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1. Wprowadzenie



Wprowadzenie

Digital Out-of-Home to jedno z najmłodszych mediów na rynku reklamowym. Niemniej jego
udział w wydatkach reklamowych rok do roku bardzo dynamicznie rośnie. Dzieje się tak nie tylko
za sprawą budżetów przeznaczanych na ten kanał, ale także ze względu na ogromne inwestycje
poczynione przez dostawców powierzchni. Światowe trendy nie pozostawiają złudzeń, czeka nas
dynamiczny wzrost wydatków reklamowych w segmencie Digital Out-of-Home.

Radosław Gołąb
Dyrektor ds. rozwoju 
oferty digital / AMS S.A.
Szef Grupy Roboczej 
Digital Out-of-Home IAB 
Polska 

Magdalena Mussmann
Buying Intelligence Director
GROUP ONE MEDIA

Na rynku reklamy zewnętrznej będzie postępować digitalizacja i transformacja cyfrowa.                       
Coraz częściej pojawiać się będą kampanie oparte o Big Data czy kreacje z zastosowaniem iluzji 3D. 
Digital OOH jako bardzo elastyczny kanał komunikacji dobrze się wpisuje w nowy model kampanii, 
gdzie skraca się czas pomiędzy briefem a rozpoczęciem kampanii. Największą szansą na zwiększenie 
budżetów reklamowych przeznaczonych na Digital OOH jest standaryzacja ofert i edukacja rynku
o tym kanale komunikacji.

Damian Rezner
Dyrektor ds. operacyjnych 
/ Członek Zarządu - Screen Network

Rozwój technologii i stale rosnące możliwości angażowania widowni sprawi, że w najbliższym czasie Digital 
OOH zawładnie współczesnymi miastami. Już dziś ekrany stały się skutecznym narzędziem dla lokalnych 
władz. Informują, ostrzegają, ale także dostarczają rozrywki. Ekrany same w sobie mogą budzić 
zainteresowanie przechodniów, zachęcać do interakcji i udostępniania treści w mediach społecznościowych. 
Sprzyja temu właśnie wchodzący do Polski trend, tworzenia anamorficznych kreacji 3D, które angażują 
odbiorców na niespotykaną dotąd skalę.



Co to jest Digital Out-of-Home
• Digital Out-of-Home – to kanał komunikacji łączący 

zalety mediów online i offline.

• Przekaz reklamowy jest wyświetlany na ekranach, 
najczęściej w postaci spotów reklamowych.

• Ekrany zlokalizowane są w przestrzeni publicznej, 
wewnątrz budynków oraz w środkach transportu. 

• Potencjał reklamowy ekranów w Polsce to około                    
86 000 ekranów: indoor ponad 53 000  (48 720 ekrany 
sprzedawanych telewizorów w sieciach sklepów AGD, 
około 3 280 ekranów w galeriach handlowych, około
1 500 ekranów w klubach fitness), około 15 400 
w środkach transportu (metro, autobusy, tramwaje), 
około 17 000 na bankomatach (Euronet i Planet Cash)
i paczkomatach oraz około 600 ekranów w przestrzeni 
miejskiej (outdoor). 



Globalne wydatki na OOH i Digital OOH

Źródło: IAB Europe „IAB Europe Nawigator: Programmatic Out of Home advertising”, 10-2020



Udział Digital OOH w rynku OOH w Polsce

Źródło: Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej – komunikat: REKLAMA OOH W POLSCE 2021
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Jak kupić kampanię
na Digital OOH?

Istnieją dwa modele sprzedaży –
tradycyjny (bezpośredni)
i programatyczny. 

W Polsce obecnie przeważająca
większość cyfrowych zasobów
reklamowych OOH jest dostępna
jedynie w tradycyjnym modelu
sprzedażowym. 



Jak kupić kampanię
na Digital OOH?
Przy planowaniu kampanii w kanale komunikacji

Digital OOH wykorzystywane są parametry:  termin, 

zasięg, liczba i częstotliwość emisji reklam, kontekst

miejsca = grupa docelowa kampanii, budżet. 

