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Na pociąg pełen e-widzów nie można się spóźnić
Treści wideo to już w internecie nie tylko atrakcyjny dodatek do słowa pisanego. Wszystko wskazuje
na to, że na naszych oczach dokonuje się kolejna ewolucja. Nie ma już prawie internautów, którzy nie
oglądają krótszych, lub dłuższych filmików. Większość z nas czyni to regularnie, a prawie połowa za
ulubione filmy czy programy jest skłonna płacić.
Nic dziwnego, że po format wideo chętnie sięga też internetowa reklama. Jeśli spot zrobiony jest
pomysłowo i profesjonalnie - niesie za sobą potężny potencjał marketingowy. Potrafi rozchodzić się
wirusowo, jest też wyjątkowo skuteczny i - co chyba najważniejsze - akceptowalny przez odbiorców.
Podobnie, jak subtelne wykorzystanie do celów promocyjnych szybko rozwijającej się, choć wciąż
jeszcze niedocenianej w Polsce vlogosfery, czyli wideoblogów.
Tego trendu zatrzymać się już nie da. Internauci oglądają coraz chętniej, a dzięki coraz lepszym
łączom i coraz śmielszemu wchodzeniu wideo do urządzeń mobilnych, wideo online ma przed sobą
szerokie pole do popisu. Na ten pociąg warto w porę się zabrać. Już wkrótce zabraknie w nim miejsc
siedzących.
Bartłomiej Dwornik, redaktor Interaktywnie.com

Podziel się raportem:
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WIZYTÓW

KI FIRM

GoldenSubmarine
Adres
ul. Macieja Palacza 113
60-273 Poznań

Opis działalności
Marketing interaktywny: doradztwo i strategia, portale, kampanie reklamowe i lojalnościowe,
konkursy i promocje, prezentacje multimedialne, gry interaktywne, aplikacje mobilne.

ul. Głogowska 12
01-743 Warszawa

Klienci
Agata Meble, Agros Nova, Asseco Business Solutions, BNP Paribas Polska,
Media Saturn Polska, PKN Orlen, Skoda Auto Polska, Volkswagen, Vision Express, Warbud.

Dane kontaktowe
info@goldensubmarine.com
www.goldensubmarine.com
www.360interactive.pl
+48 61 664 72 30
+48 22 663 08 14
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WIZYTÓW

KI FIRM
InsysPlay
Adres
ul. Jana Matejki 46/1
60-767 Poznań
Dane kontaktowe
www.insysplay.com
info@insys.pl
+48 616 242 100

Opis działalności
Z platformą InsysPlay zrealizujesz każdy pomysł na biznes video w internecie.
Mamy doświadczenie w budowie portali VOD i telewizji online. Projektujemy i wdrażamy
aplikacje video na urządzenia mobilne. Zapewniamy integrację ze SmartTV, set-top box
i konsolami do gier. Oferujemy zabezpieczenie treści systemem PlayReady DRM.
Klienci
CANAL+ Cyfrowy, TVN, TVP, Netia, Alter Art Festival, Polskie Radio, Cineman, Strefa VOD,
KKS Lech Poznań, Lechia Gdańsk

STREAM STUDIO
new media video production
Adres
ul. Górskiego 1/18
00-033 Warszawa
Dane kontaktowe
office@streamstudio.pl
www.streamstudio.pl
+48 784594490

Opis działalności
VIDEO OUTSIDE THE BOX.
Dzięki potędze obrazu, dźwięku i ruchu pomożemy Twojej marce efektywniej docierać
do Twoich odbiorców. Niezależnie od wielkości Twojego budżetu dostarczymy najbardziej
efektywny kosztowo, realizujący Twoje cele film. Dzięki znajomości najnowszych trendów
video stworzymy dla Ciebie wyjątkową kreację.
Klienci
Agora S.A., Polkomtel, Young & Rubicam, Empik, Eltel Networks, NuOrder Group,
Bike Me!, ........ <-- miejsce na twoją firmę
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Bartłomiej Dwornik
redaktor Interaktywnie.com

INTERNETOWE WIDEO.
POTENCJAŁ LICZONY W MILIONACH

W Polsce nie ma praktycznie internauty, który nie styka się z internetowymi filmami.
Czterech na pięciu wideo w sieci ogląda regularnie, a prawie połowa gotowa jest za takie
oglądanie zapłacić. Rosnąca popularność przyciąga reklamodawców. Bo reklama jest
tu wyjątkowo skuteczna.
Aż czterech na pięciu polskich internautów,
badanych w ramach projektu "Co oglądasz
w internecie" przez IAB Polska i Ośrodek
Przetwarzania Informacji deklaruje, że regularnie
korzysta z sieci do oglądania materiałów wideo.
Opublikowane w maju tego roku wyniki pokazują,
że grono konsumentów treści filmowych rośnie
błyskawicznie. Rok wcześniej grupa ta wynosiła
dwie trzecie użytkowników sieci.
Odsetek internautów regularnie
oglądających internetowe wideo
2011

65 proc.

2012

80 proc.

Źródło: IAB Polska

Osób, które z internetowymi materiałami
filmowymi mają kontakt, ale nie uważają sję za
tak zwanych hard-userów jest jeszcze więcej.
Dowodzą tego choćby prowadzone przez ostatnie
lata analizy firmy Gemius i portal Onet.pl.
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Z ostatniej, opublikowanej w styczniu ubiegłego
roku fali badania "Audio i wideo w sieci" wynika
bowiem, że styczność z tego typu treściami
deklarowało wówczas aż 95 procent
ankietowanych. Czyli praktycznie wszyscy.
Odsetek internautów oglądających
wideo w internecie
styczeń 2010

77 proc.

czerwiec 2010

94 proc.

styczeń 2011

95 proc.

Źródło: Gemius i Onet . Audio i wideo w sieci, 2011

Nic w tym jednak dziwnego, jeśli weźmie się pod
uwagę, jak błyskawicznie zmienia się dostępność
i liczba publikowanych w sieci materiałów
filmowych. Tylko tych legalnych,
polskojęzycznych - jak zbadały IAB Polska i OPI
- jest dziś przeszło 115 tysięcy. O łącznej długości
przekraczającej 28 tysięcy godzin.

Największy wybór profesjonalnych treści - jak się
okazuje - serwują nam telewizje. Zarówno te
nadające jedynie w sieci, jak i te emitowane
tradycyjną drogą, ale publikujące wybrane treści
na własnych stronach www.
Materiały wideo dostępne w polskim internecie
programy telewizyjne

48 271

teledyski

32 137

seriale

13 805

filmy

3 218

Źródło: IAB Polska, Ośrodek Przetwarzania Informacji,
Co oglądasz w internecie, 2012

Liczby te nie uwzględniają oczywiście filmów
mniej, lub bardziej amatorskich, publikowanych
przez internautów we wszelkich serwisach wideo,
z YouTube na czele. Bo - co warto podkreślić
- właśnie tego typu serwisy są miejscem, do
którego w pierwszej kolejności polscy internauci
zaglądają, chcąc obejrzeć materiał filmowy.
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Gdzie polscy internauci oglądają
materiały wideo
serwisy wideo

95 proc.

telewizja internetowa

53 proc.

serwisy VOD

28% proc.

telewizja p2p

17 proc.

Uruchomienie w Polsce pod koniec 2011 roku programu
partnerskiego YouTube, który pozwala twórcom zarabiać na
treściach wideo, publikowanych przez nich na platformie na
zasadzie podziału zysków z reklam, emitowanych podczas
odtwarzania wideo pozwala twórcom przekonać się, że dobry
kontent generuje zyski.

Źródło: Gemius i Onet . Audio i wideo w sieci, 2011

Olgierd Cygan

Kamienie milowe internetowego
wideo wyznacza YouTube

CEO/managing partner
Digital One

Już teraz przeciętny użytkownik internetu spędza ponad 20 godzin
miesięcznie na oglądaniu filmów wideo, a czas ten stale rośnie.
Można śmiało założyć, że ta tendencja się utrzyma, a wideo
pozostanie stałym elementem polskiego i światowego internetu.

Co - zdaniem branży - było najważniejszym
wydarzeniem z ich perspektywy w ciągu
ostatniego roku?
- Pierwsza to uruchomienie w Polsce pod koniec
2011 roku programu partnerskiego YouTube,
który pozwala twórcom zarabiać na treściach
wideo, publikowanych przez nich na platformie na
zasadzie podziału zysków z reklam, emitowanych
podczas odtwarzania wideo. Dzięki temu twórcy
mogą się bezpośrednio przekonać, że dobry
kontent generuje zyski - ocenia Olgierd Cygan,
CEO/managing partner w firmie Digital One.
- Druga to debata wokół ACTA, praw autorskich
i legalności, dzięki której temat wypłynął na
szerokie wody i dotarł do świadomości wielu
naszych rodaków. Ale nie tylko, gdyż pokazał, na
ile skomplikowaną materią mamy do czynienia
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Marcin Dworucha

managing director
f25 - interactive production house

i rozpoczął, miejmy nadzieję, proces
dostosowania zagadnienia do obecnych realiów.
Nie można tutaj nie wspomnieć o tym, że
w grudniu 2011 roku YouTube prześcignął
zasięgiem największy portal horyzontalny Onet.pl
i tym samym stał się drugim największym

serwisem według Megapanel PBI Gemius, zaraz
po wyszukiwarce Google. Jest to o tyle znaczące
wydarzenie, że pokazuje, jak ważne w polskim
internecie jest wideo online. Na Onecie mamy
przecież ogromną bazę kontentu z każdej
kategorii, a YouTube jest serwisem stricte wideo
i konkuruje tutaj właśnie z portalami

9

horyzontalnymi - dodaje Ewelina Chodzińska,
interaction manager firmy MEC. - Generalnie,
w ciągu ostatniego roku YouTube zdecydowanie
bardziej otworzył się na reklamodawców,
nieustannie rozwijając swoje produkty reklamowe
i oferując m.in. TrueView – efektywny format,
w którym reklamodawca płaci za obejrzenie
reklamy.

Dla internetowego filmu sięgamy
do kieszeni
Warto zaznaczyć, że branży internetowego wideo
udało się przełamać stereotyp, mówiący o tym że
polscy internauci nie lubią i nie chcą płacić za
treści. I to przełamać spektakularnie, bo okazuje
się, że aż 44 procent konsumentów treści
filmowych w sieci deklaruje, że przynajmniej raz
w życiu sięgnęło do kieszeni, by uzyskać dostęp
do interesującego ich materiału. To bardzo dobry
wynik. Lepszy o 7 punktów procentowych od
tego, jaki deklarowaliśmy jeszcze rok temu.

tajemnicą istnienie serwisów, które udostępniają
kinowe nowości nie dbając o fakt, że łamią prawo.
Co więcej, często pobierają za to opłaty.
Z nielegalnych źródeł korzysta - jak ustaliły IAB
i OPI - dokładnie połowa użytkowników sieci
z Polski. Co więcej, prawie 5 milionów Polaków
przynajmniej raz w życiu za dostęp do takich
nielegalnych treści zapłaciło. Połowa z nich
- nieświadomie, sądząc że korzysta z całkiem
legalnych źródeł.
- Ponad połowa internautów, którzy oglądają
materiały audiowizualne uważa, że potrafi
rozróżnić, kiedy są one legalne. Okazuje się

Korzystanie z nielegalnych materiałów
wideo przez polskich internautów
bardzo często

12 proc.

od czasu do czasu

38 proc.

nigdy

50 proc..

Źródło: IAB Polska, Ośrodek Przetwarzania Informacji,
Co oglądasz w internecie, 2012

jednak, że znaczna część z nich sam fakt
pobierania opłaty odbiera jako gwarancję
legalności. Powyższe wyniki potwierdzają, że nie
jest to najlepsze kryterium oceny. - komentuje
Paweł Kolenda. - Optymistycznie nastawia jednak

REKLAMA

- Istnieje duża grupa użytkowników, którzy chcą
płacić za poszanowanie praw autorskich i warto
im wskazać te miejsca, w których jest możliwe,
aby oglądać legalne - pisze w komentarzu do
badania "Co oglądasz w internecie" Paweł
Kolenda, menadżer ds. badań IAB Polska.
Bo właśnie przypadku internetowych materiałów
wideo - zwłaszcza, jeśli chodzi o filmy - pojawia
się kwestia praw autorskich. Nie jest przecież
Raport interaktywnie.com - wideo w internecie
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fakt, że znacznie częściej oczekiwanym
wyznacznikiem legalności treści jest informacja
ze strony serwisu o legalności udostępnianych
treści.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że
- przynajmniej jeśli chodzi o deklaracje - tylko
14 procent ankietowanych nie jest skłonnych
płacić za dostęp do treści legalnych z założenia.
Pozostali internauci - po spełnieniu kilku
warunków - biorą pod uwagę możliwość
zapłacenia.
Co skłoni internautów do korzystania
z legalnych materiałów wideo
duża baza legalnych filmów

68 proc.

jasna informacja, że serwis
udostępnia legalne filmy

47 proc.

wyszukiwarka filmów

40 proc.

nic

14 proc.

