem do zakupu. Musi być jak najbardziej naturalny, ma 

budzić zaufanie i sympatię do marki. Jego celem w większym 

stopniu powinno być odpowiadanie na potrzeby odbiorców 

i nawiązywanie z nimi relacji, niż bezpośredni wpływ na decyzje 

zakupowe.

Wideo jest istotnym elementem kampanii wielu marek, a jego 

wykorzystanie będzie coraz częstsze. Mówiąc o przyszłości 

8 https: //time.com/3858309/attention-spans-goldfish/ 
9 https: //www.facebook.com/business/news/value-of-video
10 https: //digiday.com/media/silent-world-facebook-video/

Kulisy produkcji – zdjęcia  
w studiu vivi mediaPPG  
(Polska Press)
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wideo content marketingu w 2021 r. nie sposób nie wspomnieć 

o rosnącej popularności online’u w ogóle. Pandemia COVID- 19 

sporo zmieniła w naszym sposobie użytkowania mediów i za-

skutkowała rosnącą popularnością konsumpcji wszelkich mate-

riałów wideo, również za pośrednictwem online (w 2020 r. 90% 

internautów wskazywało oglądanie wideo, jako jedną ze swoich 

kluczowych aktywności sieci, w 2018 r. – 69%11). Nie pozostało 

to niezauważone przez marketerów, 7 na 10 z nich twierdzi, że 

zwiększy budżet na wideo.12 Trend wzrostu popularności wideo 

online widać na konkretnych przykładach. Streaming wydarzeń 

live w warunkach pandemicznych zmienił swą rolę pobocznej na 

naczelną. Przy całkowitym braku bądź ograniczonej możliwości 

organizacji np. koncertów z udziałem publiczności, streaming 

stał się jedynym sposobem realizacji przedsięwzięć, które zde-

cydowały się mieć swoją kontynuację w warunkach obostrzeń 

sanitarnych. Przykłady można by mnożyć. Również w obszarze 

content marketingu, który stał się szansą na wypełnienie luki 

w bezpośredniej komunikacji pomiędzy konsumentem a daną 

marką. A poza tym?

Marki będą musiały uwzględnić zmęczenie użytkowników nad-

miarem contentu. Szczególnie istotna będzie więc troska o war-

tościowość tworzonych treści – ich merytorykę, unikatowość 

komunikatu czy walory artystyczne. Dodatkowo, coraz większe 

znaczenie będą miały technologie budujące zaangażowanie, a za-

tem interaktywność treści, virtual i augmented reality oraz wideo 

360st.

Wideo content marketing stanie się jeszcze bardziej spersona-

lizowany, gdyż będzie tworzony z myślą o konkretnych grupach 

odbiorców oraz będzie nastawiony na budowanie więzi z użyt-

kownikami, a nie tylko przedstawienie walorów produktu. Po-

ciąga to za sobą również inną zmianę. Wedle wszelkich predykcji 

marki będą coraz częściej opierać swoją komunikację na mikroin-

fluencerach, którzy są w stanie stworzyć „story”, łączącą z marką 

nawet najbardziej niszowych użytkowników. Komunikacja będzie 

uwzględniała planowany kanał komunikacji, co w praktyce będzie 

oznaczało tworzenie wielu materiałów z uwzględnieniem doce-

lowego miejsca ich emisji. Gdy dodamy do tego możliwości, jakie 

kryje za sobą szeroko rozumiana Big Data i personalizacja treści, 

można przewidywać, iż video content rzeczywiście stanie się user 

centric.

11 https: //www.iab.org.pl/bez-kategorii/raport-www-tv-razem-lepiej/ 
12 https: //wyzowl.s3.eu-west-2.amazonaws.com/pdfs/Wyzowl-Video-Survey-2021.pdf 
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Ramy regulacyjne sektora 
wideo online

Teresa Wierzbowska

Działalność zarówno serwisów VOD, platform wideo, na których 

to użytkownicy umieszczają materiały audiowizualne, jak i ich 

otoczenia reklamowego są lub będą lada chwila ściślej regulowa-

ne w Europie, w tym także w Polsce. Ramy funkcjonowania w sek-

torze reklamy oraz treści wideo wynikają zarówno z dyrektyw 

europejskich, regulacji krajowych, jak i dobrych praktyk wypraco-

wanych przez samych uczestników rynku. Poniżej opisane zosta-

ły główne obszary regulacji mediów oraz samoregulacje rynku. 

