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Dwa miliardy złotych na reklamę w sieci. Jeszcze w tym roku?
Nie da się ukryć, że reklama online jak i cały rynek reklamy notują spowolnienie. Dynamika
wzrostu jest niższa niż w poprzednich latach. Czy mamy zatem jakiekolwiek podstawy do
optymizmu? Mamy. Bo choć można odczuć kryzys, to jednak polska reklama online i tak radzi
sobie lepiej, niż na ynkach europejskich. Być może jeszcze w tym roku - o ile utrzyma się trend
wzrostowy - reklama w sieci przekroczy wartość dwóch miliardów złotych. Będzie zatem rekord,
jak co roku, ale również pokonanie kolejnej granicy.
W raporcie szczegółowo analizujemy wydatki na reklamę online w tym roku, jak i w poprzednich
latach. Pierwszy raz od lat dynamika wzrostu jest jedno, a nie dwucyfrowa. Z kolei pozytywnie
nastrajają wzrosty w segmencie SEM. Jeszcze trochę i reklama w wyszukiwarkach wyprzedzi
lidera - display.
Poruszamy również temat trendów w reklamie i coraz głośniejszego Real-time bidding. Kto na
RTB może stracić najwięcej? W raporcie znajdziecie również materiały dotyczące komunikowania
się w sieci z kobietami, a tych jest w internecie większość. Wskazujemy również najciekawsze
kampanie ostatnich miesięcy, a także analizujemy AdBlocka i jego wpływ na reklamodawców.

Podziel się raportem:

Zapraszam do lektury!
Beata Ratuszniak, redaktor Interaktywnie.com
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WIZYTÓW

KI FIRM
iBILLBOARD
Adres
UL. Bukowińska 22/9
02-703 Warszawa
Biuro w Krakowie
ul. Mogilska 65, IVp.
31-545 Kraków
Dane kontaktowe
info@ibillboard.pl
www.ibillboard.pl
+48 22 101 79 13

Opis działalności
iBILLBOARD AD Platform, platforma reklamowa dla wydawców i sieci reklamowych, która składa
się z technologii adserwerowej oraz modułu RTB. Dzięki temu połączeniu, wydawcy mogą w końcu
sprzedać 100% swojej powierzchni oraz sukcesywnie otrzymują coraz lepsze stawki eCPM.
iBILLBOARD RTB AD Market to otwarta platforma skierowana do wydawców i reklamodawców.
W iBILLBOARD AD Market wydawcy sprzedają swoje odsłony po ustalonej przez siebie cenie,
a reklamodawcy samodzielnie kupują dowolną ilość wyświetleń, klików czy leadów na topowych
site’ach polskiego Internetu, za wynegocjowaną stawkę.
Klienci
ARBO Interactive, Evolution Media, Interia.pl, Empik, Noble Bank, Infinity Media, OMD

Money.pl Sp. z o.o
Adres
Biuro reklamy w Warszawie
al. Jana Pawła II 15, 12 piętro
00-828 Warszawa
Dane kontaktowe
reklama@money.pl
www.money.pl
+48 22 630 86 98
+48 22 630 87 08
+48 22 630 86 96

Raport interaktywnie.com - reklama w internecie

Opis działalności
Grupa Money.pl – to jedna z największych grup internetowych w Polsce. Istnieje na rynku od 12 lat,
a z jej serwisów co miesiąc korzysta ponad 4,5 mln internautów. Flagowym portalem grupy jest
Money.pl - najpopularniejsze medium biznesowe w Polsce. Grupa obecnie intensywnie rozwija
serwisy kategorii lifestyle – iWoman.pl, MenStream.pl, Platine.pl. Jej misją jest tworzenie serwisów
internetowych klasy premium dla najbardziej wymagających użytkowników.

4

WIZYTÓW

KI FIRM
OX Media
Adres
ul. Wita Stwosza 8/1
43-300 Bielsko - Biała
+48 696 42 88 82

creative

marketing

strategies

ul. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
+48 22 112 01 47
Dane kontaktowe
kontakt@oxmedia.pl
www.oxmedia.pl
www.facebook.com/OXMediaPolska

Opis działalności
Stworzone przez nas strategie dostarczają markom to, czego oczekują - zaangażowania klientów
i realizacji KPI. Prowadzimy projekty, które zajmują najwyższe miejsca w rankingach zaangażowania!
Począwszy od strategii, poprzez kreację, aplikacje oraz komunikację - zawsze zaangażowani w walce
o Twój sukces!
GET ENGAGED!
Kompleksowe kampanie Interactive
Interactive&Social Media | SEM | Social&Mobile Apps| Design
Klienci
Volkswagen, Porsche, ESKK, BOLS, KiR, eurobank, Agata Meble, DeeZee