W grudniu 2011 roku YouTube prześcignął zasięgiem największy
portal horyzontalny Onet.pl i tym samym stał się drugim
największym serwisem według Megapanel PBI Gemius, zaraz po
wyszukiwarce Google. Jest to o tyle znaczące wydarzenie, że
pokazuje, jak ważne w polskim internecie jest wideo online.

Ewelina Chodzińska
interaction manager
MEC

Wśród wydawców coraz częściej obserwuje się strategię dodawania
wideo jako clou serwisu. Użytkownicy natomiast chętnie oglądają
treści w takiej formie. Kto wie - być może w przyszłości będziemy
mówić o rynku reklamy wideo w internecie mobilnym.

Źródło: IAB Polska, Ośrodek Przetwarzania Informacji,
Co oglądasz w internecie, 2012

Jakość obrazu najważniejsza
Z globalnych badań "TV & Video Consumer
Trends", przeprowadzonych w ubiegłym roku
przez Ericsson wynika z kolei, że dla odbiorców
najistotniejszą sprawą przy oglądaniu materiałów

Raport interaktywnie.com - wideo w internecie

Ewa Zielińska

manager ds. rozwoju produktu
sieć reklamy wideo Adplayer

11

wideo jest jakość. Badani internauci w większości
zadeklarowali bowiem, że argumentem za
korzystaniem z tego typu treści jest możliwość
oglądania materiałów w jakości HD, a nawet HD+.

Jeszcze rok wcześniej taki argument uzyskał wynik
o 9 punktów procentowych niższy. Jednocześnie
wyraźnie widać spadek zainteresowania jakością
standardową. Choć nadal jest to argument wiodący.

Co przekonuje internautów do
oglądania wideo w sieci

Warto podkreślić tutaj wyraźnie rysujący się trend
- większą akceptację dla reklam, towarzyszących
materiałom filmowym. O ile w 2010 nie przepadało
za nimi 46 procent ankietowanych, o tyle rok później
odsetek internautów, wymieniających ten właśnie
argument spadł o 3 punkty procentowe.

2011

2010

standardowa jakość obrazu

59 proc.

64 proc.

jakość obrazu HD lub HD+

58 proc.

47 proc.

brak reklam

43 proc.

46 proc.

prosty interfejs obsługi

40 proc.

44 proc.

Zdecydowanie również - jak wynika z badania
Ericsson - zmieniło się podejście do płatnych
treści. O ile w 2010 roku żaden argument nie był

Źródło: Ericsson ConsumerLab , TV & Video Consumer Trends

w stanie przekonać choćby co trzeciego
internauty, to już w ubiegłym roku jakość obrazu
i brak reklam były czymś, za co ponad połowa
badanych nie wahałaby się zapłacić.
Co przekonuje internautów do płacenia
za wideo w sieci
2011

2010

standardowa jakość obrazu

59 proc.

28 proc.

jakość obrazu HD lub HD+

50 proc.

31 proc.

brak reklam

42 proc.

27 proc.

prosty interfejs obsługi

40 proc.

26 proc.

Źródło: Ericsson ConsumerLab , TV & Video Consumer Trends

REKLAMA

Reklama wideo szybko rośnie.
Bo jest skuteczna

FILMTERACTIVE

FESTIVAL

FILM I NOWE MEDIA!

Rosnąca popularność formatów wideo wśród
internautów nie uszła, rzecz2:5=(¥1,$
jasna, uwadze
marketerów. Efekt łatwo przewidzieć - wydatki na
reklamę wideo od dwóch lat rosną w lawinowym
tempie. Ubiegły rok ten segment branży reklamy
online zamknął się kwotą bliską 50 milionom
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PARTNER STRATEGICZNY

PATRONI BRANŻOWI

PATRONI MEDIALNI
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W MillionYou.com dzięki strategii crowdsourcingowej zamiast
robić kampanię dla konsumentów tworzysz ją razem z nimi!

40

Brief/Zadanie konkursowe
przygotowuje MillionYou.com

razy bardziej
prawdopodobne
jest, że użytkownicy
klikną na video
niż na banner

8

Twoja
marka

Oglądanie video rośnie
dynamicznie
i jest aktualnie
najbardziej

Twórcy/Konsumenci
wymyślają i produkują film
dla Twojej marki...

5

...i dzielą się nim

popularną aktywnością
w Internecie
(YouTube: 1 milion w 2006 r.,
4 miliardy w 2011 r.)

Pierwsza w Polsce marketingowa platforma crowdsourcingowa

źródło: MillionYou.com

razy lepsza
rozpoznawalność
marki przy video
w porównaniu
z innymi działaniami
w Internecie

Reklama wideo szybko rośnie.
Bo jest skuteczna
Rosnąca popularność formatów wideo wśród
internautów nie uszła, rzecz jasna, uwadze
marketerów. Efekt łatwo przewidzieć - wydatki na
reklamę wideo od dwóch lat rosną w lawinowym
tempie. Ubiegły rok ten segment branży reklamy
online zamknął kwotą bliską 50 milionom złotych.
Co prawda jest to jeszcze tylko około 2,5 procent
wszystkich wydatków na reklamę internetową
w Polsce, jednak wzrost w ciągu roku wyniósł aż
32 procent. I wszystko wskazuje na to, że to nie
jest ostatnie słowo.
Udział reklamy wideo w wydatkach
na reklamę on-line
2008

1,1 proc.

13,4 mln zł

2009

1,0 proc.

13,7 mln zł

2010

2,2 proc.

34,7 mln zł

2011

2,5 proc.

48,7 mln zł

Źródło: Szacunki Interaktywnie.com na podstawie IAB AdEx

Optymizm jest tym większy, że jak pokazują
badania skuteczności internetowych materiałów
reklamowych, drugie miejsce przypada formatowi
preroll, czyli krótkim, reklamowym klipom,
dodawanym przed właściwym materiałem wideo,
który chce obejrzeć internauta.

Raport interaktywnie.com - wideo w internecie

Najskuteczniejsze formy reklamy
internetowej (średni CTR):
Double Billboard + Top Layer

2,29 proc.

Preroll

1,93 proc.

Wallpaper

1,72 proc.

Źródło: Gemius AdMonitor, IV kwartał 2011

- Od kilku lat reklama wideo w internecie
przeżywa rozkwit. Ubiegły rok był najbardziej
intensywnym okresem pod względem liczby
kampanii i wysokości budżetów reklamowych
wydanych na reklamę wideo - komentuje Ewa
Zielińska, manager ds. rozwoju produktu, sieć
reklamy wideo Adplayer, należącego do Agory.
- Reklamodawcy dostrzegli potencjał
internetowego przekazu wideo i siłę jego wpływu.
Mają świadomość, że kampanie reklamowe
z wykorzystaniem kreacji wideo angażują
użytkowników, budują interakcję i zwiększają
zasięg kampanii. W chwili obecnej wideo to nie
tylko dodatek do mediaplanu, ale jedno
z ważnych narzędzi reklamowych, budujących
zasięg i wizerunek marki.

Prognozy: Wideo zdominuje sieć
Według raportu firmy Cisco "VNI Forecast", do
końca 2016 roku, ruch w światowej sieci wzrośnie
czterokrotnie i osiągnie 1,3 zetabajta (zetabajt to
astronomiczna wartość, równa trylionowi

gigabajtów). Taki postęp będzie możliwy głównie
za sprawą coraz lepszych i bardziej
przepustowych łącz, oraz dzięki szybkiemu
przyrostowi liczby urządzeń, łączących się
z globalną siecią. Czynnikiem, który zdaniem
ekspertów Cisco będzie miał największy wpływ
na tak dynamiczny rozwój, będą właśnie
publikowane w internecie materiały wideo. Za
niecałe pięć lat na całym świecie skala transmisji
wideo online sięgnąć ma bowiem poziomu 1,2
miliona minut - czyli ponad 2 lata - na sekundę!
Armia odbiorców internetowych filmów niemal
podwoi się w tym czasie z obecnych 800
milionów do 1,5 miliarda osób.
Prognozy potwierdza optymizm przedstawicieli
rodzimy firm, działających w branży
internetowego wideo.
- Bardzo ważnym kierunkiem dla wideo online
jest jego mobilność. Technologia w tym zakresie
bardzo się rozwija i już teraz można oglądać
telewizję na urządzeniach mobilnych dzięki
technologii naziemnej telewizji cyfrowej.
Wystarczy mieć "kieszonkowy" odbiornik i już
można oglądać TV na smartfonie czy tablecie.
Możemy sobie jedynie wyobrazić, jak bardzo
kierunek ten rozwinie się na przestrzeni kolejnych
miesięcy, razem ze wzrostem penetracji urządzeń
mobilnych - ocenia Ewelina Chodzińska z MEC.
- Ogromne możliwości dla internetowego wideo
otwierają się również dzięki Smart TV, czyli
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telewizorom z dostępem do internetu. W 2011
roku sprzedano ponad pół miliona takich
odbiorników, a w 2012 sprzedaż estymuje się na
ponad milion urządzeń!
- Istotny wpływ na rozwój wideo w internecie ma
wciąż trwająca rewolucja mobilna - potwierdza
Ewa Zielińska z Adplayer.pl. - Wzrost sprzedaży
smartfonów i tabletów oraz coraz łatwiejszy
dostęp do sieci spowodował ewolucję mobilnych
serwisów internetowych. Obecnie wydawcy
oferują coraz bardziej ciekawe i rozwinięte treści
na urządzenia mobilne, w tym materiały wideo.
Zastosowanie tego rodzaju przekazu podnosi
atrakcyjność strony. Na rynku wśród wydawców
coraz częściej obserwuje się strategię dodawania
wideo jako clou serwisu. Użytkownicy natomiast
chętnie oglądają treści w takiej formie. Kto wie
- być może w przyszłości będziemy mówić
o rynku reklamy wideo w internecie mobilnym.
Myślę, że to dość prawdopodobne.
- W ciągu najbliższych 12 miesięcy będziemy
świadkami dynamicznego rozwoju wideo online
w różnych obszarach. Począwszy od
wykorzystania filmu w działaniach
marketingowych, głównie branded content,
poprzez powstawania coraz większej liczby treści
wideo: vlogi czy webisodes, a skończywszy na
rozwoju platform online, oferujących kontent
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profesjonalny - przewiduje Olgierd Cygan z Digital
One. - Internauci chcą oglądać i rynek tę potrzebę
zrealizuje.
- Perspektywy są ogromne. Sieć dynamicznie się
rozwija, a wraz z nią wideo internetowe. Wszystko
ułatwiło i przyspieszyło YouTube - przyznaje
Marcin Dworucha, managing director,
f25 - interactive production house. - W ostatnich
latach polscy internauci znacznie częściej
i chętniej zapoznają się z przekazem filmowym.
W zasobach sieci poszukują teledysków,
informacji kulturalnych, edukacyjnych,
sportowych, motoryzacyjnych, dotyczących stylu
życia czy nowych technologii. Charakter
poszukiwań i ich częstotliwość świadczą, że to
stały trend, a nie chwilowa moda. Jak się okazuje,
już teraz przeciętny użytkownik internetu spędza
ponad 20 godzin miesięcznie na oglądaniu
filmów wideo, a czas ten stale rośnie. Można
śmiało założyć, że ta tendencja się utrzyma,
a wideo pozostanie stałym elementem polskiego
i światowego internetu.
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BLOG KAMERĄ KRĘCONY

Wideoblogi to wciąż nowe zjawisko w Polsce, choć coraz częściej dostrzegane
przez reklamodawców. Wiele osób ma jednak mylne pojęcie o blogach
kręconych kamerą. Dlaczego?