Dla części ekranów można określić ich widownię

i koszty dotarcia.

Na rynku dostępne są gotowe pakiety ekranów, które

z uwagi na typ lokalizacji gwarantują dotarcie

do określonej grupy odbiorców (np. ekrany w klubach

fitness) oraz możliwy jest zakup, gdzie lokalizacje

podlegają selekcji pod określone parametry kampanii

(np. adresy Galerii Handlowych).



2. Różnice 
pomiędzy OOH 
i Digital OOH



Różnice pomiędzy OOH i Digital OOH

OOH Digital OOH

Planowanie i kupowanie kampanii z dużym 

wyprzedzeniem, najlepiej 2-3 miesiące przed 

startem ekspozycji.

Planowanie i kupowanie kampanii możliwe 

natychmiast, z dnia na dzień, bez 

wyprzedzenia.

Długość kampanii albo jeden miesiąc 

kalendarzowy albo pierwsza lub druga połowa 

miesiąca kalendarzowego.

Dowolna długość kampanii, dowolne dni lub 

godziny emisji, pełna elastyczność.

Do kosztów ekspozycji doliczane koszty druku 

plakatów / produkcji reklam, ich montażu, 

demontażu i utylizacji.

Tylko koszt produkcji spotu / reklamy.



Różnice pomiędzy OOH i Digital OOH

OOH Digital OOH

Reklama ma formę statyczną 

w trakcie całej kampanii.

Reklama ma formę dynamiczną. Możliwość dopasowania

w real time rodzaju nadawanej kreacji do warunków jakich 

doświadcza oglądający (np. temperatura / opady / korki).

Zakup tylko w formule 

bezpośredniej / brak wpływu 

na kampanie w trakcie jej 

trwania.

Możliwość zakupu, planowania i raportowania kampanii

w  programmatic równolegle do kampanii w digitalu. 

Elastyczność w trakcie realizacji – możliwość zatrzymania

bądź czasowego wstrzymania w dowolnym momencie.

Wyłączność w trakcie 

kampanii.

Konieczność dzielenia przestrzeni z innymi reklamodawcami.



3. Przegląd
rynku Digital 
Out-of-Home
w Polsce





Firmy oferujące reklamy na ekranach Digital OOH pracujące 
w ramach Grupy Digital Out-of-Home IAB Polska



INDOOR



OUTDOOR



KOMUNIKACJA MIEJSKA 



4. Kreacja



Rodzaje kreacji w Digital Out-of-Home

Statyczna Wideo Dynamiczna / 
Reaktywna



Charakterystyka kreacji
w Digital Out-of-Home

• Najczęściej spotykane i najbardziej efektywne długości spotu
to 10 i 15 sekund. 

• Znaczna większość spotów jest emitowana bez dźwięku, dlatego
ważne jest aby spoty były zrozumiałe dla odbiorcy oddziałując
na niego tylko obrazem.

• To o czym musimy pamiętać tworząc i emitując treści
przeznaczone do Digital Out of Home to upewnienie się że:

• w każdym momencie spotu będzie wiadomo co jest 
reklamowane (np. widoczne logo)

• będzie zastosowany właściwy format liter, tak by odbiorcy
mogli przeczytać treść na ekranie z odpowiedniej odległości

• prezentowane hasła i komunikaty będą krótkie i jednoznaczne

• spot będzie miał dobrze ustawioną jasność i nie będzie raził
odbiorców

• reklama czyli grafika, animacja lub wideo nie będą zbyt
agresywne i nie będą denerwować lub negatywnie wpływać
na zmysły osób patrzących na te reklamy



5. Dane



Charakterystyka odbiorcy w 
Digital Out-of-Home

W reklamie Digital Out-of-home, podstawową jednostką 
rozliczeniową jest pojedyncze wyświetlenie reklamy.  Jest to 
ekwiwalent wyświetlenia w reklamie internetowej. Przy czym 
istnieje zasadnicza różnica między reklamą internetową a Digital 
Out-of-Home:

• W reklamie internetowej jedna odsłona trafia do jednego 
odbiorcy. 

