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Rok mobile z kryzysem w tle
Wielu dużych graczy w polskiej sieci wskazuje, że w tym roku duży nacisk kładzie na obecność w mobile.
Coraz więcej Polaków ma smartfony, internet mobilny tanieje, powoli mobilność staje się codziennością,
alternatywą dla komputerów stacjonarnych. Nie jest to wiekopomne odkrycie, ale dopiero w tym roku duzi
wydawcy przyspieszyli i choć wyraźnie zaznaczają, że przychodów z tego kanału jeszcze nie widać, to jednak
trzeba w nim być.
Dlatego pierwsze półrocze 2012 roku nie było łatwe dla dużych grup. Po pierwsze - kryzys, który na branży
wyraźnie się odbija. Dynamika przychodów reklamowych spada i według prognoz, jeszcze przez jakiś czas nie
można liczyć na zdecydowane odbicie. Po drugie - internautów przybywa, ale wzrost ten nie przekłada się na
większą liczbę użytkowników dużych portali. Tak przynajmniej wynika z danych Megapanel, które bardzo
obszernie w raporcie analizujemy.
Warto jednak zauważyć, że mimo niekoniecznie sprzyjających warunków gospodarczych, wiele się w polskiej
sieci dzieje. Debiuty giełdowe (mniej lub bardziej udane), przejęcia, inwestycje. Podsumowujemy zatem polski
internet w pierwszej połowie 2012 roku - publikacja ta to kompleksowa i dokładna analiza wydarzeń i trendów
na kolejne pół roku.

Podziel się raportem:

Zapraszamy do lektury!
Beata Ratuszniak, redaktor Interaktywnie.com
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Bartłomiej Dwornik
redaktor Interaktywnie.com

WIELCY POLSKIEGO INTERNETU.
WIĘKSZOŚĆ POD KRESKĄ

Od stycznia do czerwca 2012 roku w TOP20 badania Megapanel PBI/Gemius pojawiły
się 22 grupy i witryny. Podium w poszczególnych miesiącach dzieliło między sobą czterech
największych graczy: Grupa Google, Facebook, YouTube oraz Grupa Onet.

Grupa Google jest od dawna niepodważalnym
liderem. Giganta z Mountain View, z produktów
którego korzysta dziewięciu na dziesięciu
polskich internautów, nadal wydaje się być poza
zasięgiem konkurentów. Jednak największy
sukces w pierwszym półroczu 2012 odnotować
może inny potentat zza Atlantyku. Facebook - bo
o nim oczywiście mowa - w ciągu sześciu
miesięcy wspiął się z czwartej na drugą pozycję
w polskiej sieci i sukcesywnie zmniejsza dystans
do lidera.

- Porozumienie w sprawie przejęcia portalu
Onet.pl przez Ringier Axel Springer było nie tylko
najważniejszym wydarzeniem ostatniego
półrocza, ale jednym z kluczowych posunięć na
polskim rynku internetowym w ciągu ostatnich lat
- przyznaje Aleksy Uchański, chief digital officer
REKLAMA

Onet w centrum uwagi.
Z dwóch powodów
Polski rodzynek w ścisłej czołówce - Grupa Onet
- już w kwietniu oddała podium amerykańskim
rywalom. Wygląda na to, że raczej na stałe, choć
jest przesłanka, która może wskazywać inny
rozwój wypadków. O Onecie najgłośniej bowiem
było w pierwszym półroczu nie ze względu na
utratę megapanelowego podium. Informacją dużo
większego kalibru było ogłoszone na początku
czerwca przejęcie największego polskiego
portalu przez wydawnictwo Ringer Axel Springer.
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Ringier Axel Springer Polska. - Spółka, która
wydaje w Polsce największy pod względem
sprzedaży dziennik i posiada obszerne portfolio
online, zdecydowała się dokonać istotnej zmiany
układu sił na rynku.

W oczach przedstawicieli największych graczy
w naszym internecie, zgodnie, to właśnie ta
transakcja - dotycząca czwartego i piętnastego
pod względem wielkości graczy w polskiej sieci
- zasłużyła na miano wydarzenia półrocza. A być
może nawet kilku ostatnich lat.
- Po pierwsze, niekwestionowany lider w gronie
lokalnych graczy przeszedł w ręce gracza
o randze europejskiej. Po drugie, dzięki przejęciu
Onetu, Ringier Axel Springer z mało znaczącej
pozycji na polskim rynku internetowym przeszedł
do pierwszej ligi. Ponadto ten fakt może stać się
akceleratorem do rozpoczęcia kolejnych procesów
akwizycyjnych, co z kolei może doprowadzić do
wzrostu konkurencyjności, a tym samym, przy
uwzględnieniu sytuacji makroekonomicznej,
może sprawić, że walka o budżety reklamowe
będzie co raz większym wyzwaniem - komentuje
Aleksander Kusz, prezes Grupy Money.pl.
- Nasuwa się też pytanie, czy akwizycja Onetu jest
dopiero początkiem umacniania pozycji Grupy
Ringier Axel Springer? Jeśli tak, czy w takim razie
istnieje szansa, że polski internet zostanie
rozdzielony pomiędzy dwóch silnych graczy?
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Czy w rękach Naspers (właściciel Allegro) będzie
rynek e-commerce, natomiast portfolio serwisów
kontentowych będzie zgromadzone wokół
aktualnego numeru 1 wśród serwisów
horyzontalnych, czyli Onetu?
- Dla przeciętnego internauty nie ma to zapewne
większego znaczenia. Dla branży był to jednak
wyraźny sygnał, że medialni giganci traktują
internet bardzo poważnie i upatrują w nim swojej
szansy na przetrwanie - dodaje Michał
Gawryszewski, dyrektor ds. strategii i analiz
w Wirtualnej Polsce.
- Z zainteresowaniem obserwujemy przymiarki
Axel Springer do przejmowania użytkowników
największego polskiego portalu przez serwisy
z portfolio AS, np. poprzez wykorzystanie
zaplecza do cross-promocji - przyznaje z kolei
Katarzyna Białek, wiceprezes Murator SA,
odpowiedzialna w wydawnictwie za projekty
internetowe. - W związku z tym, że podstawowa
działalność Onetu bazuje na treściach,
spodziewamy się reakcji liderów wśród polskich
serwisów horyzontalnych i prób konsolidacji na
polu kontentu (strategicznych partnerstw)
z podmiotami (tradycyjnymi wydawcami)
działającymi w branży internetu.
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ACTA, Piano, giełdowy debiut
Facebooka i…
Nie dla wszystkich jednak sprzedaż Onetu była
wydarzeniem najważniejszym. A przynajmniej nie
jedynym.
- To było wiadomo od dawna, niespodzianką
była tylko cena za jaką wydawca przejął
76 procent udziałów. Ciekawsze było działanie
wyszukiwarki Google, która w pewnym
momencie wyrzuciła z wyników wyszukiwania
linki do polskich porównywarek cen takich jak
Ceneo, czy Nokaut - oponuje Paweł Nowacki
- dyrektor ds. rozwoju serwisów kontentowych
Grupy Polskapresse. - Jeśli ktoś miał jeszcze
wątpliwości, kto rozdaje karty w polskim
internecie to chyba ruch giganta z USA na
przełomie stycznia i lutego zdecydowanie je
rozwiał. Powód takiej decyzji rozszyfrowywano
w ten sposób, że albo Google szykuje premierę
polskiej wersji własnego narzędzia
google.com/shopping. Albo wskazywano na
inny aspekt, czyli reakcję polskich podmiotów,
które musiały zrezygnować ze sztuczek
pozycjonerskich (proceder handlu linkami SWL),
a także potulnie podprządkowały się Googlowi
i ochoczo współpracowały.

Nie można zapomnieć też o protestach przeciwko
ACTA, do których przyłączyło się - obok samych
internautów - wielu ważnych wydawców polskich
serwisów internetowych.
- To, co działo się wtedy w polskim internecie,
a w konsekwencji na ulicach polskich miast, było
bezprecedensowe. Właściwie po raz pierwszy
opinia publiczna zobaczyła, jak wielką siłą
dysponują społeczności internetowe, a także, że
internauci potrafią się skutecznie integrować
i organizować - zaznacza Dominik Czarnota,
prezes Naszej Klasy Sp. z o.o. - Wydaje się, że
konsekwencje tych wydarzeń będą długofalowe
i pokazują, jak zmienia się nasze społeczeństwo.
A internet? Z nim wszystko jest już możliwe.
- Po raz pierwszy, na taką skalę, mieliśmy do
czynienia ze społecznym ruchem
nieposłuszeństwa, który zorganizował się w sieci,
a potem wyszedł na ulice - przyznaje Michał
Gawryszewski z Wirtualnej Polski. Dostrzega
jednak drugą stronę medalu. - To budzi nie tylko
respekt, ale też i pewne obawy na przyszłość. Nie
zawsze bowiem masowe protesty muszą służyć
słusznej sprawie.
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Tomasz Jażdżyński, prezes zarządu GG Network
S.A. obok sprawy ACTA wskazuje na jeszcze
jedno wydarzenie o wydźwięku
międzynarodowym, obok którego również
w Polsce nie dało się przejść obojętnie: - W skali
świata, ale z wpływem na sytuację w kraju,
najważniejszym wydarzeniem był nieudany
debiut Facebooka na giełdzie i następująca po
nim gwałtowna przecena akcji szeroko pojętego
sektora "społecznościowego". Zakończył się tym
samym kolejny okres pozbawionej realnych
podstaw spekulacji, a wyceny wróciły do
poziomów mających kontakt z realiami
biznesowymi.
- Pierwsze półrocze to również zabiegi
monetyzacji wartości kontentu nie poprzez rozwój
obszaru reklam i przygotowania najważniejszych
w Polsce wydawców do wprowadzenia płatnych
treści w ramach projektu Piano Media. Dla
większości wydawnictw nadal „kręgosłupem”
działalności są tytuły papierowe i z nich głównie
czerpią potężne zyski, choć siłą rzeczy wiedzą, że
rosnącym źródłem przychodów jest Internet
i muszą dostosować oraz przestawić proces
wydawniczy na Internet, dziś już za bardzo realne
pieniądze - podkreśla Katarzyna Białek
z Muratora. - Na uwagę zasługuje ponownie
rozwój internetowego rynku wideo i serwisów
społecznościowych, w szczególności fakt
dostrzegania tych obszarów przez
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reklamodawców. Stąd obserwacja, że wydatki
ponoszone przez internetowych wydawców na
rozwój platform kontentu wideo i powielanie
pomysłów social media typu Pinterest nie
nadążały za eksplozją wykorzystywania tych
kanałów przez reklamodawców oraz coraz
większego zainteresowania konsumentów.

Większość wielkich… traci
Jeśli dokładnie przyjrzeć się statystykom
Megapanelu za pierwsze półrocze, w oczy
rzucają się dwie kwestie. Pierwsza - nie licząc
minimalnego wahnięcia w maju, widać wyraźnie
stały wzrost liczby internautów. W czerwcu było
nas o prawie 400 tysięcy więcej, niż na
początku roku.

Liczba internautów w Polsce
w pierwszym półroczu 2012 roku
czerwiec

19,559 miliona

maj

19,476 miliona

kwiecień

19,477 miliona

marzec

19,387 miliona

luty

19,296 miliona

styczeń

19,174 miliona

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, wynik dotyczy grupy wiekowej 7+

Druga nie jest już tak optymistyczna. Okazuje się, że
spośród wszystkich 22 serwisów, jakie od stycznia
do czerwca pojawiły się w TOP20, tylko dziewięć
mogło w czerwcu pochwalić większą liczbą
użytkowników, niż na początku roku - i to wygląda
bardziej na trend, niż na jednorazowe wahnięcie.
Jednocześnie tylko 5 z 22 "wielkich" utrzymało lub
poprawiło zasięg, czyli za wzrostem liczby
internautów w Polsce nie idzie proporcjonalna
dynamika rozwoju największych grup. Jak można
to wytłumaczyć?
- Od kilku lat obserwujemy powolny, acz regularny
spadek zasięgów portali internetowych. Analiza
wyników badania Megapanel PBI/Gemius za
pierwsze półrocze 2012 roku pokazuje, że mimo
intensywnej pracy właścicieli witryn nad
odwróceniem trendu – w tym rozbudowie grup
o nowe witryny – nadal obserwujemy tendencję
zniżkową. Przyczyny takiego stanu rzeczy możemy
upatrywać w coraz większym rozproszeniu treści
w internecie. Powodem może być także
systematyczny rozwój narzędzi umożliwiających
dostarczanie użytkownikowi dokładnie tych treści,
których szuka – efektem czego jest skrócenie do
minimum wirtualnej wędrówki internauty
- wyjaśnia Małgorzata Wołejko, Megapanel team
manager w Gemius SA. - Zaobserwowane
w ciągu ostatniego półrocza wzrosty zasięgu
dla grup domen wynikają w większości
z dołączenie do grupy nowej domeny/domen.
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Wzrosty będące odbiciem zainteresowania
publikowanymi treściami, a nie efektem
wzbogacenia grupy o nowe domeny – widać na
przykładzie witryn takich jak facebook.com,
youtube.com czy demotywatory.pl.
- Można przypuszczać, że ich przewaga polega
właśnie na tym, że uwzględniają one bogaty zbiór
bardzo różnorodnych informacji, umożliwiając
jednocześnie łatwe ich wyszukiwanie – np. na
youtube znajdują się nie tylko filmy z muzyką, ale
i testy sokowirówek, filmy instruktażowe do nauki
jazdy na rolkach, czy relacje z porodu - wylicza
Małgorzata Wołejko. - Internet nie znosi próżni,
więc tam gdzie jedni tracą, inni zyskują. Istnieje
też wiele mniejszych serwisów, które odnotowują
wzrosty (i które zyskują na spadku zasięgów
największych witryn).
Jak radzili sobie w pierwszym półroczu najwięksi
gracze polskiego internetu i jak sami oceniają
sześć pierwszych miesięcy 2012? Oto
szczegółowe zestawienie i komentarze
przedstawicieli grup i serwisów, którzy pojawiali
się w tym czasie w megapanelowym TOP20:

Grupa Google
Bezapelacyjny lider polskiego internetu od lutego
2006 roku. Grupa Google - oczywiście głównie
za sprawą swojej wyszukiwarki - jest jedynym
graczem w Polsce, którego zasięg wśród
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użytkowników sieci oscyluje w granicach
90 procent.
W pierwszym półroczu 2012 w Polsce o Google
głośno było przede wszystkim za sprawą
wyrzucenia z wyników wyszukiwania
kilkudziesięciu dużych witryn. Przede
wszystkim porównywarek cen. Argument
- naruszenie zasad pozycjonowania. O gigancie
z Mountain View mówiło się również przy
okazji pojawienia się zdjęć z największych
polskich miast - między innymi Warszawy,
Krakowa, Poznania czy Wrocławia w Google
Street View. Polacy mogli również wziąć udział
w konkursie na doodle - czyli tymczasowe
logo wyszukiwarki - poświęcone EURO 2012.

miesiąc

pozycja

real users

zasięg

czerwiec

1

17 515 402

89,55%

maj

1

17 600 945

90,37%

kwiecień

1

17 535 112

90,03%

marzec

1

17 353 063

89,51%

luty

1

17 227 067

89,28%

styczeń

1

17 342 941

90,45%

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, wynik dotyczy grupy wiekowej 7+

Najsilniejsze domeny grupy

W globalnym ujęciu warto odnotować
uruchomienie wirtualnego dysku Google Drive
czy rezygnację z Android Market na rzecz nowej
platformy cyfrowej dystrybucji Google Play.
Echem odbiły się również informacje o okularach,
wykorzystujących rozszerzoną rzeczywistość
i pracach nad własnym tabletem. Pierwsze
urodziny obchodził również społecznościowy
Google+.
Porównanie styczeń-czerwiec:

real users:

+172 461

dynamika:

+1,0%

zasięg:

-0,9 pp

google.pl

googleusercontent.com

google.com

googleapis.com

blogspot.com

pozostałe

Źródło: Interaktywnie.com na podstawie Megapanel PBI/Gemius,
czerwiec 2012
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Facebook.com
To było pół roku pod znakiem przygotowań
i ostatecznie - 18 maja - giełdowego debiutu.
Przygodę największego portalu
społecznościowego z giełdą trudno jednak
uznać za udaną. Do sierpnia kurs akcji portalu
Marka Zuckerberga spadł o połowę, co wśród
inwestorów bywa określane nawet mianem
katastrofy.

miesiąc

pozycja

real users

zasięg

czerwiec

2

13 737 745

70,24%

maj

2

13 653 553

70,10%

kwiecień

3

13 621 913

69,94%

marzec

4

13 034 581

67,24%

luty

4

12 513 461

64,85%

styczeń

4

12 671 763

66,09%

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, wynik dotyczy grupy wiekowej 7+

Dla użytkowników serwisu i marketerów
perypetie giełdowe nie mają jednak większego
znaczenia. Również w Polsce. Facebook jest
najdynamiczniej rozwijającym się graczem
w rodzimym internecie. Powiększenie grona RU
o ponad milion w pierwszym półroczu i ponad
czteropunktowy wzrost zasięgu to bezapelacyjny
rekord w TOP20 Megapanelu.
Marketerzy zapamiętają pierwsze sześć miesięcy
tego roku Facebooka przede wszystkim ze
względu na uruchomienie usługi tak zwanych
"sponsored stories", czyli sponsorowanych
wydarzeń, pojawiających się na stronach
z aktualnościami oraz wprowadzenie social
ads, czyli reklamy społecznościowej.
Użytkownicy - głównie ze względu na
obowiązkowe dla wszystkich używanie timeline,
czyli facebookowej osi czasu.
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Porównanie styczeń-czerwiec:

real users:

+1 065 982

dynamika:

+8,4%

zasięg:

+4,2 pp

Najsilniejsze domeny grupy

facebook.com

Źródło: Interaktywnie.com na podstawie Megapanel PBI/Gemius,
czerwiec 2012

YouTube.com
Internetowe wideo przeżywa swój złoty wiek, nic
zatem dziwnego, że YouTube jest jednym
z niewielu w TOP20, którym udało się poprawić
w ciągu sześciu miesięcy zarówno liczbę
użytkowników, jak i zasięg. W czerwcu YT
pochwalić się mógł prawie połową miliona
użytkowników więcej, niż w styczniu a zasięg
w polskiej sieci portal miał większy o ponad punkt
procentowy.
Świętujący w tym roku siódme urodziny serwis nie
stał przez ostatnie pół roku w miejscu. Pojawiły się
nowe usługi, jak Slam - pozwalająca
użytkownikom typowanie ulubionych filmów
i zbieranie za to punktów. YouTube udostępnił
wszystkim zainteresowanym program partnerski,
dostępny dotąd jedynie dla wybranych autorów.
Od tego roku, wszyscy twórcy filmów mogą już
zarabać na reklamach, emitowanych przy ich
filmach. Popularność zyskiwały również
publikowane na YT filmy pełnometrażowe i relacje
na żywo.
Obecnie użytkownicy YouTube dodają do serwisu
co minutę około 72 godzin materiałów wideo. Rok
temu było to 48 godzin. Serwis pochwalił się także
tym, że ma ponad 800 milionów użytkowników
w miesiącu, w tym 13 milionów w Polsce.
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miesiąc

pozycja

real users

zasięg

czerwiec

3

13 678 111

69,93%

maj

3

13 402 483

68,81%

kwiecień

2

13 640 980

70,04%

marzec

2

13 693 721

70,64%

luty

3

12 832 262

66,50%

styczeń

3

13 189 586

68,79%

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, wynik dotyczy grupy wiekowej 7+
Porównanie styczeń-czerwiec:

real users:

+488 525

dynamika:

+3,7%

zasięg:

+1,1 pp

Najsilniejsze domeny grupy

youtube.com

Źródło: Interaktywnie.com na podstawie Megapanel PBI/Gemius,
czerwiec 2012
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Grupa Onet.pl
Sprzedaż Onetu wydawnictwu Ringier Axel
Springer było bez wątpienia najgłośniejszym, ale
nie jedynym wydarzeniem, jakie w pierwszym
półroczu warto odnotować na koncie
największego polskiego portalu internetowego
i całej grupy.
To było dla Grupy Onet pracowite pół roku. Portal
integrował się z mediami społecznościowymi.
W marcu uruchomił aplikację integrującą
Facebooka z własnymi treściami, chwilę później
połączone zostały siły serwisu Zapytaj.Onet.pl
z Nk.pl. Miesiąc później w sieci zadebiutował
serwis Biznes.pl, publikujący materiały
gospodarcze i ekonomiczne.
W maju ruszyły testy mobilnej poczty, która
światło dzienne ujrzała na początku lipca, a pod
koniec maja wdrożona została nowa platforma
adserwerowa do obsugi kampanii reklamowych.
Onet mocno angażował się w tym czasie
w produkty mobilne, rozwijał też swoje ramię
internetowego wideo w tych dwóch kierunkach
upatrując największego potencjału na przyszłość.
W efekcie, choć ostatecznie definitywnie już
spadła z podium Megapanelu, stan posiadania
pod względem liczby RU zmienił się tylko
nieznacznie.

miesiąc

pozycja

real users

zasięg

czerwiec

4

13 437 858

68,71%

maj

4

13 373 908

68,67%

kwiecień

4

13 505 788

69,34%

marzec

3

13 531 693

69,80%

luty

2

13 455 153

69,73%

styczeń

2

13 456 218

70,18%

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, wynik dotyczy grupy wiekowej 7+
Porównanie styczeń-czerwiec:

real users:

-18 360

dynamika:

-0,1%

zasięg:

-1,5 pp

Najsilniejsze domeny grupy

onet.pl
zumi.pl
plejada.pl
republika.pl
medonet.pl
pozostałe

Źródło: Interaktywnie.com na podstawie Megapanel PBI/Gemius,
czerwiec 2012
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Grupa Wirtualna Polska - Orange
Michał Gawryszewski, dyrektor ds. strategii
i analiz w Wirtualnej Polsce
Wirtualna Polska zamyka pierwsze półrocze 2012
roku z bardzo dobrym wynikiem. W czerwcowym
Megapanelu zajęliśmy pierwsze miejsca
w kluczowych kategoriach tematycznych
– Informacje i Publicystyka, Sport, Styl Życia.
W szczególny sposób zaangażowaliśmy się
w najważniejsze tegoroczne imprezy sportowe.
W czerwcu udostępniliśmy nową aplikację mobilną
Sport WP.PL, z modułem Euro. Przygotowaliśmy
również serwis dedykowany Mistrzostwom Europy
w Piłce Nożnej – euro.wp.pl (i jego wersję na
urządzenia przenośne, m.euro.wp.pl). Internauci to
docenili – w kategorii Sport, mamy blisko milion
użytkowników więcej niż Onet.
I właśnie, jeśli chodzi o mobile pierwsze półrocze
było dla nas niezwykle udane. Pod koniec czerwca
w portfolio WP.PL znalazło się 19 aplikacji
dostępnych na trzy główne systemy operacyjne.
Zostały one zainstalowane ponad 800 tys. razy
i miały – zresztą mają do dziś – bardzo dobry
wskaźnik pozostawień; ok. 50%. Nasze serwisy
generowały 120 mln odsłon mobilnych miesięcznie
(ponad 30 mln więcej niż Onet), zapewniając tym
samym ponad 5% udziału we wszystkich odsłonach
WP.PL. Sporo zmian zaszło także w naszej poczcie,
z której aktywnie korzysta ponad 7 mln internautów.
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miesiąc

pozycja

real users

zasięg

czerwiec

5

12 625 945

64,55%

maj

5

12 380 064

63,56%

kwiecień

5

12 324 251

63,28%

marzec

5

12 286 344

63,38%

luty

5

12 456 345

64,55%

styczeń

5

12 636 546

65,91%

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, wynik dotyczy grupy wiekowej 7+
Porównanie styczeń-czerwiec:

real users:

-10 601

dynamika:

-0,1%

zasięg:

-1,4 pp

Najsilniejsze domeny grupy

wp.pl
orange.pl
babol.pl
bloog.pl
wp.tv
pozostałe

Źródło: Interaktywnie.com na podstawie Megapanel PBI/Gemius,
czerwiec 2012

Grupa Gazeta.pl
Paweł Wujec, dyrektor segmentu Internet Agory
Biznesowo: pierwsze półrocze było bardzo dobre
reklamowo (przychody ze sprzedaży reklam wzrosły
w segmencie Internet o 14,0% do kwoty 44,9 mln zł)
i trudne ogłoszeniowo (spadek przychodów ze
sprzedaży ogłoszeń w wortalach o 25,4%).
Produktowo: inwestowaliśmy w nasze
najważniejsze marki. Zmieniliśmy stronę główną
Gazeta.pl, rozwinęliśmy Sport.pl i wprowadziliśmy
jego wersję mobilną oraz aplikacje. W czerwcu
ruszył duży wspólny projekt z Microsoftem
– MetroMSN.pl. Jesteśmy bardzo zadowoleni
z wyników oglądalności – podczas Euro 2012
pobiliśmy wszystkie nasze rekordy dzienne.
Poszerzyliśmy ofertę reklamową, m.in. Newsbox
na stronie głównej czy interaktywną reklamę
wideo InPerson.
Pracowaliśmy nad projektami dotyczącymi
płatnych treści. W maju ruszyło Publio
– księgarnia z ebookami i audiobookami; od
sierpnia uruchamiamy dostęp w ramach systemu
Piano do najbardziej atrakcyjnych treści "Gazety
Wyborczej" i naszych czasopism. Zrobiliśmy
przegląd wszystkich naszych działań internetowych,
którego efektem jest m.in. ograniczenie projektu
HappyDay oraz rezygnacja z prowadzenia wielu
mniej wartościowych serwisów.
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miesiąc

pozycja

real users

zasięg

czerwiec

6

11 773 097

60,19%

maj

6

11 894 989

61,07%

kwiecień

6

11 881 871

61,01%

marzec

6

11 997 485

61,89%

luty

6

11 879 967

61,57%

styczeń

6

12 069 851

62,95%

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, wynik dotyczy grupy wiekowej 7+
Porównanie styczeń-czerwiec:

real users:

-296 754

dynamika:

-2,5%

zasięg:

-2,8 pp

Najsilniejsze domeny grupy

wp.pl
orange.pl
babol.pl
bloog.pl
wp.tv
pozostałe

Źródło: Interaktywnie.com na podstawie Megapanel PBI/Gemius,
czerwiec 2012
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Grupa Interia.pl
Artur Potocki, prezesa Interia.pl
Rok 2012 rozpoczęliśmy Dingiem – systemem
powiadomień i dystrybucji treści. W pierwszym
miesiącu za jego pomocą internauci
zasubskrybowali ponad milion kanałów
z powiadomieniami. W ostatnim czasie powstały
w Dingu strony tematyczne, a lada dzień pojawi
się aplikacja mobilna na iOS oraz Android.
Wiosną oddaliśmy serwis TeleTydzien.pl,
odpowiednik najpopularniejszego w Polsce TV
Guide’a oraz serwis Teksciory.pl z tekstami
polskich i zagranicznych piosenek. W kwietniu
uruchomiliśmy platformę Promocyjni.pl,
agregującą ofertę kilkuset sieci handlowych.
W maju powstała SrebrnaAgrafka.pl dla
miłośników artykułów handmade i ich twórców.
Światło dzienne ujrzały również gry-na-fony.pl
poświęcone grom na urządzenia przenośne.
Czerwiec i lipiec pozwolił popisać się serwisom
sportowym, które w czerwcu zwiększyły zasięg
z 5 do 14 procent.

wersję portalu mobilnego m.interia.pl, a lada
dzień w Google Play oraz App Store pojawi się
również nasza aplikacja portalowa.
miesiąc

pozycja

real users

zasięg

czerwiec

7

11 655 539

59,59%

maj

7

11 466 490

58,87%

kwiecień

8

11 540 176

59,25%

marzec

8

11 559 307

59,63%

luty

7

11 632 846

60,29%

styczeń

7

11 625 053

60,63%

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, wynik dotyczy grupy wiekowej 7+
Porównanie styczeń-czerwiec:

real users:

+30 486

dynamika:

+0,3%

zasięg:

-1,0 pp

Najsilniejsze domeny grupy

interia.pl

W ostatnim półroczu znacznie odświeżyliśmy
serwisy: Kobieta.interia.pl, Facet.interia.pl,
Sport.interia.pl, w zeszłym miesiącu
uruchomiliśmy serwis Mamdziecko.interia.pl we
współpracy z magazynem wydawnictwa Bauer.
Bardzo ważnym obszarem były dla nas także
projekty mobilne. Właśnie oddaliśmy nową

chomikuj.pl
elektroda.pl
pcformat.pl
pomponik.pl
pozostałe

Źródło: Interaktywnie.com na podstawie Megapanel PBI/Gemius,
czerwiec 2012
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Grupa Allegro.pl
Katarzyna Kuśnierska, dyrektor zarządzający
Allegro.pl
W pierwszym półroczu skupiliśmy się na
udoskonalaniu naszych rozwiązań mobilnych.
Już co piąty Polak korzysta z mobilnego
Internetu w swoim telefonie. Ilość osób
będących online, bez względu na miejsce czy
czas, niesie ze sobą ogromny potencjał dla
e-commerce.
Chcemy dostarczać naszym użytkownikom
takich rozwiązań, które pozwolą w prosty
i przyjemny sposób robić zakupy również przez
telefon. Do tej pory większość mobilnych
użytkowników korzystała z lekkiej wersji naszej
strony. Popularność aplikacji Allegro szybko
rośnie (używa jej już blisko połowa kupujących),
dlatego wciąż ją rozwijamy. Co kilka tygodni
pojawiają się aktualizacje, dodajemy nowe
funkcje ułatwiające m-shopping, wypuszczamy
wersje aplikacji na kolejne platformy (liczba
użytkowników aplikacji na Windows Phone
podwaja się co miesiąc). Pierwsze półrocze
zakończyło się dla nas ogromnym sukcesem
– już ponad milion telefonów w Polsce ma
zainstalowaną aplikację Allegro.

miesiąc

pozycja

real users

zasięg

czerwiec

8

11 352 009

58,04%

maj

8

11 338 070

58,21%

kwiecień

7

11 566 597

59,39%

marzec

7

11 722 137

60,47%

luty

8

11 308 178

58,60%

styczeń

8

11 516 996

60,07%

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, wynik dotyczy grupy wiekowej 7+
Porównanie styczeń-czerwiec:

real users:

-164 987

dynamika:

-1,4%

zasięg:

-2,0 pp

Najsilniejsze domeny grupy

allegro.pl
ceneo.pl
otomoto.pl
otodom.pl
cokupic.pl
pozostałe

Źródło: Interaktywnie.com na podstawie Megapanel PBI/Gemius,
czerwiec 2012
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Grupa Nk.pl
Dominik Czarnota, prezes Naszej Klasy
Sp. z o.o.
Pierwsze półrocze 2012 roku to dla NK czas
dynamicznego rozwoju. Zarówno w zakresie
produktowym, jak też strategicznym.
W odniesieniu do pierwszego obszaru portal
rozwinął swoje możliwości w zakresie mobile.
Aktualnie przez telefon komórkowy z NK mogą
korzystać użytkownicy praktycznie wszystkich
telefonów. Wprowadziliśmy też nowe produkty dla
marketerów i MŚP, np. reklamę samoobsługową
EasyAd, a także nowy format reklamowy pre-roll.
Równie istotne w pierwszym półroczu było
nawiązanie lokalnych partnerstw. Najpierw
z Grupą Onet, w zakresie integracji niektórych
usług. Następnie z pkt.pl, dzięki czemu
poszerzyliśmy usługi promocyjno-reklamowe
dla sektora MŚP. Natomiast z TNS Polska
stworzyliśmy markę Connect. Realizuje ona
badania społeczne i rynkowe online.
Z pewnością ważnym dla nas wydarzeniem było
także uruchomienie projektu iNKubator, w ramach
którego dzielimy się swoim doświadczeniem
z polskimi start-up'ami. Siedem najwyżej
ocenionych propozycji już otrzymało możliwość
przystąpienia do preinkubacji, która zakończy się
prezentacją projektu przed inwestorem. Mamy
nadzieję, że z sukcesem wesprzemy nowe,
ciekawe projekty internetowe.
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miesiąc

pozycja

real users

zasięg

czerwiec

9

10 317 129

52,75%

maj

9

10 382 529

53,31%

kwiecień

9

11 001 393

56,48%

marzec

9

10 829 063

55,86%

luty

9

10 769 169

55,81%

styczeń

9

11 259 583

58,73%

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, wynik dotyczy grupy wiekowej 7+
Porównanie styczeń-czerwiec:

real users:

-942 454

dynamika:

-8,4%

zasięg:

-6,0 pp

Najsilniejsze domeny grupy

nk.pl

Grupa O2.pl
O2.pl to jedna z najbardziej - obok Grupy
Gazeta.pl i Grupy Interia.pl - rozdrobnionych grup
wśród megapanelowego TOP20. Na jej stabilną,
dziesiątą pozycję w Polsce pracuje w sumie
90 większych i mniejszych serwisów i domen.
Pięciu największym z nich - w tym najbardziej
rozpoznawalnym: Pudelek.pl, Kafeteria.pl
i Wrzuta.pl - udało się w czerwcu przekroczyć
poziom miliona realnych użytkowników.
Grupa zaczęła rok od mocnego uderzenia. Do jej
struktur w styczniu dołączyła agencja social
media Socializer, w której O2.pl kupiło 30 procent
udziałów za 6,8 miliona złotych. Dwa miesiące
później w sieci zadebiutowała agencja
LoveMobile, której zadaniem jest badanie
użyteczności aplikacji i serwisów mobilnych,
budowanie strategii kampanii i tworzenie gry,
stron m-commerce oraz landing pages.
W połowie kwietnia zmieniła się również strona
główna flagowego produktu, czyli najsilniejszego
w grupie portalu O2.

Raport interaktywnie.com - polski internet w pierwszej połowie 2012r.

miesiąc

pozycja

real users

zasięg

czerwiec

10

9 635 983

49,27%

maj

10

9 572 309

49,15%

kwiecień

10

9 664 476

49,62%

marzec

10

9 832 013

50,72%

luty

10

9 983 409

51,74%

styczeń

10

10 049 452

52,41%

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, wynik dotyczy grupy wiekowej 7+
Porównanie styczeń-czerwiec:

real users:

-413 469

dynamika:

-4,1%

zasięg:

-3,1 pp

Najsilniejsze domeny grupy
o2.pl
wrzuta.pl

nasza-klasa.pl

Źródło: Interaktywnie.com na podstawie Megapanel PBI/Gemius,
czerwiec 2012

negatywne informacje makroekonomiczne.
Niewykluczone, że temat wróci w przyszłości, na
tę chwilę jednak jest to temat zamknięty.

Sama grupa przygotowywała się - podobnie jak
Facebook - do giełdowego debiutu. Ostatecznie
jednak planowane na sierpień pojawienie się na
warszawskim parkiecie zostało odwołane. Jacek
Świderski, członek zarządu o2, tłumaczył agencji
ISB, że spółka zebrała co prawda pozytywne
opinie od inwestorów, jednak przeważyły

kafeteria.pl
pudelek.pl
pinger.pl
pozostałe

Źródło: Interaktywnie.com na podstawie Megapanel PBI/Gemius,
czerwiec 2012
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Grupa Wikipedia
Paweł Zienowicz, rzecznik Stowarzyszenia
Wikimedia Polska
Wikipedia jest jedyną niekomercyjną stroną
ujmowaną w rankingach najpopularniejszych
witryn internetowych. Dziewięć milionów
internautów miesięcznie cieszy, jednak
podstawowym celem Wikipedii nie jest
zdobywanie popularności, a upowszechnianie
wiedzy i ułatwianie dostępu do niej.
Wraz ze wzrostem liczby artykułów - w czerwcu
liczba haseł w języku polskim przekroczyła
poziom 900 tysięcy - oraz ich jakości rośnie
również zainteresowanie Wikipedią. Jednak to
nie na oglądalności nam zależy, z naszego
punktu widzenia ważniejsza jest kwestia jakości
i zrozumiałości. Staramy się również zachęcać
czytelników do czynnego zaangażowania
- poprawiania i rozwijania istniejących oraz
dodawania nowych artykułów. Dzieląc się
z innymi swoją wiedzą można ją pogłębiać
i systematyzować.

miesiąc

pozycja

real users

zasięg

czerwiec

11

9 547 370

48,81%

maj

11

9 348 066

48,00%

kwiecień

11

8 935 304

45,88%

marzec

11

9 592 306

49,48%

luty

11

9 099 763

47,16%

styczeń

11

9 699 342

50,59%

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, wynik dotyczy grupy wiekowej 7+
Porównanie styczeń-czerwiec:

real users:

-151 972

dynamika:

-1,6%

zasięg:

-1,8 pp

Najsilniejsze domeny grupy

wikipedia.org
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Tomasz Jażdżyński, prezes zarządu
GG Network S.A.
Dla Grupy GG Network pierwsze półrocze 2012
było bardzo pracowite. Pierwsza połowa 2012 to
dla GG jeden z najważniejszych okresów
w 12-letniej już historii GG. W tym roku
uruchomiliśmy nową platformę komunikacyjną
GG - http://beta.gg.pl/info. Nową to znaczy
przebudowaną niemal w całości, wskutek czego
GG dzisiaj to zintegrowane narzędzie do łatwej
i bezpłatnej komunikacji. Ukazała się nowa
wersja GG na komputer i przeglądarkę, także po
raz pierwszy oficjalne GG na Mac-a.
Udostępniliśmy całą serię wersji mobilnych GG
na różne platformy, które zostały bardzo dobrze
przyjęte przez użytkowników. Przekazaliśmy
użytkownikom wirtualną przestrzeń 3GB
(GGdysk) i wiele innych usług skoncentrowanych
wokół komunikacji. Obecnie jesteśmy na etapie
uruchamiania dalszych elementów.

wikimedia.org
wiktionary.org
wikiquote.org
wikibooks.org

Wikipedię współtworzą wolontariusze. Nie ma
tu płatnych redaktorów, każdy może zostać
redaktorem wolnej od reklam, największej
encyklopedii świata.

Grupa GG Network

pozostałe

Źródło: Interaktywnie.com na podstawie Megapanel PBI/Gemius,
czerwiec 2012

W tym okresie rozpoczęło również działalność
wspólne biuro reklamy GG i Grupy Allegro.
Pierwsze półrocze to dla nas nie tylko okres
wytężonej pracy w zakresie produktu, ale
i współtworzenia nowej, atrakcyjnej oferty
reklamowej pozwalającej dotrzeć do 82%
polskich internautów.
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miesiąc

pozycja

real users

zasięg

czerwiec

12

7 637 956

39,05%

maj

12

7 648 566

39,27%

kwiecień

12

7 782 484

39,96%

marzec

12

7 964 343

41,08%

luty

16

4 999 983

25,91%

styczeń

17

5 155 996

26,89%

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, wynik dotyczy grupy wiekowej 7+
Porównanie styczeń-czerwiec:

real users:

+2 481 960

dynamika:

+48,1%

zasięg:

+12,2 pp

Najsilniejsze domeny grupy

komunikator
Gadu Gadu
gg.pl
fora.pl
gadu-gadu.pl
megaslownik.pl
pozostałe

Źródło: Interaktywnie.com na podstawie Megapanel PBI/Gemius,
czerwiec 2012
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Grupa Polskapresse
Paweł Nowacki, dyrektor ds. rozwoju
serwisów kontentowych Grupy
Polskapresse
Dla Grupy Polskapresse pierwsze półrocze
w internecie 2012 było ważnym okresem
w rozwoju aktywności w świecie digital. Poza
obszarami online, aktywnie wchodziliśmy
w obszary mobilne wprowadzając całkowicie
nowe wersje aplikacji dzienników regionalnych
w Appstorze, całkowicie nową wersję aplikacji
Ekstraklasy.net na Euro 2012 (Android
i Appstore), czy wersję mobilną naszego
portalu NaszeMiasto.pl oraz cieszącą się dużą
popularnością aplikację Telemagazynu.pl
w Appstorze.
Przeprowadziliśmy intensywną trzymiesięczną
kampanię promocyjną i eventową dla serwisu
NaszeMiasto.pl pod hasłem "ZEBRAliśmy
NaszeMiasto.pl". Kampania oraz akcje
redakcyjne serwisu dały efekty w postaci
wzrostu zasięgów serwisów informacyjnych
i lokalnych głównie za sprawą portalu
NaszeMiasto.pl i serwisów dzienników
regionalnych w postaci zasięgu 23,40 procent.

miesiąc

pozycja

real users

zasięg

czerwiec

13

5 836 081

29,84%

maj

13

5 911 070

30,35%

kwiecień

13

5 955 629

30,58%

marzec

13

5 845 113

30,15%

luty

12

5 727 772

29,68%

styczeń

12

5 870 334

30,62%

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, wynik dotyczy grupy wiekowej 7+
Porównanie styczeń-czerwiec:

real users:

-34 253

dynamika:

-0,6%

zasięg:

-0,8 pp

Najsilniejsze domeny grupy

naszemiasto.pl
gratka.pl
telemagazyn.pl
wiadomosci24.pl
polskatimes.pl
pozostałe

Źródło: Interaktywnie.com na podstawie Megapanel PBI/Gemius,
czerwiec 2012
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Grupa Murator
Katarzyna Białek, wiceprezes Murator SA,
odpowiedzialna w wydawnictwie za projekty
internetowe
Półrocze 2012 potwierdziło stabilny,
21-procentowy wzrost real users rok do roku dla
Grupy Murator oraz umocnienie zasięgu w
kategoriach "budownictwo i nieruchomości",
"informacje i publicystyka", "kultura i rozrywka",
"styl życia", "sport", "motoryzacja". Rosnąca liczba
użytkowników serwisów – np. gwizdek24.pl jako
źródła informacji, czy mowimyjak.pl jako źródła
porad na każdy temat - są dla nas impulsem do
poszerzania portfolio o nowe projekty internetowe
i platformy TV już na jesieni 2012. Motorem
dalszej ekspansji w kanałach dystrybucji treści
skoncentrowanych na obszarach merytorycznych
i sukcesach sprzedażowych docenianych przez
reklamodawców jest fakt, że internetowy
ekosystem Muratora rozwija się organicznie,
z mikroudziałem (w przeciwieństwie do
konkurencji) zaplecza promocji między
projektami.
Spodziewamy się również rosnącej liczby
użytkowników gotowych płacić za wartościowy
kontent w internecie, a przez to rekompensaty
kosztów tworzenia tekstów wysokiej jakości. Stąd
plany fragmentarycznej monetyzacji projektów
stanowiących core business Murator SA
i przygotowania do obecności na platformie
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Piano Media. Oferowane przez nas treści są na tyle
unikalne, że warto wykupić do nich abonament
online. Przeniesienie płacącego czytelnika do
sieci jest dla nas celem długofalowym.
miesiąc

pozycja

real users

zasięg

czerwiec

14

5 832 337

29,82%

maj

14

5 553 534

28,51%

kwiecień

14

5 354 401

27,49%

marzec

14

5 354 700

27,62%

luty

15

5 235 538

27,13%

styczeń

16

5 170 914

26,97%

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, wynik dotyczy grupy wiekowej 7+
Porównanie styczeń-czerwiec:

real users:

+661 423

dynamika:

+12,8%

zasięg:

+2,9 pp

Najsilniejsze domeny grupy
se.pl
eska.pl

Grupa Ringier Axel Springer
Aleksy Uchański, chief digital officer Ringier
Axel Springer Polska
Pierwsze półrocze 2012 roku było dla nas tyleż
pracowite, co udane. Jesteśmy zadowoleni, że
rozwój zasięgu naszych serwisów postępuje
szybciej od średniej rynkowej. Cieszymy się
z brawurowego wejścia do top 5 w kategorii
serwisów sportowych, choć jeszcze w ostatnim
kwartale 2011 roku zajmowaliśmy miejsce pod
koniec drugiej dziesiątki. Umocniliśmy też
pozycję w kluczowych dla nas kategoriach,
czyli Informacje i publicystyka, Motoryzacja,
Nowe technologie i Styl życia. Powyżej naszych
oczekiwań wystartował serwis TopGear.com.pl,
dobrze przyjęty przez użytkowników i
reklamodawców.
Duży wysiłek wkładamy w rozwój oferty mobilnej
i zauważamy tego efekty. Z zadowoleniem
obserwujemy, że w rankingach odsłon
mobilnych plasujemy się wyżej niż w ogólnym
rankingu Megapanel.

muratordom.pl
poradnikzdrowie.pl
fabrykamuzy.pl
pozostałe
Źródło: Interaktywnie.com na podstawie Megapanel PBI/Gemius,
czerwiec 2012
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miesiąc

pozycja

real users

zasięg

czerwiec

15

5 740 528

29,35%

maj

15

5 450 464

27,98%

kwiecień

15

5 122 809

26,30%

marzec

17

4 997 714

25,78%

luty

14

5 242 553

27,17%

styczeń

14

5 330 670

27,80%

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, wynik dotyczy grupy wiekowej 7+
Porównanie styczeń-czerwiec:

real users:

+409 858

dynamika:

+7,7%

zasięg:

+1,6 pp

Najsilniejsze domeny grupy

fakt.pl
komputerswiat.pl
przegladsportowy.pl
newsweek.pl
ofeminin.pl
pozostałe

Źródło: Interaktywnie.com na podstawie Megapanel PBI/Gemius,
czerwiec 2012
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Grupa Next Infor
Motorem napędowym wydawcy Dziennika
Gazety Prawnej w internecie jest portal
poradnikowy Wieszjak.pl. Wspólnie z pozostałymi
serwisami przyciąga regularnie około 5 milionów
internautów miesięcznie. Tylko raz - w maju
- grupa miała wynik poniżej tego poziomu,
w czerwcu znów go przekraczając.
Do najważniejszych wydarzeń półrocza, o jakich
informuje wydawca, zaliczyć można wydanie
aplikacji Match'A'Shape, czyli rozbudowanej,
w pełni autorskiej gry na urządzenia mobilne
działające w środowiskach iOS, Android a także
Windows 8. Nowej odsłony - pod kątem wyglądu
i funkcjonalności - doczekała się ponadto
porównywarka finansowa Totalmoney.pl.
Next Infor pochwalił się również tym, że został
zaproszony przez Microsoft do grona polskich
developerów aplikacji na nowy system
operacyjny Windows 8, którego premiera
planowana jest na jesień tego roku. Efektem
tego wydarzenia było wydanie pierwszej
polskiej aplikacji z newsami na najnowszą
wersję Windows. Aplikacja umożliwia
przeglądanie wiadomości z Dziennika
Gazety Prawnej.

miesiąc

pozycja

real users

zasięg

czerwiec

16

5 019 500

25,66%

maj

16

4 934 597

25,34%

kwiecień

16

5 073 091

26,05%

marzec

15

5 287 863

27,28%

luty

13

5 386 862

27,92%

styczeń

13

5 582 155

29,11%

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, wynik dotyczy grupy wiekowej 7+
Porównanie styczeń-czerwiec:

real users:

-562 655

dynamika:

-10,1%

zasięg:

-3,5 pp

Najsilniejsze domeny grupy

wieszjak.pl
dziennik.pl
gazetaprawna.pl
infor.pl
gotujmy.pl
pozostałe

Źródło: Interaktywnie.com na podstawie Megapanel PBI/Gemius,
czerwiec 2012
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Grupa Money.pl
Aleksander Kusz, prezes Grupy Money.pl
W pierwszym półroczu 2012 zrealizowaliśmy
wszystkie cele strategiczne. Pod względem
oglądalności Grupa Money.pl przesunęła się
w wynikach Megapanelu z miejsca 18 na 17.
Serwis Money.pl zachował 2. pozycję w kategorii
biznes – finanse— prawo, plasując się za Onetem
i tym samym pozostając niekwestionowanym
liderem wśród portali wertykalnych. Coraz
większą oglądalnością cieszą się serwisy
z portfolio lifestylowego Grupy: iWoman,
MenStream i Platine. W perspektywie czerwiec
do czerwca ich oglądalność wzrosła o 32%.
W aspekcie biznesowym, od stycznia do
czerwca 2012 r. udało nam się poprawić
wynik całej Grupy na poziomie EBITDA o 25%
względem analogicznego okresu roku
poprzedniego. W aspekcie produktowym,
najważniejszym przedsięwzięciem był start
projektu MarketMoney.pl i uruchomienie
platformy w wersji podstawowej.
Przeformatowaliśmy również „ramówki”
serwisów lifestylowych, co też spotkało się
z bardzo pozytywnym odbiorem naszych
użytkowników. Postawiliśmy w nich na
dziennikarskie materiały najwyższej jakości:
wywiady i reportaże.
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miesiąc

pozycja

real users

zasięg

czerwiec

17

4 884 420

24,97%

maj

17

4 771 958

24,50%

kwiecień

17

4 872 217

25,02%

marzec

18

4 987 384

25,73%

luty

18

4 832 782

25,05%

styczeń

19

4 879 455

25,45%

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, wynik dotyczy grupy wiekowej 7+
Porównanie styczeń-czerwiec:

real users:

+4 965

dynamika:

+0,1%

zasięg:

-0,5 pp

Najsilniejsze domeny grupy

money.pl
forumprawne.org
favore.pl
e-prawnik.pl
iwoman.pl
pozostałe

Źródło: Interaktywnie.com na podstawie Megapanel PBI/Gemius,
czerwiec 2012

Grupa Microsoft
O internetowej sile producenta systemu
operacyjnego Windows decydują w Polsce dwie
domeny - firmowa Microsoftu i produktowa
Windows. W pierwszym półroczu obie notowały
wahnięcia formy, toteż w rankingu Grupa
Microsoft potrafiła uplasować się zarówno na
15 miejscu w styczniu, jak i na 20 pozycji
w maju. Niewiele zabrakło, by w tym miesiącu
w ogóle zniknęła z grona 20 największych
w polskiej sieci.
Dla internautów - i nie tylko - ten rok kojarzyć
się będzie z dużą kampanią promocyjną Internet
Explorer 9 na początku roku (jej częścią była
popularna gra Cut The Rope), wydaniem kolejnej
edycji systemu operacyjnego z Redmond
- Windows 8, którego pierwsze wersje testowe
można było pobierać już w pierwszych
miesiącach 2012. Koncern przygotowywał
w tym czasie również duże wydarzenie w sieci.
Rzucił rękawicę googlowemu Gmailowi,
uruchamiając usługę Outlook.com, czyli pocztę
w chmurze, która ostatecznie latem zastąpiła
dotychczasową Hotmail.com.
Wydarzeniem była również prezentacja tabletu
Surface. To pierwszy 10-calowy tablet
z wyświetlaczem typu ClearType HD, który
funkcjonuje w oparciu o system Windows 8.
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miesiąc

pozycja

real users

zasięg

czerwiec

18

4 430 020

22,65%

maj

20

4 257 155

21,86%

kwiecień

18

4 455 971

22,88%

marzec

16

5 203 832

26,84%

luty

19

4 767 683

24,71%

styczeń

15

5 222 022

27,24%

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, wynik dotyczy grupy wiekowej 7+
Porównanie styczeń-czerwiec:

real users:

-792 002

dynamika:

-15,2%

zasięg:

-4,6 pp

Najsilniejsze domeny grupy

microsoft.com
windows.com
windowsmedia.com
pozostałe

Źródło: Interaktywnie.com na podstawie Megapanel PBI/Gemius,
czerwiec 2012
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Demotywatory.pl
To jeden z czterech i jednocześnie najwyżej
notowany polski serwis internetowe, który
w dwudziestce najsilniejszych pojawia się bez
wsparcia grupy. Najlepszy wynik osiągnął w
lutym, kiedy to liczba realnych użytkowników
zbliżyła się do poziomu 5 milionów. Najsłabiej
Demotywatory.pl prezentowały się w maju, kiedy
to na moment wypadły nawet z zestawienia
TOP20. Choć wypadły niedaleko. Do 20. pozycji,
zajmowanej wówczas przez Grupę Microsoft,
zabrakło serwisowi zaledwie 233 użytkowników.
Na początku roku serwis przyłączył się do
protestów przeciwko ACTA, "cenzurując" się na
jeden dzień. Społeczne zaangażowanie dał wyraz
również uczestnicząc w kampanii Fundacji
ITAKA, zajmującej się poszukiwaniem osób
zaginionych. Strony błędu 404 Demotywatorów.pl
prezentowały komunikaty i materiały graficzne
fundacji. W maju na stronach serwisu
organizowany był konkurs w ramach "Kidmobile",
czyli inicjatywy fundacji Kidprotect.pl, która miała
chronić najmłodszych użytkowników przed
zagrożeniami ze strony technologii mobilnych.
Internauci odwdzięczyli się Demotywatorom
sympatią. Jej wyrazem jest choćby fakt, że serwis
w pierwszym półroczu był najbardziej popularną
polską marką na Facebooku. Żaden inny fanpage
nie mógł się pochwalić większą liczbą fanów.

miesiąc

pozycja

real users

zasięg

czerwiec

19

4 299 765

21,98%

maj

-

4 256 932

21,86%

kwiecień

20

4 314 157

22,15%

marzec

19

4 613 196

23,80%

luty

17

4 996 417

25,89%

styczeń

18

4 981 080

25,98%

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, wynik dotyczy grupy wiekowej 7+
Porównanie styczeń-czerwiec:

real users:

-681 315

dynamika:

-13,7%

zasięg:

-4,0 pp

Najsilniejsze domeny grupy

demotywatory.pl

Źródło: Interaktywnie.com na podstawie Megapanel PBI/Gemius,
czerwiec 2012
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Grupa TVN
Tomasz Plata, dyrektor Działu Online w TVN
Dla Grupy TVN pierwsze półrocze 2012
w internecie było pracowite. Uruchomiliśmy
nową wersję serwisu tvn24.pl (dostępną
również na urządzeniach mobilnych). Zmienił
się layout, większy nacisk położony został na
materiały wideo. Portal jest chętnie cytowany
przez inne media, regularnie plasuje się więc
wysoko w rankingach opiniotwórczości,
publikowanych przez Instytut Monitorowania
Mediów.
Wydaliśmy aplikację tvn meteo, a nowe
materiały wideo (w tym Fakty, a także treści
spoza Grupy TVN) wzbogaciły tvn player,
z którego korzystać można na kolejnych
platformach dystrybucji i w smart tv.
W pierwszym półroczu przygotowywaliśmy
się do nowego sezonu w telewizji i projektowali
przedsięwzięcia, które ujrzą światło dzienne
jesienią. Efekty naszych prac znalazły
odzwierciedlenie w wynikach badań. W
czerwcowym Megapanelu serwisy TVN, które
co miesiąc odwiedza łącznie ponad 4 miliony
internautów, wskoczyły do pierwszej
dwudziestki rankingu grup witryn
internetowych w Polsce.

miesiąc

pozycja

real users

zasięg

czerwiec

20

4 168 141

21,31%

maj

-

4 182 192

21,47%

kwiecień

-

4 127 933

21,19%

marzec

-

4 240 734

21,88%

luty

-

4 042 281

20,95%

styczeń

-

4 118 614

21,48%

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, wynik dotyczy grupy wiekowej 7+
Porównanie styczeń-czerwiec:

real users:

+49 527

dynamika:

+1,2%

zasięg:

-0,2 pp

Najsilniejsze domeny grupy

tvn.pl
tvn24.pl
tvnplayer.pl
tvnmeteo.pl
tvnwarszawa.pl

Źródło: Interaktywnie.com na podstawie Megapanel PBI/Gemius,
czerwiec 2012
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Grupa Media Regionalne
Choć grupa nie ma wyraźnego lidera, to jednak
bazując głównie na łącznej popularności
internetowych serwisów regionalnych dzienników
i tygodników, oraz miejskich portali internetowych,
działających pod szyldem MM Moje Miasto,
budowała zasięg pozwalający na pozycję pod
koniec drugiej dziesiątki TOP20 Megapanelu. Tak
było do maja. Wówczas - pierwszy raz w tym roku
liczba RU spadła poniżej czterech milionów.
Skutkiem było opuszczenie szeregów dwudziestu
najważniejszych, internetowych graczy w Polsce.
O Mediach Regionalnych głośno było już na
początku roku. Pod koniec stycznia ich właściciel
- Grupa Mecom - ogłosił, że rozważa sprzedaż i
całkowite wycofanie się z Polski. Ostatecznie tak
się nie stało, a MR w kwietniu uruchomiły nowy
serwis Gra.pl, poświęcony grom i nowym
technologiom.
Wydawca regionalnej prasy zdecydował się
również postawić w tym roku na mobile. W maju
12 wydawanych przez niego tytułów doczekało
się wersji na iPada. Aplikacje, które pozwalają
czytać gazety na tablecie mają "Dziennik
Wschodni", "Echo Dnia, "Gazeta Lubuską",
"Gazeta Pomorska", "Gazeta Współczesna", „"Głos
Dziennik Pomorza Szczecin", "Głos Dziennik
Pomorza Słupsk", "Głos Dziennik Pomorza
Koszalin", "Kurier Poranny", "Nowa Trybuna
Opolska", "Nowiny" i "Tygodnik Ostrołęcki".
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miesiąc

pozycja

real users

zasięg

czerwiec

-

3 992 439

20,41%

maj

18

4 462 295

22,91%

kwiecień

19

4 441 619

22,80%

marzec

20

4 312 866

22,25%

luty

20

4 256 424

22,06%

styczeń

20

4 590 185

23,94%

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, wynik dotyczy grupy wiekowej 7+
Porównanie styczeń-czerwiec:

real users:

-597 746

dynamika:

-13,0%

zasięg:

-3,5 pp

Najsilniejsze domeny grupy

echodnia.eu

Kwejk.pl
Dymitr Głuszczenko, partner w Cube
Investments
Pierwsze sześć miesięcy minęło pod znakiem
dynamicznego rozwoju naszego flagowego
serwisu czyli Kwejka. Odnotowaliśmy wzrost
na poziomie 100% w stosunku do tego samego
okresu w roku poprzednim. Cała nasza grupa,
która liczy już kilkanaście serwisów skupia
28 procent polskiego RU. Przez ostatnie kilka
miesięcy sam Kwejk generuje 300-450 mln
odsłon, jesteśmy pod tym względem zaraz za
YouTube.
Bardzo mocno działamy na Facebooku,
wystarczy powiedzieć, że od pół roku jesteśmy
numerem jeden we wszystkich rankingach, jeśli
chodzi o zaangażowanie. Oprócz tego
prowadzimy sporo aktywności na innych
stronach na Facebooku.

miesiąc

pozycja

real users

zasięg

czerwiec

-

3 952 940

20,21%

maj

19

4 385 238

22,52%

kwiecień

-

4 053 887

20,81%

marzec

-

3 872 541

19,98%

luty

-

4 239 545

21,97%

styczeń

-

4 331 071

22,59%

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, wynik dotyczy grupy wiekowej 7+
Porównanie styczeń-czerwiec:

real users:

-378 131

dynamika:

-8,7%

zasięg:

-2,4 pp

Najsilniejsze domeny grupy

regiomoto.pl
pomorska.pl
wspolczesna.pl
nowiny24.pl
pozostałe

Źródło: Interaktywnie.com na podstawie Megapanel PBI/Gemius,
czerwiec 2012
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Last but not least - włączyliśmy się w protesty
przeciwko ACTA, na jeden dzień
"ocenzurowaliśmy" Kwejka. Uczestniczyliśmy
w aktywizacji całej rzeszy naszych
użytkowników. A nasza grupa targetowa
nastawiona na rozrywkę, to głównie młodzież
i studenci. Udało nam się namówić ich do
wstania sprzed komputera i wyjścia na ulicę.

kwejk.pl

Źródło: Interaktywnie.com na podstawie Megapanel PBI/Gemius,
czerwiec 2012
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Marta Smaga

kierownik ds. rozwoju Money.pl, publicystka Interaktywnie.com

KTO W POLSKIEJ SIECI
ANGAŻUJE NAJBARDZIEJ?

O zaangażowaniu użytkowników świadczą przede wszystkim wskaźniki odsłon i czasu spędzanego
na witrynie. Pod tym względem sytuacja w czołówce polskiej sieci jest stabilna. Najwięksi: Allegro,
Onet, Wirtualna Polska mają tak silną pozycję, że trudno im zagrozić. Ostrzej rywalizują ze sobą kolejne
w rankingach grupy: Gazeta.pl, Interia.pl, O2.pl. Jeśli jednak spojrzymy na wskaźniki średniej liczby
odsłon czy średniego czasu na użytkownika, spotka nas niespodzianka.

Jak badać zaangażowanie
Liczba realnych użytkowników, którą pokazuje
Megapanel PBI/Gemius, standard badań sieci
w Polsce, jest podstawową miarą popularności
mediów internetowych. Najważniejsze rankingi to
te, które pokazują popularność serwisów według
real users, na ten właśnie wskaźnik przede
wszystkim patrzą reklamodawcy. Pokazuje on, do
ilu „prawdziwych” internautów można dotrzeć
przez dany serwis, więc nadawanie mu
najwyższej wagi wydaje się być racjonalne. I jest,
ale tylko wtedy, gdy oprócz liczby realnych
użytkowników zainteresujemy się także ich
zaangażowaniem.
Realny użytkownik to osoba, która w danym
czasie - w Megapanelu jest to miesiąc
- przynajmniej raz odwiedziła daną witrynę. Jest
to więc zarówno taki internauta, który raz
przypadkowo wszedł do danego serwisu na
przykład z Google i szybko go opuścił, być może
nawet nie do końca zdając sobie sprawę, na jaką
stronę trafił, a także ten, kto wraca do serwisu
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(wielokrotnie i spędza w nim wiele czasu. Dla
rankingu popularności wyznaczanej przez
wskaźnik real users mają oni taką samą wartość,
choć z punktu widzenia portalu i reklamujących
się w nim marek jest oczywiście zupełnie inaczej.
REKLAMA

Dlatego informacje o liczbie realnych
użytkowników powinny być uzupełniane przez
inne wskaźniki, które świadczą o ich
zaangażowaniu. Są to przede wszystkim liczba
odsłon i czas, a także ich średnia wartość na
jednego użytkownika. To one w pełni pokazują

reklamodawcom, ile warta jest publiczność
danego portalu. W przypadku planowania
niektórych kampanii reklamowych użyteczne
mogą być także wskaźniki odsłon mobilnych
i odsłon w podziale na krajowe i zagraniczne.
Informacje o odsłonach i czasie spędzanym na
witrynach możemy uzyskać z Megapanelu.
Niestety jest tu poważne ograniczenie: wskaźniki
zaangażowania są pokazywane tylko dla tych
witryn, które są objęte audytem site-centric. Co to
oznacza?
Dane o aktywności użytkowników są do
Megapanelu zbierane dwoma metodami:
user-centric i site-centric. Ta pierwsza jest oparta
o próbę internautów (obecnie to kilkanaście
tysięcy osób), które na swoich komputerach
zainstalowały specjalny program monitorujący
ich aktywność. Na tej podstawie Gemius szacuje
oglądalność poszczególnych witryn. Natomiast
druga metoda opiera się na kodach zliczających
Gemius Traffic, które precyzyjnie mierzą
zachowanie internautów na stronach
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internetowych. Za kody trzeba płacić, dlatego są
one wstawione tylko na części serwisów
internetowych. Pod koniec 2011 roku Gemius
informował, że audytem site-centric było objętych
niewiele ponad 2,5 tysiąca witryn na około 16,5
tysiąca wszystkich notowanych w Megapanelu.
Audyt site-centric mają na ogół serwisy
internetowe, które działają w modelu
reklamowym, szczególnie te największe oraz te,
które należą do sieci reklamowych. Biura
sprzedaży bezpośredniej oraz sieci muszą
oferować klientom kampanie w oparciu
o obiektywne statystyki, dlatego są gotowe płacić
za kody zliczające i audyt. Podobnie duże serwisy
e-commerce i w ogóle większe witryny. Poza
audytem jest natomiast cała masa drobnych
serwisów tematycznych, nie należących do
dużych grup kapitałowych, a także - co bardzo
istotne - serwisy zagraniczne.
Jeśli więc chcemy zbadać, jakie portale w Polsce
mają najbardziej zaangażowanych użytkowników,
to musimy pogodzić się z tym, że analiza będzie
dotyczyła praktycznie tylko polskich serwisów.
Nie dowiemy się zatem, jak w rankingu
zaangażowania wypada Facebook czy Youtube,
które w top20 witryn pod względem real users są
stale obecne i to na wysokich miejscach. Mało
tego, nie mamy też statystyk na przykład NK.pl,
która także pod względem realnych
użytkowników jest niezmiennie w ścisłej
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czołówce, ale nie ma audytu site-centric. Z kolei
Grupa Społeczności.pl (z portalem Fotka.pl), która
w rankingach wskaźników świadczących
o zaangażowaniu ma bardzo wysoką pozycję,
w maju nie pojawia się w nich w ogóle, bo w tym
miesiącu jej serwisy nie miały site-centric.
REKLAMA

Podobnie będzie w przypadku analizy
zaangażowania użytkowników w serwisach
należących do poszczególnych kategorii
tematycznych. Jeśli pytamy, jakiego rodzaju
serwisy angażują bardziej, informacyjne czy
społecznościowe, odpowiedź będzie obarczona
sporym błędem, bo w kategorii „Informacje
i publicystyka” są obecne wszystkie duże portale,
które mają audyt site-centric, a w kategorii
„Społeczności” z konieczności pomijamy
Facebooka i NK.pl, czyli dwa najważniejsze
w polskim internecie.

Należy o tym pamiętać analizując dane
Megapanelu. A tylko na nich możemy się oprzeć.
Nie ma niestety innego wiarygodnego źródła
o oglądalności serwisów internetowych w Polsce.

Odsłony: Allegro, Plemiona
Czołówka rankingu liczby odsłon w pierwszej
połowie 2012 roku była stała: na pierwszym
miejscu Grupa Allegro.pl (średnio 5,28 mld
odsłon miesięcznie), na drugim Grupa Onet
(średnio 3 mln odsłon), na trzecim Grupa
Wirtualna Polska – Orange (średnio 2,72 mld
odsłon). Pod względem odsłon Allegro nie ma
sobie równych, choć w rankingu realnych
użytkowników to grupy Onetu i Wirtualnej Polski
zdecydowanie z nim wygrywają.
Na dalszych pozycjach rankingu odsłon jest już
ciekawiej: Grupa Interia.pl, która w pierwszym
kwartale zajmowała czwarte miejsce, w kwietniu
została prześcignięta przez Grupę Gazeta.pl i taka
kolejność utrzymała się przez kolejne trzy
miesiące. Patrząc na średnią miesięczną, Grupa
Gazeta.pl z wynikiem 1,31 mld odsłon wypada
lepiej niż Grupa Interia.pl, która notowała średnio
1,30 mld odsłon miesięcznie.
Piąta pozycja rankingu była zajmowana
niezmiennie przez Grupę O2.pl, która miała
średnio 1,13 mld odsłon miesięcznie. I to ona
zamyka czołówkę grup internetowych, które
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mogą pochwalić się wynikiem wyższym niż
miliard odsłon. Nikomu więcej nie udało się
w pierwszej połowie 2012 roku przekroczyć
tego progu.
W rankingu odsłon brane są pod uwagę całe
grupy mediów internetowych. Oprócz wiodących
w nich portali jest tu zaliczany cały szereg
mniejszych i większych serwisów tematycznych.
Gdybyśmy jednak chcieli dowiedzieć się, jakie
jest zaangażowanie użytkowników w samych
portalach ogólnotematycznych, to niespodzianki
nie będzie. Na pierwszym miejscu znajduje się
Onet.pl, na drugim WP.pl. Nieco inaczej wygląda
rywalizacja o trzecie miejsce – portal Interia.pl
we wszystkich miesiącach miał więcej odsłon niż
Gazeta.pl. Natomiast O2.pl jest w wielkiej piątce
na ostatnim miejscu.
Dla wszystkich grup ze ścisłej czołówki drugi
kwartał był pod względem liczby odsłon słabszy
niż pierwszy. To zrozumiałe, w pierwszych
- jeszcze zimowych - miesiącach roku aktywność
internautów jest większa. Miesiące wiosenne
obfitują natomiast w święta i długie weekendy,
które na ruch w sieci mają znaczące przełożenie.
Dla Grupy Allegro.pl najlepszym miesiącem był
marzec, a w kolejnych aktywność użytkowników
systematycznie malała. Przewaga Allegro nad
pozostałymi grupami jest jednak tak duża, że
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nawet w najsłabszym czerwcu konkurentom
było do niej daleko. Dla kolejnych pięciu grup
z portalami ogólnotematycznymi drugi kwartał
pod względem odsłon też był znacząco słabszy,
choć warto zwrócić uwagę, że Onet i Wirtualna
Polska w czerwcu odnotowały odbicie.
Poza odsłonowymi miliarderami w rankingu
dzieje się już znacznie więcej. Ścigają się
Grupa Społeczności.pl i Plemiona.pl, natomiast
dziesiąte miejsce niezmiennie należy do
Filmweb.pl. W top20 we wszystkich miesiącach
pierwszej połowy 2012 roku były obecne
również: Grupa TVN, Grupa Polskapresse,
Grupa GG Network, Joemonster.org, Grupa
Ringier Axel Springer, Grupa Murator oraz
Grupa Money.pl.
W zestawieniu w lutym pojawiła się Wiocha.pl,
i to od razu wysoko, w kolejnych miesiącach
zajmowała miejsca od jedenastego do
trzynastego. Od lutego w top20 jest też obecna
Grupa Netshare. Wysokie miejsca pod
względem odsłon notowała Tablica.pl, choć
przez trzy miesiące była poza top20, co zapewne
było związane z głośną sprawą filtra, jaki między
innymi na ten serwis nałożył Google. Pozostałe
serwisy i grupy, które w niektórych miesiącach
pojawiały się w top20, to: Wyspagier.pl, Grupa
Pracuj, Grupa Edipresse.pl, Grupa Next Infor
i Grupa Media Regionalne.

Warto też zwrócić uwagę na wskaźnik średniej
liczby odsłon przypadającej na jednego
użytkownika. Tu czeka nas spore zaskoczenie:
we wszystkich miesiącach pierwszego półrocza
pierwsze miejsce bezdyskusyjnie należy do
Plemiona.pl, serwisu z przeglądarkową grą
online. Średnio miesięcznie notuje on 2251
odsłon na użytkownika.
W rankingu liczby odsłon na użytkownika
Grupa Allegro.pl zajmuje drugie miejsce, ze
średnim wynikiem 442 odsłon na użytkownika
miesięcznie. W tym zestawieniu grupy portali
ogólnotematycznych mają konkurencję. Na
trzecim znajduje się bowiem Grupa Innastrona.pl
(średnio miesięcznie 367 odsłon na użytkownika),
dopiero za nią są Grupa Onet.pl (203) i Grupa
Wirtualna Polska – Orange (198). Pozostałe
portale wyprzedza Odpowie.pl (162), a ich
kolejność jest inna niż w rankingu odsłon:
Grupa O2.pl (105) jest nad Grupą Interia.pl
(102) i Grupą Gazeta.pl (100).
Wysoką pozycję pod względem liczby odsłon
na jednego użytkownika zajmuje Grupa
Spolecznosci.pl (średnio miesięcznie 223), ale
nie znamy jej wyników z maja. Inne serwisy,
które są obecne w top20 we wszystkich
miesiącach pierwszego półrocza to:
Darkwarez.pl, Joemonster.org, Sportowefakty.pl,
3gplay.pl.
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Tabela 1.