Wideoblogi, inaczej vlogi, to stosunkowo nowy
twór, choć bardzo szybko zdobywający
popularność. Autorzy, zamiast pisać,
zamieszczają swoje filmy na YouTube
(najczęściej) i tam aktywizują społeczność.
Tematyka vlogów jest przeróżna: od technologii,
po modę i urodę. Te ostatnie są prawdziwą
kopalnią wiedzy o kosmetykach i trendach.
W marcu branżowy miesięcznik Press
opublikował ranking najzdolniejszych
vlogerów. Wygrał Lekko Stronniczy
- program prowadzony przez Karola Paciorka
i Włodka Markowicza. Codziennie obydwaj
nagrywają filmik, który o godzinie 18.
umieszczają w sieci. Tematyka: przeróżna.
Sami autorzy, podczas jednego ze spotkań
pod szyldem "Spotkajmy się w realu" zapewnili,
że tematy do filmików biorą się z codziennego
przeglądu portali, serwisów rozrywkowych
czy po prostu "z ulicy". Krótko mówiąc, Lekko
Stronniczy nie ogranicza się do jednej, jasno
sprecyzowanej tematyki.
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Czy taka publikacja to jeszcze wideoblog,
czy już rozrywkowy program internetowy?
Trudno jednoznacznie rozstrzygnąć, choć
autorzy rankingu w Press jasno kwalifikują Karola
i Włodka jako wideoblogerów. Nie bez sprzeciwu
czytelników, a nawet niektórych jurorów.
- Od początku jasno komunikowałem autorom
rankingu, do którego Pani nawiązuje, że projekty
z short-listy ciężko zakwalifikować do tak zwanej
"vlogosfery", i że będzie z tego przysłowiowy
"dym". Nie myliłem się. Wysyłając moje
zestawienie z uzasadnieniem oraz ocenami
twórców z short-listy (wybranej przez innych
członków jury) zaznaczyłem wyraźnie, że tylko
siedem ekip jest bezdyskusyjnie
"kompatybilnych" z przedmiotem dyskusji
- mówi jeden z jurorów - Łukasz Skalik,
kierownik działu WP.TV i multimedialnego
wsparcia portalu Wirtualna Polska. - Reszta to
niestety tak zwany "wypadek przy pracy"
i może uderzyć w nas fala niezadowolenia
ze strony polskiego v-community.

Skalik zaznacza jednak, że społeczność vlogerów
nie jest wcale tak szeroka, jak mogłoby się
wydawać. W ramach ostatniej edycji Social Media
Day, a pierwszej tego typu w Warszawie, powstał
ranking tak zwanych "youtubberów". - To takie
słowo-klucz łączące sferę vlogerów i showmanów
internetowych. Zestawienie opiera się na twardych
liczbach odtworzeń ich produkcji na platformie
YouTube. W TOP10 nie znajdziemy żadnego
twórcy związanego z tematyką modową
- podkreśla.
- Vlogi, które w USA rozwijają się od wielu lat,
w Polsce dopiero raczkują, stąd też pozorna
wiedza na ten temat wśród "ekspertów" i rankingi,
które na tej podstawie powstają. Jako vlogerów
- liderów najczęściej wymieniamy tych, których
sami znamy, dlatego dla branży marketingowej
najbardziej znanym b(v)logerem będzie Maciek
Budzich, który nie rozstaje się z małą kamerą czy
twórcy programu internetowego Lekko Stronniczy,
często mylonego z vlogiem - ocenia Piotr
Krauschar, managing partner w videoAddicted.
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Vlog a reklamodawcy

Top 10 „youtubberów” w Polsce
Nazwa twórcy

(+ inne kanały tego twórcy)

#1

Barbara Kwarc
(+ Baska Blog)

#2

MacFra84
(+ Niekryty Krytyk w Radiu Zet)

#3

Kartony4funtv
(+ LeonTheDog + 4funExtra

#4

Cezik
(+ Klejnuty)

#5

RockAlone2K

#6

Ilość wyświetleń

(+ wyśw. innych kanałów)

Działalność w miesiącach
(pierwszy upload)

Średnia
miesięczna

64 450 041
(+ 33 615 320)

47
[ 18.06.2008]

82 594 515
(+ 827 458)

47
[ 12.07.2009 + upload w 2008]

1 774 936

70 395 079
(+ 2 317 841 + 660 507)

31
[ 11.10.2009]

2 366 886

27 967 329
(+ 24 871 625)

48
[ 17.05.2008]

1 100 811

45 325 207

18
[ 07.10.2010]

2 518 607

MaturaToBzduraTV
(+ KubaShow)

37 124 182
(+ 1 490 081)

20
[ 23.09.2010]

1 930 713

#7

ROJOV13
(+ TarczownicyRoja)

25 749 268
(+ 16 280)

17
[ 17.12.2010]

1 515 621

#8

LekkoStronniczy
(+ PolskaDokument + Tytus&Tymon)

12 733 642
(+ 2 113 897 + 452 448)

15
[ 24.02.2011]

1 019 999

#9

ToSieWytnie
(+ PiatekTheSeries + BabolTV)

10 321 976
(+ 4 275 234 + 29 765)

17
[ 21.12.2010]

860 411

13 867 079

72
[ 04.05.2006]

192 598

#10

PytaDotPl

2 086 497

Źródło: Youtube.com, stan na dzień 28.05.2012
* Odtworzenia dotyczą wyłącznie Youtube.com, uwzględniono twórców notujących powyżej 10 milionoów wyświetleń, cechujących się zbliżonym
profilem działalności (głównie rozrywkowym), oferujący treści własne i wykonujący co najmniej jeden upload w ciągu ostatnich 3 miesięcy
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O ile reklama na tradycyjnych blogach wciąż
jeszcze raczkuje, a naprawdę duże kampanie
zdarzają się sporadycznie, to videoblogi pod tym
kątem pozostają jeszcze bardziej niedocenione.
- Vlogi są szalenie trudną materią do monetyzacji.
Wynika to przede wszystkim ze specyfiki
funkcjonowania rynku mediów, opartych głównie
na reklamie, a dokładniej - pozyskiwaniu
i realizacji kampanii reklamowych - tłumaczy
Łukasz Skalik. - Po pierwsze, w kryzysie (który
w pewnym stopniu uderzył w ten rynek)
reklamodawcy działają zachowawczo
i ograniczają w budżetach wydatki na
eksperymenty, a obszar vlogingu, postrzegany
jest w taki właśnie sposób przez domy mediowe.
Po drugie, trudno jest zapewnić we vlogach
- o czym mało się mówi - stałą powierzchnię dla
działań reklamodawców, a tym samym
wyemitować odpowiednią liczbę kampanii
w określonym czasie. Aby było to możliwe twórca
musiałby cały czas utrzymywać się "na fali"
popularności. Konieczne w tym przypadku jest
utrzymanie stałej liczby użytkowników, a robi to
obecnie dosłownie garstka TOP youtubberów.
Jak zapewnia Skalik, można jednak ten problem
rozwiązać, a za przykład podaje platformę
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ToSieWytnie.pl - działa na osobnej domenie
i skupia kilka produkcji jednocześnie. Stąd też na
przykład program "Piątek. The Series" jest
w stanie "wyklikać" kampanie reklamowe. - Jeśli
jedno show "nie zaskoczy" w danym tygodniu
i nie wygeneruje określonego ruchu – zawsze
mamy szanse zbilansować to ruchem na innej
produkcji. Tego typu materiały staramy się
zamieszczać regularnie w dedykowanych
blokach. W ten sposób równocześnie
"lojalizujemy" widzów - wyjaśnia.

Krauschar zapewnia jednak, że mimo wszystko
najlepiej sprzedają się blogi skupione wokół
tematyki typowo kobiecej, głównie ze względu na
ich poradnikowy charakter. - Najlepiej sprzedają
się vlogi skupione wokół kosmetyków i mody np.
realizowany w USA nissiax83 (9128982
wyświetleń filmów) czy nieesia25, komputerowe
np. Kamil Scheit Blog (16197961 wyświetleń
filmów) czy vlogi traktujące o grach. Są to często
materiały o tematyce poradnikowej, stąd też ich
duża popularność - wyjaśnia.

Jak mówi Piotr Krauschar, za granicą vlogi są już
doceniane i nie brakuje ciekawych kampanii.
- Daleko nam do poziomu amerykańskiej vlogerki
Panacea81, która od dłuższego czasu sygnuje
linię kosmetyków, natomiast warto pamiętać, że
mamy kilka perełek wśród vlogerów jak
RockAlone2k, ROJOV13 czy nissiax83 - wylicza.
- Na razie temat ten jest traktowany bardzo
niszowo i niewiele się zmieniło od czasu, gdy
Kominek, wyposażony w kamerę Samsunga,
ruszył na podbój Ameryki (w ramach Burger King
Trip). Jeżeli chodzi o wideo, to nadal marki
częściej pojawiają się w instreamach, niż
bezpośrednio współpracując z vlogerem.
Jednakże coraz częściej możemy obejrzeć
materiały, w których vloger testuje telefon, grę czy
realizuje materiał z eventu, na który został
zaproszony przez markę.

Innego zdania jest jednak Łukasz Skalik. - Patrząc
na wyżej wspomniany TOP10 stwierdzam, że
najlepiej sprzedają się "wygłupy" (8 z 10 twórców
to komicy/parodyści). Jakimś niewyobrażalnym
i niepojętym dla mnie sposobem, może dlatego,
że nie jestem graczem, rekordy popularności biją
porady "growe" (RockAlone2k i Rojov13) - ocenia.
- Wszystko jednak sprowadza się do rozrywki,
której przede wszystkim ludzie szukają
w internecie. Poważne i profesjonalne newsy
w formie wideo statystyczny użytkownik nadal
czerpie z tradycyjnej telewizji. YouTube to medium
tworzone przede wszystkim przez amatorów i tak
chce być postrzegane przez jego twórców. To taka
demokratyczna enklawa bardzo specyficznej
społeczności.

Raport interaktywnie.com - wideo w internecie
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12 MILIONÓW WIDZÓW
DO WZIĘCIA

Na początku czerwca spółka zależna Cyfrowego Polsatu wystartowała z nową usługą, którą jest
telewizja mobilna. Nieco wcześniej Orange uruchomił aplikację Tu i Tam, pozwalającą klientom na
oglądanie kanałów telewizyjnych na urządzeniach mobilnych, po zalogowaniu się do portalu
Orange.pl. Także serwis Ipla.pl oferuje możliwość oglądania programów i filmów na tabletach
i smartfonach z najpopularniejszymi systemami operacyjnymi. Według szacunków branży, liczba
użytkowników urządzeń mobilnych przekracza już 12 milionów. Jest więc o kogo walczyć.
Oferta dla tych, którzy chcieliby oglądać telewizję
nie na szklanym ekranie, lecz na wyświetlaczu
swojego mobilnego urządzenia systematycznie
staje się coraz szersza. Z pewnością ważnym
wydarzeniem jest wejście w ten segment spółki
Info TV FM, należącej do Cyfrowego Polsatu. Tym
bardziej, że usługa telewizji mobilnej Polsatu
została od razu wprowadzona do oferty sieci Plus.
Na razie jest to płatny pakiet 20 kanałów
kodowanych: 8 telewizyjnych i 12 radiowych za
który trzeba zapłacić 19,90 zł miesięcznie
(w wariancie z umową na pół roku i dekoderem
wi-fi, umożliwiającym odbiór na smartfonie,
tablecie lub laptopie za 99 zł). Kto nie chce
wiązać się umową, musi zapłacić więcej - 329 zł
za półroczne korzystanie z dekodera. Jeszcze
jednym warunkiem koniecznym do odbioru
telewizji na smartfonie lub tablecie jest
zainstalowanie specjalnej, bezpłatnej aplikacji,
którą można pobrać z Google Play lub Apple
App Store.
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Pobranie specjalnej aplikacji jest też warunkiem
oglądania telewizji mobilnej Tu i Tam w Orange
oraz w serwisie Ipla.pl. Schemat jest podobny
- zarówno u operatora sieci komórkowej, jak
i w platformie Ipla trzeba pobrać stosowną
aplikację (w większości przypadków bezpłatną),
umożliwiającą przekaz telewizyjny na danym
modelu urządzenia mobilnego. W Ipla dostępne
są zarówno te dla systemu Android, Symbian, iOS
jak i Windows Phone.
- Materiały telewizyjne w formie VoD w mobilnych
wersjach w Ipla dostępne są bezpłatnie. Z kolei
telewizje linearne, dostępne na żywo online,
można oglądać po aktywacji pakietu startowego
w cenie 4,90 zł za miesiąc - mówi Albert
Szybiński, dyrektor produktu Ipla.
Użytkownicy iplaSTART mogą obierać online na
żywo sygnał 7 kanałów telewizyjnych Z pakietu
startowego, który poza dostępem do telewizji
linearnych na żywo oferuje dodatkowe

funkcjonalności jak brak reklam, można korzystać
nie tylko za pomocą urządzeń mobilnych, lecz
także komputerów oraz wybranych telewizorów
typu smartTV obsługujących telewizję na żywo na
platformie Ipla.
- Nie zdecydowaliśmy się na udostępnienie
w mobilnych wersjach filmów pełnometrażowych.
Po pierwsze uważamy, że odpowiedniejsze do
oglądania tego typu produkcji są większe ekrany,
jak komputery czy telewizory, zatem tej
funkcjonalności nie traktujemy priorytetowo. Po
drugie, takie wdrożenie byłoby kosztochłonne ze
względu na brak na rynku standardu systemu
DRM, który umożliwiałby odpowiednie
zabezpieczenie tego typu treści w urządzeniach
mobilnych - tłumaczy Albert Szybiński.