• W reklamie Digital Out-of-Home jedna odsłona/wyświetlenie 
może trafić do tylu odbiorców ilu akurat jest w zasięgu ekranu 
i ma możliwość zobaczenia odtwarzanego na nim w danym 
momencie spotu. 

• W reklamie internetowej zakłada się emisję reklamy
w modelu jeden do jednego.

• W przypadku reklamy Digital Out-of-Home jest to emisja 
jeden do wielu.



Źródła danych w Digital Out-of-Home

prowadzących analizę statystyczną
w oparciu o badania natężenia 
ruchu, strumienie ruchu, dane

z urządzeń GPS, urządzeń 
mobilnych 

Dane od niezależnych 
firm badawczych

na podstawie urządzeń mobilnych, 
aplikacji na smartfonach, danych

o transakcjach z terminali POS, prób 
logowań do sieci WiFi, ilości wejść

do obiektu, itp.

Dane od firm 
monitorujących ruch

o nieunikalnej liczbie osób, które miały 
kontakt z danym ekranem. To źródło 

danych wykorzystuje computer vision czyli 
sztuczną inteligencję, dzięki której 

komputer „widzi” przy użyciu sensorów
i umożliwia zliczanie w czasie 

rzeczywistym przepływu ludzi i pojazdów

Dane pozyskiwane 
za pomocą sensorów



6. Przyszłość 
Digital 
Out-of-Home



Przyszłość Digital Out-of-Home

• Triggery / Big Data - bardziej zaawansowane
modele emisji oparte o dane i dopasowanie live

• Programmatic – automatyzacja zakupu
powierzchni Digital Out-of-Home

• Wearables (m.in. smart zegarki, opaski, okulary)  
dostarczą unikalnych danych na temat lokalizacji
i zachowań konsumentów / możliwość
wykorzystania w procesie planowania
i dopasowania emisji w real time

• Target & Retarget  - rozwój szybkiego Internetu
5G oraz możliwość identyfikacji posiadanych
urządzeń umożliwi podróż za konsumentem
i wyświetlanie w trakcie jego codziennej drogi
podążających reklam



7. Dobre
praktyki



Dobre praktyki

Jako Grupa Robocza Digital OOH –
zrzeszająca w IAB Polska podmioty
biznesowo zaangażowane w cyfrową
komunikację out-of-home – skupiamy się
na promowaniu innowacji oraz tworzeniu
standardów w tym kanale reklamowym. 

Dostrzegamy również naszą rolę
w promowaniu odpowiedzialności
społecznej i środowiskowej na rynku
reklamowym. Aktywnie wspierają Grupę
w tej inicjatywie agencje reklamowe, 
mediowe oraz reklamodawcy.

Naszą ambicją jest promowanie takich
rozwiązań i narzędzi na cyfrowych
nośnikach out-of-home, które minimalizują
bądź eliminują niekorzystne czynniki
wpływające na otoczenie społeczne
i środowiskowe.



Dobre praktyki
Dlatego rekomendujemy – jako standard 
odpowiedzialnej komunikacji w Digital OOH–
działania zmierzające do redukcji śladu
węglowego, do których należą:

• korzystanie z energooszczędnych źródeł
światła

• stosowanie rozwiązań dostosowujących
natężenie światła do otoczenia w celu
ograniczenia zużycia energii

• monitorowanie i testowanie pojawiających
się na rynku nowych rozwiązań

• dzielenie się wiedzą mogącą wpłynąć
na zachowanie standardu odpowiedzialności
środowiskowej

• tam, gdzie jest to możliwe wygaszanie bądź
wyłączanie cyfrowych nośników
w odpowiednio dostosowanych godzinach



Dziękujemy!

Grupa Robocza Digital Out-of-Home

IAB Polska 