Think Kong
Adres
ul. Wolska 88
01-141 Warszawa
Dane kontaktowe
biuro@thinkkong.pl
www.thinkkong.pl
+48 22 321 51 00

Raport interaktywnie.com - reklama w internecie

Opis działalności
Dowozimy efekty. Kreślimy strategie, analizujemy otoczenie, kreujemy, działamy. Podgrzewamy
emocje, zmieniamy postawy, edukujemy, pomagamy sprzedawać. W mediach społecznościowych
i nie tylko. Sprawdź nas.
Klienci
Adobe, Telewizja Polska, Galeria Katowicka, Makro Cash and Carry, AETN, Siemens
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Bartłomiej Dwornik
redaktor Interaktywnie.com

POLSKA REKLAMA ONLINE PUKA
DO EUROPEJSKIEJ CZOŁÓWKI

Jesteśmy już jedenastym pod względem wielkości rynkiem reklamy internetowej w Europie i właśnie
doczekaliśmy się chwili, kiedy SEM dogonił pod względem wartości sektor reklamy display. Polska reklama
online należy do najszybciej rozwijających się na Starym Kontynencie, a pod względem dynamiki
marketingu w wyszukiwarkach pola ustępujemy jedynie czterem krajom ze wschodniej Europy.
Rynek reklamy online w Polsce nadal rośnie.
Najnowsze, opublikowane w drugiej połowie
lipca dane AdEx, czyli szacunki IAB Polska i firmy
PwC pokazują, że pierwsze trzy miesiące 2012
roku przyniosły branży wzrost na poziomie nieco
powyżej 9 procent w ujęciu rocznym. Z jednej
strony - to niewątpliwy powód do zadowolenia.
Jeśli trend utrzyma się do grudnia, ten rok
przyniesie rekordową wartość rynku. Pierwszy
raz w historii uda się bowiem przekroczyć poziom
dwóch miliardów złotych na wydatki reklamowe
w polskim internecie. Z drugiej jednak strony
- pierwszy raz od dawna dynamika wzrostu nie
osiągnęła wyniku dwucyfrowego.

Zanim jednak dojdzie do historycznego
przełamania bariery 2 miliardów złotych
wydatków, już dziś odnotować trzeba inne, nie
mniej istotne wydarzenie. Otóż bezapelacyjny
dotąd lider - mianowicie reklama display
- znalazła godnego następcę. Udział SEM,
czyli reklamy powiązanej z wynikami
wyszukiwania, w pierwszym kwartale 2012
roku zrównał się z nią wydatkami.
Przedstawiciele branży reklamowej od
dłuższego czasu zapowiadali, że SEM przejmie
palmę pierwszeństwa. Wszystko wskazuje
na to, że właśnie jesteśmy tego świadkami.

Wydatki na reklamę internetową w Polsce
2007

0,75 mld zł

2008

1,22 mld zł (+64 proc.)

2009

1,37 mld zł (+13 proc.)

2010

Struktura wydatków na reklamę online

Kto zostawia w sieci najwięcej pieniędzy?
Z ostatnich danych IAB i PwC wynika, że liderem
jest branża motoryzacyjna, przed finansową
i telekomunikacyjną. Największą dynamikę
odnotowali natomiast reklamodawcy z branży
nieruchomości.

Udział sektorów gospodarki w reklamie online
motoryzacja

16,4 proc.

finanse

12,4 proc.

telekomunikacja

9,7 proc.

handel

9,3 proc.

nieruchomości

9,3 proc.

media, książki, CD, DVD

6,8 proc.

2010

2011

2012

display

44 proc.

41 proc.

36 proc.

czas wolny

6,1 proc.

1,58 mld zł (+15 proc.)

SEM

30 proc.

33 proc.

36 proc.

higiena i pielęgnacja

5,2 proc.

2011

1,95 mld zł (+22 proc.)

ogłoszenia

17 proc.

17 proc.

20 proc.

żywność

4,9 proc.

2012Q1

0,49 mld zł (+9 proc.)

e-mail

7 proc.

7 proc.

6 proc.

turystyka

3,5 proc.

Źródło: IAB, PwC
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Źródło: IAB, PwC

Źródło: IAB, PwC, AdEx 2012Q1
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Jeśli chodzi o porównanie poszczególnych
mediów na reklamowej mapie Polski, internet
niezmiennie prezentuje się najlepiej, jeśli chodzi
o kondycję. Ugruntowana, druga pozycja - za
telewizją - wydaję się być niczym nie zagrożona.
W pierwszym półroczu 2012, podobnie jak
w całym ubiegłym roku - zgodnie z danymi,
opublikowanymi przez dom mediowy Starlink
- internet był wśród zdecydowanych liderów
wzrostów. W ubiegłym roku - nie miał sobie
równych, od stycznia do czerwca szybciej
rozwijała się w Polsce jedynie reklama w kinach.

internetowej wydatki na efektywnościowy
marketing co prawda rosną w ujęciu nominalnym,
jednak jeśli chodzi o udział w rynku - nieznacznie,
ale sukcesywnie spadają. W pierwszym kwartale
2012 sięgnęły poziomu nieznacznie ponad
8 procent. To najgorszy wynik od 2009 roku,
kiedy to ta forma reklamy pojawiła się w raportach
IAB i PwC.
Wydatki na reklamę efektywnościową
w Polskim internecie
udział w rynku

Udział w rynku i dynamika rynku reklamy
2012Q1

2011

wartość

2009

10,5 proc.