Rynek zmienia oblicze
Jak podaje Cyfrowy Polsat, usługa telewizji
mobilnej realizowana jest w technologii DVB-T,
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czyli tej, w której działa w Polsce naziemna
telewizja cyfrowa. Z tego względu użytkownik nie
musi łączyć się z internetem. Oglądanie telewizji
nie wiąże się - według zapewnień spółki
- z transferem danych i w związku z tym mobilny
widz nie musi ponosić opłat z tego tytułu, poza
rzecz jasna abonamentem.
- O „TV MOBILNEJ” rozmawiamy ze wszystkimi
operatorami telekomunikacyjnymi na rynku
polskim. Bardzo dobrze oceniają nasz produkt.
Rosnący poziom konsumpcji wideo w sieciach
internetowych będzie dla nich w przyszłości
dużym wyzwaniem. Połączenie usług telewizji
mobilnej, nadawanych w systemie rozsiewczym
DVB-T z bezprzewodowym dostępem do

internetu, pozwoli im zoptymalizować transmisję
w sieciach i oferować usługi triple play
w optymalnym modelu biznesowym - twierdzi
Dominik Libicki, prezes Cyfrowego Polsatu oraz
spółki Info TV FM.
Do emisji programów wykorzystywana jest
infrastruktura, składająca się z nadajników
radiowych usytuowanych w 31 największych
miastach w Polsce, m.in. Białymstoku, Gdańsku,
Krakowie, Poznaniu, Warszawie, Zielonej Górze.
Jak podaje Cyfrowy Polsat, w planowanym
zasięgu technicznym jest blisko 5 milionów
gospodarstw domowych i około 15 milionów
osób. Wraz z rozbudową sieci, zasięg usługi
będzie sukcesywnie rósł - zapowiada operator.

Jeśli chodzi o wymagania sprzętowe, to oferta
telewizji mobilnej Cyfrowego Polsatu jest
dostępna dla większości popularnych urządzeń
mobile. Wedle zapewnień można ją oglądać
zarówno na iPhonach (modele 4S, 4), tabletach
iPad (3, 2), aparatach z systemem Google
Android (m.in.: Huawei P1S, Huawei D Quad,
HTC Sensation XL, HTC Evo 3D, HTC Desire HD,
LG P920 Optimus 3D, LG Swift 2X P990, LG
Optimus 4X HD P880, Samsung N7000 Galaxy
Note, Samsung i9250 Galaxy Nexus, liczne
wersje Sony Xperia S, czy Motorola Razr) jak
i tabletach z tym systemem (m.in.: Acer Iconia,
Asus Eee Pad Transformer, modele Motorola
Xoom, modele Samsung Galaxy Tab, Sony vTablet
S, ZTE Light Tab 2 V9A, czy Toshiba AT200).

REKLAMA
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- Wraz z rozwojem technologii, rynku urządzeń
mobilnych i usług cyfrowych zmienia się
jednocześnie rynek odbiorców usług
telewizyjnych. Do niedawna mówiliśmy
o widzach zgromadzonych przed telewizorami
w domach, dziś mamy 12,5 miliona
użytkowników urządzeń przenośnych, 9 milionów
gospodarstw domowych posiadających co
najmniej 2 odbiorniki telewizyjne, 3,5 miliona
gospodarstw bez płatnej telewizji. O ile tradycyjny
rynek kablowo-satelitarny nie będzie już
odnotowywał istotnych wzrostów, o tyle tak
zdefiniowany rynek daje wiele możliwości
wzrostu naszym usługom telewizyjnym - uważa
Dominik Libicki.

Albert Szybiński
dyrektor produktu
Ipla

Bez transferu nie będzie rozwoju

Nie bałbym się zdominowania dużego, tradycyjnego telewizora
przez małe wyświetlacze telefonów. Mimo wszystko jest różnica
między 4 a 40 calami.

Patrząc na perspektywy, jakie rysują się przed
telewizją mobilną w Polsce, to według
specjalistów nasz kraj jest dopiero na początku
drogi.
- Oferta nie jest za bogata, wideo na mobile to
przede wszystkim VOD, a więc Ipla, TVN Player,
TVP. Sama telewizja mobilna dopiero startuje
- stwierdza Piotr Adamczyk, mobile & emerging
platforms manager w MEC Interaction. - Patrząc
na popularyzację technologii - szczególnie w Azji
- perspektywy rozwoju są, tylko będą ściśle
zależeć od infrastruktury operatorów. Transmisja
wideo się nie rozwinie, dopóki nie będzie dobrego
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Telefon komórkowy to jeden z niewielu przedmiotów, które mamy
zawsze przy sobie od rana do nocy. Już dziś, poza telewizjami
internetowymi dostępnymi za pomocą urządzeń mobilnych, jest w
praktyce dostępna usługa umożliwiająca oglądanie prawdziwej
telewizji w domu i poza domem - TV Mobilna. Technologia
rozprowadzania sygnałów telewizyjnych w tzw. sieci rozsiewczej
pozwala na dystrybucję sygnału do nieograniczonej liczby
użytkowników w tym samym czasie. Widzimy w takich usługach
potencjał dobudowania zasięgu telewizyjnego i znacznego
wydłużenia czasu obcowania z przekazem, który dzięki mobilności
nie jest ograniczony momentem przebywania w domu, przed
telewizorem.

Z czasem będziemy mieli za to do czynienia z tworzeniem kontentu
specjalnie pod mobile, a więc innym ujęciem, dopasowaniem do
małych wyświetlaczy itp.

Piotr Adamczyk

mobile & emerging platforms manager
MEC Interaction
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transferu (LTE) i atrakcyjnych pakietów danych
w ofercie operatorów - prognozuje.

Telewizja to dzisiaj nie tylko dostęp na ekranie telewizora do
programów z ramówki w czasie zaplanowanej przez nadawcę emisji.
Coraz powszechniejsza staje się telewizja nielinearna i usługi VoD,
z których korzystamy na laptopach, tabletach i smartfonach. Są one
coraz częściej podłączone do szybkich, mobilnych łączy
internetowych, a nie tylko tych stacjonarnych. Dzięki temu
konsument zyskuje możliwość podejmowania decyzji co do czasu,
miejsca i rodzaju treści, które będzie oglądał.

Pokonanie barier technicznych to jednak tylko
połowa sukcesu. Nadawcy telewizyjni mogą mieć
trudne zadanie, by dotrzeć do mobilnego widza,
ponieważ jest wymagający i chce oglądać coś
nowego, a w sieci od dawna można znaleźć wiele
amatorskich jak i profesjonalnych przekazów.
- Mobilna telewizja nie może być tylko
dotychczasową, skostniałą ofertą, ale czymś
więcej. W sieci każdy może nadawać sygnał
a zatem konkurencja jest tu trudna. Z własnego
doświadczenia wiem, że tradycyjni nadawcy
postępują według utartych schematów, co może
sprawić, że będą mieli trudności z nową
rzeczywistością - uważa Łukasz Ławicki, szef
Grupy Inspire, zajmującej się transmisjami
w internecie.
Jego firma już dostrzegła potencjał jaki stwarza
mobile i zmiany na rynku telewizyjnym, który
zaczyna podążać za swoimi widzami, którzy dziś
oglądają filmy i programy na smartfonach,
tabletach czy netbookach.
- To nasze nowe odbiorniki telewizyjne, na miarę
nowych czasów. Dlatego Grupa Inspire już na
samym początku obrała kurs na przekaz w sieci,
przekaz mobilny. Docelowo będziemy chcieli
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Dominik Libicki

prezes zarządu
Cyfrowy Polsat oraz Info TV FM

Naziemna transmisja cyfrowa DVB-T w większym stopniu
spopularyzuje oglądanie telewizji na urządzeniach mobilnych niż
jakakolwiek dotychczasowa technologia. A to dlatego, że wymaga
wyłącznie tunera DVB-T i nic poza tym. Inne technologie, takie jak
np. streaming, wiążą się zazwyczaj ze sporymi kosztami dla
użytkownika. Wykorzystują bowiem sieć 2G czy 3G. Wiadomo też, że
DVB-H nigdzie na świecie nie odniosło sukcesu biznesowego,
kolejne firmy wycofują się z tego projektu. My dzięki wdrożeniu TV
MOBILNEJ w technologii DVB-T zapewnimy konsumentom ten sam
pakiet telewizyjny na odbiorniku domowym i wybranych
urządzeniach przenośnych, a to wszystko w ramach jednego
abonamentu.

zbudować internetową platformę telewizyjną, ale
bazującą na nowych stacjach telewizyjnych
- Łukasz Ławicki snuje plany.

będzie bazowała na przekazach z internetu to
nowoczesne adidasy, wygodne i na topie, które
można zabrać na spacer - dodaje.

Jego zdaniem, inwestowanie w tradycyjną
telewizję to kupowanie starych kapci, które można
tylko nosić po domu. - Telewizja mobilna, która

Z tego też względu przekaz marketingowy
z wyświetlacza urządzenia przenośnego, według
specjalistów będzie miał inną wagę niż reklama
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Telewizja mobilna w dzisiejszych czasach zaczyna dominować
mocno na rynku przekazu medialnego. W USA widzowie powoli
zmieniają tradycyjne telewizory na stacjonarne komputery, telefony
komórkowe, tablety i laptopy. W Polsce również taki trend zaczyna
obowiązywać i dlatego telewizja mobilna już dziś oferuje widzom
dość ciekawą ofertę programową. Stacje telewizyjne zauważają
bowiem ten rynek i przystosowują się do niego.

Łukasz Ławicki
szef firmy
Grupa Inspire

Jeśli chodzi o reklamodawców, to już dziś muszą oni pomyśleć nad
czymś więcej, niż tylko doklejaniem reklam przed, w trakcie i po
programie. Widzów mobilnych to irytuje, chcą to przewinąć bo nadal
nie ma z nimi interakcji w tych reklamach! A skoro pojawia się
nowoczesna, mobilna telewizja, pojawić muszą się nowoczesne
reklamy. Pytanie tylko, czy to jeszcze będą reklamy jakie znamy?

emitowana w tradycyjnych stacjach naziemnych,
kablowych i satelitarnych. Stworzy to dla
marketerów nowe, silne narzędzie wpływania na
opinię i gusta konsumentów.
- Możliwości dla marketerów i reklamodawców
- to jest reklama wideo, z tym, że zupełnie inny,
o wiele silniejszy będzie sposób jej odbioru
- podkreśla Piotr Adamczyk.- To nie jest już
telewizor, który gra sobie gdzieś w tle, tylko ekran,
który trzymamy w ręku i patrzymy na niego
- jesteśmy skupieni, zazwyczaj też ze
słuchawkami na uszach. Koncentracja na
przekazie będzie o wiele większa.
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Podobny pogląd wyraża Albert Szybiński z Ipla.
- Ważne jest też to, że w porównaniu z telewizją
tradycyjną, oglądając przekaz wideo za pomocą
telefonu komórkowego zyskujemy znacznie
większą uwagę widzów, którzy świadomie
i aktywnie korzystają z rozwiązań mobilnych
- podkreśla. Jego zdaniem potencjał reklamowy
dla marketerów jest ogromny, ponieważ można
trafić do konsumentów w dowolnym czasie, ale
do określonych indywidualnych widzów
i w przyszłości lepiej personalizować przekaz.
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Adriana Tronina

redaktor Interaktywnie.com

ŚWIAT PO MEGAUPLOAD.
KTO ZYSKAŁ?