Top20: liczba odsłon, I-VI 2012 r. (dane w mln odsłon)
czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń
1

Gr. Allegro.pl

5 662

Gr. Allegro.pl

5 518

Gr. Allegro.pl

6 050

Gr. Allegro.pl

5 225

Gr. Allegro.pl

4 825

Gr. Allegro.pl

4 388

2

Gr. Onet.pl

3 296

Gr. Onet.pl

3 259

Gr. Onet.pl

3 090

Gr. Onet.pl

2 757

Gr. Onet.pl

2 757

Gr. Onet.pl

2 859

3

Gr. WP - Orange

2 919

Gr. WP - Orange

2 827

Gr. WP - Orange

2 823

Gr. WP - Orange

2 515

Gr. WP - Orange

2 592

Gr. WP - Orange

2 626

4

Gr. Interia.pl

1 415

Gr. Interia.pl

1 412

Gr. Interia.pl

1 364

Gr. Gazeta.pl

1 248

Gr. Gazeta.pl

1 299

Gr. Gazeta.pl

1 247

5

Gr. Gazeta.pl

1 376

Gr. Gazeta.pl

1 344

Gr. Gazeta.pl

1 339

Gr. Interia.pl

1 217

Gr. Interia.pl

1 209

Gr. Interia.pl

1 186

6

Gr. O2.pl

1 260

Gr. O2.pl

1 209

Gr. O2.pl

1 161

Gr. O2.pl

1 059

Gr. O2.pl

1 059

Gr. O2.pl

1 035

7

Gr. Spolecznosci.pl

860

plemiona.pl

810

plemiona.pl

803

plemiona.pl

729

plemiona.pl

677

plemiona.pl

584

8

plemiona.pl

781

Gr. Spolecznosci.pl

736

Gr. Spolecznosci.pl

597

Gr. Spolecznosci.pl

561

tablica.pl

286

Gr. Spolecznosci.pl

562

9

tablica.pl

302

tablica.pl

324

Gr. TVN

233

Gr. TVN

224

Gr. TVN

238

tablica.pl

288

10

filmweb.pl

283

filmweb.pl

248

filmweb.pl

221

filmweb.pl

212

filmweb.pl

201

filmweb.pl

181

11

Gr. TVN

200

Gr. TVN

216

wiocha.pl

184

wiocha.pl

169

Gr. Polskapresse

163

Gr. TVN

159

12

Gr. GG Network

174

wiocha.pl

184

Gr. Polskapresse

167

Gr. Polskapresse

159

wiocha.pl

160

Gr. Polskapresse

147

13

Gr. Polskapresse

170

Gr. Polskapresse

163

Gr. GG Network

137

Gr. Ringier Axel Springer

122

Gr. GG Network

129

wiocha.pl

141

14

joemonster.org

146

Gr. GG Network

155

Gr. Ringier Axel Springer

132

Gr. GG Network

119

Gr. Ringier Axel Springer

124

Gr. Ringier Axel Springer

133

15

Gr. Ringier Axel Springer

133

Gr. Ringier Axel Springer

153

joemonster.org

126

joemonster.org

113

joemonster.org

114

Gr. GG Network

121

16

wyspagier.pl

109

joemonster.org

135

Gr. Murator

99

Gr. Murator

96

Gr. Netshare

97

joemonster.org

112

17

Gr. Murator

97

wyspagier.pl

111

wyspagier.pl

93

Gr. Netshare

93

Gr. Murator

91

Gr. Media Regionalne

111

18

Gr. Money.pl

82

Gr. Murator

109

Gr. Netshare

90

wyspagier.pl

82

Gr. Money.pl

76

Gr. Netshare

90

19

Gr. Pracuj

80

Gr. Money.pl

80

Gr. Money.pl

83

Gr. Money.pl

72

Gr. Edipresse.pl

71

Gr. Murator

89

20

Gr. Next Infor

76

Gr. Pracuj

76

Gr. Pracuj

77

Gr. Edipresse.pl

71

Gr. Pracuj

64

Gr. Money.pl

71

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, styczeń-czerwiec 2012
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Tabela 2.

Top20: średnia liczna odsłon na użytkownika, I-VI 2012 r.
2 314

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

2 227

2 271

plemiona.pl

2 389

1

plemiona.pl

2

Gr. Allegro.pl

475

Gr. Allegro.pl

469

Gr. Allegro.pl

496

Gr. Allegro.pl

434

Gr. Allegro.pl

407

Gr. Allegro.pl

370

3

Gr. Innastrona.pl

419

Gr. Innastrona.pl

373

Gr. Innastrona.pl

383

Gr. Innastrona.pl

377

Gr. Innastrona.pl

345

Gr. Innastrona.pl

304

4

odpowie.pl

228

Gr. Spolecznosci.pl

280

Gr. Spolecznosci.pl

234

Gr. Spolecznosci.pl

193

Gr. WP - Orange

189

Gr. Onet.pl

192

5

Gr. Onet.pl

225

Gr. Onet.pl

220

Gr. WP - Orange

208

Gr. Onet.pl

186

Gr. Onet.pl

187

Gr. Spolecznosci.pl

187

6

Gr. Spolecznosci.pl

222

Gr. WP - Orange

206

Gr. Onet.pl

208

Gr. WP - Orange

185

odpowie.pl

129

Gr. WP - Orange

187

7

Gr. WP - Orange

212

odpowie.pl

185

odpowie.pl

152

odpowie.pl

154

Gr. O2.pl

100

odpowie.pl

122

8

darkwarez.pl

116

Gr. Interia.pl

111

Gr. Interia.pl

107

Gr. O2.pl

99

Gr. Gazeta.pl

99

tablica.pl

106

9

Gr. O2.pl

115

Gr. O2.pl

110

Gr. O2.pl

107

Gr. Gazeta.pl

96

kibice.net

95

Gr. O2.pl

97

10

Gr. Interia.pl

112

Gr. Gazeta.pl

103

Gr. Gazeta.pl

102

Gr. Interia.pl

96

Gr. Interia.pl

95

Gr. Gazeta.pl

96

11

Gr. Gazeta.pl

104

joemonster.org

91

anime-shinden.info

97

sportowefakty.pl

93

tablica.pl

94

Gr. Interia.pl

92

12

joemonster.org

89

darkwarez.pl

89

matzoo.pl

96

joemonster.org

89

joemonster.org

90

joemonster.org

88

13

tablica.pl

84

tablica.pl

89

joemonster.org

93

darkwarez.pl

84

darkwarez.pl

85

darkwarez.pl

80

14

extradom.pl

81

wiocha.pl

80

sportowefakty.pl

91

wiocha.pl

80

sportowefakty.pl

83

wiocha.pl

72

15

poszkole.pl

80

poszkole.pl

80

darkwarez.pl

86

3gplay.pl

67

wiocha.pl

77

kinomaniak.tv

70

16

3gplay.pl

79

stardoll.com

79

wiocha.pl

83

stardoll.com

66

3gplay.pl

64

sportowefakty.pl

70

17

agrofoto.pl

76

ciufcia.pl

76

kibice.net

74

extradom.pl

61

realmadrid.pl

64

kibice.net

69

18

realmadrid.pl

70

3gplay.pl

75

stardoll.com

73

realmadrid.pl

60

90minut.pl

62

extradom.pl

61

19

sportowefakty.pl

70

sportowefakty.pl

72

3gplay.pl

71

filmweb.pl

59

stardoll.com

61

3gplay.pl

59

20

90minut.pl

70

extradom.pl

70

gametrade.pl

70

jakleci.pl

59

extradom.pl

60

trojmiasto.pl

55

2 155

plemiona.pl

2 152

plemiona.pl

plemiona.pl

plemiona.pl

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, styczeń-czerwiec 2012
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Czas na witrynie:
Onet, Plemiona

Grupa O2.pl (29,03), Grupa Gazeta.pl (27,71),
Grupa TVN (27,58).

Choć spośród polskich serwisów internauci
najwięcej odsłon wykonują na witrynach Grupy
Allegro, wcale nie spędzają tu najwięcej czasu.
Pod tym względem prym wiodą portale. Od
stycznia do maja br. na pierwszym miejscu była
Grupa Onet.pl, na drugim Grupa Wirtualna
Polska – Orange, a w czerwcu zamieniły się
miejscami. Dopiero za nimi plasowało się Allegro,
a dalej pozostałe portale. Co ciekawe, pod tym
względem wskaźnika czasu Interia.pl i O2.pl
wypadają lepiej niż Gazeta.pl. W ścisłej czołówce
pojawia się także Grupa TVN.

Trend czasu spędzanego na witrynach wygląda
podobnie do trendu odsłon. Najlepsze są
miesiące pierwszego kwartału, a kolejne trzy to
już systematyczny spadek. Taka tendencja jest
widoczna we wszystkich grupach należących do
czołówki. Wyjątkiem jest TVN, który z każdym
miesiącem notował lepszy wynik, ale w czerwcu
nastąpiło załamanie i był to dla niego najsłabszy
miesiąc roku.

Biorąc pod uwagę czas spędzony na witrynie,
średnio miesięcznie najlepiej wypada Grupa
Onet.pl, gdzie wskaźnik ten wynosi 78,69
milionów godzin. Następne są: Grupa Wirtualna
Polska – Orange (77,51 mln godz.), Grupa
Allegro.pl (58,54), Grupa Interia.pl (48,47),
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Kolejne portale od czołówki dzieli przepaść. We
wszystkich miesiącach w top20 były obecne:
Grupa Murator, Grupa GG Network, Grupa
Eurozet, Plemiona.pl, Grupa Ling.pl i Grupa
Polskapresse. A dodatkowo w zestawieniu w
niektórych miesiącach pojawiały się również:
Grupa Spolecznosci.pl, Tablica.pl, Wyspagier.pl,
Filmweb.pl, Joemonster.org, Nokaut.pl, Grupa
Ringier Axel Springer, Grupa Polskie Radio,
Wiocha.pl, Grupa Targeo.pl, Grupa TVP.

Jeśli weźmiemy pod uwagę średni czas na
jednego użytkownika, wówczas na czele rankingu
znowu znajdzie się serwis Plemiona.pl. Co
miesiąc jego statystyczny użytkownik spędzał tu
około 14 godzin, co daje mu ogromną przewagę
nad kolejnymi serwisami. Za nim w rankingu są:
Grupa Eurozet (średnio miesięcznie 6 godz. i 50
min. na użytkownika), Grupa TVN (6 godz. 38
min.), Grupa Wirtualna Polska (6 godz. 13 min.),
Grupa Onet.pl (5 godz. 50 min.) i Grupa Allegro.pl
(5 godz. 6 min.).
Top20 według czasu spędzanego przez
użytkowników na witrynach istotnie różni się od
rankingu tworzonego w oparciu o odsłony.
Przede wszystkim są tu obecne – i to na
wysokich pozycjach – portale należące do stacji
radiowych: Grupa Eurozet oraz Grupa Polskie
Radio. Nic w tym dziwnego, przez te witryny
internauci słuchają stacji radiowych. W rankingu
czasu wysoką pozycję ma także Grupa TVN, co
wiąże się zapewne z dużymi zasobami kontentu
wideo.
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Tabela 3.

Top20: czas spędzony na witrynie, I-VI 2012 r. (dane w mln godzin)
czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń
1

Gr. Onet.pl

85,42

Gr. Onet.pl

83,79

Gr. Onet.pl

81,96

Gr. Onet.pl

74,20

Gr. Onet.pl

74,48

Gr. WP - Orange

72,62

2

Gr. WP - Orange

84,66

Gr. WP - Orange

81,78

Gr. WP - Orange

80,03

Gr. WP - Orange

72,49

Gr. WP - Orange

73,47

Gr. Onet.pl

72,27

3

Gr. Allegro.pl

64,00

Gr. Allegro.pl

61,49

Gr. Allegro.pl

66,93

Gr. Allegro.pl

57,85

Gr. Allegro.pl

52,97

Gr. Allegro.pl

48,02

4

Gr. Interia.pl

52,51

Gr. Interia.pl

50,51

Gr. Interia.pl

50,86

Gr. Interia.pl

46,09

Gr. Interia.pl

46,56

Gr. Interia.pl

44,31

5

Gr. O2.pl

33,44

Gr. O2.pl

32,15

Gr. TVN

31,37

Gr. TVN

30,94

Gr. TVN

32,63

Gr. Gazeta.pl

25,60

6

Gr. Gazeta.pl

29,54

Gr. Gazeta.pl

28,40

Gr. O2.pl

30,43

Gr. Gazeta.pl

26,88

Gr. Gazeta.pl

27,04

Gr. O2.pl

25,10

7

Gr. TVN

25,14

Gr. TVN

26,48

Gr. Gazeta.pl

28,80

Gr. O2.pl

26,88

Gr. O2.pl

26,14

Gr. TVN

18,90

8

Gr. GG Network

9,80

Gr. Murator

9,61

Gr. Murator

9,91

Gr. Murator

9,21

Gr. Murator

9,43

Gr. Murator

8,77

9

Gr. Spolecznosci.pl

9,24

Gr. GG Network

9,60

Gr. GG Network

8,30

Gr. Spolecznosci.pl

7,18

Gr. GG Network

6,64

Gr. Spolecznosci.pl

6,81

10

Gr. Murator

8,88

Gr. Spolecznosci.pl

8,36

Gr. Spolecznosci.pl

7,54

Gr. GG Network

6,48

Gr. Polskie Radio

4,28

Gr. GG Network

6,39

11

Gr. Eurozet

5,65

Gr. Eurozet

5,22

Gr. Polskie Radio

5,02

Gr. Polskie Radio

4,43

plemiona.pl

3,86

Gr. Polskie Radio

4,18

12

plemiona.pl

4,78

plemiona.pl

4,99

Gr. Eurozet

4,82

plemiona.pl

4,27

Gr. Eurozet

3,74

Gr. Eurozet

3,66

13

Gr. Ling.pl

3,57

tablica.pl

3,66

plemiona.pl

4,81

Gr. Eurozet

4,24

tablica.pl

3,16

plemiona.pl

3,23

14

tablica.pl

3,40

wiocha.pl

3,41

Gr. Ling.pl

3,38

Gr. Ling.pl

2,96

Gr. Ling.pl

3,14

tablica.pl

2,99

15

wyspagier.pl

3,18

Gr. Polskie Radio

3,32

wiocha.pl

3,30

wiocha.pl

2,92

wiocha.pl

2,78

Gr. Ling.pl

2,63

16

filmweb.pl

2,47

wyspagier.pl

3,17

wyspagier.pl

2,63

wyspagier.pl

2,35

Gr. Polskapresse

2,06

wiocha.pl

2,47

17

joemonster.org

2,21

Gr. Ling.pl

3,15

Gr. Polskapresse

2,15

Gr. Polskapresse

2,10

Gr. Targeo.pl

1,94

Gr. Targeo.pl

1,95

18

Gr. Polskapresse

2,18

filmweb.pl

2,20

filmweb.pl

1,93

filmweb.pl

1,75

joemonster.org

1,71

Gr. Polskapresse

1,73

19

nokaut.pl

1,69

Gr. Polskapresse

2,04

Gr. Targeo.pl

1,83

Gr. Targeo.pl

1,71

filmweb.pl

1,69

Gr. Ringier Axel Springer

1,60

20

Gr. Ringier Axel Springer

1,63

Gr. Ringier Axel Springer

2,01

joemonster.org

1,78

Gr. Ringier Axel Springer

1,66

Gr. Ringier Axel Springer

1,59

Gr. TVP

1,60

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, styczeń-czerwiec 2012
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Tabela 4.

Top20: średni czas na użytkownika, I-VI 2012 r.
czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń
1

plemiona.pl

13:50

plemiona.pl

13:58

plemiona.pl

14:38

plemiona.pl

13:46

plemiona.pl

13:44

plemiona.pl

14:02

2

Gr. Eurozet

08:05

Gr. Eurozet

08:06

Gr. Eurozet

07:33

Gr. TVN

07:29

Gr. TVN

07:48

Gr. WP - Orange

05:45

3

Gr. WP - Orange

06:41

Gr. WP - Orange

06:33

Gr. TVN

07:23

Gr. WP - Orange

05:52

Gr. WP - Orange

05:56

Gr. Eurozet

05:45

4

Gr. Onet.pl

06:20

Gr. TVN

06:33

Gr. WP - Orange

06:30

Gr. Eurozet

05:52

Gr. Eurozet

05:37

Gr. Onet.pl

05:22

5

Gr. TVN

06:06

Gr. Onet.pl

06:13

Gr. Onet.pl

06:03

Gr. Onet.pl

05:29

Gr. Onet.pl

05:34

Gr. TVN

04:32

6

Gr. Allegro.pl

05:33

Gr. Allegro.pl

05:26

Gr. Allegro.pl

05:42

Gr. Innastrona.pl

05:09

Gr. Innastrona.pl

04:50

Gr. Innastrona.pl

04:15

7

Gr. Innastrona.pl

05:19

Gr. Innastrona.pl

04:57

Gr. Innastrona.pl

05:07

Gr. Allegro.pl

05:00

Gr. Allegro.pl

04:40

Gr. Allegro.pl

04:13

8

Gr. Interia.pl

04:31

Gr. Interia.pl

04:20

anime-shinden.info

04:53

Gr. Ling.pl

04:21

Gr. Ling.pl

04:23

Gr. Ling.pl

04:06

9

Gr. Ling.pl

04:20

Gr. Ling.pl

04:11

Gr. Polskie Radio

04:29

Gr. Polskie Radio

04:04

Gr. Interia.pl

04:03

Gr. Interia.pl

03:48

10

Gr. O2.pl

03:19

stardoll.com

03:46

Gr. Ling.pl

04:26

Gr. Interia.pl

03:59

Gr. Polskie Radio

03:31

Gr. Polskie Radio

03:01

11

stardoll.com

03:13

Gr. Spolecznosci.pl

03:21

Gr. Interia.pl

04:24

stardoll.com

03:05

stardoll.com

02:50

Gr. O2.pl

02:36

12

Gr. Spolecznosci.pl

02:30

Gr. O2.pl

03:13

stardoll.com

03:20

Gr. O2.pl

02:46

Gr. O2.pl

02:43

Gr. Spolecznosci.pl

02:25

13

Gr. Gazeta.pl

02:26

Gr. Polskie Radio

02:48

Gr. Spolecznosci.pl

03:08

Gr. Spolecznosci.pl

02:37

Gr. Gazeta.pl

02:16

Gr. Gazeta.pl

02:10

14

realmadrid.pl

02:04

Gr. Gazeta.pl

02:23

Gr. O2.pl

03:05

Gr. Gazeta.pl

02:15

kibice.net

01:53

kibice.net

01:34

15

wyspagier.pl

01:58

wyspagier.pl

01:57

Gr. Gazeta.pl

02:24

sportowefakty.pl

01:52

sportowefakty.pl

01:45

odpowie.pl

01:32

16

odpowie.pl

01:55

Gr. GG Network

01:55

realmadrid.pl

01:51

realmadrid.pl

01:43

realmadrid.pl

01:43

kreskoweczki.pl

01:31

17

Gr. GG Network

01:54

realmadrid.pl

01:53

Gr. Murator

01:51

Gr. Murator

01:43

Gr. Murator

01:41

Gr. Murator

01:30

18

Gr. Murator

01:43

Gr. Murator

01:50

wyspagier.pl

01:45

odpowie.pl

01:42

odpowie.pl

01:34

sportowefakty.pl

01:28

19

sportowefakty.pl

01:33

odpowie.pl

01:46

sportowefakty.pl

01:42

wyspagier.pl

01:35

kreskoweczki.pl

01:34

wiocha.pl

01:22

20

joemonster.org

01:25

wiocha.pl

01:37

wiocha.pl

01:37

wiocha.pl

01:30

wiocha.pl

01:28

joemonster.org

01:19

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, styczeń-czerwiec 2012
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Odsłony mobilne: WP
Jeśli interesuje nas zaangażowanie
użytkowników posługujących się urządzeniami
mobilnymi, Grupa Wirtualna Polska nie ma sobie
równych. Średnio miesięcznie odnotowywała
blisko 108 milionów odsłon z telefonów,
smartfonów i tabletów. Na drugim miejscu jest
Grupa Onet.pl ze średnim miesięcznym
wynikiem 85 mln odsłon, a na trzecim Grupa
Gazeta.pl z 65 milionami. Co ciekawe, ta
ostatnia systematycznie zmniejsza dystans
dzielący ją od drugiego miejsca.
Wszystkie grupy internetowe z pierwszej trójki
z miesiąca na miesiąc notowały istotne wzrosty,
odwrotnie niż w „zwykłych” odsłonach.
W przypadku serwisów na kolejnych miejscach
trend był już raczej zbliżony do tego, co działo
się w odsłonach ogółem.
W rankingu odsłon mobilnych bardzo dobrze
wypadają także Grupa Społeczności.pl,
Grupa Allegro.pl, Grupa Interia.pl, Grupa O2.pl
i Plemiona.pl. Wszystkie notują wyniki na
poziomie co najmniej kilkunastu milionów
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odsłon miesięcznie. Kolejne dzieli od nich już
duży dystans.
W top20 pojawiają się także inne serwisy, które
w rankingu odsłon ogółem nie występowały
w ogóle: 3gplay.pl, Mobini.pl, Wykop.pl,
Rozkład-pkp.pl, Sportowefakty.pl.

Kategorie: e-commerce,
rozrywka, komunikacja
Analizując zaangażowanie użytkowników
w serwisach tematycznych warto mieć na uwadze,
że w niektórych bardzo wiele serwisów jest
objętych audytem site-centric, a w innych jest to
znikoma grupa. Na przykład witryny należące do
kategorii: firmowe lub publiczne przeważnie tego
audytu nie mają, bo właścicielom stron nie jest on
do niczego potrzebny.
Najwięcej odsłon użytkownicy wykonują
w serwisach e-commerce. Daleko za nimi są
serwisy z kategorii kultura i rozrywka, a sporo niżej
społeczności, styl życia, informacje i publicystyka,
komunikacja (która jako osobna kategoria pojawiła
się w Megapanelu w maju br.) oraz sport.

Natomiast najwięcej czasu polscy internauci
spędzają w serwisach o tematyce kulturalnej
i rozrywkowej, wiele czasu przeznaczają także
na komunikację. To dwie wiodące kategorie,
daleko za nimi są kolejno: e-commerce,
informacje i publicystyka, społeczności,
styl życia.
W zaangażowaniu użytkowników
w poszczególnych kategoriach widać podobną
tendencję do tej, którą obserwowaliśmy
w statystykach portali: pierwszy kwartał mocny,
a dalej trend spadkowy. Inaczej jest tylko
w kategorii sport, w której najsilniejszym
miesiącem był czerwiec, co oczywiście miało
związek z Euro.
W społecznościach zauważyć można załamanie
w maju, ale ono wynika raczej z tego, że w tym
miesiącu Grupa Spolecznosci.pl nie miała
audytu site-centric. Przy czym warto pamiętać
o tym, że poza analizą są dwa największe
serwisy społecznościowe. Gdyby doliczyć tu
oglądalność Facebooka i NK, prawdopodobnie
byłaby to najmocniejsza kategoria tematyczna
w polskim internecie.
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Tabela 5.