O jakich wartościach i regulacjach należy pamiętać prowadząc 

działalność w tym obszarze?

Podstawową regulacją określającą zasady funkcjonowania me-

diów w Polsce oraz działalności reklamowej z nimi związanej jest 

Ustawa o Radiofonii i Telewizji. Wbrew jej nadal obowiązującej 

nazwie od blisko dekady nie dotyczy ona tylko aktywności telewi-

zyjnej i radiowej, lecz także cyfrowej dystrybucji treści wideo. To 

rozszerzenie wynika z przyjęcia dyrektywy 2010/13/UE w spra-

wie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonaw-

czych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących 

świadczenia audiowizualnych usług medialnych, czyli tzw. Dyrek-
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tywy o audiowizualnych usługach medialnych. Po ośmiu latach 

zapisy regulacji europejskich zostały odświeżone ze względu na 

zmianę sytuacji na rynku i 14 listopada 2018r. przyjęto dyrekty-

wę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1080 zmienia-

jącą zapisy poprzedniej regulacji. Obecnie trwa proces imple-

mentacji tych aktualizacji do krajowych porządków prawnych 

i w 2021 roku należy spodziewać się istotnych zmian w brzmieniu 

Ustawy o Radiofonii i Telewizji, które wyznaczą nowy porządek 

funkcjonowania internetowego sektora audiowizualnego. Nie-

stety, w projekcie zmian w ustawie, poza przepisami wynikają-

cymi z harmonizacji przepisów na poziomie Europy, pojawia się 

szereg nadprogramowych obowiązków zaproponowanych przez 

polskiego regulatora i niewynikających z zapisów dyrektywy, 

które szczególnie obciążą polski rynek. W momencie pisania tego 

materiału projekt jest po konsultacjach społecznych, lecz ustawa 

nie weszła jeszcze w życie zatem zamiast wskazywać konkretne 

przepisy i przywoływać ich wierne brzmienie (które mogą jeszcze 

ulec zmianie w toku dalszych prac) zwracamy uwagę na główne 

kluczowe kierunki prac. Poniżej opisane zostały główne zmiany 

i trendy w sposobie regulacji sektora.

  VOD bezpieczne dla dzieci i dostępne 
dla osób z niepełnosprawnościami
Jednym z głównych obowiązków serwisów VOD jest stosowanie 

się do zasad ochrony małoletnich przed dostępem do treści dla 

nich nieodpowiednich. W ramach rewizji obowiązujących prze-

pisów planowany jest przegląd i ewentualna aktualizacja rozpo-

rządzeń Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dotyczących sposobu 

kategoryzacji treści na poszczególne grupy wiekowe i sposobu ich 

oznaczania. Już teraz serwisy VOD mają obowiązek kwalifikacji 

treści w zależności od tego, czy są odpowiednie dla widzów w każ-

dym wieku, od 14, 16 czy 18 roku życia. Właściwe uporządkowanie 

katalogu pod tym względem jest obowiązkiem dostawcy usługi, na 

podstawie wytycznych KRRiT opisujących, jakiego typu treści bądź 

sceny w filmach kwalifikują całą produkcję do określonych grup. To 

właśnie te wytyczne będą rewidowane w celu zapewnienia możli-

wie najlepszej ochrony małoletnich przed niewłaściwymi dla nich 

treściami, takimi jak alkohol, seks czy wulgaryzmy.

Proponowana jest także istotna zmiana w zakresie stosowania 

udogodnień dla niepełnosprawnych dotycząca audiowizualnych 
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usług medialnych na żądanie. Dotychczas serwisy VOD miały 

dążyć do zwiększania dostępności swojego katalogu dla osób 

z niepełnosprawnościami. Sposób i tempo tego procesu było 

jednak określane przez samego przedsiębiorcę. W obecnie pro-

ponowanych przepisach określone mają być procentowe progi 

wskazujące, jaka część katalogu powinna zawierać udogodnienia 

(jak napisy czy tłumacz migowy), co pociąga za sobą określone 

inwestycje i prace po stronie usługodawcy. Progi te mają być 

określone skokowo w czasie, tak, aby w poszczególnych latach 

ten udział stale się zwiększał.