W samym środku wielkiego zamieszania wokół kontrowersyjnej antypirackiej umowy ACTA
w Europie i jeszcze dalej idących wewnętrznych aktów SOPA i PIPA w Stanach Zjednoczonych,
na początku 2012 wymiar sprawiedliwości zamknął jeden z największych serwisów wideo w sieci.
Megaupload. Za łamanie praw autorskich. Jego właściciel - Kim Dotcom - został aresztowany
i usłyszał wiele zarzutów, na proces wciąż czeka. Czy pół roku po przeprowadzonej z wielką pompą
akcji FBI i nowozelandzkiej policji, świat wymiany pirackich plików zmienił się?
Według danych francuskiego urzędu Hadopi
(Wysoki Urząd ds. Rozpowszechniania Utworów
i Ochrony Praw w Internecie) -powołanego trzy
lata temu przez kontrowersyjną, antypiracką
ustawę - po zamknięciu Megaupload oglądalność
serwisów internetowych, oferujących legalne
treści wideo wzrosła o 25 procent, a Canal+
w tym czasie odnotował 20 procentowy wzrost
sprzedaży. Związek z atakiem na piracki serwis
nie jest jednak oczywisty. Lepsze wyniki
legalnych serwisów mogą być wynikiem
długoterminowego trendu. Ta sama instytucja
bowiem w jednym z ostatnich raportów pisze
o tym, że w 2011 roku ruch generowany przez
dzielenie się nielegalnymi plikami spadł
o 66 procent.
- Dużo? Bardzo dużo, szczególnie, że w tym
samym czasie francuski przemysł muzyczny
zanotował 4-procentowy spadek dochodów, a to
stawia pod znakiem zapytania metodykę badania
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lub sensowność samej ustawy - komentuje Jan
Namedyński, social media director agencji Red8
Digital.

Rykoszetem od Dotcoma?
Oni stracili najwięcej
Nalot policji na Magaupload 20 stycznia tego roku
wstrząsnął rynkiem dzielenia się plikami
w internecie. Reakcje właścicieli serwisów były
natychmiastowe i często paniczne.
- 4shared, MediaFire i FileServe zaczęły szybko
kasować podejrzane pliki, zamykać programy
partnerskie oraz blokować adresy IP ze Stanów
Zjednoczonych. Podobnie zachowywały się
UploadStation, VideoBB, VideoZer. Uploaded po
prostu zablokował cały ruch ze Stanów
Zjednoczonych, licząc na to, że dzięki temu
zniknie z radarów FBI. PirateBay zamiast plików
torrent zaczął stosować „magnet links”. Różnica

polega głównie na tym, że pliki nie są trzymane na
serwerach Pirate Bay, ale są linkami do innych
serwerów - opowiada Przemysław Fura, interactive
director w agencji Open and Partners.
Niedługo potem w mediach pojawiły się zresztą
informacje o kolejnych zamknięciach, jednak
w głównej mierze chodziło o mało znaczące
w sieci serwisy. Strach nie przysłużył się jednak
tym, którzy ulegli mu w obawie przed
podzieleniem losu Dotcoma. Serwisy, które
w panice zaczęły blokować część swoich zasobów
lub ograniczać funkcjonalność, takie jak Fileserve
czy FileJungle, są od początku roku na równi
pochyłej.
- Na ten problem powinniśmy też spojrzeć trochę
z innej perspektywy, mianowicie na serwerach
Megaupload, oprócz treści nielegalnych,
znajdowały się oczywiście treści w pełni legalne
oraz prywatne dane użytkowników, którzy skuszeni
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ofertą cenową zdecydowali się na przetrzymanie
danych w chmurze – zauważa Mateusz
Hublewski, marketing manager SuperHost.pl.
- Niestety, nikt tych danych odzyskać już nie
może, a jest to łącznie 25 petabajtów, czyli 25
milionów gigabajtów danych. Warto też
wspomnieć o firmie hostingowej Carpathia, która
kolokowała serwery Kima Dotcoma - w chwili
obecnej muszą je w dalszym ciągu utrzymywać
na żądanie prokuratury, a dzienny koszt ich
utrzymania to 9000 dolarów i jest on ponoszony
przez Carpahtię, bo jak dobrze wiemy, pieniądze
firmy Megaupload i jej właściciela zostały
zamrożone. Także najwięcej stracili przede
wszystkim użytkownicy, którzy wierzyli
w bezpieczeństwo swoich danych jak i firma
odpowiedzialna za kolokację serwerów.

Luka po Megaupload? Oni zyskali
najwięcej

Jan Namedyński
social media director
Red8 Digital

Zamknięcie Megaupload to element procesu, który ostatnio
zdecydowanie przyspieszył. Najpierw The Pirate Bay, później próba
wprowadzenia SOPA, PIPA, sprawa ACTA. Obie strony trzymają się
w klinczu, ruch który znika z zamykanego serwisu jest natychmiast
dystrybuowany do jego konkurencji. Z drugiej strony, wysiłki
prawników i lobbystów przemysłu treści są coraz intensywniejsze.
Jeszcze brakuje im skuteczności - co codziennie pokazują chłopaki
z The Pirate Bay. Jeszcze popełniają błędy – co wykazał ostatnio
prawnik Megaupload. Ale już udało im się zmusić większość
serwisów do wprowadzenia ograniczeń w dzieleniu się plikami
tworzonymi przez przemysł, który im płaci.
W tle tego wszystkiego toczy się jedna z najważniejszych dyskusji
XXI wieku: jak podchodzić do własności intelektualnej, jak
egzekwować prawa autorskie i jak chronić kulturę, prawo do
prywatności i wolność słowa przed zakusami brutalnego przemysłu
z przeterminowanym modelem biznesowym. Bo tak naprawdę
o przestarzały i od dawna nieefektywny model biznesowy tu chodzi.
Problem w tym, że jego obrona za pomocą armii prawników
i lobbystów, chcących cofnąć czas o 20 lat, do epoki płyt CD i kaset
wideo, rykoszetem uderza w podstawowe wolności. ACTA, SOPA,
PIPA i kolejne tego typu projekty są na to najlepszym dowodem.

Megaupload był jednym z najpopularniejszych
serwisów dzielenia się plikami na świecie, na
którym zarejestrowanych było ponad 180
milionów użytkowników, więc jego zamknięcie
wywołało lukę, ale tylko chwilową. W końcu na
tym rynku od dawna istniała ogromna
konkurencja.

w dzieleniu się plikami. RapidShare, Mediafire czy
największy tego typu serwis na świecie 4shared
zyskały po kilka milionów nowych użytkowników.
Z dnia na dzień – wymienia Jan Namedyński.

opłatą lub pod przymusem oglądania reklam
mogą obejrzeć ulubiony serial bądź film – wadą
tego rozwiązania jest oczywiście to, że treści
często pojawiają się ze sporym opóźnieniem.

- Najwięcej zyskali ci, którzy nie przejęli się
specjalnie sprawą Megaupload i nie zaczęli
wprowadzać drastycznych ograniczeń

Poza tym sporo zyskały serwisy z legalnymi
treściami - oferujące usługi VoD (Video on
Demand), na których użytkownicy za niewielką

- W dużej mierze internauci przenieśli się więc na
serwisy bliźniacze do Megaupload, które
w dalszym ciągu działają z powodzeniem i nie ma
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sygnałów o tym, aby miały zostać zamknięte. Nie
możemy też zapomnieć o jednej z największych
sieci P2P (peer-to-peer) jaką jest Torrent. Ten
rodzaj wymiany plików wciąż ma się bardzo
dobrze, pomimo podobnej sytuacji w 2006 roku,
gdy zamknięty został największy „tracker”
z plikami muzycznymi. Oink.co.uk gromadził
ponad 1,5 miliona płyt w jakości .FLAC – mówi
Mateusz Hublewski.

Istotna kwestia, która ma wpływ na popularność serwisów pirackich,
to fakt, że wielu internautów nie potrafi odróżnić serwisów legalnych
od tych, które dystrybuują treści na podstawie stosownych umów
licencyjnych. Internauci szukają określonych treści w wyszukiwarce,
trafiają na serwis internetowy wyglądający profesjonalnie i który
wymaga dokonania płatności za dostęp do materiału, zatem myślą,
że wszystko jest w porządku. W dobrej wierze finansują serwisy,
które wykorzystują nieświadomość użytkowników i czerpią korzyści
z dystrybucji treści, do których nie mają praw licencyjnych.

Co na to internauci?
Oczywistą ideą stojącą za wyłapywaniem piratów
jest przywrócenie korzystających z nielegalnych
plików internautów na łono legalnych treści,
przede wszystkim takich, na których twórcy
zarobią. Po zamknięciu Magaupload część
„piratujących” oczywiście zaczęła korzystać
z legalnych źródeł, jednak zdecydowana
większość przeniosła się po prostu na
alternatywne serwisy. Wpływ na zmianę
przyzwyczajeń był minimalny.
- Myślę, że nie możemy jeszcze mówić
o przekonaniu się do legalnych źródeł, z których
internauci pobierają filmy, gry, seriale czy muzykę
– mówi Mateusz Hublewski - Owszem, chwilę po
zamknięciu serwisu Megaupload, strony
oferujące odpłatnie możliwość obejrzenia
ulubionych filmów czy seriali odnotowały wzrosty,
a według Francuskiego Instytutu Badania Opinii
blisko 50 procent francuskich internautów,
w obawie przed konsekwencjami prawnymi,
Raport interaktywnie.com - wideo w internecie

Teresa Wierzbowska

Redefine
ekspertka IAB Polska z grupy roboczej
Wideo on-line

Z badania przeprowadzonego w maju tego roku przez IAB i OPI
wynika, że 75 procent internautów, którzy kupują dostęp do treści
wideo w serwisach nieposiadających do tego praw, myśli, że robi to
legalnie. Mówimy o liczbie 2,4 miliona polskich użytkowników sieci,
którzy nieświadomie finansują serwisy pirackie. Pokazuje to, jak
ważna jest rola edukacji i jasnego wyznaczania granic między
obiegiem legalnym a dystrybucją bez praw do określonych treści.

zaprzestało nielegalnego pobierania danych
z sieci, jednak nadal są to tylko chwilowe skoki,
spowodowane szumem medialnym. Nie możemy
zapomnieć, że stron bliźniaczych do Megaupload
w sieci są dziesiątki tysięcy i to one w dalszym
ciągu generują olbrzymi ruch pirackich treści
w internecie.
Zmiany oczywiście są, ale w dużej mierze
kosmetyczne. Przemysław Fura z agencji Open
and Partners zauważa, że wymiana plików stała
się nieco trudniejsza, odkąd nie ma Megaupload,
a część konkurencji zrobiła się ostrożniejsza,
jednak internet nie znosi pustki.

- Aby zdobyć upragniony plik trzeba teraz
przeczytać trochę więcej informacji, wykonać dwa
kliki więcej, zainstalować dodatkowy program
- mówi Fura. - Użytkownicy portali wymiany
nielegalnych plików to zazwyczaj osoby sprawnie
obsługujące przeróżnego typu oprogramowanie,
obserwujące wymianę informacji i szybko
reagujące na takie zmiany. Naprawdę do
wymiany nielegalnych plików mogą służyć
narzędzia bardzo powszechne, a uważane za
„bezpieczne” DropBox czy YouSendIt, a nawet
Google Docs. Oczywiście, problem tkwi
w powszechnej dostępności do tego typu plików,
a nie w samej wymianie, która istniała odkąd
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wymyślono kasety magnetofonowe, a może
nawet i wcześniej.
Zdaniem Teresy Wierzbowskiej z Redefine,
ekspertki IAB Polska z grupy roboczej „Wideo
on-line", ograniczanie działalności pirackich
serwisów przekłada się na wzmocnienie
legalnego, również darmowego obiegu treści
o tyle, o ile oferta dostępna w jego ramach
odpowiada potrzebom internautów.
- W tej kwestii dzieje się dużo dobrego na polskim
rynku. W legalny sposób można oglądać już
dziesiątki tysięcy odcinków seriali czy
programów telewizyjnych, a tysiące filmów
pełnometrażowych trafiają do sieci już nie lata po
premierze kinowej, lecz niedługo po zejściu
z afisza. W Polsce legalny obieg treści wideo,
w tym treści telewizyjnych i filmów
pełnometrażowych, pomimo drobnych wahań
sezonowych i bez względu na takie wydarzenia
jak zamknięcie serwisu Megaupload, odnotowuje
stały wzrost popularności. Z roku na rok milion
nowych internautów w Polsce korzysta z
legalnego obiegu wideo. Dziś jest to grupa już
ponad 6 milionów widzów – zaznacza
Wierzbowska.
Trudno jednak na razie powiedzieć, jak dokładnie
wygląda oglądalność darmowych i legalnych
VOD w porównaniu do pirackich serwisów po
upadku Megaupload.
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Mateusz Hublewski

Serwisów takich jak Megaupload są w sieci dziesiątki tysięcy. Osoby
zainteresowane pobieraniem nielegalnego kontentu płynnie przeniosły się
np. do RapidShare czy sieci Torrent. Czy będą powstawać kolejne? Na
pewno czeka nas trochę spokoju w tej branży – stopniowe wprowadzanie
w życie SOPA, PIPA czy ACTA skutecznie może odstraszyć niektórych
śmiałków. Ponadto, w doskonałej formie znajdują się serwisy typu VoD,
nawet na polskim rynku działa prężnie kilka portali tego typu. Niestety,
nielegalna treść krążyła po internecie praktycznie od zawsze i raczej
nieprędko się to zmieni.

marketing manager
SuperHost.pl

Przemysław Fura
interactive director
agencji Open and Partners

Świat wymiany nielegalnych plików po zamknięciu Megaupload zmienił
się. Nikt z właścicieli portali wymiany plików nie chce dzielić losu Kima
Dotcoma, dlatego portale są ostrożniejsze. Powstają nowe serwisy poza
granicami USA, regulaminy serwisów jeszcze bardziej oddzielają
odpowiedzialność serwisu od odpowiedzialności użytkowników, zamiast
hostowania plików, pojawiają się linki do plików hostowanych gdzie
indziej. Dopóki ludzie będą poszukiwać nielegalnych plików, dopóty
znajdą się tacy, którzy im te pliki dostarczą. Walka z nielegalnymi
treściami w internecie przypomina walkę z Hydrą. Na miejsce jednej
uciętej głowy pojawiają się następne.