Top20: liczba odsłon mobilnych, I-VI 2012 r. (dane w mln odsłon)
104,84

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

107,59

114,62

Gr. WP - Orange

122,15

1

Gr. WP - Orange

99,55

Gr. WP - Orange

98,84

Gr. WP - Orange

2

Gr. Onet.pl

86,89

Gr. Onet.pl

81,92

Gr. Onet.pl

80,22

Gr. Onet.pl

85,40

Gr. Onet.pl

84,40

Gr. Onet.pl

90,09

3

Gr. Gazeta.pl

55,68

Gr. Gazeta.pl

57,60

Gr. Gazeta.pl

63,78

Gr. Gazeta.pl

66,14

Gr. Gazeta.pl

68,77

Gr. Gazeta.pl

75,14

4

Gr. Spolecznosci.pl

43,50

Gr. Spolecznosci.pl

41,71

Gr. Spolecznosci.pl

40,38

Gr. Allegro.pl

41,24

Gr. Allegro.pl

41,43

Gr. Spolecznosci.pl

41,57

5

Gr. Interia.pl

29,99

Gr. Allegro.pl

32,80

Gr. Allegro.pl

39,82

Gr. Spolecznosci.pl

38,26

Gr. Interia.pl

32,33

Gr. Allegro.pl

41,01

6

Gr. Allegro.pl

29,85

Gr. Interia.pl

30,80

Gr. Interia.pl

32,34

Gr. Interia.pl

32,30

Gr. O2.pl

22,56

Gr. Interia.pl

33,56

7

Gr. O2.pl

19,40

Gr. O2.pl

19,89

Gr. O2.pl

20,60

Gr. O2.pl

21,74

plemiona.pl

16,96

Gr. O2.pl

23,84

8

plemiona.pl

15,83

plemiona.pl

18,41

plemiona.pl

19,66

plemiona.pl

18,58

Gr. Polskapresse

5,18

plemiona.pl

14,07

9

3gplay.pl

5,98

3gplay.pl

5,94

3gplay.pl

5,49

Gr. Polskapresse

5,72

3gplay.pl

4,63

Gr. Ringier Axel Springer

5,32

10

Gr. Polskapresse

3,11

Gr. Ringier Axel Springer

4,01

Gr. Ringier Axel Springer

3,98

3gplay.pl

4,99

Gr. Ringier Axel Springer

4,60

3gplay.pl

4,55

11

filmweb.pl

2,96

Gr. Polskapresse

3,34

Gr. Polskapresse

3,70

Gr. Ringier Axel Springer

4,41

Gr. TVN

3,38

Gr. TVN

4,53

12

Gr. GG Network

2,96

Gr. GG Network

3,14

Gr. GG Network

3,11

rozklad-pkp.pl

3,27

Gr. Netshare

3,12

Gr. Polskapresse

4,53

13

Gr. Ringier Axel Springer

2,89

filmweb.pl

2,79

Gr. TVN

2,90

Gr. TVN

3,10

Gr. GG Network

3,02

Gr. GG Network

2,99

14

Gr. TVN

2,55

Gr. TVN

2,75

rozklad-pkp.pl

2,85

Gr. GG Network

2,94

rozklad-pkp.pl

2,94

Gr. Netshare

2,91

15

wykop.pl

2,26

wiocha.pl

2,66

wiocha.pl

2,83

Gr. Netshare

2,94

filmweb.pl

2,69

rozklad-pkp.pl

2,88

16

mobini.pl

1,93

rozklad-pkp.pl

2,39

filmweb.pl

2,69

filmweb.pl

2,90

Gr. Murator

2,68

Gr. Murator

2,81

17

Gr. Murator

1,68

Gr. Murator

2,23

Gr. Netshare

2,64

wiocha.pl

2,82

wiocha.pl

2,60

filmweb.pl

2,57

18

tablica.pl

1,51

wykop.pl

1,93

Gr. Murator

2,18

Gr. Murator

2,59

wykop.pl

2,01

Gr. Media Regionalne

2,56

19

Gr. NextWeb Media

1,49

tablica.pl

1,89

wykop.pl

2,01

wykop.pl

1,92

sportowefakty.pl

1,95

wiocha.pl

2,40

20

Gr. Next Infor

1,39

mobini.pl

1,88

Gr. Money.pl

1,69

Gr. Edipresse.pl

1,87

Gr. Edipresse.pl

1,90

wykop.pl

2,12

Gr. WP - Orange

Gr. WP - Orange

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, styczeń-czerwiec 2012
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Wykres 1.
Zaangażowanie użytkowników w kategoriach tematycznych
wg liczby odsłon, czerwiec 2012.

Wykres 2.
Trend odsłon w kategoriach tematycznych o największym
zaangażowaniu, I-VI 2012.
6 000 000 000

5 000 000 000

4 000 000 000

3 000 000 000

2 000 000 000

1 000 000 000

0
styczeń

luty

marzec

kwiecień

ecommerce

komunikacja

kultura i rozrywka
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społeczności

moto

ecommerce

informacje i publicystyka

styl życia

biznes, finanse, prawo

kultura i rozrywka

komunikacja

informacje i publicystyka

pozostałe

społeczności

sport

maj

czerwiec

styl życia

Pozostałe: budownictwo, nowe technologie, turystyka, praca, wyszukiwarki i katalogi, firmowe,
edukacja, hosting, erotyka, mapy, publiczne
Źródło: Megapanel PBI/Gemius, czerwiec 2012
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37

Wykres 3.
Zaangażowanie użytkowników w kategoriach tematycznych
wg spędzonego czasu, czerwiec 2012.

Wykres 4.
Trend wskaźnika czasu w kategoriach tematycznych o największym
zaangażowaniu, I-VI 2012.
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Jak mocniej angażować
użytkowników?
Stwierdzenie, że internauci więcej czasu spędzają
w serwisach rozrywkowych niż biznesowych,
chyba nikogo nie zdziwi. Albo że z większą
intensywnością przeglądają serwisy e-commerce
niż na przykład serwisy z ofertami pracy. Są takie
obszary tematyczne, w których łatwiej jest
zatrzymać użytkownika i skłonić go do powrotu, są
też takie, w których jest to bardzo trudne.
Jeśli zależy nam na zwiększeniu zaangażowania
użytkowników, powinniśmy inwestować w rozwój
narzędzi społecznościowych, a szczególnie forum.
Internauci mają ogromne potrzeby komentowania,
dyskutowania, dzielenia się informacjami. Fora
tematyczne: branżowe, biznesowe, motoryzacyjne,
lokalne, kobiece i inne kwitną. I będą potrzebne
zawsze, niezależnie od tego, jak bardzo popularny
stanie się Facebook.
Jeśli chcemy zatrzymać użytkownika w serwisie,
możemy zaoferować mu kontent wideo. Internauci
uwielbiają oglądać różnego rodzaju filmy. Problem
w tym, że produkcja wideo jest droga, a budżety
reklamowe w tym obszarze ciągle jeszcze nie tak
duże. Na rozwój dobrej jakościowo telewizji
internetowej stać póki co największe podmioty.
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Z kolei liczbę odsłon zwiększy z pewnością
publikowanie w serwisie zdjęć w dużych
ilościach. Internauci lubią oglądać obrazki,
chętnie kilkają po galeriach. Niektóre portale
dają użytkownikom funkcjonalność pokazu
slajdów, który automatycznie przełącza obrazki,
jednocześnie odświeżając strony.
W portalach powszechne są także
„artykuło-galerie”, czyli materiały podzielone
nawet na kilkadziesiąt podstron, przy czym na
każdej jest zdjęcie i kawałek tekstu do niego.
Użytkownik często nie widzi miniaturek i jeśli
jest zainteresowany tematem, musi przeklikać
się przez wszystkie po kolei. Jeśli artykuły są
treściwe to jeszcze nie jest wielki problem,
coraz częściej jednak spotkać można takie,
które są robione „na siłę”. Albo takie, które
składają się z pięćdziesięciu podstron, co dla
użytkownika może być już naprawdę irytujące.
Podstawą budowania lojalności
i zaangażowania wśród użytkowników jest
dobry kontent, ta prawda wydaje się
oczywista. Ale liczy się także to, w jaki
sposób jest on podany. Niezależnie od tego,
jakiego rodzaju treści dostarczamy
użytkownikom, zawsze pamiętać powinniśmy
o zasadach usability.
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Marcin Czajka

new business manager w Business Ad Network

KOMUNIKACJA
NA POZIOMIE
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Media społecznościowe to aktualnie jeden z wiodących trendów marketingu internetowego.
Po prostu nie wypada nie być na Facebooku, Twitterze, NK, czy coraz bardziej popularnym Pinterest.
W pogoni za nowymi "lajkami" agencje i działy marketingu korzystają ze sposobów gwarantujących
większe zaangażowanie użytkowników. Konkursy, memy, zabawne zdjęcia, to coś co przyciąga masy.
Nie ma w tym nic złego, jednak są również produkty i usługi wymagające profesjonalnego kontekstu.
Linkedin.com to największy globalny serwis
społecznościowy dla profesjonalistów z blisko
175 milionami użytkowników (czerwiec 2012),
posiadający aż 18 wersji językowych.
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Od kwietnia 2012 r. posiada również polską
odsłonę. W serwisie zarejestrowanych jest ponad
650 tysięcy użytkowników z Polski. Wśród nich
87% to osoby powyżej 25 roku życia , a 60% to
menedżerowie średniego i wyższego szczebla.
Wiedza na temat możliwości reklamowych
i korzyści jakie daje obecność na LinkedIn nie
jest jeszcze powszechna. Dlatego pragnę
przedstawić kilka rozwiązań cieszących się
największym zainteresowaniem reklamodawców
na całym świecie.
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Myśląc o długoterminowej obecności z marką
czy produktem na LinkiedIn.com należy zacząć
od założenia Strony Firmowej. Cały proces jest
bardzo prosty i składa się z kilku kroków. Serwis
umożliwia przedstawienie firmy, opis produktów
i usług, a także dodanie informacji o
prowadzonych rekrutacjach. Wszystko
w ustandaryzowanej formie i co ważne bezpłatne.
Stworzenie takiej wizytówki to możliwość
zaprezentowania firmy i prowadzenia aktywnej
komunikacji z użytkownikami, wśród których są
nie tylko obecni klienci, ale przede wszystkim

potencjalni. Ze względu na social-mediowy
charakter platformy LinkedIn użytkownicy mają
możliwość opiniowania, dzielenia się
informacjami, ale przede wszystkim
rekomendowania naszych produktów. Siłą
takiej rekomendacji jest jej osobisty charakter
- użytkownicy występują pod własnym
imieniem i nazwiskiem dzieląc się swoimi
doświadczeniami osobistymi bądź wynikającymi
z charakteru wykonywanej pracy. Dla każdej firmy
to ogromna wartość - baza lojalnych klientów,
ambasadorów marki. Dodatkową zaletą
posiadania Strony Firmowej jest dodawanie
wpisów firmowych czy produktowych z unikalną
możliwością adresowania ich tylko wybranej
grupie odbiorców. Inny komunikat o produktach
czy usługach możemy przekazać specjalistom IT,
inny np. osobom reprezentującym działy
finansowe. Poza tym firmy, które utworzyły swoje
Strony Firmowej mają dostęp do bardzo
szczegółowej analityki – dowiedzą się m.in. jacy
użytkownicy odwiedzają Stronę Firmową, jakie
piastują stanowiska, jakie reprezentują branże
i które komunikaty interesują ich najbardziej.
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Reklamę w Linkedin.com wyróżnia możliwość
szczególnie precyzyjnego targetowania, czyli
docierania z komunikatem reklamowym do
wybranej grupy potencjalnych klientów
w kontekście biznesowym i za pomocą narzędzi
social-mediowych. Dzięki precyzyjnemu
doborowi odbiorców nie ma potrzeby
prowadzenia komunikacji masowej z nadzieją
na trafienie do „tych właściwych”, ale mamy
pewność dotarcia do interesującej nas grupy.
Możemy skorzystać z indywidualnych kryteriów
jak płeć, wiek, lokalizacja, nazwa zajmowanego
stanowiska, wielkość firmy, dominująca branża
czy nawet według nazwy ukończonej uczelni.
Wśród reklamodawców LinkedIn dużym
powodzeniem cieszy się możliwość
targetowania reklamy do wcześniej
zdefiniowanych grup np. Seniority Level,
czyli osób na stanowiskach od specjalisty
po osoby odpowiadające za podejmowanie
kluczowych decyzji w firmach. Inne grupy
to finansiści, marketerzy, specjaliści IT,
przedstawiciele Small Business czy strat up
i wiele innych. Szczególnie ważny jest fakt
stałego aktualizowania danych, w oparciu
o które mamy możliwość zdefiniowania
i realizacji kampanii reklamowej. Dzieje się
tak dlatego, że osoby rejestrujące się
w LinkedIn.com są świadome osobistych
korzyści jakie oferuje im globalna i profesjonalna
platforma , same dbają o to, aby informacje o nich
samych były stale aktualne.
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Poza klasyczną reklamą graficzną LinkedIn
oferuje Spersonalizowane Ankiety. To bardzo
angażująca forma reklamowa, która
w interaktywny sposób przekazuje użytkownikowi
walory produktu. Reklamodawca zadając pytanie
ma możliwość zamieszczenia do 5 odpowiedzi.
Użytkownik po oddaniu głosu przechodzi na
ustandaryzowaną stronę z wynikami tzw. Landing
Page. W tym miejscu następuje personalizacja
reklamy wyświetlanej przy wynikach ankiety
według wybranej przez użytkownika odpowiedzi.
Innymi słowy od udzielonej odpowiedzi zależy,
która reklama zostanie mu wyświetlona. Tym
samym narzędzie jakim jest ankieta dostosowuje
przekaz reklamowy do preferencji użytkownika
wg przewidzianego przez reklamodawcę klucza.
Każde badanie użytkownik może komentować,
udostępniać znajomym, przesyłać za pomocą
Facebooka czy Twittera.
Rys. 2 Przykładowa Ankieta – formularz z pytaniami i landing
page z wynikami i reklamą

Wśród form reklamowych dostępnych na
Linkedin wyróżnia się Content Ad. To rodzaj
interaktywnej mini podstrony. W formacie
standardowego rectangla 300 x 250 px można
zamieścić od 3 do 4 zakładek prezentujących
różne aspekty reklamowanego produktu. Zaletą
tej formy jest możliwość umieszczania w jednym
miejscu różnego rodzaju kontentu: postów
z Twittera, materiałów wideo, form flashowych,
galerii, artykułów, blogów i innych.
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klientów w profesjonalnym otoczeniu,
wykorzystując do tego efektywne i nieinwazyjne
narzędzia komunikacji social-mediowej.
W Polsce wyłączną sprzedażą powyższych
rozwiązań reklamowych w serwisie Linkedin.com
zajmuje się firma Business Ad Network - sieć
reklamy premium.
Zapraszamy do kontaktu.
Marcin Czajka
New Business Manager w Business Ad Network
Rys. 3 Przykładowa reklama Content Ad

Jeżeli posiadamy wyjątkowy produkt dla
wąskiej, wyspecjalizowanej grupy odbiorców
możemy skorzystać z InMail – dość unikalnego
e-mailingu oferowanego przez LinkedIn . Przekaz
reklamowy jest kierowany bezpośrednio do
skrzynki użytkownika dostępnej po zalogowaniu
się do swojego profilu na LinkedIn. Pełna treść
wiadomości jest prezentowana w przejrzysty
i ustandaryzowany sposób, typowy dla platformy
LinkedIn, co ułatwia percepcję komunikatu
reklamowego. Poza reklamą graficzną 300 x 250
px zawiera wizytówkę firmy, przyciski
zachęcające do dzielenia się opiniami na innych
platformach (Facebook, Twitter), rekomendacje
danego produktu czy usługi przez użytkowników.
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m.czajka@ban.pl
pl.linkedin.com/in/marcinczajka

Rys. 4 Szablon przykładowego landing page InMail

Wyjątkowości temu rozwiązaniu nadaje fakt iż
jeden użytkownik nie otrzyma więcej wiadomości
InMail niż jedna w ciągu dwóch miesięcy. Łatwo
policzyć że w ciągu roku do danego użytkownika
dotrze maksymalnie 6 InMaili reklamowych, co
czyni to narzędzie szczególnie ekskluzywnym.
Dzięki temu reklamodawca może liczyć open rate
do 45%.
Podsumowując, Linkedin.com to miejsce,
w którym reklamodawca może budować zaufanie
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Maciej Rynkiewicz

redaktor Interaktywnie.com, analityk giełdowy Money.pl

W POLSCE BAŃKI INTERNETOWEJ
NIE BĘDZIE JESZCZE PRZEZ LATA

Polscy inwestorzy, nauczeni doświadczeniem Amerykanów, nie wydają bezmyślnie pieniędzy
na rodzime dot.comy. Zainteresowanie spółkami internetowymi w pierwszym półroczu było raczej
umiarkowane, co przełożyło się na giełdowe fiasko Grupy o2. Ta branża w Polsce jednak rośnie
i rodzi duże nadzieje na przyszłość. Najlepszym dowodem może być przejęcie największego
w kraju Onetu oraz rosnące przychody i zyski spółek internetowych notowanych na giełdzie.
- Transakcja nabycia pakietu większościowego
przez RAS w onet.pl udowadnia coś ważnego
- powiedział w serwisie Interaktywnie.com
Aleksander Kusz, prezes zarządu Money.pl.
- Okazuje się, że pomimo skomplikowanej sytuacji
makroekonomicznej w Europie są na rynku
gracze, którzy mogą zainwestować ponad 210
mln euro w spółkę operującą w kraju, gdzie
mieszka 40 mln osób, a liczba potencjalnych
klientów/użytkowników to około 17 mln osób.
Serwis trafił pod skrzydła szwajcarsko
- niemieckiego wydawnictwa Ringier Axel
Springer Media AG. TVN za 75 procent udziałów
w spółce zażyczył sobie 956,25 miliona złotych.
Ringier Axel Springer liczy, że przejęcie Onetu
znacznie poszerzy zasięg grupy zarówno w
Polsce, jak i za granicą. Obecnie Onet zgarnia
około 70 procent całej polskiej sieci, będąc
największym portalem informacyjnym.
Portal internetowy Onet.pl osiągnął miesięczną
liczbę użytkowników na poziomie 12,4 miliona
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oraz 2,4 miliarda odsłon w czerwcu 2012. Średni,
miesięczny czas spędzony przez użytkownika
w tym samym miesiącu wyniósł 5 godzin
i 30 minut, czytamy w raporcie okresowym.
Wzrost przychodów Onetu w latach 2001-2006
wyniósł plus 244 procent, a w kolejnych pięciu
latach (2006-2011) plus 144 procent. Jednak
w pierwszym półroczu tego roku było już nieco
gorzej. Przychody ze sprzedaży segmentu online
TVN-u (czyli wliczając OnetVOD, ale też portal
Zumi.pl i serwisy internetowe telewizji) spadły
o 4,7 miliona złotych, czyli o 3,6 proc. do 125,8
mln zł w analogicznym okresie 2011 r. Zaś tylko
w przypadku Onet.pl, w porównaniu z pierwszą
połową 2011 roku, przychody wzrosły o 2,73
miliona złotych do poziomu 114 milionów złotych.
Spadł za to wynik na działalności operacyjnej.
EBIT za pierwsze sześć miesięcy tego roku
wyniósł mniej niż minus 175 milionów złotych,
w porównaniu z ponad 31 milionami złotych na
plusie w analogicznym okresie.

Jak pod skrzydłami nowego właściciela będzie
sprawował się Onet? W ubiegłym roku serwis
wyemitował pół miliona materiałów wideo. To
jedna z dróg, którą chce kroczyć Onet.
- W dalszym ciągu rozwijamy nasze kompetencje
w zakresie produkcji wideo oraz rozwiązań
mobilnych i multiplatform. Zmienia się przede
wszystkim jakość treści bo lepsza infrastruktura
i nasycenie rynku lepszymi urządzeniami na
więcej pozwala - i jakość dystrybucji - powiedział
w serwisie Interaktywnie.com Paweł Klimiuk,
rzecznik prasowy Onetu. - Produkcja własnych
dedykowanych do on-line treści wideo wpisuje
się w strategię budowania oferty Onetu, bo nie
wszystko można pozyskać od partnerów. Nie
każda produkcja np. telewizyjna dobrze się ogląda
w sieci. Przejście z roli agregatora do roli
producenta i agregatora oznacza lepsza
personalizację i dopasowanie do preferencji widza
i oczywiście niższe koszty. Studio Onetu działa od
jesieni ubiegłego roku i produkujemy w nim
regularnie kilkanaście własnych cyklicznych
formatów wideo, które mają bardzo duży udział

45

w oglądalności materiałów wideo. Treści video
stają się naturalnym, stałym elementem
zdecydowanej większości treści dostępnych
na Onecie i takie właśnie kontekstowe wideo
jest najchętniej oglądane przez widzów w sieci.
To stwarza doskonałe możliwości reklamowe
- dodał.
Onet wciąż chce też się skupić na produktach
mobilnych. Zdaniem przedstawicieli portalu, wideo
jest obszarem bardziej dojrzałym jako nośnik
reklamy i zbadanym. Jeśli chodzi o mobile, to
rynek musi się jeszcze wiele nauczyć jak korzystać
z jego możliwości, jak badać i mierzyć efekty.

Wartościowych w Warszawie. Spółka planowała
pozyskać z emisji akcji 41,25 miliona złotych. Trzy
czwarte tej kwoty miało pójść na akwizycje
dużego podmiotu internetowego, reszta na kilka
mniejszych. Władze spółki do tej pory jednak nie
zdradziły, na które firmy ostrzyły sobie zęby. Miały
to być serwisy internetowe w kategoriach,
w których o2 nie osiągnęła czołowych pozycji na
rynku. Są to przede wszystkim: biznes i finanse,
nowe technologie, zdrowie i uroda, a także
motoryzacja, podróże i film.
REKLAMA

Portal wydał sporo pieniędzy na usługi premium,
które w najbliższym czasie nie muszą przynieść
znaczących dochodów. Spółka będzie musiała
bacznie sprawdzać, czy inwestycje się sprawdzają.
Brak szybkiej reakcji negatywnie przełoży się na
zyski spółki.
Onet odciął się tym samym od spółki TVN, której
wartość rynkowa od prawie dwóch lat spada. Może
to oznaczać, że portal w najbliższym czasie
zostanie zasilony dodatkowym kapitałem. Tego
komfortu nie będzie miała za to grupa o2.

Giełdowy niedebiut Pudelka
Ważnym wydarzeniem minionego półrocza był
nieudany debiut grupy o2 na Giełdzie Papierów
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złotych. Zmiana spowodowała, że zamiast
czterech dodatkowych podmiotów za kwotę
15 milionów złotych, mieli kupić tylko trzy,
za 10,49 mln.
Ostatecznie spółka nie przekonała inwestorów do
zakupu akcji i firmy. To między innymi przez zbyt
wysoką cenę. Co prawda zdarzenia jednorazowe
sprawiły, że zysk grupy za 2011 rok wyniósł
około 65 milionów złotych, jednak zysk
operacyjny EBIT - który na zdarzenia
jednorazowe jest odporny - zamknął się na
poziomie 18,5 miliona złotych. Gdyby oferta
doszła do skutku, kapitalizacja grupa sięgnęłaby
nawet 290 milionów złotych.
Ostateczna wycena spółki stanowiłaby około
15-krotność wypracowanego w 2011 roku
zysku operacyjnego, co w tej branży, w Polsce,
jest spotykane wyjątkowo rzadko. Podobnie
przedstawiałby się stosunek kapitalizacji do
wartości księgowej – ta byłaby 2,44 razy
większa od wartości zapisanej w bilansie.

Debiut od początku stał pod znakiem zapytania,
a prawdziwym strzałem w kolano okazał się błąd
w… prospekcie emisyjnym, czyli bardzo drogim
i wyjątkowo ważnym dokumencie
przeznaczonym między innymi dla inwestorów.
Spółka przestrzeliła oczekiwaną wartości
wpływów z emisji akcji (konkretnie serii B).
Zamiast 40,49 mln złotych, podali 46,7 mln

Spółka prawdopodobnie zrobiła też błąd
wybierając adresatów swojego IPO.
Przeznaczyła bowiem 80 procent puli akcji dla
inwestorów instytucjonalnych, a 20 procent
dla inwestorów indywidualnych. Kiedy - według
doniesień mediów - zainteresowanie wśród tych
mniejszych było całkiem spore, instytucje nie
zechciały zapłacić żądanej kwoty. Ostatecznie
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w piątek, 27 lipca, chwilę przed godziną 15,
zarząd spółki podjął decyzję o odstąpieniu od
oferty publicznej.
- Nagromadzenie negatywnych informacji
makroekonomicznych w ostatnich dniach uczyniło
uplasowanie oferty, przy akceptowalnej dla
dotychczasowych akcjonariuszy cenie,
niemożliwym – tłumaczył w oficjalnym
oświadczeniu Jacek Świderski, członek zarządu
Grupy o2. - Niewykluczone, że w przypadku
poprawy kondycji na rynkach finansowych
podejmiemy kolejną próbę upublicznienia akcji
spółki - zapowiedział Świderski.
Niestety zarząd spółki wycenił swoją firmę w stylu
Marka Zuckerberga - za drogo. Porażkę zaś
tłumaczył kiepskimi warunkami
makroekonomicznymi i spowolnieniem na rynku
reklamy. Najprawdopodobniej jednak szefowie
celowali zbyt wysoko, zapominając, że chęć
inwestorów do wydawania pieniędzy na pstrym
koniu jeździ, zwłaszcza w tak niepewnych
czasach.
Szkoda, bowiem dawcy kapitału mogli się zrazić
i następnym w ogóle nie rozpatrzą oferty spółki
z rozwijającej się branży. A nie trzeba tłumaczyć,
że to fatalnie wpłynie na tę gałąź gospodarki.
Branża internetowa – a przede wszystkim
najmniejsze firmy - wciąż bazuje na bardzo drogim
kapitale od tak zwanych aniołów biznesu, czyli
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prywatnych inwestorów, którzy pompują swoje
pieniądze, jednak w zamian za ogromne pakiety
udziałów w nowej spółce. Może to sprawić, że
część ambitnych, mniejszych projektów może
upaść bez wsparcia ze strony znacznego
inwestora. A takim mogła być właśnie Grupa o2.