Wśród nowych obowiązków dla serwisów VOD należy wskazać 

dodatkowe obowiązki informacyjne. Oznaczają one m.in. ko-

nieczność stałego raportowania informacji o strukturze właści-

cielskiej dwukrotnie wykraczające poza normy określone w stan-

dardach KRS. Oznacza to, że nawet wspólnicy i akcjonariusze, 

którzy posiadają chociażby 5% kapitału zakładowego powinni 

być upubliczniani, chociaż standardem w rejestrze przedsię-

biorców przyjęto poziom 10% jako próg znaczącego wpływu na 

działalność firmy. Taki obowiązek nie wynika w żaden sposób z in-

tencji europejskiego regulatora i stanowi dodatkową uciążliwość 

w prowadzeniu działalności dla dostawcy audiowizualnych usług 

na żądanie. Kolejnym obowiązkiem informacyjnym proponowa-

nym przez polskiego regulatora niejako „przy okazji” wdrażania 

dyrektywy europejskiej jest obowiązek informowania o wszyst-

kich usługach medialnych oferowanych przez dostawcę audiowi-

zualnej usługi na żądanie lub przez podmioty wchodzące w skład 

tej samej grupy kapitałowej. Dotyczy to także wydawnictw, 

dzienników i czasopism, pomimo, że ich działalność nie podlega 

regulacji Ustawy o Radiofonii i Telewizji. Aktualizacji podlega 

także sposób prowadzenia wykazu podmiotów dostarczających 

audiowizualną usługę medialną na żądanie. Należy bowiem 

pamiętać, że podmioty, które prowadzą tego typu działalność 

wpisane są do wykazu prowadzonego przez Krajową Radę Radio-

fonii i Telewizji oraz mają obowiązek corocznego sprawozdania 

sposobu realizacji obowiązków ustawowych.

  Koniec z patostreamingiem i ukrytą 
reklamą na platformach wideo?
Największą zmianą wynikającą z implementacji dyrektywy jest 

objęcie regulacjami dotyczącymi mediów także platform udo-

stępniania treści wideo. Oznacza to, że nie tylko przedsiębiorcy 



65

biorący odpowiedzialność redakcyjną za to, co jest dostępne 

w ich katalogu VOD, ale także platformy, które jedynie zestawiają 

treści wrzucane przez użytkowników muszą zadbać o bezpie-

czeństwo w ramach świadczonych usług.

Platformy oraz osoby wrzucające na nie treści będą miały obo-

wiązki związane z ochroną małoletnich, jak zakaz umieszczania 

treści szkodliwych (np. nawołujących do przemocy czy popełnia-

nia określonych przestępstw), co może mieć istotne znaczenie 

w przeciwdziałaniu zjawisku patostreamingu. Obowiązywać ma 

także zakaz publikowania treści uznanych za zagrażające pra-

widłowemu rozwojowi małoletnich oraz stosowania w tym celu 

odpowiednich środków technicznych, tak jak to się dzieje w przy-

padku serwisów VOD. W praktyce oznaczać to może rozszerze-

nie obowiązujących samoregulacji serwisów VOD w tym zakresie 

o nowych sygnatariuszy w postaci platform wideo i wdrożenie na 

nich zabezpieczeń technicznych, które pozwolą chronić małolet-

nich przed szkodliwymi treściami. Określony zostanie także spo-

sób kwalifikowania treści do kategorii materiałów uznawanych 

za szkodliwe dla małoletnich, a użytkownicy umieszczający takie 

treści będą zobowiązani do odpowiedniego ich oznaczenia. 