– Rynek czy media nie dysponują tego rodzaju
danymi, natomiast z roli obserwatora mogę
powiedzieć, że serwis z naszego rodzimego
rynku, oferujący wideo na żądanie, zyskał po
zamknięciu Megaupload kilkukrotnie,

przynajmniej jeżeli chodzi o liczbę fanów
w serwisie Facebook, którzy bądź co bądź
stali się synonimem popularności w internecie
– mówi Mateusz Hublewski.
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WIDEOCASTY – NIEDOCENIONA
SIŁA MARKETINGOWA

Aż 80 procent odbiorców podcastów twierdzi, że kiedy cena i jakość są równe, wolą
kupić produkt firmy sponsorującej lub reklamującej się w podcaście, który lubią.
Działania marketingowe, zwłaszcza w wideocastach, mogą być bardzo skuteczne.
Należy jedynie wiedzieć, w jaki sposób je przeprowadzać.
Na Zachodzie są coraz bardziej popularne,
w Polsce – wciąż niedoceniane. Wideocasty
(nazywane też video podcastami, VODcastami) to
regularne audycje wideo udostępniane
w internecie, z możliwością subskrypcji – często
poprzez kanał RSS. Są dzieckiem mediów
społecznościowych, dlatego też niemal z definicji
darmowe. Wideocasty wywodzą się z podcastów
– regularnych audycji dźwiękowych,
skompresowanych do plików, które w prosty
sposób można subskrybować i pobrać na
komputer lub urządzenie przenośne. Właśnie ta
ostatnia cecha stanowi o ich wyjątkowości
– w zamierzeniu podcasty mają być pobierane
automatycznie, synchronizowane z przenośnymi
odtwarzaczami, odsłuchiwane w dowolnym
miejscu. Ich nazwa wywodzi się od urządzenia
„iPod” i słowa „broadcast” („nadawać, emitować”).
Tymczasem wideocasty, łącząc dźwięk
tradycyjnych podcastów z obrazem, pozwoliły
nieznanym dotąd twórcom krótkich form
filmowych dzielić się swoją pracą, natomiast
marketingowcom i PR-owcom udostępniły
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niezastąpione narzędzia komunikacji, promocji
i sprzedaży.

Najważniejszy jest pomysł
Wideocasty są bardzo zróżnicowane gatunkowo,
trudne do jednoznacznego scharakteryzowania.
Te tworzone przez doświadczonych twórców

Jan Okulicz-Kozaryn

często przybierają formę telewizji internetowej;
także webinaria (jeżeli prowadzone są regularnie,
a materiały wideo udostępniane w internecie
również po zakończeniu transmisji na żywo) można
zaliczyć do tego gatunku. Popularne są też audycje
edukacyjne, przedstawiające recenzje produktów
lub po prostu opisujące wybrany fragment
rzeczywistości.

Wideocasty nie są w Polsce jeszcze popularnym sposobem
komunikacji. Do rozpowszechnienia tej formy można by zastosować
mechanizm crowdsourcingowy. Zamiast samemu komunikować
przewagi brandu, produktu warto dać wypowiedzieć się
konsumentom. Wydaje się, że mogą one również dobrze służyć na
przykład testowaniu produktów. Wideocasty, jako gatunek, który
cechuje wypowiedź wprost, w pierwszej osobie, może być
znakomitym nośnikiem recenzji konsumenckich, opinii o produkcie.
Crowdsourcing może wygenerować dużą ilość takich filmowych
wypowiedzi. Jest to metoda dla odważnych marek, które nie obawiają
się głosu użytkowników i konsumentów.

crowdsourcing brand strategist
MillionYou.com
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Wideocasty bardzo często dotyczą niszowej
tematyki, na przykład gier planszowych.
– Niewielka liczba serwisów w Polsce o podobnej
tematyce pozwoliła mi na zdobycie dobrej pozycji
wkrótce po rozpoczęciu działalności. Docieram do
stosunkowo szerokiej grupy odbiorców, nigdy nie
musiałem się trudzić, żeby otrzymać grę do
recenzji lub informacje z nowościami od
wydawców – mówi Łukasz Woźniak, prowadzący
wideocast „Gry planszowe u Wookiego”.
– Program był odpowiedzią na potrzebę
użytkowników. Jednak prowadzenie wideocastu
o niszowej tematyce wiąże się też z trudnościami
– dopóki rynek gier planszowych się nie rozwinie,
ciężko będzie na nim zarabiać – dodaje Łukasz
Woźniak.

Ogromny potencjał

Wideocasty mają przyszłość, chociaż gatunek ten dopiero dojrzewa
– mało jest jeszcze przykładów tzw. success stories. Potencjał
wideocastów tkwi w ich prostocie i łatwości tworzenia. Kluczem jest
pomysł, a nie zasoby, technologia, wielki zespół, etc.

Olgierd Cygan

CEO / managing partner
Digital One

Najważniejsze jest przebicie się, dotarcie do odbiorców. I tutaj mamy
kilka barier. Bez wsparcia mediów i/lub bez pieniędzy na reklamę nie
ma co liczyć na masowe dotarcie. Media będą potrzebowały coraz
więcej profesjonalnych treści, więc można liczyć na to, że będą
wspierały twórców i ich do siebie przyciągały. Jednym z pierwszych
działań na rynku jest program partnerski YouTube, gdzie twórcy
dostają część przychodów z reklam, emitowanych podczas
oglądania ich filmów. Drugi element to własna pomysłowość.
W dobie social mediów cały czas można się samemu wypromować.

REKLAMA

Wideocasty kryją w sobie dużą siłę
marketingową. Jak pokazują badania „Consumer
Attitudes To Podcast Advertising Study”
przeprowadzone w 2010 roku przez firmę
badawczą Edison Research, prawie 80 procent
przebadanych odbiorców podcastów (zarówno
audio, jak i wideo) zgodziła się, że „kiedy cena
i jakość są równe, wolą kupić produkt firmy, która
jest sponsorem lub umieściła reklamę
w podcaście, który lubią”. Ponadto 37 procent
respondentów wyraziło pozytywne odczucia
w stosunku do reklam w podcastach, które
regularnie słuchają lub oglądają, w porównaniu
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do jedynie 6 procent wyrażających pozytywne
odczucia w stosunku do reklam w komercyjnej
telewizji lub radiu. Najprostszym wykorzystaniem
wideocastów w marketingu jest umieszczenie
w nich reklam. – Na pewno można wykorzystać
tradycyjne spoty reklamowe (15 czy 30
sekundowe) przed, w trakcie lub po danym
materiale wideo tzw. pre, mid i post rolle – mówi
Grzegorz Smyka, deputy interaction director,
MEC Interaction.
– W wideocastach zdecydowanie tkwi potencjał
marketingowy. Pytanie, czy robimy takie działania
z głową czy ordynarnie. Czasy klasycznego
product placementu już dawno minęły, więc
proste pokazanie produktu do kamery nie
sprawdza się. Ale już jego kontekstowe ogranie
to zupełnie inna historia. Produkt lub marka nie
zawsze musi „występować" wprost. Od czego
kreatywność! Podstawową kwestią jest wczesny
start. Z twórcami należy rozpocząć współpracę
na bardzo wczesnym etapie, tak aby efekt finalny
był jak najbardziej atrakcyjny dla odbiorcy. Próby
dołączenia produktu, kiedy wszystko jest już
zaplanowane i zorganizowane, przeważnie
kończą się porażką – mówi Olgierd Cygan,
CEO / managing partner w Digital One.
Wideocasty mogą również służyć do
wypozycjonowania danej marki. – Tworzenie
treści wideo staje się również coraz bardziej
istotne w kontekście pozycji marek w naturalnych
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Grzegorz Smyka

Bardzo istotne jest mierzenie skuteczności działań marketingowych
w wideocastach i serialach internetowych. Marketerzy powinni
analizować takie wskaźniki jak: liczba pobrań, oglądnięć,
udostępnień, komentarzy pod danym materiałem (+ sentyment tych
komentarzy), ocena danego filmu (poprzez gwiazdki, lajki, dislajki
itp.). Dodatkowo możemy sprawdzić jak wideocasty lub seriale
internetowe wpłynęły na świadomość i wizerunek promowanych
produktów np. poprzez znalezienie osób, które zobaczyły dany serial
(grupa exposed) i porównanie odpowiednich wskaźników z grupą
internautów, która nie miała kontaktu z danym wideocastem lub
serialem (grupa control).

deputy interaction director
MEC Interaction

wynikach wyszukiwania. Google promuje strony
zawierające filmy i zmienia sposób prezentowania
wyników na pierwszej stronie, wyróżniając te, na
których znajdują się materiały wideo. Linki do
stron, pod którymi znajduje się wideo są bardziej
zauważalne i dużo lepiej klikane – dodaje
Grzegorz Smyka.

Procent respondentów w USA, którzy
kiedykolwiek widzieli wideocast

W Stanach Zjednoczonych wideocasty stają się
coraz bardziej popularne – tak wynika z badań
„The Podcast Consumer 2012”
przeprowadzonych w 2012 roku w USA przez
Edison Research. W tym roku 26 procent
respondentów powyżej dwunastego roku życia
zadeklarowało, że kiedykolwiek widziało
wideocast. Przy czym liczba ta na przestrzeni lat
systematycznie wzrasta.
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Źródło: „The Podcast Consumer 2012”, Edison Research.
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Jak wynika z przytoczonych badań, odbiorcy
wideocastów są bardzo aktywnymi
użytkownikami internetu. Spędzają więcej czasu
online niż reszta populacji – 3 godziny 58 minut
(średnia dla populacji USA 12+ to 2 godziny 25
minut). Konsumenci podcastów (audio i video)
częściej spędzają czas na YouTubie i chętniej
dzielą się ze znajomymi znalezionymi tam
filmami.

Czy oglądałeś/aś filmy na YouTube w ostatnim tygodniu?

Nie
Tak

Nie
Tak

W ciągu ostatnich 24 godzin, około ile
czasu spędziłeś/aś online?
Populacja USA 12+

Odbiorcy widecastów

5

3:58

4
3

Źródło: „The Podcast Consumer 2012”, Edison Research.

Czy dzieliłeś/aś się z kimkolwiek filmami z YouTube w przeciągu ostatniego miesiąca?

2:25

2
1
0

Nie
Populacja USA 12+

Odbiorcy widecastów

Źródło: „The Podcast Consumer 2012”, Edison Research.

Tak

Nie
Tak

W Polsce wideocasty cieszą się dużo mniejszą
popularnością. Przykładowo, w iTunes w chwili
pisania tego artykułu mogliśmy ich znaleźć
jedynie 46, przy czym nie wszystkie z nich są
wciąż kontynuowane. Rynek ten z pewnością
jeszcze się nie nasycił. W pierwszej dziesiątce
najpopularniejszych odcinków znalazły się aż
4 epizody „Demonów współczesności”
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Populacja USA 12+

Odbiorcy widecastów

Źródło: „The Podcast Consumer 2012”, Edison Research.
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(wideocast religijny), dwa odcinki „Zadań
domowych” (wideocast praktyczny
– pokazujących jak samemu zrobić designerskie
ozdoby mieszkania), odcinek „Kropki nad i”, dwa
epizody „Prześwietlenia” (traktuje o fotografii)
i epizod „Makowego ABC” (tematyka: Apple, Mac,
iPhone, iPod i iPad). W internecie popularne są
również takie tytuły jak „Lekko Stronniczy”, czy też
część programów zamieszczanych w telewizjach
internetowych.