Debiut można uznać za sukces, bowiem było to
drugie podejście do szturmu na rynek główny.
Za pierwszym razem zarząd spółki nie przekonał
do oferty wystarczającej liczby inwestorów.
Wartość nowej emisji miała wynieść od 37,5 do
52,5 mln zł, ostatecznie serwis zebrał z rynku
niewiele ponad 20 milionów.

REKLAMA

Nokaut jak profesor. Sprzedał
się bardzo drogo
Branży internetowej przydałby się nieco tańszy
kapitał z giełdy. Taki, który na początku marca
udało się pozyskać porównywarce cen Nokaut.
14 marca akcje spółki zadebiutowały z kursem
12,78 złotego, czyli 6,5 proc. powyżej ceny
emisyjnej, która wynosiła 12 złotych. Od
momentu debiutu, cena papierów spółki
konsekwentnie leci w dół i pod koniec sierpnia
wynosi 7,7 zł, czyli prawie 36 procent poniżej
ceny emisyjnej.

Głównym celem grupy jest utworzenie platformy
e-commece all-in-one. - Na platformie
użytkownik nie tylko porówna, ale też zrobi
zakupy bez konieczności przechodzenia do
sklepu. Internauci będą mogli przy okazji
składania zamówienia utworzyć w Nokaut.pl
konto, dzięki któremu będą mogli wygodnie
płacić za kolejne zakupy. Dzięki temu
użytkownicy sami będą do nas wracać - tak,
jak to robią to klienci banków internetowych
czy serwisów społecznościowych. Mamy wiele
pomysłów jak ich do siebie przywiązać, dając
im wartość dodaną - tłumaczył w rozmowie
z Money.pl zamiary wejścia na rynek Wojciech
Czernecki, prezes Nokaut.pl.
Grupa miała jednak za pieniądze inwestorów
przejąć przede wszystkim dwa serwisy działające
w branży e-commerce, Skąpca.pl oraz Opineo.pl.
Okazało się ostatecznie, że kapitał pozyskany
z giełdy nie wystarczył na zakup spółek.
Zgodnie z prospektem emisyjnym, umowa
doszłaby do skutku w przypadku, dopiero gdyby
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Nokaut.pl pozyskał minimum 25 milionów z oferty
publicznej. Prezes spółki nie zarzucił tych planów.
- Mając jednak na uwadze wycenę Grupy Nokaut
uzyskaną w IPO, w przypadku powrotu do
negocjacji będziemy starali się dostosować do
niej wycenę transakcyjną Skąpca i Opineo
- powiedział nam Czernecki.

(co da wzrost o 40,7 proc. wobec 2011), a zysk
netto wyniesie 2,4 mln zł (o 14,3 proc. więcej
w porównaniu do 2011 roku).
REKLAMA

Grupa Nokaut osiągnęła w pierwszym półroczu
przychody na poziomi 4,42 mln zł, czyli o ponad
prawie 30 proc. wyższe niż w analogicznym
okresie. Zysk netto wyniósł jednak 286 tys. zł,
w porównaniu do 936 tysiącami złotych
w pierwszej połówce 2011 roku. To efekt
zwiększenia kosztów i inwestycji - wzrosły
wydatki na wynagrodzenia dla pracowników
oraz na usługi obce.
Należy przy tym uwzględnić, że na wynik za
pierwsze półrocze miała wpływ blokada Google,
a który na 30 dni obniżył pozycję serwisu
w wynikach wyszukiwania. Spółka straciła na
tym około 430 tysięcy złotych. Jak podaje firma
- zdarzenie to miało charakter incydentalny
i o nietypowym charakterze, należy jednak
bacznie przyglądać się dalszej współpracy
porównywarek cen ze światowym gigantem.
Zwłaszcza pod kątem planowanego rozwoju
Google Product Search w Polsce.
Grupa Nokaut szacuje, że za cały 2012 rok
osiągnie przychody w wysokości 11,4 mln zł
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Agora zyskuje dzięki
serwisom internetowym
Wyniki Nokautu na tle branży internetowej
wypadają zupełnie przyzwoicie – zwłaszcza, że
ta spółka teraz sporo inwestuje. Nie jest to jednak
kompleksowe porównanie, bowiem dot.comy,
które nie są na giełdzie – a takich jest w Polsce
ogromna większość – nie muszą publikować
swoich sprawozdań. Indeks WIG-Media liczy
sobie 13 spółek, z czego większość z nich nie
wyróżnia w swojej działalności prowadzenie

segmentu online. Robi to wspomniany TVN
(dla Onetu), Nokaut oraz Agora.
Na koniec czerwca tego roku zasięg serwisów
internetowych Agory urósł do 60,2 proc.,
plasując spółkę na trzecim miejscy wśród
największych wydawców portali w Polsce.
Portale tym samym zanotowały wzrost liczby
odwiedzin o 0,3 proc. do poziomu 11,8 miliona
osób. Wydłużył się też czas spędzania na
stronie - do 2 godziny 10 minut w porównaniu
z godziną 58 minutami pod koniec czerwca
2011 roku.
Przełożyło się to na lepsze zarobki. Agora ze
swoich serwisów internetowych w pierwszym
półroczu tego roku osiągnęła 4,3 proc.
większe przychody niż w analogicznym
okresie 2011 roku. Na wynik 57,8 miliona
złotych złożyły się przychody ze sprzedaży
reklam internetowych w wysokości 44,9
milionów złotych oraz przychody ze sprzedaży
ogłoszeń w wortalach pozostałe 9,4 miliona
złotych. Ta druga pozycja zmniejszyła się
w porównaniu z poprzednim okresem
o ponad 25 procent.
Skąd ten spadek? Istotny wpływ miały niższe
zarobki ze sprzedaży łączonej (prasa + internet)
oraz spadek zainteresowania zakupem reklam
w serwisach rekrutacyjnych
i nieruchomościowych.
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Internetowy segment Agory w tym roku sporo
przyciął koszty, które w ostatecznym
rozrachunku spadły o 0,9 proc. Największy
w tym udział miało zmniejszenie wydatków
na reprezentację i reklamę, wydawnictwo
wydało na ten cel ponad 22 procent mniej niż
w analogicznym kwartale 2011 roku. Spółka
zrezygnowała przede wszystkim z reklamy
portalu Gazeta.pl.
Wzrosły za to koszty związane
z wynagrodzeniami i świadczeniami na rzecz
pracowników. Agora w sześć miesięcy wydała na
ten cel 25 milionów złotych, w porównaniu z 23,7
milionami złotych w poprzednim okresie. Gazeta
zwiększyła zatrudnienie w pionie internetowym,
powiększyła liczbę umów cywilno-prawnych oraz
przejęła spółkę Sport4People. Ze sprawozdania
zarządu wynika, że zatrudnienie na koniec
pierwszego półrocza było wyższe o cztery etaty
w porównaniu z analogicznym półroczem.
Ostatecznie EBIT, czyli zysk przed odcięciem
odsetek i podatków, wyniósł plus 4,4 miliona
złotych, w porównaniu z plus 1,5 miliona złotych
w pierwszej połowie 2011 roku. W analizie warto
spojrzeć też na sprawozdania ze wcześniejszych
okresów. EBIT segmentu internetowego Agory
rósł też od 2010 do 2011 roku, z 1,4 do 1,5
miliona, oraz rok wcześniej, ze straty 5,3 miliona
do plus 1,4 miliona złotych. Działalność
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internetowa rok do roku wartościowo zwiększa
swój udział zyskach, co więcej tempo wzrostu
w ostatnich latach jest stosunkowo stałe, co
dobrze rokuje na przyszłość.
Równie dobrze wygląda kontrola kosztów tego
pionu. Spółka po inwestycjach w reklamę
z przełomu 2010 i 2011 roku ograniczyła wydatki,
zwiększając jedynie koszty wynagrodzeń
i świadczeń dla pracowników.
Ostatecznie przychody od pierwszej połowy
2009 roku do pierwszej połowy 2012 roku
wzrosły o ponad 19 milionów złotych, a koszty
o około 10 milionów złotych.
Rynkowa wartość Agory z roku na rok maleje,
jednak nie jest to wina pionu internetowego,
który w całej grupie jest jednym z najbardziej
prężnych elementów. To jednak tylko niewielki
odsetek działalności spółki, którego przychody
stanową tylko nieco ponad 10 procent całości.

Maluchy powoli dają
o sobie znać
Onetowi, Agorze i innym największym
w polskim biznesie pomału rośnie konkurencja.
Kilka dni po piątych urodzinach rynku
NewConnect, warto wspomnieć o spółkach
internetowych notowanych na polskim Nasdaqu.

Co prawda po 5 latach działania naszemu rynkowi
do dzieła National Association of Securities
Dealers jeszcze daleko, jednak wśród
debiutujących ostatnio pizzerii, pralni
i zakładów mechanicznych, reprezentacja
początkujących dot.comów nie ma się czego
wstydzić.
NewConnect do kategorii media klasyfikuje razem
36 spółek, z kolei grupę e-handel tworzy 12 firm.
Nie wszystkie jednak zajmują się prowadzeniem
serwisów informacyjnych lub usługowych.
Wybrane spółki internetowe to takie, które sto
procent, lub ogromną większość swoich
przychodów czerpią z internetu. W dodatku usługi,
które oferują, są dostępne głównie w sieci.
Dlatego w zestawieniu znajdzie się na przykład
spółka, która sprzedaje części do samochodów
wyłącznie przez stronę internetową, jednak nie
będzie tu miejsca dla agencji mediowej, której
jedną z wielu obszarów działalności jest
prowadzenie strony internetowej wyłącznie ofertą
swojej firmy. Struktura przychodów jest przy tym
dowolna. Nie ważne, czy spółka utrzymuje się
wyłącznie z reklam, czy ze sprzedaży.
Wśród wybranych, największym zyskiem
z działalności operacyjnej mogła pochwalić
się w ciągu dwóch pierwszych kwartałów
Comperia.pl, która prowadzi strony internetowe
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Nazwa spółki

AlejaSamochodowa.pl SA

EBIT
(narastająco od 1.01
do 30.06.2012 r.)

4 604,32 zł

A.pl Internet SA

-908 621,56 zł

Internetowy Dom Zdrowia S.A.

-131 079,92 zł

E-kiosk S.A.
Grupa Mennice Krajowe S.A.

248 200,00 zł
-178 829 zł

InBook S.A.

-156 640,59 zł

InPoint S.A.

-201 259,65 zł

Nemex SA

-512 660,23 zł

PowerPrice S.A.

-409 845,62 zł

SFD S.A.

68 159,59 zł

Advertigo S.A.

78 049,09 zł

ApacheQuest S.A.
Astro S.A.

-94 682,16 zł
-1 408 932,52 zł

Comperia.pl

969 792,21 zł

Fachowcy.pl

8 097,25 zł

Inwestycje.pl

442 000,00 zł

Concepto S.A.

-408 866,09 zł

Nowoczesna Firma SA

-

Reklamofon.pl

-151 650,00 zł

Stopklatka.pl

-210 729,58 zł

Tro Media S.A.

o tematyce finansowej, kredytowej i inwestycyjnej.
Od 1 stycznia do 30 czerwca narastająco
osiągnęła wskaźnik EBIT na poziomie prawie
970 tysięcy złotych. Spółka zwiększyła też
przychody i zysk netto, odpowiednio o 185
i 239 proc.
Liderem wśród zwiększenia dynamiki przychodów
(pomijając firmy, które opublikowały pełne wyniki
tylko za dwa pierwsze kwartały 2011 roku) okazała
się firma Fachowcy.pl S.A., która prowadzi portal
ogłoszeniowy. Firma poprawiła też strukturę
kosztów, dzięki czemu wynik finansowy okazał
się wyższy o 78 procent i zamknął się na poziomie
minus ośmiu tysięcy złotych.
Spółki (pomijając firmy, które opublikowały pełne
wyniki tylko za dwa pierwsze kwartały 2011 roku)
zwiększyły zyski w porównaniu z analogicznym
okresem średnio o 9 procent. Zwiększyły się też
przychody, o ponad 255 procent.
Problemem w ocenie wyników dot.comów
z NewConnect jest właściwie brak danych
historycznych. W wielu przypadkach spółki
udostępniają swoje półroczne raporty finansowe
po raz pierwszy, bowiem wcześniej nie były do
tego zobowiązane przez giełdę. W takim
przypadku można oceniać jedynie plany spółki,
które często nie mają nic wspólnego z realiami.

Spółki w minionym półroczu walczyły przede
wszystkim z zadyszką na rynku reklamy, jednak
ostatecznie większości udało się wyjść na plus.
Należy jednak podkreślić, że profil działalności
dot.comów jest bardzo różny. Niektóre firmy
walczyły na przykład w zmianach polityki
Google’a – gigant zamknął swój kanał
reklamowy dla AdWords dla firm sprzedających
produkty lecznicze.
W przypadku większości mamy też do
czynienia z ogromnym skupieniem wartości
spółki w aktywach niematerialnych, czyli
know-how, pracownikach lub licencjach. To
dodatkowy problem, bowiem ciężko je
rzetelnie wycenić.
Analiza spółek z NewConnect to więc zadanie
tylko dla ekspertów z tej branży. Spółki bardzo
często są zorientowane na nowe, zupełnie
nieprzewidywalne technologie, które trzeba
wcześniej dobrze poznać. Z drugiej strony
niektóre firmy odnotowują bardzo gwałtowne
wzrosty przychodów i wartości. Na początku
to warunek udanego biznesu, jednak nie
zawsze da się stwierdzić, czy ogromna zmiana
ceny nie jest tylko chwilowa. Istnienie rynku
NewConnect to jednak wielka szansa dla tej
branży. Oznacza ona bowiem możliwość
pozyskania tańszego kapitału na rozwój.

-26 393,55 zł

Źródło: Dane spółek
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Spółki internetowe na NewConnect. Przychody
Nazwa spółki

Branża

Przychody ze sprzedaży 01.01 - 30.06.2012r. narastająco

Przychody ze sprzedaży 01.01 - 30.06.2011r. narastająco

Zmiana

AlejaSamochodowa.pl SA

e-handel

1 133 552,78 zł

-

-

A.pl Internet SA

e-handel

2 365 951,59 zł

3 539 843,20 zł

-33%

Internetowy Dom Zdrowia S.A.

e-handel

4 018 336,10 zł

3 847 747,27 zł

4%

E-kiosk S.A.

e-handel

3 748 000,40 zł

3 980 000 zł

-6%

Grupa Mennice Krajowe S.A.

e-handel

17 702 773 zł

-

-

InBook S.A.

e-handel

1 960 579,18 zł

1 863 720,77 zł

5%

InPoint S.A.

e-handel

102 000,00 zł

53 221,86 zł

92%

Nemex SA

e-handel

1 263 178,87 zł

366 675,63 zł

244%

PowerPrice S.A.

e-handel

544 033,30 zł

17 357,60 zł

3034%*

SFD S.A.

e-handel

13 314 244,01 zł

8 735 650,89 zł

52%

Advertigo S.A.

media

1 886 961,35 zł

1 110 442,06 zł

70%

ApacheQuest S.A.

media

119 320,00 zł

-

-

Astro S.A.

media

1 711 276,73 zł

1 756 127,62 zł

-3%

Comperia.pl

media

3 169 125,61 zł

1 111 191,00 zł

185%

Fachowcy.pl

media

1 661 797,32 zł

310 112,20 zł

436%

Inwestycje.pl

media

5 435 000,00 zł

4 774 000,00 zł

14%

Concepto S.A.

media

1 216 420,69 zł

4 176,45 zł

29026%*

Nowoczesna Firma SA

media

-

-

-

Reklamofon.pl

media

1 092 250,00 zł

662 450,00 zł

65%

Stopklatka.pl

media

1 227 202,65 zł

2 204 846,46 zł

-44%

Tro Media S.A.

media

4 576 659,71 zł

6 274 640,36 zł

-27%

Źródło: Dane spółek * - spółka prowadzi działalność krócej lub z innych przyczyn wynik jest zniekształcony
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Spółki internetowe na NewConnect. Zyski
Nazwa spółki

Przychody ze sprzedaży 01.01 - 30.06.2012r. narastająco

Przychody ze sprzedaży 01.01 - 30.06.2011r. narastająco

Zmiana

-100 824,68 zł

-

-

-1 307 521,04 zł

-2 155 316,62 zł

39%

-172 354,79 zł

-96 779,25 zł

-78%

266 300,00 zł

-560 500,00 zł

-148%

-143 459 zł

-4 855 zł

-2855%

InBook S.A.

-125 413,49 zł

-211 836,55 zł

41%

InPoint S.A.

-170 286,89 zł

-245 165,46 zł

31%

Nemex SA

-513 313,48 zł

-397 916,02 zł

-29%

PowerPrice S.A.

-338 376,21 zł

-471 721,82 zł

28%

-27,66 zł

-170 498,59 zł

100%

41 796,04 zł

14 005,09 zł

198%

-94 489,28 zł

-

-

-1 445 770,54 zł

2 956 532,60 zł

-149%

Comperia.pl

900 867,74 zł

229 106,76 zł

293%

Fachowcy.pl

-8 050,07 zł

-37 172,09 zł

78%

Inwestycje.pl

365 000,00 zł

310 000,00 zł

18%

Concepto S.A.

-407 799,19 zł

-33 306,64 zł

-1124%

-

-

-

Reklamofon.pl

-184 780,00 zł

-53 630,00 zł

-245%

Stopklatka.pl

-217 101,50 zł

-428 520,60 zł

49%

1 111 265,94 zł

6 672 311,14 zł

-83%

AlejaSamochodowa.pl SA
A.pl Internet SA
Internetowy Dom Zdrowia S.A.
E-kiosk S.A.
Grupa Mennice Krajowe S.A.

SFD S.A.
Advertigo S.A.
ApacheQuest S.A.
Astro S.A.

Nowoczesna Firma SA

Tro Media S.A.
Źródło: Dane spółek
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Co będzie w drugiej
połowie roku?
Wzrost zysków spółek internetowych cieszy,
zwłaszcza ze względu na zastój na rynku reklamy.
W pierwszym półroczu 2012 roku wartość netto
całego rynku spadła wobec tego samego okresu
roku ubiegłego o 4,4 procent i wyniosła 3 miliardy
638 milionów złotych, wynika z raportu domu
mediowego Starlink. Wszystkie media solidarnie
traciły wpływy reklamowe. Najbardziej ucierpiała
prasa i reklama zewnętrzna, ale cięcia nie
ominęły też internetu (niemal 6 procent mniej).
Rynek reklamy online będzie jednak coraz
bardziej odczuwał skutki kryzysu
ekonomicznego. Strefie euro już nie na żarty
grozi recesja, w minionym kwartale gospodarka
się skurczyła, dlatego firmy w najbliższym czasie
będą ograniczać swoje budżety na reklamę.
Mimo to, trend zwiększania udziału reklamy
online w całym torcie powinien rosnąć, ponieważ
jest ona jeszcze stosunkowo tania oraz skuteczna.
A w pierwszej połowie 2011 internet odpowiadał
za 62,5 proc. wzrostu całego rynku reklamowego.
Które spółki będą zyskiwały najwięcej? Te, które
postawią na reklamę graficzną, która ma ponad
40 procent udziału w tej branży, wynika z danych
IAB. Warto też stawiać na nowoczesne formy, na
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przykład reklamę video. Wydatki na nią w 2011
roku zanotowały wzrost na poziomie 66 procent
rok do roku.
Czy druga połówka będzie więc lepsza?
Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna,
jednak perspektywy rozwoju reklamy online
sprawiają, że przyszłość rysuje się w całkiem
jasnych barwach. To też efekt sezonowości
reklamy internetowej w Polsce. Portale
internetowe najwięcej użytkowników goszczą
w drugim i czwartym kwartale. W pozostałych
internet musi konkurować z innymi sposobami
spędzania wolnego czasu. Statystyki jednak
pokazują, że świąteczny okres często generuje
nawet 30 procent przychodów z całego roku.

Na świecie źle się dzieje
Na koniec trzeba jeszcze wspomnieć
o najważniejszym wydarzeniu w branży
internetowej na świecie, czyli o debiucie
Facebooka. Co prawda IPO zakończyło się
sukcesem a w pierwszym dniu notowań papiery
spółki notowały kilkunastoprocentową zwyżkę,
jednak cała historia swój finał
najprawdopodobniej znajdzie w sądzie.
Okazało się bowiem, że Mark Zuckerberg w dniu
debiutu sprzedał akcje swojej firmy o łącznej

wartości 1,13 miliarda dolarów, podał brytyjski
Independent. Założycielowi Facebooka udało
się to zrobić dokładnie w momencie, kiedy
papiery spółki były warte najwięcej.
Dzięki tej operacji, Mark Zuckerberg zarobił
około 174 miliony dolarów. Wiadomość jeszcze
bardziej podgrzała kontrowersje wokół debiutu
spółki na NASDAQ. Inwestorzy wcześniej złożyli
zbiorowe pozwy przeciwko bankom Morgan
Stanley, JPMorgan Chase i Goldman Sachs,
który były gwarantami tej emisji. Zarzucają im,
że obniżyły perspektywy rozwoju firmy
i poinformowały o tym tylko największych
inwestorów.
Zuckerberg twierdzi, że zarzuty inwestorów są
bezpodstawne i kłamliwe. Podobną postawę
przyjmują banki, jednak Morgan Stanley obiecał
inwestorom, że wypłaci odszkodowania tym,
którzy nie byli poinformowani na czas o ryzyku
związanym z kupnem.
Amerykańska komisja papierów wartościowych
sprawdza teraz szczegóły transakcji Zuckerberga.
Akcje własnej spółki można sprzedawać, o ile nie
jest zapisane inaczej w prospekcie. Wątpliwości
jednak budzi wyjątkowe szczęście założyciela
Facebooka - papiery tej spółki dziś notują już
około 20 dolarów.
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Bartosz Wawryszuk
redaktor Interaktywnie.com

REAL TIME BIDDING - ZAAWANSOWANE
NARZĘDZIE, CZY REWOLUCJA?

W Stanach Zjednoczonych technologia Real Time Bidding funkcjonuje już od dwóch lat.
W tym roku szturmem wchodzi szturmem na rynki europejskie, w tym także do Polski.
Bardzo prawdopodobne jest, że RTB zmieni oblicze reklamy internetowej, choć na razie
opinie co do tego wpływu są podzielone. Dla jednych to już rewolucja, inni uważają,
że jest to po prostu ewolucja.
Z raportu opublikowanego niedawno przez
International Data Corporation (IDC) wynika, ze do
2015 r. spodziewany jest ogromny wzrost rynku
reklamy odsłonowej opartej na technologii RTB.
Wedle szacunków, za trzy lata przychody z reklam
emitowanych w sieci w takim modelu przekroczą
w USA i Europie Zachodniej pułap 6,5 miliarda
dolarów.
Co więcej, IDC prognozuje, że w ciągu
następnych czterech lat w Wielkiej Brytanii,
Niemczech i Francji nastąpi czterokrotny wzrost
wydatków na kampanie w tym modelu.
- Według danych z niedawno opublikowanego
paneuropejskiego raportu „European RTB Insight
Report, Spring 2012” wzrost liczby wyświetleń
reklamy temu samemu użytkownikowi internetu,
w oparciu o zakupy dokonane metodą RTB
mocno podnosi wskaźnik CTR. Najmocniej widać
to na rynkach Europy Zachodniej, następnie
w naszym regionie - w tej klasyfikacji
potraktowanym jako Eastern Europe & Germany
- mówi Marta Lech-Maciejewska, country
manager iBillboard. Dodaje, że najsłabiej na razie
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wypada pod tym względem Wielka Brytania
i Irlandia. - Wszędzie jednak korelacja ta jest
bardzo wyraźna. Nawet na Wyspach Brytyjskich
prawdopodobieństwo, że internauta wystawiony
na dwanaście ekspozycji danej reklamy kliknie
w nią, było sześć razy większe niż gdy był
wystawiony na trzy ekspozycje - podkreśla
Lech-Maciejewska.