Planowane są również przepisy, które mają wyeliminować ukrytą 

reklamę na platformach wideo. Platformy mają określić zasady, 

a użytkownicy platform je stosować, związane z oznaczeniem 

przekazów handlowych. Założeniem jest, aby podobnie jak to 

jest w przypadku telewizji, radia czy serwisów VOD, treści które 

mają charakter reklamowy były wyraźnie oznaczane. Regulator 

europejski dostrzega bowiem palący problem z brakiem transpa-

rentności w tym zakresie i notorycznym wprowadzaniem konsu-

mentów w błąd, którzy ulegają iluzji, iż dany materiał wideo np. 

produkowany z udziałem znanej osoby, ma charakter niezależnej 

opinii konsumenckiej.

Wśród obowiązków platform znajdą się także te związane z in-

formowaniem odbiorców o podmiocie odpowiedzialnym za 

świadczenie usług i Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, jako 

podmiocie regulującym go, co ułatwia ewentualne dochodzenie 

roszczeń czy składanie skarg. KRRiT będzie prowadzić wykaz 

usług w zakresie dostarczania platform udostępniania wideo, 

a w razie takiej konieczności rozpatrywać skargi np. użytkow-

ników, których treści zostały zablokowanie przez platformę 

w związku z realizacją przez nią obowiązków ustawowych.
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 Samoregulacja rynku
Polski rynek mediowy wyróżnia się na tle innych sektorów w Pol-

sce, ale także rynków mediowych w Europie, pod względem 

zakresu i skuteczności stosowania samoregulacji. Wśród nich są 

także samoregulacje wprost dotyczące sektora VOD i dystry-

bucji treści wideo. Trwają dyskusje, aby te dobre doświadczenia 

rozszerzyć na nowe podmioty, jak platformy udostępniania treści 

wideo.

W kontekście treści wideo i reklamy emitowanej w jej otocze-

niu należy zwrócić uwagę na dwa przedsięwzięcia realizowane 

przez IAB Polska. Pierwsza to akcja „Reklamuj Świadomie. 

Inicjatywa na rzecz uczciwej reklamy” realizowana przez Zwią-

zek Pracodawców Branży Internetowej od 2014 roku. Jej celem 

jest propagowanie wśród reklamodawców umieszczania reklam 

w serwisach z legalnymi treściami, które szanują przepisy obo-

wiązującego prawa oraz prawa osób trzecich, w szczególności 

prawa autorskie i prawa pokrewne. Wielu reklamodawców, a na-

wet pośredników reklamowych, nie miało bowiem wystarczającej 

świadomości, że ich budżety reklamowe i decyzje mogą zasilać 

konta nieuczciwych przedsiębiorców, a ich reklamy pojawiają 

się w kontekście nielegalnie udostępnianych treści, co podważa 

ich wiarygodność. Przez lata aktywności, akcja wspierana przez 

Stowarzyszenie Sygnał, dostarczające zainteresowanym dane 

na temat nieuprawnionej dystrybucji treści telewizyjnych na 

poszczególnych witrynach, przyczyniła się do radykalnego zmini-

malizowania obecności reklam znanych marek w serwisach udo-

stępniających treści audiowizualne bez uprawnień. To element 

szeroko promowanej w całej Europie strategii „follow the money” 

polegającej na walce z serwisami pirackimi poprzez odcinanie ich 

od źródeł finansowania, a przez zmniejszenie opłacalności tego 

typu działalności naruszającej czyjeś prawa.

Drugą ważną inicjatywą realizowaną w zakresie IAB jest Kodeks 
Dobrych Praktyk w sprawie szczegółowych zasad ochrony małolet-
nich w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie przyję-