Seriale internetowe – zwiększona
interakcja
Bardziej znane są w Polsce seriale internetowe,
chociaż niestety do tej pory nie nakręcono ich
zbyt wielu. Można je zdefiniować jako cykliczne,
reżyserowane produkcje tworzone na potrzeby
internetu. W serialach internetowych można
bardzo skutecznie promować marki. – W związku
z coraz większą, irytacją związaną
z powiększającym się clutterem reklamowym,
seriale internetowe zaczynają odgrywać coraz
większa rolę. Umożliwiają one marketerowi dużo
bardziej elastyczne stosowanie product
placmentu. Promowane produkty mogą też mieć
np. realny wpływ na kolejne odcinki serialu
– mówi Grzegorz Smyka.
Spektakularny sukces odniosła „Klatka B”
– ukazująca perypetie mieszkańców
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wrocławskiego bloku. Widzowie przez długi
czas uważali, że „Klatka B” jest dokumentem,
eksperymentem socjologicznym Michała
Zielińskiego, ówczesnego studenta socjologii.
Serial był jednak reżyserowany, a główna
bohaterka, bezpardonowa 55-letnia pani
Basia, szybko została celebrytką, nie tylko
internetową. I chociaż seriale internetowe są
dobrą okazją na wybicie się nieznanych
twórców-amatorów, to zapewne na znaczeniu
będą nabierać najwięksi gracze, jak chociażby
TVN. Pierwszą produkcją internetową
TVN-u był „Przepis na więcej”, gdzie w głównych
rolach wystąpili drugoplanowi bohaterowie
telewizyjnego serialu „Przepis na życie”. Inną
ścieżkę jest zastosowanie do produkcji seriali
internetowych crowdsoucingu.

Pewne jest, że nowopowstające wideocasty
i seriale internetowe będą musiały
charakteryzować się coraz większą jakością.
– Jedno słowo: jakość! To, co jest realizowane,
musi dorastać do oczekiwań odbiorców.
Pamiętajmy, że lata obcowania z telewizją i kinem
przyzwyczaiły ich do produktów na określonym
poziomie. Tego samego oczekują od internetu.
A nawet trochę więcej. Bo wszystko musi być
bardziej angażujące i interaktywne – stwierdza
Olgierd Cygan.

– Przewagą serialu tworzonego w sposób
crowdsourcingowy nad zwykłym jest interakcja
z widzem. Crowdsourcing może być także
metodą tworzenia scenariusza do takiego serialu,
a także testowania rozwiązań reżyserskich.
W takim przypadku wprowadzamy widza
w proces produkcji serialu, jeszcze zanim
zostanie on przeznaczony do emisji, promując go
przed jego powstaniem. Filmy powstające w tym
modelu są świeże i autentyczne, pokazują to, co
czuje konsument, nie są wyrachowane – mówi
Jan Okulicz-Kozaryn, crowdsourcing brand
strategist z MillionYou.com.
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NEWSY WIDEO - CO MOŻNA KUPIĆ
W AGENCJACH PRASOWYCH

Oferta profesjonalnych agencji prasowych w zakresie kontentu wideo póki co jest
ograniczona. Przeważają materiały produkowane przez stacje telewizyjne, albo klipy
zagraniczne w oryginalnych wersjach językowych. Przedstawiciele agencji zapewniają
jednak, że oferta jest rozwijana, bo w kontencie wideo jest potencjał.
Oferta wideo agencji prasowych
W Polsce kontent wideo można kupić od agencji
prasowych TVN, Reuters i EastNews. Natomiast
PAP dopiero pracuje nad stworzeniem
wartościowej oferty wideo.
Wśród polskich agencji prasowych najszerszą
ofertę ma Agencja TVN. Dziennie udostępnia
około stu klipów o różnej tematyce – wiadomości
z Polski i ze świata, z show-biznesu, sportu,
motoryzacji. Jednak duża ich część to materiały
pochodzące ze stacji telewizyjnych należących
do grupy: TVN, TVN24, TVN CNBC, TVN Meteo,
nSport, portalu tvn24.pl.
Agencja TVN ma także zewnętrznych dostawców
kontentu, polskich i zagranicznych. Wiadomości
wideo ze świata pochodzą głównie z CNN
Newsource. Dziennie jest ich około dwudziestu.
Są udostępniane w dwóch wersjach językowych
– oryginalnej oraz tłumaczonej. Jeśli wydawca
decyduje się pobrać film polskojęzyczny, w filmie
będzie wyświetlony pasek z tłumaczeniem.
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W ofercie Agencji TVN warte uwagi są specjalne
serwisy informacyjne z materiałami wideo,
przygotowywane z myślą o ważnych
wydarzeniach. W przeszłości były to na przykład
rocznica zamachów terrorystycznych z 11
września albo ślub księcia Williama. W tym roku
przygotowany został serwis z okazji Euro 2012,
w którym agencja udostępnia ponad dwa tysiące
klipów wideo.
W agencji prasowej Reuters można kupić
depesze wideo z całego świata. W ofercie jest
pięć pakietów tematycznych: wydarzeniowy
Reuters News Video Online, rozrywkowy Reuters
Entertainment Video, gospodarczy Reuters
Business Video, sportowy Reuters Sports Video
oraz popularnonaukowy i ekologiczny Reuters
Global Innovations.
Zaletą kontentu Reutera jest unikalność
materiałów. Pewnym mankamentem jest
natomiast bariera językowa - filmy są opatrzone
komentarzem anglojęzycznym. Wydawcy, którzy
chcą opublikować film z polskim tłumaczeniem,

otrzymują skrypty komentarzy, ale we własnym
zakresie muszą je przetłumaczyć i nałożyć na
materiał wideo. A to już pewne utrudnienie.
Materiały wideo pojawiły się też w ofercie agencji
East News, która znana jest przede wszystkim
z dostarczania fotografii prasowych. Dziennie
agencja udostępnia od kilku do kilkunastu klipów.
Filmy East News dotyczą głównie tematyki
lifestyle'owej. Wydawcy znajdą tu newsy
o gwiazdach Hollywood, przyjęciach, imprezach,
a także sporo ciekawostek. Są publikowane
w oryginalnej wersji językowej, przy czym na
zlecenie klienta agencja realizuje tłumaczenia.

Ile to kosztuje
Materiały wideo w agencjach prasowych nie są
tanie. W Agencji TVN jeden klip może kosztować
od 50 do 200 złotych. Co istotne, licencja pozwala
na wykorzystanie newsowe materiałów tylko przez
30 dni. Ponowne wykorzystanie klipów jest
dodatkowo płatne, ale koszt licencji na emisję
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materiałów archiwalnych jest już inny. W East
News najtańszy film kosztuje 40 złotych. Może
być opublikowany tylko raz.
Wszystkie agencje zastrzegają, że dla każdego
klienta jest przygotowywana indywidualna oferta.
Na koszt licencji mają wpływ przede wszystkim
dwa czynniki: zasięg portalu, w którym mają być
emitowane filmy, a także zakres wykupionych
serwisów (Reuters) lub liczba pobieranych
materiałów miesięcznie (TVN). Agencja Reuters
ma też specjalną ofertę komercyjną dla
wydawców serwisów adresowanych do
zamkniętej liczby użytkowników.

Z jednej strony ten rynek rośnie bardzo dynamicznie - dynamicznie
rośnie konsumpcja wideo w sieci, a z drugiej strony barierą jest
wysoki koszt realizacji. Internet potrzebuje taniego wideo, ale
jednocześnie ciężko iść na kompromisy jakościowe. Rynek zacznie
rozwijać się gwałtownie, jeśli użytkownicy będą oglądać jeszcze
więcej strumieni audiowizualnych w sieci. W pewnym momencie
okaże się, że realizowanie jakościowych materiałów wideo do sieci
jest w pełni opłacalne. Myślę, że to perspektywa 1-2 lat. Na razie jest
to opłacalne przy bardzo ekonomicznym modelu.

Robert Sosnowski
dyrektor zarządzający
Biura Podróży Reklamy

Oferta wideo będzie coraz szersza
Raporty z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych wykazują, że
wzrasta apetyt internautów na otrzymywanie informacji i rozrywki
poprzez wideo. Oglądanie wideo rośnie dynamicznie i jest aktualnie
5. najbardziej popularną aktywnością w internecie co obserwujemy
np. patrząc na wzrost użytkowników YouTube z 1 miliona w 2006 do
4 miliardów w 2011 roku!

Agencje prasowe są świadome potencjału filmów
newsowych. Wszystkie mają ambitne plany
i chcą rozbudowywać ofertę wideo.
Reuters w tym roku chce poszerzyć pakiet
biznesowy Markets Insider. Klienci mają otrzymać
wywiady z analitykami i ekspertami
najważniejszych instytucji finansowych na
świecie.
East News chce rozwinąć ofertę filmów
naukowych i przyrodniczych. Mają być na
poziomie produkcji emitowanych przez
telewizyjne kanały tematyczne.
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Jan Kasprzycki–Rosikoń
managing director & partner
MillionYou.com

Jeśli wierzyć badaniom, które wykazują 8 razy lepszą
rozpoznawalność marki przy wideo w porównaniu z innymi
działaniami w internecie, 40-krotne większe prawdopodobieństwo,
że użytkownicy klikną na wideo niż na banner, inwestowanie
w wideo jest nieuniknione.
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Agencja TVN zamierza pozyskać nowych
dostawców treści, w tym zagranicznych. Ma także
w planach rozwój platformy x-news, na której
udostępnia materiały wideo.

Jeśli nie depesze agencyjne,
to co?
Eksperci są zgodni, że w portalu informacyjnym
kontentu wideo nie może zabraknąć.
Użytkownicy po prostu polubili filmy. Materiały
wideo coraz częściej interesują też
reklamodawców.
Zdaniem specjalistów najlepszy kontent wideo to
ten, który serwis stworzy samodzielnie, czyli
wyprodukuje własnymi zasobami albo zleci
produkcję wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej.
Jan Kasprzycki–Rosikoń, managing director
& partner, MillionYou.com mówi: - To serwis
internetowy wie najlepiej jakich materiałów
filmowych potrzebuje. Dlatego serwisy, od dużych
(np. Gazeta.pl) do lokalnych (np. Trojmiasto.pl)
same rozwijają swoją produkcję wideo.

się na bieżąco. Oznacza to własną realizację i to
sposobem, często w modelu półdomowym, gdzie
wiele funkcji realizacyjnych jest skupionych
w jednych rękach. Właśnie taki model obecnie
wygrywa na rynku. Vlogerzy, którzy są
speakerami, autorami scenariuszy, realizatorami
wideo jednocześnie są w stanie realizować
unikalny kontent w sposób niezwykle
ekonomiczny.
Jan Kasprzycki–Rosikoń zwraca uwagę, że
materiały redakcyjne w serwisie internetowym
można wzbogacić filmami wideo publikowanymi
przez internautów w serwisach
społecznościowych – na Youtube, Vimeo czy
MillionYou. Takie rozwiązanie wymaga jednak
solidnego researchu. A poza tym nie daje
możliwości zarabiania na emisji spotów
reklamowych w takim zakresie, jak przy emisji
własnych materiałów wideo.

Profesjonalna produkcja kontentu wideo jest
oczywiście kosztowna. Robert Sosnowski,
dyrektor zarządzający Biura Podróży Reklamy
przekonuje jednak, że da się tworzyć dobre filmy
tanio: - W mojej ocenie warto inwestować
w kontent wideo jeśli jego pozyskanie bilansuje
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Maciej Rynkiewicz
redaktor Interaktywnie.com

W TYCH KLIPACH REKLAMA JEST
SUROWO ZAKAZANA

Największe marki wydają ogromne pieniądze na stworzenie filmu, w którym ich
logo pojawi się zaledwie przez kilka sekund. Możliwe?
Na tym właśnie polega branded contend video.
W dużym skrócie, to reklamowy materiał filmowy,
stworzony specjalnie dla ściśle określonej grupy
odbiorców. Mogą to być na przykład użytkownicy
Facebooka lub YouTube. Co jednak
najważniejsze, dedykowany klip musi nieść za
sobą określoną korzyść lub chwilę rozrywki.
Mogą to więc być specjalne materiały
szkoleniowe lub filmowe gry.
Agencje interaktywne muszą jednak uważać.
Internauci są bardzo wyczuleni na próbę ukrycia
reklamy i jakiekolwiek próby przemycenia
promocji zakończą się przerwaniem oglądania
klipu i surowym komentarzem pod filmem.
Dlatego producenci jak ognia unikają przesadnej
reklamy.
Ciekawym przykładem takiej kampanii był film
"Make it count" zrobiony dla Nike. Firma
przeznaczyła ogromny budżet na nagranie klipu,
a do jego stworzenia zaangażowała Caseya
Neistata.
- Casey Neistat jest amerykańskim filmowcem,
który - jak sam twierdzi - najbardziej lubi kiedy
mówi się o nim YouTube filmmaker. Od 2010 roku
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opublikował na You Tube w sumie ponad 45
filmów, które zostały obejrzane już mniej więcej
16 milionów razy. Nie jest więc zaskakujące, że
firma Nike zaproponowała mu nakręcenie filmu,
które opowie ludziom o co chodzi w haśle marki:
„Make it count” - mówi Olgierd Cygan,
CEO / managing partner Digital One.