Aukcje w oka mgnieniu
Zakupu reklamy online w modelu RTB (Real Time
Buying) najprościej rzecz ujmując polega na
kupowaniu odsłon reklamowych na aukcjach
w czasie rzeczywistym. Trzeba jednak zaznaczyć,
że nie są na nich wystawiane przez wydawców
najatrakcyjniejsze powierzchnie, które są
sprzedawane w tradycyjny, cennikowy sposób.
Na aukcje trafiają natomiast powierzchnie nie
kupione wcześniej przez reklamodawców.
- Wyjściowa cena takiej powierzchni jest niska.
Odsłony w modelu RTB oferowane są na świecie
przez kilka globalnych platform Ad Exchange,

między innymi Google-Double Click, OpenX
Market, AdBrite - mówi Jacek Pasławski, prezes
zarządu Novem Group.
Marketer uzyskuje dostęp do nich za pomocą
platformy Demand-Side Platform. Dzięki
komunikacji między platformami zakupowymi
(DSP), a platformami sprzedażowymi (SSP)
dochodzi do obrotu wirtualnymi powierzchniami
reklamowymi.
- DSP, w czasie rzeczywistym przetwarza miliardy
zapytań od SSP, czy chce podjąć się licytowania
danej powierzchni, która jest - w czasie
rzeczywistym - korelowana z użytkownikiem
aktualnie żądającym wyświetlenia strony z tą
powierzchnią reklamową - tłumaczy Kirill
Goroditskiy, account director AdPiliot.com.
Dane o powierzchni reklamowej i samym
użytkowniku są oceniane przez Bidder
- mechanizm analityczny, którego zadaniem jest
optymalizacja procesu zakupowego oraz kontrola
jakości pozyskiwanych użytkowników dla
reklamodawcy.

55

- Cały proces, w zależności od stopnia
skomplikowania nadanych Bidderowi założeń,
zajmuje od kilkunastu do kilkudziesięciu
milisekund. Real Time Bidding, czyli technologia
pozyskiwania powierzchni reklamowej
w internecie, daje więc możliwość
indywidualnego podejścia do odbiorcy przekazu
reklamowego i samej powierzchni reklamowej,
która ma pośredniczyć w komunikacji
produkt-konsument - podkreśla Kirill Goroditskiy.
Dzięki temu, że w czasie rzeczywistym można
przeanalizować dokładne dane o stronie, na której
znajduje się powierzchnia reklamowa i samym
odbiorcy komunikatu, powstają nieskończone
możliwości automatycznego definiowania
przekazu reklamowego. - Jedynym faktorem
ograniczającym, jest wyobraźnia marketera
- uważa Goroditskiy.
Sam proces rozliczania się za zakup powierzchni
oparty jest na licytacji. Koszt pozyskania
powierzchni definiuje rynek i popyt na
poszczególne formaty i profile użytkowników,
których poszukują reklamodawcy.
Model RTB można także porównać do giełdy.
- Platforma AdEx (kupna-sprzedaży powierzchni
reklamowej) staje się swego rodzaju giełdą, na
której zamiast akcjami, odbywa się obrót
powierzchnią reklamową - mówi Marta
Lech-Maciejewska.
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Mówiąc o reklamie w modelu RTB warto odnieść się do tradycyjnej
metody zakupu powierzchni, w której głównymi kryteriami grupy
docelowej oferowanej reklamodawcom była tematyka i treść strony,
odwiedzanej przez użytkowników. Ponadto trzeba było kupować
paczki po tysiąc odsłon licząc, że nasza reklama trafi do jak
największej liczby odbiorców.

Maciej Wyszyński
managing director CEE
sociomantic labs

W ekosystemie Real Time Bidding reklamodawca nabywa
indywidualną odsłonę, czyli konkretnego użytkownika w czasie
rzeczywistym. Wie do kogo kieruje reklamę i ile to dokładnie
kosztuje. Trafny przekaz reklamowy możliwy jest dzięki targetowaniu
odbiorców przy wykorzystaniu zebranych danych. Mogą to być dane
o indywidualnych zainteresowaniach, dane wskazujące intencję
zakupienia danego produktu (audience buying) jak nawet dane
demograficzne. Informacje te można uzyskać od różnych dostawców
danych, jednak precyzja przekazu zależy od algorytmu
analitycznego platformy DSP, która kalkuluje idealną stawkę na
poziomie użytkownika, uwzględniając dane o nim i stronie
internetowej, na której się on znajduje.

Cała aukcja odbywa się w momencie gdy na
stronę www, której powierzchnia reklamowa
sprzedawana jest poprzez platformę RTB,
wchodzi internauta. Właśnie o wyświetlenie
swojej reklamy temu odbiorcy walczą
reklamodawcy - oczywiście cały proces jest
całkowicie automatyczny i trwa ułamki sekundy.
- Przez to, że mini-aukcje, w których uczestnicy
rywalizują o pojedyncze odsłony dzieją się
w mgnieniu oka, unikalne traktowanie każdej

powierzchni oznacza, że odsłona przestaje być
anonimowa, a hurtowy zakup powierzchni
przechodzi do historii - uważa Marta Suchenek,
head of direct w domu mediowym Codemedia.

Koszty po stronie zalet
Partnerami platform RTB z jednej strony są
wydawcy, którzy wystawiają powierzchnię
reklamową na sprzedaż, ustalając minimalną za
nią stawkę. Z drugiej strony - reklamodawcy:
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domy mediowe, marketerzy oraz firmy dowolnej
wielkości (nawet całkiem małe), którzy z kolei
proponują maksymalną stawkę za wyświetlenie
określonej kreacji reklamowej. W chwili, kiedy
użytkownik wchodzi na daną stronę, gdzie jest
wolne miejsce reklamowe, które zostało
wystawione na giełdzie - odbywa się aukcja.
System platformy RTB automatycznie wybiera
tego reklamodawcę, który chce zapłacić
najwyższą cenę za wyświetlenie reklamy,
a użytkownikowi wyświetla się kreacja tego
reklamodawcy.
- Rezultatem jest pozytywny wpływ RTB na
zwrot z inwestycji, czyli tzw. ROI (return on
investment). Wydawcy poprawiają swoją
zyskowność dzięki sprzedaży swoich zasobów,
które normalnie pozostałyby niewykorzystane.
Dzięki temu, że automatyzacja sprzedaży obniża
koszty, nawet stosunkowo niższa cena sprzedaży,
i tak jest czystym zyskiem - twierdzi Marta
Lech-Maciejewska. Jej zdaniem dzięki
precyzyjnemu dotarciu do pożądanych grup
docelowych, korzystanie z modelu RTB
i audience targeting/audience buying zwiększa
efektywność kampanii. A to przekłada się na
zwrot z wydatków reklamowych (wskaźnik
ROAS - return on advertising spending).
- W ten sposób rośnie ROI domów mediowych
i marketerów - dodaje Lech-Maciejewska.

Jacek Pasławski
prezes zarządu
Novem Group

Warto pamiętać, że RTB to nie jest „Allegro dla reklamodawców”.
Kampanie w modelu aukcyjnym bardziej przypominają te
w wyszukiwarce, wymagają ciągłej analizy, optymalizacji i czujności
na działania konkurentów. To narzędzie do prowadzenia działań
permanentnych skierowanych do precyzyjnie określonej grupy
docelowej. To narzędzie, które nie służy do spektakularnych
kampanii wizerunkowych, ale ma przynosić określony zwrot
z inwestycji w każde zakupione tysiąc odsłon. Jako sposób na ciągłe
podążanie za konsumentem, wymaga wiedzy o nim, analizy jego
poczynań, budowania doświadczeń i ciągłej optymalizacji sposobu
działania.
Najłatwiej przyjdzie zaprzyjaźnienie się z tym modelem zakupu
marketerom, którzy mieli wcześniej do czynienia z performance
marketingiem. RTB jako nowe narzędzie daje dodatkowe możliwości
i doskonale wpisuje się w trend budowania precyzyjnych modeli
kosztowych pozyskiwania klientów w sieci.

Tym, co stanowi największą przewagę technologii RTB, jest
targetowanie behawioralne. Dzięki temu, że mamy możliwość
przetworzenia takich danych, jesteśmy w stanie decydować, kiedy
dany użytkownik spełni warunki bycia w targecie reklamodawcy.
W przypadku targetownia behawioralnego, największym problemem
jest pozyskanie danych o użytkownikach i posegregowaniu ich
w oddające rzeczywiste potrzeby grupy. Warunkiem skutecznego
prowadzenia takich działań marketingowych jest odpowiednio
rozwinięte zaplecze technologiczne i oczywiście jakościowe źródła
danych o użytkownikach.

Kirill Goroditskiy
account director
AdPiliot.com
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- Zalety kupowania w modelu RTB to przede
wszystkim znacznie większa skuteczność
reklamy i precyzyjna alokacja budżetu, co
przekłada się na realne zyski zarówno dla
reklamodawców jak i wydawców, oferujących
przestrzeń na swoich stronach www. Kolejne
plusy to spersonalizowane kreacje oraz
błyskawiczny dostęp do globalnego zasięgu
- uzupełnia - uzupełnia Maciej Wyszyński,
managing director CEE w sociomantic labs.
Kolejny atut RTB wynika z tego, że w tym modelu
pod uwagę brany jest pojedynczy rzeczywisty
użytkownik, jego cechy, cena i jakość, a nie
uśredniona statystycznie masa.
- Dzięki zastosowaniu modelowania
ekonometrycznego, RTB segmentuje
użytkowników, określa ich jakość i wartość
sprzedażową. Reklamodawca może więc z góry
ustalić cenę, za którą może efektywnie pozyskać
kontakt do każdego z nich - tłumaczy Marta
Suchenek.
Przykładowo wystawia niższą cenę na aukcji za
tego internautę, który wykazał przelotne
zainteresowanie jego produktem i więcej za tego,
który już próbował dokonać zakupu.
- Przy takiej wiedzy o konsumencie możliwe jest
automatyczne dostosowanie komunikacji do jego
preferencji i wyświetlenie konkretnemu
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W Polsce rynek RTB dopiero raczkuje, ale wydaje się, że właśnie
osiąga swój moment zapłonowy. Elastyczność platform RTB pozwala
domom mediowym, marketerom i firmom na znaczące zwiększenie
efektywności zarządzania kampaniami reklamowymi.
Zwiększenie efektywności jest zresztą w tym przypadku tak samo
istotne z punktu widzenia wydawców. A poza wyższą efektywnością
sprzedaży powierzchni reklamowej wydawcy zyskują również
możliwość dotarcia do nowych reklamodawców, co wprost przekłada
się na wzrost ich przychodów i zysków.

Marta Lech-Maciejewska
country manager
iBillboard

Reklamodawcy z kolei zyskują możliwość odszukania swoich grup
docelowych, co jest niezwykle istotne w czasach coraz większej
fragmentaryzacji audytorium. Nie bez znaczenia są również inne
korzyści: m.in. możliwość szybkiego zakupu powierzchni, czy
ustalania na bieżąco ceny, którą reklamodawca jest skłonny zapłacić
za dotarcie do internauty o założonej charakterystyce.

konsumentowi personalizowanej komunikacji, na
podstawie jego zachowań na stronie albo
rekomendacji produktów, które obejrzał
w sklepie internetowym - dodaje Suchenek.

Rewolucja czy ewolucja?
Ocena przedstawicieli branży co do tego
jak model RTB wpłynie na rynek reklamy
internetowej nie jest jednoznaczna. Nie
brakuje takich, którzy w upowszechnieniu
się tej metody widzą znaczący przełom.

- RTB rewolucjonizuje rynek reklamy w ogóle,
globalnie, nie tylko w Polsce. Z RTB związane jest
pojęcie „audience buying”, czyli kupowanie
dotarcia z komunikatem reklamowym do
konkretnego internauty. Do tej pory tradycyjnym
podejściem w marketingu online było kupowanie
powierzchni reklamowej (pogrupowanej np. na
kategorie). Dziś ważniejsze jest dotarcie do
danego użytkownika, o określonym profilu, bez
względu na to gdzie w internecie w danym
momencie przebywa. I technologia RTB to
umożliwia - ocenia Marta Lech-Maciejewska.
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Podkreśla, że dzięki temu obserwujemy już dziś
na rynkach zachodnich renesans reklamy
displayowej. - Kolejnym krokiem będzie zakup
odsłon zoptymalizowanych pod konkretny
produkt. Automatyczne systemy do sprzedaży
powierzchni reklamowej już dziś tak optymalizują
wyświetlanie reklam - analizując wiele czynników
jednocześnie - tak aby kampania osiągnęła jak
najlepszy rezultat, czyli dotarła do grupy
najbardziej zainteresowanej produktem
niezależnie kim jest ta grupa odbiorców oraz jakie
strony odwiedza - wyjaśnia country manager
iBillboard.
Podobne stanowisko zajmuje Maciej Wyszyński
z sociomantic labs, który sądzi, że polski rynek
podąży za Zachodem
- Model Real Time Bidding zdążył już
zrewolucjonizować rynek amerykański. Od 2011
do 2015 r. oczekiwana roczna stopa wzrostu dla
wydatków na RTB kształtuje się na poziomie
70,5 proc. w USA i 113,5 proc. w Europie
- Maciej Wyszyński przytacza dane
ubiegłorocznej publikacji IDC - „U.S. and Western
Europe Real Time Bidding 2011-2015 Forecast”.
- Dynamiczną ekspansję RTB doskonale widać
obecnie w Europie Zachodniej - w Niemczech,
Francji i krajach Beneluxu. Aktualnie ekosystem
zdobył już zaufanie ważnych reklamodawców
na rynku CEE i umacnia swoją pozycję
w Polsce - dodaje.
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Marta Suchenek
head of direct
Codemedia SA

Metoda RTB wyrosła z potrzeb rynku e-commerce - konieczności
segmentacji sprzedażowej użytkownika sklepów online, emisji
personalizowanej kreacji z rekomendacją produktów bądź
dodatkowych benefitów. Jest więc bardzo istotna dla tego segmentu
klientów. Dzięki silnikom ekonometryczno-statystycznym
i automatycznej optymalizacji emisji jest też niezwykle efektywna we
wszelkich działaniach leadowo-sprzedażowych, a więc na szeroko
rozumianym rynku usług finansowych. RTB to także budowanie
profili behawioralnych oparte nie na intuicji czy predykcji, a na
rzeczywistych parametrach określanych w trakcie optymalizacji
- de facto leży więc potencjalnie w obszarze zainteresowań każdego
reklamodawcy.

Nie brak jednak i takich, którzy inaczej
postrzegają potencjał tkwiący w RTB.
- Biorąc pod uwagę tempo rozwoju
technologicznego, którego jesteśmy świadkami,
nazwałbym to ewolucją. Oczywiście, rynek jest
już w posiadaniu samej technologii i doskonale
wie, jak można ją wykorzystać, jednak
największym problemem ciągle pozostaje
hermetyczność największych dostawców
powierzchni reklamowych na polskim rynku. Nie
są oni zdolni do szybkiego wdrożenia tych metod
sprzedażowych do swoich sieci - uważa Kirill
Goroditskiy. Zaznacza, że wpływ na popularność
metody ma także kalkulacja biznesowa, ponieważ
zdecydowanie większy przychód można
generować sprzedając powierzchnię według
cennika. - Sytuacja jednak poprawia się

z miesiąca na miesiąc i sądzę, że już za dwa lata
największe portale w Polsce wdrożą RTB dla
90 procent wszystkich powierzchni którymi
dysponują - prognozuje.
Tezie o rewolucyjnym charakterze modelu RTB
nie przyklaskuje także Jacek Pasławski z Novem
Group. - RTB to nie rewolucja. To kolejne
narzędzie, bardzo ciekawe i zarazem
wymagające. Na razie w Polsce platform DSP
dysponujących dostępem do możliwości zakupu
powierzchni w platformach Ad Exchange jest
niewiele. A gdy wziąć pod uwagę te podmioty,
które mają dostęp do atrakcyjnych z punktu
widzenia marketera danych o użytkownikach
- lista skróci się do naprawdę niewielu firm. RTB,
dziś w Polsce wykorzystywane jest głównie do
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zakupu kampanii retargetowanych. W tym
sprawdza się naprawdę doskonale - przekonuje
Pasławski.

Będzie boom
RTB nie jest jeszcze tak znanym hasłem na
polskim rynku jak w Stanach Zjednoczonych,
gdzie wszystko zaczęło się w 2010 r. Jednak jego
popularność rośnie, wraz z nieustannym
wzrostem ogólnych wydatków na reklamę
w sieci.
- Najprawdopodobniej trend ten nie zmieni się
w najbliższych latach. Formaty display to nadal
największy kawałek tortu w wydatkach na
reklamę online i choć ostatnio zanotowały spadek
na rzecz SEM, mają szansę przeżyć odrodzenie
dzięki nowej technologii, stosowanej w kreacjach
bannerowych na potrzeby RTB - prognozuje
Maciej Wyszyński.
Kirill Goroditskiy z AdPiliot.com jest już gotów
obwieszczać boom RTB w Polsce. - Od początku
2012 roku, w niedużych odstępach czasowych
na rynek weszło dwóch graczy zagranicznych,
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a w kwietniu 2012 swoje działania rozpoczęła
nasza agencja. Również domy mediowe
wprowadzają RTB do swoich ofert - uzasadnia.
Inaczej sytuację ocenia natomiast Marta
Suchenek z Codemedia. - RTB staje się obecnie
coraz bardziej popularne, ale w większości jest
traktowane jako zaawansowana forma
retargetingu, czyli bazuje na prostej segmentacji
użytkownika, który odwiedza serwis klienta.
Najnowocześniejsze platformy DSP oferują
natomiast dużo więcej możliwości - zwłaszcza
budowę dedykowanych profili behawioralnych
i - dzięki zaawansowanym algorytmom
- poszukiwanie użytkownika, który znajduje się
w grupie celowej, ale nie miał jeszcze kontaktu
ani ze stroną, ani z kampanią - mówi.
Model RTB świetnie sprawdza się szczególnie
w przestrzeni e-commerce. W opinii ekspertów
jest cennym rozwiązaniem dla sklepów online
w branży retail & shopping, elektronicznej,
turystyce, telekomunikacji i nie tylko.
- Częste transakcje i zadowoleni klienci są
niezbędne do osiągnięcia sukcesu w przypadku

każdego sklepu internetowego. Tymczasem
kreacje reklamowe w RTB są szyte na miarę
oraz odpowiadają na potrzeby konsumentów.
Wyświetlenie spersonalizowanego banneru
w właściwym czasie, odpowiedniemu
użytkownikowi motywuje go do odwiedzenia
sklepu oraz do zapoznania się z asortymentem,
a to skutkuje zakupieniem produktu. Na końcu
całego procesu zadowolenie osiąga zarówno
sprzedawca, jak i konsument - przekonuje
Maciej Wyszyński.
Specjaliści twierdzą, że model zakupu
powierzchni reklamowej oparty o technologię
RTB pozwala na przeprowadzenie każdej
kampanii promocyjnej. Mechanizmy analityczne
zoptymalizują koszt zakupu przy
niestargetowanych kampaniach zasięgowych,
a te odpowiadające za pozyskiwanie konkretnej
grupy odbiorców i utrzymywania relacji
z konsumentem, który już zapoznał się z ofertą
reklamodawcy, zrealizują kampanie skupione na
wynikach sprzedażowych. - Wszystko zależy od
możliwości technologicznych agencji RTB
i dostępu do danych o użytkownikach
- podsumowuje Kirill Goroditskiy.
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redaktor Interaktywnie.com

TRENDY W REKLAMIE ONLINE.
W KOŃCU MAMY "ROK MOBILE"

Poprzedni rok przez wielu nazywany był rokiem mobile. Trochę na wyrost. Smartfony
i tablety nie zdołały przebić się do szerszej publiczności. Ale w tym roku może być inaczej.
Duże firmy coraz chętniej sięgają do mobile, bo choć nie ma w nim jeszcze zbyt wielu
zysków, to potencjał jest ogromny.
Pisząc w ubiegłym roku choćby o QR kodach
pojawiały się głosy, że to wciąż ciekawostka,
trend, ale niewiele znaczący. Raczej dodatek, niż
narzędzie, które mogłoby być osią całej kampanii.
W tym roku, zdaje się, marketerzy znaleźli inny
sposób na zaistnienie w urządzeniach mobilnych
Polaków. Powstają aplikacje, a na reklamę
mobilną przeznacza się coraz większe kwoty
pieniędzy.
Przede wszystkim dlatego, że coraz chętniej
korzystamy z internetu mobilnego, a za jego
pomocą wykonujemy czynności do tej pory
zarezerwowane prawie w całości dla komputerów
stacjonarnych i laptopów. 68 procent badanych
użytkowników smartfonów, używa ich do czytania
e-maili - wynika z raportu Mobilny konsument
w świecie mobilnego internetu - przygotowanego
przez Interaktywny Instytut Badań Rynkowych.
62 procent przegląda na nich serwisy
społecznościowe oraz korzysta z nawigacji GPS.
Na dalszych pozycjach w zestawieniu, znajdują
się wysyłanie e-maili oraz pobieranie aplikacji na
telefon (po 58 procent), następnie czytanie gazet
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(50 procent) i słuchanie muzyki - robi to 47
procent ankietowanych.
W czerwcu 2012 roku, jedna na siedemnaście
stron internetowych we wschodniej części
starego kontynentu została otwarta na
urządzeniu mobilnym. Najpopularniejszymi
urządzeniami przenośnymi, wykorzystywanymi
przez mieszkańców Europy
Środkowo-Wschodniej do surfowania w sieci,
są produkty Apple. 40 procent mobilnych
odsłon, zostało wykonanych na sprzęcie
z nadgryzionym jabłkiem - przedstawia raport
Gemius, z wynikami na czerwiec 2012.
W regionie z trendu wyłamują się tylko Ukraina
i Białoruś, tam najczęściej wykorzystywane do
tego celu są telefony marki Nokia.
Na kolejnych miejscach znajdują się marki
HTC oraz Sony Ericsson. Urządzenia HTC
najczęściej używane są do przeglądania
internetu na Słowacji (13,2 procent), a Sony
Ericsson w Polsce (13,4 procent ogółu
odsłon).

Aż połowa firm używa kodów QR by
zainteresować sobą odbiorcę - udowadnia
lipcowa ankieta przeprowadzona przez
Econsultancy. Są one bardziej popularne od
między innymi tworzonych aplikacji (35 procent),
mobilnych reklam oraz maili reklamowych (po
29 procent) czy promocji przy pomocy SMS
(26 procent).
Najsłabiej w rankingu wypada marketing oparty
na geolokalizacji, działaniach poprzez MMS
i wykorzystywaniu dopiero raczkującego systemu
NFC. Wyniki dotyczące agencji reklamowych są
odmienne. Głównym źródłem zainteresowania ich
klientów są aplikacje (54 procent). Drugie miejsce
zajmują QR kody z 49 procentami. Następne są
mobilna poczta reklamowa (38 procent) oraz
wiadomości tekstowe (36 procent) Ostatnie
miejsca, podobnie jak w przypadku firm zajmują
geolokalizacja, wiadomości MMS oraz NFC.
W porównaniu z rokiem poprzednim, wzrosła
popularność QR kodów, jako narzędzia
promocyjnego. Obecnie używa ich 47 procent

63

przepytanych przez Multichannel Merchant
specjalistów, o 8 procent więcej niż
w analogicznym okresie 2011 roku.

a 40 procent do komputerowych. Respondenci
z agencji w 35 procentach preferują reklamy
mobilne, a w 33 procent tradycyjne online.