ty i zaakceptowany przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji 

w 2014 roku. Był to efekt wejścia w życie w 2013 roku znoweli-

zowanej Ustawy o Radiofonii i Telewizji nakładającej na nadaw-

ców VOD obowiązek stosowania zabezpieczeń technicznych 

i innych środków mających na celu ochronę małoletnich przed 

szkodliwymi treściami. W efekcie debaty rynkowej i współpracy 



67

z regulatorem wypracowano techniczne aspekty zabezpieczeń, 

które pozwalają na weryfikację wieku widza poprzez ograni-

czenie możliwych metod płatności do tych dostępnych dla osób 

pełnoletnich i tym samym zabezpieczenie małoletnich przed 

nieuprawnionym dostępem do treści dla nich szkodliwych. Sam 

dokument poddawany jest systematycznej rewizji w celu dosto-

sowania go do aktualnych trendów i stosowanych metod płatno-

ści w internecie, a skuteczność tej samoregulacji i poprawność 

oznaczeń treści w katalogach VOD jest regularnie weryfikowana 

przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Ostatni monitoring zo-

stał upubliczniony na początku 2021 roku, a sam monitoring miał 

miejsce w 2020. Kontrola wykazała skuteczność stosowanych 

zabezpieczeń technicznych na poziomie 98%, co jest lepszym 

wynikiem niż podczas dwóch poprzednich monitoringów. Poka-

zuje to bardzo wysoką efektywność tej najstarszej obowiązującej 

w Polsce samoregulacji dotyczącej ochrony małoletnich, i tym 

samym odpowiedzialność i troskę rynku audiowizualnych usług 

na żądanie o dobro młodszych odbiorców usług VOD.
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Case Study – Jaguar F-Pace
Magda Patorska, Paulina Żurkowska

  Jaguar „Szlachetne korzenie, 
sportowa dusza”
To realizacja produktowa, w której skupiliśmy się na prze-

świetleniu możliwości największego SUVa ze stajni Jaguar – 

modelu F-Pace 

Wyzwania: 

 y ekspozycja cech SUVa modelu bez deprecjonowania sporto-

wych atrybutów samochodu Jaguar F-Pace 

 y przeprowadzenie w atrakcyjny i wyróżniający się na rynku spo-

sób testu modelu 

 y realizacja konceptu w taki sposób, by odbyła się z minimalnym 

udziałem Klienta w przygotowaniu materiałów oraz przy jak 

najmniejszym jego zaangażowaniu w mechanikę, logistykę 

i działania promocyjne kampanii 

Grupa docelowa: zamożni internauci

Koncept i realizacja: 

Jaguar to marka kojarzona głównie z samochodami sportowy-

mi i luksusowymi limuzynami. I słusznie. Jednak Jaguar ma do 

zaoferowania również modele wykraczające poza te kategorie. 
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Doskonałym przykładem jest Jaguar F-Pace, który choć jest prze-

stronnym, wygodnym SUVem, mając to samo DNA, co sportowe 

modele, nie traci na zwinności oraz szybkości. Stanowi flagowy 

model Jaguara, łącząc zalety SUVa ze sportowymi atutami marki. 

Jak zaprezentować to w sposób ciekawy, angażujący i użyteczny 

dla użytkownika? 

W Moto.pl postawiliśmy na produkcję wideo w formacie Virtual 

Showroom. Ta forma daje plastyczną możliwość ekspozycji cech 

marki i pokazania auta w praktycznym użyciu. Rozwiązanie to 

pojawiło się w Moto.pl wraz z przyspieszeniem digitalizacji pod-

czas pandemii. Dzięki showroomowi konsumenci mogą oglądać 

samochody bez wychodzenia z domu. To funkcja na nowe czasy, 

pozwalająca dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców i tak też za-

prezentowany został Jaguar F-Pace. Samochód testowała redak-

torka Moto.pl Zuzanna Krzyczkowska, która wybrała się na jazdę 

próbną zarówno w mieście, jak i na trasie. Dzięki wykorzystaniu 

możliwości interaktywnego playera Gazeta.pl to użytkownik sa-

modzielnie decydował, w której z tych sytuacji chce obejrzeć sa-

mochód. Mógł też przyjrzeć się m.in. temu jak wygląda od środka, 

jak sprawdza się nawigacja przez smartfon czy na panelu samo-

chodu oraz czy w bagażniku zmieszczą się wszystkie przydatne 

rzeczy. Virtual Showroom dzięki swojej interaktywnej formie 

w znacznie większym stopniu angażuje odbiorcę w prezentowa-

ną treść i daje mu wolność swobodnego wyboru, co pozytywnie 

wpływa na postrzeganie prezentowanej marki. Zapraszamy do 

obejrzenia materiału Jaguar F-Pace.