Źródło: Youtube.com/caseyneistat

Zaskakujące jest natomiast jak reżyser podszedł
do zadania. Casey spożytkował cały budżet na
podróż po świecie ze swoim przyjacielem
Maxem. Dyrektor finansowy firmy
prawdopodobnie po zobaczeniu klipu chorował
przez tydzień, jednak kampania wypadła
zaskakująco dobrze, film miał ponad 6 milionów
wyświetleń.

Na ślub do królowej
Równie spektakularnym budżetem, jednak
chyba bardziej efektywnie wykorzystanym,
może pochwalić się T-Mobile. Operator po raz
kolejny umieścił kampanię brand entertainment
w kontekście aktualnych wydarzeń.
- Operator tym razem przygotował kampanię
viralową, będącą parodią taneczną zaślubin Kate
Middelton i Księcia Williama. Sukces klipu polega
na splocie kilku elementów – autentyczny
wirusowy spot, rozrywkowa formuła tańca oraz
osadzenie spotu w kontekście głośnej
i komentowanej w tym czasie uroczystości.
“Celem spotu jest udostępnienie odbiorcom
rozrywkowego kontentu, którym chcieliby
podzielić się ze swoimi znajomymi
oraz pogratulować Williamowi i Kate w stylu
T-Mobile”, komentował Spencer McHugh,
director of brand w T-Mobile – mówi Jan
Kasprzycki-Rosikoń, managing director
& partner MillionYou.com.
Kampania zajęła pierwsze miejsce jako
najpopularniejsza reklama na YouTube 2011 roku
w Wielkiej Brytanii i osiągnęła 28,4 miliona
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wyświetleń (aż 3 miliony po rozpoczęciu
kampanii).
Znacznie większą popularnością cieszyła się
jedna z największych kampanii wideo tego roku
– Kony 2012. Cel organizatora akcji był jeden
– miał rozpropagować imię i doprowadzić do
ujęcia Josepha Kony'ego, przywódcy brutalnej,
wykorzystującej dzieci partyzantki z Ugandy. Od
początku akcji film obejrzało ponad 90 milionów
internautów.
Profil na Facebooku Invisible Children zgromadził
3 miliony fanów. Celem akcji nie jest wysławienie
Kony'ego, tylko zwiększenie świadomości
społecznej. Chcemy pokazać, do czego zdolny
jest ten morderca - czytamy na stronie
internetowej akcji. Akcję wspierają Bill Gates, J.K.
Rowling i Oprah Winfrey.
Joseph Kony to zbrodniarz wojenny i ludobójca.
Jego działalność zaczęła się w 1988 roku, kiedy
zaczął werbować do Armii
Ludowo-Demokratycznej Ugandy (UPDA). W jej
szeregi trafiały też przymusowo dzieci, a ich
rodziny Kony mordował. Jak zapewnia, werbuje
armię, aby wprowadzić w Ugandzie prawo oparte
na Dekalogu. Ludobójca od początków swojej
działalności uprowadził 25 - 30 tysięcy dzieci.
Sześć lat temu Międzynarodowy Trybunał
Sprawiedliwości wydał nakaz aresztowania
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liderów jego organizacji. Kony stał się też
największym zbrodniarzem na liście tego
trybunału, a jego akt oskarżenia zawiera
33 zarzuty, głównie tyczą one zbrodni
przeciwko ludzkości.
Akcja Kony 2012 wzbudza też spore
kontrowersje. Komentatorzy twierdzą, że
ostatecznie utrudni schwytanie zbrodniarza, który
zejdzie teraz do podziemi. Autorom filmu zarzuca
się też przekręcanie faktów i wyolbrzymianie
dokonań Kony'ego. Krytyka dotyczy też samego
dzieła, które gra na emocjach i bazuje na
uczuciach dzieci.
Akcja Kony 2012 co prawda nieco wychodzi
z ram branded content video. Za akcją nie stoi
bowiem żadna organizacja, która miałaby na
filmie zarabiać. To jednak materiał poświęcony
ważnej sprawie, z którą internauci mogą się
utożsamiać. Częściej jednak agencje
internaktywne bazują na tematach lekkich
i przyjemnych.

Było poważnie.
Teraz będzie śmiesznie
Już nieco innym przykładem jest serial FCU: Fact
Checkers Unit. Dwóch tytułowych fact checkerów
pracujących w męskiej gazecie, dostaje zadanie sprawdzić czy aktor Bill Murray przed zaśnięciem
wypija szklankę ciepłego mleka, czy też nie?

Źródło: Youtube.com/user/factcheckersunit

Pierwszy sezon serialu emitowanego
w internecie okazał się tak dużym sukcesem,
że do sezonu drugiego pozyskał partnera. Stał
się nim Samsung, który postanowił wypromować
swój nowy smartfon Galaxy Note.
- Marki poszukują dziś intensywnie nowych
możliwości. Pokazują także i inną rzecz
– mianowicie fakt, że nie ma już jedynej
słusznej linii programowej. Dziś marka może
z sukcesem zaistnieć zarówno w czysto
internetowej realizacji, przygotowanej przez
niezależnego filmowca, jak też w serialu
przygotowanym przez giganta telewizyjnego
- jakim jest niewątpliwie NBC Universal (jednak
też emitowanym tylko w internecie). Obydwa
projekty są przygotowane odmiennie, lecz
skutecznie lokują produkty swoich partnerów
– komentuje Olgierd Cygan.
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Reklamy ma być jak najmniej
W ten schemat stara się wpisywać też Red Bull.
Marka od lat z powodzeniem realizuje kampanie,
które są chętnie oglądane przez konsumentów
i jednocześnie wpisują się w wartości marki.
Twórca Red Bull, Ditrich Mateschitz rozumie
subtelność branded content: „Red Bull najpierw
myśli o udostępnianiu treści, które widzowie będą
chcieli oglądać, potem zastanawia się, w jaki
sposób usunąć jak najwięcej brandingu, jak to
możliwe”. Efektem takiego działania są trzymające
w napięciu i inspirujące filmy, głównie związane
ze sportami ekstremalnymi, które również
definiują przesłanie marki.

Źródło: Youtube.com/redbull

- Red Bull tworzy kontent na pograniczu reklamy
i rozrywki – przykładami może być film
snowboardowy Art of Flight, czy w video
prezentujące umiejętności Ryana Doyle’a
- jednego z najbardziej oryginalnych
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i innowacyjnych artystów parkour i freerun.
Red Bull regularnie publikuje krótkie "zajawkowe"
filmy. W zeszłym roku w wybranym tygodniu
opublikowano 39 filmów, z których
najpopularniejszym okazał się Tom Cruise
testujący bolid F1 (420,000 wejść w 6 dni).
Branded content jest czymś więcej, niż tradycyjne
promocje lub konkursy – buduje bliskie związki
z odbiorcą poprzez dostarczanie mu treści, które
konsument chce oglądać. Jedna z ostatnich
kampanii Red Bulla bazuje na zaangażowaniu
konsumentów do nakręcenia krótkich filmów,
w których przedstawiają co zwariowanego
chcieliby zrobić, a Red Bull pomoże im to
zrealizować. Jest to kolejny etap budowania
emocjonalnych związków z klientami, których
Red Bull postanawia zaangażować w proces
twórczy w oparciu o crowdsourcing – mówi Jan
Kasprzycki-Rosikoń.

Znacznie bardziej rozbudowaną grę stworzył
producent popularnych w Wielkiej Brytanii
dezodorantów i kosmetyków dla mężczyzn Lynx.
Tam internauci mieli za zadanie poderwać
atrakcyjną kobietę, której akurat zepsuł się
samochód. Autorzy kampanii poszli tą samą
drogą co twórcy akcji promocyjnych dla Red Bulla
i usunęli cały branding z klipu.
Internaucie pozostało tylko dobrze odgadywać
potrzeby i intencje pięknej kobiety. Po obejrzeniu
filmiku, użytkownik musiał wybrać jedną z dwóch,
trzech opcji. Każdy zły ruch kończył się
zakończeniem gry.
REKLAMA

Pewien rodzaj zaangażowania internautów
wykorzystuje też Tippex. Firma stworzyła i
umieściła na Youtube filmik obrazujący wypad na
polowanie dwóch mężczyzn. Podczas porannej
toalety jednego z nich, za namiotem pojawia się
niedźwiedź. Przestraszony mężczyzna chwyta za
karabin, jednak pyta się internauty, czy strzelić do
zwierzęcia. Po kliknięciu w jedną z opcji,
odtwarzana jest kontynuacja filmu, a użytkownik
może dalej wpisywać i wymazywać kolejne
scenariusze. Wszystko, rzecz jasna, dzięki
uniwersalnym korektorom Tippex.

7

Emocje się nadają. Wszystkie
Branded video content to bardzo często też viral.
Na kilka dni przez meczem otwierającym Euro
2012, w którym zmierzą się Polska oraz Grecja,
w sieci pojawił się film zatytułowany Apel Henia
do polskich piłkarzy. Henio, brand hero marki
Tesco, śni o słynnych zagraniach legendarnych
piłkarzy - między innymi o paradach Jerzego
Dudka, fenomenalnym rzucie wolnym Roberto
Carlosa oraz słynnej główce Zinedine Zidane’a.
Wciela się także w postać kultowego kapitana
Tsubasy - tak zaczyna się viral. Obecnie film ma
już ponad 100 tysięcy wyświetleń na Youtube.
Film kończy się apelem Henia, który tuż po
obudzeniu zwraca się do polskich piłkarzy:
Chłopcy. Zróbcie z nich tzatziki!, czyli
najpopularniejszą przystawkę greckiej kuchni
serwowaną jako dip. Spot uzyskał już status
ognistego newsa w serwisie wykop.pl (ponad
1300 wykopów), pojawił się też w tysiącach
komentarzy na Facebooku.

Źródło: Youtube.com/klubdove

Dove poświęcił na tę promocję wiele czasu
i pieniędzy, jednak efekt był zupełnie niezły. Panie
przed kamerą wypadły naturalnie, a internauci
prawdopodobnie docenili zaangażowanie marki
w komunikację przez social media.
Mini-kampania Dove udowodniła, że i na
krajowym rynku dedykowanych materiałów
wideo powstaje wiele ciekawych produkcji.
Zazwyczaj autorzy strony na Facebooku
umieszczają we wpisach jednak content
obrazkowy.

Z kolei stricte połączenie mediów
społecznościowych z branded video content
wykorzystał Dove. Producent kosmetyków
stworzył konkurs na Facebooku, a jego laureatki
zaprosił do nakręcenia spotu reklamowego.
Operatorzy nagrali wypowiedzi kilku kobiet
między innymi na temat przeznaczenia
produktów tej marki.
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Interaktywnie.com to specjalistyczny magazyn dla wszystkich pracujących w branży internetowej oraz tych, którzy się nią
pasjonują. Serwis zintegrował także społeczność – klika tysięcy osób, które wymieniają się tu doświadczeniami, doradzają
sobie, piszą blogi, rozmawiają o najnowszych rozwiązaniach.
Interaktywnie.com istnieje od 2006 roku, na początku był branżowym blogiem. W ciągu trzech pierwszych lat znacząco poszerzył się zarówno zakres tematyczny jaki i liczba
autorów, którzy w nim publikują. Zostało to docenione przez jury WebstarFestival i uhonorowane statuetką Webstara Akademii Internetu. Oprócz tego wortal jest laureatem Grand
Webstara 2008 dla strony roku.
Dziś Interaktywnie.com to nowoczesne internetowe medium tematyczne z codziennie nowymi newsami z rynku polskiego i międzynarodowego, artykułami, wywiadami oraz
omówieniami najciekawszych stron internetowych.
Jego redakcja przygotowuje też cykliczne, obszerne raporty branżowe, dystrybuowane do najlepszej grupy odbiorców. Wśród nich są specjaliści zarejestrowani w Interaktywnie.com. Są to szczegółowe opracowania dotyczące poszczególnych segmentów rynku internetowegoi zmian, które na nim zachodzą.
Raporty promowane są także każdorazowo tuż po publikacji w największym polskim portalu finansowym – Money.pl. Od stycznia 2009 Interaktywnie.com jest bowiem częścią
Grupy Kapitałowej Money.pl.
Więcej raportów: http://interaktywnie.com/biznes/raporty
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