Raport Econsultancy odpowiada również na
pytanie, który z typów mobilnych reklam jest
obecnie najpopularniejszy. 35 procent
ankietowanych wskazało mobile search
marketing, a 29 procent powiadomienia push.

Badania Econsultancy oparte są o ankietę
internetową przeprowadzoną pomiędzy
kwietniem a majem 2012 roku. Wzięło w niej
udział 669 respondentów.

Agencje również wskazują mobile search
marketing jako metodę najczęściej zamawianą
przez ich klientów. Skłania się w jej stronę
42 procent z nich. O jeden punkt procentowy
wyprzedza on kiedyś najbardziej popularną
metodę - bannery reklamowe.
Gwałtownie zwiększenie popytu na reklamy
search marketingu przekłada się na liczbę
zainwestowanych w niego pieniądze.
W porównaniu z drugim kwartałem zeszłego
roku, nakłady wzrosły o 333 procent i stanową
14 procent całego budżetu na marketing
w Stanach Zjednoczonych.
Ankieta nie wyjaśniła jednak dokładnie, jak rynek
marketingu mobilnego wytrzymuje konkurencję
reklam w "tradycyjnym" internecie. 33 procent
ankietowanych przedstawicieli firm deklaruje
większe przywiązanie do reklam mobilnych,
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W co zainwestują
marketerzy?
Zdanie, że rok 2012 w końcu jest rokiem mobile,
podziela wiele osób z branży. Wśród ankiety, którą
rozesłaliśmy do członków IAB Polska, przeważają
odpowiedzi wskazujące właśnie marketing
mobilny jako wiodący kanał komunikacji.
Zdaniem ankietowanych to właśnie w ten
segment warto inwestować reklamowe budżety.
- Nadal rośnie znaczenie SEM-u, w tym również
na mobile, w ramach którego coraz bardziej
popularne robią się tablety - mówi Anna Jędryka,
manager do spraw marketingu w Aviva.
- Reklamy displayowe (szczególnie zwykłe:
bilboard, dbl), szczególnie kupowane w CPM
generują bardzo wysokie koszty konwersji na
sprzedaż i z tego powodu używane są przez nas
coraz rzadziej.

Anna Jędryka zapowiada, że trend ten utrzyma
się dłużej i w kolejnych miesiącach możemy
spodziewać się wzrostów wydatków na te
właśnie sektory: SEM, mobile.
Jak dodaje Paweł Lenarczyk, specjalista do spraw
marketingu w IKEA, jednym z wiodących
trendów minionego półrocza jest z pewnością
audience targeting. To metoda kupowania
reklamy nie na konkretnych witrynach
internetowych, co skupianie się na zakupie
konkretnej widowni.
- Najważniejszym trendem w pierwszym półroczu
2012 jest audience targeting i pojawienie sie tego
modelu coraz częściej w strukturze wydatków
mediowych. Model ten zdecydowanie zachwieje
równowagą dotyczącą modeli zakupowych
i zmieni zasady dotyczące planowania obecności
marek w kanałach cyfrowych - mówi.
- Precyzyjne dotarcie do potencjalnych klientów
marki, kupowanie użytkowników a nie
powierzchni reklamowej zdecydowanie zmieni
jakość reklam i ich docelowe postrzeganie przez
użytkowników. Lepiej dopasowana reklama po
pierwsze nie irytuje użytkowników, a po drugie
znacznie zwiększa intencje zakupowe.
Ale żniwa zbiera nie tylko mobile marketing,
dobrze radzi sobie reklama w wyszukiwarkach,
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jak również formy reklamowe towarzyszące
filmom wideo w internecie.
- Zdecydowanie formaty wideo, pre rolle, oraz
angażujące formy reklamowe/ rich mediowe,
wykorzystujące formaty wideo. Oczywiście
wszystko ładnie opakowane, i bez wpływu na
treści oglądane przez użytkowników.
Umieszczone tak, by nie przeszkadzały
treściom, a jedynie je dopełniały w interaktywne,
angażujące formy reklamowe - dodaje.

Wciąż silne społeczności
Wciąż ważnym trendem będzie reklama
w mediach społecznościowych. Już nie tylko
Facebook, ale również szybko rosnący Pinterest.
Pinterest dogania Facebooka, jeśli chodzi
o liczbę obserwowanych firm i marek. Jak
wynika bowiem z badań comScore, Shop.org
i Partnering Group, które zostały opublikowane
w maju tego roku, użytkownik Pinterest
obserwuje średnio 9,3 stron firmowych,
podczas gdy na Facebooku liczba ta
wynosi 6,9.
Z kolei z sondażu Steelhouse wynika, że 59
procent użytkowników Pinterest kupiło produkt
pod wpływem reklamy w serwisie. W przypadku
Facebooka odsetek ten wyniósł 33 procent.
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- Dla 43 procent badanych aktywności
w serwisach są powiązane z markami, co przy
podstawowej funkcji mediów społecznościowych
(kontakt ze znajomymi) jest wynikiem wręcz
rewelacyjnym - pisze Anna Robotycka
z FaceAddicted w raporcie IAB Polska na
temat zaufania w mediach społecznościowych.
Według aż 83 procent badanych, marki powinny
się skupiać na treściach produktowych,
a 76 procent badanych twierdzi, że oczekuje
kontentu rozrywkowego. Połowa badanych
oczekuje, że marki będą organizować
w serwisach konkursy.
Warto wspomnieć również o Google+. W sierpniu
ubiegłego roku, kiedy pojawił się w sieci, notował
niewiele ponad 180 tysięcy real users. Wynik ten
utrzymał dość krótko. Już we wrześniu liczba ta
była dziesięciokrotnie wyższa. Od tamtej pory
Google+ rośnie, choć nie obyło się bez małych
spadków.
Mowa tu przede wszystkim o okresie między
styczniem a lutym tego roku, kiedy Google+
wyhamowało. Liczba realnych użytkowników - jak
podaje Megapanel PBI/Gemius - spadła o około
300 tysięcy. Biorąc pod uwagę dotychczasowe,
dość spektakularne wzrosty serwisu, spadek ten
jest całkiem spory. Duża część ruchu w G+
pochodzi z wyników wyszukiwania Google.

Społecznościowa witryna giganta jest jedną
z najszybciej rosnących na świecie. Jednak
w porównaniu do Facebooka wypada bardzo
blado. Dlatego wciąż większość reklamowych
budżetów będzie trafiać do serwisu Zuckerberga.
- Na pewno główny nacisk na media
społecznościowe ! Facebook będzie królował przy
ograniczonych budżetach, fora, blogi. Firmy boją
się kryzysu i mniej będą inwestować w reklamy
w display w moim przekonaniu - mówi Robert
Kurowski, specjalista do spraw e-marketingu
i wsparcia sprzedaży w Marley Polska.
Do końca roku wyjaśni się również, jak będzie
wyglądał Facebook po swoim giełdowym
debiucie. Mimo liczącej ponad 900 milionów
użytkowników społeczności Facebooka oraz
obrotu rzędu 3,7 miliardów dolarów, Zuckerberg
i dyrektor operacyjna serwisu Sheryl Sandberg,
najgorsze mają jeszcze przed sobą: muszą
najpierw udowodnić, że po IPO Facebook
pozostanie czymś więcej niż tylko modą,
która przeminie.
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Rafał Sobiczewski
dyrektor sprzedaży Gemius

TV, PRASA I RADIO - NADCHODZI
ONLINE?

Przywykliśmy już do głosów przepowiadających koniec mediów tradycyjnych. Postępująca digitalizacja
sprawiła, że systematycznie na znaczeniu zyskują nowoczesne kanały komunikacji. Wraz z rozwojem
możliwości dostępu do internetu wzrasta także zaangażowanie wydawców w aktywności w sieci.
Zaczynające od niewielkich stron internetowych czołowe wydawnictwa przekształciły się w duże
platformy informacyjne, a stacje radiowe i telewizyjne z sukcesem docierają do kolejnych grup docelowych.

Jak zatem radzą sobie
online’owe odpowiedniki
mediów tradycyjnych?
Firma Gemius przygotowała analizę wybranych
witryn internetowych, będących odpowiednikami
popularnych kanałów telewizyjnych, wiodących
stacji radiowych i najbardziej poczytnych tytułów
prasowych. Poddane analizie media
wyselekcjonowane zostały na podstawie
wyników oglądalności, słuchalności i czytelnictwa
w offline. W niniejszym opracowaniu serwisy
stacji telewizyjnych zostały zgrupowane
w agregat o nazwie telewizja. Podobnie
postępowano w przypadku radia (radio) i prasy
(Dzienniki i tygodniki). Przyjęty horyzont czasowy
to pierwsze półrocze 2012. Uzyskane dane
dotyczą najatrakcyjniejszej marketingowo grupy
wiekowej 16-49.

Czas na telewizję w sieci?
Strony internetowe głównych pod względem
oglądalności w offline graczy rynku telewizyjnego
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Tabela 1.

Użytkownicy i uruchomione aplikacje (grupa celowa 16-49)

Węzeł
Telewizja

01.2012

02.2012

03.2012

04.2012

05.2012

06.2012

4 694 021

4 688 702

5 511 320

5 375 610

5 264 193

5 181 054

Źródło: Gemius SA, Megapanel PBI/Gemius, dane zagregowane za okres 01.01.2012-30.06.2012 dla tvp.pl, Grupa TVN, Grupa TVP-tvp.info,
Grupa Ipla-ipla.tv, Grupa Ipla-Ipla

(TVP, Grupa TVN, Polsat/Ipla, TVN24, TVP INFO)
odwiedza średnio miesięcznie nieco ponad 5 mln
internautów w grupie wiekowej 16-49. Biorąc pod
uwagę fakt, że łączna liczba użytkowników sieci
oscyluje w granicach 20 mln – wynik na
poziomie 25% należy uznać za niezbyt wysoki.
Na taki wynik wpływ ma zarówno poziom
penetracji internetu w Polsce, który wynosi
obecnie 55%, jak i aspekt techniczny. Chęć
obejrzenia materiałów video w sieci wiąże się
bowiem z koniecznością posiadania wysokiej
jakości łącza internetowego znacznie bardziej
powszechnego w dużych miastach. Dlatego,
najdynamiczniej wzrastającą liczebnie grupą

widzów są mieszkańcy dużych aglomeracji (ich
odsetek zwiększył się w czerwcu 2012 roku do
27,05%).
Liczba internautów zainteresowanych online’ową
formą przekazu treści telewizyjnych
systematycznie rośnie. Na początku 2012 roku
grono użytkowników powyższej grupy serwisów
liczyło 4,7 mln, by w czerwcu osiągnąć prawie 5,2
mln, co oznacza wzrost o 11% w ciągu 6 miesięcy.
Na przeszkodzie nie stanęły nawet tak
niesprzyjające dla oglądalności czynniki jak:
koniec wiosennej ramówki, zawężona oferta
programowa w czasie wakacji czy okres
urlopowy.
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Podobne tendencje obserwujemy w przypadku
danych dotyczących czasu, jaki internauci
spędzili na tych serwisach.

Tylko w czerwcu 2012 na analizowanych
witrynach było 23% więcej przedstawicielek płci
pięknej niż mężczyzn. Widać wyraźne różnice
w konsumpcji poszczególnych treści przez każdą

Tabela 2.

Średni czas na użytkownika [godz:min:s] - (grupa celowa 16-49)

Węzeł
Telewizja

01.2012

02.2012

03.2012

04.2012

05.2012

06.2012

04:56:09

05:12:55

06:33:19

06:19:24

06:21:01

03:59:32

Źródło: Gemius SA, Megapanel PBI/Gemius, dane zagregowane za okres 01.01.2012-30.06.2012 dla tvp.pl, Grupa TVN, Grupa TVP-tvp.info,
Grupa Ipla-ipla.tv, Grupa Ipla-Ipla

Marzec, kwiecień i maj to miesiące, w których
użytkownicy sieci w grupie wiekowej 16-49 lat
spędzali najwięcej czasu śledząc „telewizję w
internecie”. Szczyt oglądalności przypadł na
marzec, średni czas spędzony na konsumpcji
treści na stronach zgrupowanych w węźle
Telewizja wyniósł 6 godz. 33 min i 19 s.
Śledzeniem treści telewizyjnych za pomocą
internetu – w badanej grupie– zdecydowanie
bardziej zainteresowane są kobiety.

z płci. O ile panie poświęcają zdecydowanie
więcej czasu na typową rozrywkę, to panowie są
bardziej zaangażowani w śledzenie treści
o charakterze informacyjnym i publicystycznym.

Co słychać w radio online?
Jak w świecie wirtualnym odnajdują się
rozgłośnie radiowe? Pod lupę wzięto strony
internetowe wiodących w Polsce – pod

Tabela 3.
Grupa celowa
dla węzła
Telewizja

Użytkownicy i uruchomione aplikacje
01.2012

02.2012

03.2012

04.2012

05.2012

06.2012

Kobiety,
wiek =16-49

2 590 859

2 630 368

3 038 191

3 053 963

3 014 839

2 929 841

Mężczyźni,
wiek =16-49

2 103 161

2 058 334

2 473 129

2 321 647

2 249 354

2 251 212

względem słuchalności w offline - rozgłośni
radiowych: eska.pl, polskieradio.pl, Grupa
Interia.pl-rmfon.pl, radiozet.pl oraz Grupa
Murator-fabrykamuzy.pl.
W pierwszym półroczu 2012 roku liczba
użytkowników słuchających rozgłośni radiowych
za pośrednictwem sieci utrzymywała się na
stałym poziomie. W czerwcu 2012 roku łączna
oglądalność wybranych witryn radiowych
wyniosła prawie 3 mln internautów w grupie
wiekowej 16-49, co daje zasięg na poziomie
20%. Co ciekawe, liczba odwiedzających strony
internetowe wybranych do analizy rozgłośni
radiowych jest mniejsza niż fanów TV online.
O ile największą wartością dodaną dla telewizji
w sieci jest możliwość obejrzenia materiału
w dowolnym miejscu i czasie, o tyle w przypadku
online’owych wersji stacji radiowych zmienia się
sam sposób dystrybucji treści – materiały
transmitowane są strumieniowo. Póki co radio
nie wykorzystuje pełnego potencjału jaki niesie
internet – a więc możliwość przekazu
nielinearnego, w którym to użytkownicy mają
realny wpływ na to co się dzieje na antenie.

Źródło: Gemius SA, Megapanel PBI/Gemius, dane zagregowane za okres 01.01.2012-30.06.2012 dla tvp.pl, Grupa TVN, Grupa TVP-tvp.info,
Grupa Ipla-ipla.tv, Grupa Ipla-Ipla
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Tabela 4.

Użytkownicy (grupa celowa 16-49)

Węzeł
Radio

01.2012

02.2012

03.2012

04.2012

05.2012

06.2012

2 759 506

2 717 103

2 570 884

2 637 560

2 580 338

2 793 294

Źródło: Gemius SA, Megapanel PBI/Gemius, dane zagregowane za okres 01.01.2012-30.06.2012 dla eska.pl, polskieradio.pl, Grupa
Interia.pl-rmfon.pl, radiozet.pl oraz Grupa Murator-fabrykamuzy.pl

Tabela 5.
Grupa celowa
dla węzła
Radio

Użytkownicy i uruchomione aplikacje
01.2012

02.2012

03.2012

04.2012

05.2012

06.2012

Kobiety,
wiek =16-49

1 419 568

1 460 890

1 297 055

1 431 734

1 463 472

1 524 262

Mężczyźni,
wiek =16-49

1 339 938

1 256 213

1 273 829

1 205 826

1 116 866

1 269 032

Źródło: Gemius SA, Megapanel PBI/Gemius, dane zagregowane za okres 01.01.2012-30.06.2012 dla eska.pl, polskieradio.pl, Grupa
Interia.pl-rmfon.pl, radiozet.pl oraz Grupa Murator-fabrykamuzy.pl

Tabela 6.

Średni czas na użytkownika [godz:min:s] - (grupa celowa 16-49)

Węzeł
Radio

01.2012

02.2012

03.2012

04.2012

05.2012

06.2012

08:04:39

08:52:25

09:10:18

07:43:31

06:50:51

05:48:53

Źródło: Gemius SA, Megapanel PBI/Gemius, dane zagregowane za okres 01.01.2012-30.06.2012 dla eska.pl, polskieradio.pl, Grupa
Interia.pl-rmfon.pl, radiozet.pl oraz Grupa Murator-fabrykamuzy.pl
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Czy wśród słuchaczy radia
online któraś z płci ma istotną
przewagę?
Jak pokazują dane zestawione w tabeli nr
5 - radio w wersji online jest bardziej
egalitarnym medium niż TV. W gronie
słuchaczy ponownie obserwujemy przewagę
kobiet których liczba, w badanej grupie
wiekowej, wyniosła w czerwcu 2012 1,5 mln,
a mężczyzn 1,3 mln, co daje niemal 20%
przewagę przedstawicielek płci pięknej.
Biorąc jednak pod uwagę wszystkie sześć
miesięcy pierwszego półrocza dominacja
kobiet nie była już tak wyraźna i kształtowała
się w granicach 10-15%.
Analogicznie do sytuacji dla węzła Telewizja
– kobiety też poświęcają więcej czasu na
słuchanie stacji radiowych za pośrednictwem
internetu. Szczyt słuchalności przypadł na
marzec 2012 roku – internauci spędzili w tym
miesiącu na stronach popularnych rozgłośni
radiowych średnio 9 godz. 10 min i 18 s. Co
oznacza, że internauci poświęcali
w analizowanym okresie więcej czasu na
słuchanie radia na stronach zgrupowanych
w węźle Radio niż Telewizja.
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Radio jako medium działające niejako w tle nie
wymaga od użytkowników sieci takiego
zaangażowania w treść jak przekaz telewizyjny
i w tym właśnie możemy upatrywać jego
sukcesu.

Kartkujemy czy klikamy?
Idąc tym samym tropem logicznym, co przy
poprzednich mediach przyjrzyjmy się

REKLAMA
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popularności witryn internetowych wybranych
do analizy gazet i czasopism. Na potrzeby
niniejszej analizy - aby lepiej pokazać skalę
zjawiska - przyjęto podział na gazety - dzienniki
(takie jak: Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita,
Dziennik Gazeta Prawna, Puls Biznesu, Parkiet,
Przegląd Sportowy, Super Express, oraz Fakt)
oraz tygodniki – czasopisma (Wprost,
Newsweek, Polityka, Przekrój oraz Uważam
Rze). Z grup tych stworzone zostały dwa

agregaty – dzienniki oraz czasopisma.
Głównym powodem podziału jest odmienna
specyfika mediów oraz różny sposób
konsumpcji treści przez użytkowników gazet
i czasopism. Sprawdźmy zatem czy w dobie
cyfryzacji mediów czytelnicy najpopularniejszych
tytułów czytają prasę przez internet.
Na początek przyjrzyjmy się popularności
stworzonych grup:

Tabela 7.

Liczba real users w grupie wiekowej 16-49 lat

Węzeł
01.2012

02.2012

03.2012

04.2012

05.2012

06.2012

Dzienniki

4 650 169

4 875 068

4 720 068

4 860 294

4 816 130

5 114 530

Tygodniki

1 298 572

1 260 947

1 094 102

1 199 998

1 197 793

1 298 405

Źródło: Gemius SA, Megapanel PBI/Gemius, dane zagregowane za okres 01.01.2012-30.06.2012 dla se.pl, wyborcza.pl, fakt.pl, Grupa Next
Infor-gazetaprawna.pl, Grupa Presspublica-rp.pl, Grupa Ringier Axel Springer-przegladsportowy.pl Grupa Wprost.pl-wprost.pl, Grupa Ringier
Axel Springer-newsweek.pl, polityka.pl, Grupa Puls Biznesu-pb.pl, Grupa Presspublica-parkiet.com, Grupa Presspublica-uwazamrze.pl,
Grupa Presspublica-przekroj.pl

Tabela 8.
Grupa celowa
dla węzła
Radio

Średni czas na użytkownika [godz:min:s]
01.2012

02.2012

03.2012

04.2012

05.2012

06.2012

Dzienniki
Kobiety,
wiek =16-49

00:16:19

00:27:23

00:25:23

00:24:51

00:18:42

00:19:15

Czasopisma
Kobiety,
wiek =16-49

00:10:53

00:26:17

00:36:27

00:27:47

00:21:25

00:13:15

Dzienniki
Mężczyźni,
wiek =16-49

00:30:09

00:25:05

00:23:56

00:24:24

00:24:39

00:24:03

Czasopisma
Mężczyźni,
wiek =16-49

00:25:38

00:38:50

00:29:56

00:29:07

00:46:08

00:32:21

Źródło: Gemius SA, Megapanel PBI/Gemius, dane zagregowane za okres 01.01.2012-30.06.2012 dla se.pl, wyborcza.pl, fakt.pl, Grupa Next
Infor-gazetaprawna.pl, Grupa Presspublica-rp.pl, Grupa Ringier Axel Springer-przegladsportowy.pl Grupa Wprost.pl-wprost.pl, Grupa Ringier
Axel Springer-newsweek.pl, polityka.pl, Grupa Puls Biznesu-pb.pl, Grupa Presspublica-parkiet.com, Grupa Presspublica-uwazamrze.pl,
Grupa Presspublica-przekroj.pl
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W pierwszym półroczu 2012 roku widać
wyraźny wzrost zainteresowania serwisami
internetowymi najbardziej poczytnych
dzienników. Tylko w czerwcu treści zawarte na
stronach przeglądało ponad 5 mln internautów.
To trochę więcej niż widzów telewizji
internetowych. Liczba internautów
odwiedzających serwisy internetowe
popularnych czasopism utrzymywała się
w okresie od stycznia do czerwca 2012 na
stałym poziomie. W czerwcu witryny
tygodników były odwiedzane przez ponad
1,29 mln użytkowników sieci – to patrząc
z perspektywy wyników pozostałych mediów
skromny wynik.
Istotnie więcej czasu – zarówno w przypadku
e-wydań dzienników, jak i internetowych
odpowiedników tygodników – spędzają na
stronach wiodących tytułów prasowych
mężczyźni. Kobiety poświęciły w czerwcu
2012 na konsumpcję treści w wybranych
serwisach zgrupowanych w węzeł czasopisma
13 min 15 s, a mężczyźni ponad 32 min.
W przypadku dzienników sytuacja wygląda
podobnie, w ostatnim miesiącu półrocza
przedstawicielki płci pięknej spędziły na
stronach zagregowanych w węzeł dzienniki
średnio ponad 19 min, panowie ponad
24 min.
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Podsumowanie

Rafał Sobiczewski
Dyrektor Sprzedaży Gemius Polska

Jak pokazuje badanie – grono Polaków
śledzących wiadomości i szukających rozrywki
w świecie online stale rośnie, a rynek mediów
dostosowuje się do potrzeb odbiorców.
Rzeczywistość, w której czytamy, oglądamy
i słuchamy tylko i wyłącznie w sieci jest jednak
odległą przyszłością. Symultaniczne działanie
mediów w przestrzeni offline i online wydaje się
być obecnie najlepszym rozwiązaniem.

Odpowiada za rozwój oferty Gemius w zakresie
produktów i narzędzi badawczych. Z branżą
marketingową związany jest od wielu lat.
W firmie Gemius pracuje od 2008 r. Do czerwca
2012 roku kierował zespołem sprzedaży
agencyjnej. Obecnie zajmuje się koordynacją
całości działań sprzedażowych Gemius Polska.
Jest specjalistą w zakresie tworzenia, wdrażania
i rozwoju strategii sprzedaży oraz kreowania
nowych możliwości rozwoju biznesu.
Rafał Sobiczewski ukończył Nauki Polityczne ze
specjalizacją Polityka Społeczna na Wydziale
Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
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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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