144,2 mln zł

2010

9,7 proc.

153,5 mln zł

telewizja

52,3 proc. (-5,2 proc.)

51,8 proc. (+0,6 proc.)

2011

9,0 proc.

175,3 mln zł

internet

17,8 proc. (+9,3 proc.)

16,2 proc. (+18,8 proc.)

2012Q1

8,1 proc.

39,3 mln zł

magazyny

8,2 proc. (-15,8 proc.)

9,2 proc. (-4,5 proc.)

radio

7,7 proc. (+0,9 proc.)

7,5 proc. (+6,1 proc.)

outdoor

6,4 proc. (-5,8 proc.)

6,4 proc. (-4,6 proc.)

dzienniki

6,3 proc. (-19,1 proc.)

7,4 proc. (-9,1 proc.)

kina

1,3 proc. (+14,3 proc.)

1,4 proc. (+6,7 proc.)

Źródło: Starlink

Modne od kilku lat w internetowej reklamie hasło
"rozliczaj się za efekt" wydaje się nieco łapać
zadyszkę. Od 2009 roku, wraz z każdą kolejną
falą badania polskiego rynku reklamy

Raport interaktywnie.com - reklama w internecie

Źródło: IAB, PwC

Inaczej rzecz ma się w przypadku formatów
wideo. Te - jak pokazywały dotychczasowe trendy
- przeżywały w ostatnich kilku latach wyraźny
wzrost popularności. Eksperci zapowiadali rychły
boom, argumentując prognozy lawinowo
rosnącym zainteresowaniem internautów
możliwościami wideo online i coraz lepszą
jakością łącz. Ostatnie dane pokazują jednak, że
początek roku przyniósł wyhamowanie trendu,
choć przy udziale w rynku reklamy na poziomie
2-3 procent nie jest wykluczone, że do końca

roku internetowe wideo - przynajmniej jeśli chodzi
o wykorzystanie go w reklamie - wróci na ścieżkę
wzrostu.

Wydatki na reklamę wideo
w Polskim internecie
udział w rynku

wartość

2009

0,8 proc.

10,9 mln zł

2010

2,2 proc.

34,7 mln zł

2011

2,5 proc.

48,7 mln zł

2012Q1

2,0 proc.

9,7 mln zł

Źródło: IAB, PwC, Interaktywnie.com

Z kolei żadnych wątpliwości nie można mieć
odnośnie reklamy mobilnej. Publikowane ostatnio
dane i raporty na temat tego segmentu internetu
w Polsce są jednoznaczne - rozwija się
błyskawicznie. Z danych firmy Gemius wynika, że
w ciągu ostatniego roku, liczba odsłon mobilnych
wykonywanych na polskich serwisach
internetowych wzrosła ponad trzykrotnie i już
wiosną przekroczyła poziom miliarda odsłon
miesięcznie. Efekty widać również w mobilnej
reklamie. Udział mobile w reklamowym torcie
w pierwszym kwartale był ponad czterokrotnie
większy, niż w roku 2011, a jego wartość tylko
w pierwszych trzech miesiącach była większa,
niż w całym ubiegłym roku.
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Wydatki na reklamę mobile
w Polskim internecie
udział w rynku

wartość

2010

0,1 proc.

1,6 mln zł

2011

0,3 proc.

5,8 mln zł

2012Q1

1,3 proc.

6,3 mln zł

Źródło: IAB, PwC, Interaktywnie.com

Jak Polski internet wypada na tle pozostałych
krajów Europy? Jeśli wziąć pod uwagę ostatni,
ogólnoeuropejski raport IAB dla 26 krajów
naszego kontynentu, okazuje się, że mimo
wszystko mamy powody do zadowolenia. Co
prawda nominalnie wciąż nie możemy się równać
z największymi, ale nasz rodzimy rynek bardzo
szybko reaguje na światowe trendy. I wciąż
rozwija się w tempie, które pozwala nam
zmniejszać dystans do czołówki.

W ubiegłym roku reklama internetowa w Europie
warta była 20,9 miliarda euro. O prawie
2,6 miliarda więcej, niż rok wcześniej. Dla
porównania, w tym samym czasie rynek
reklamowy online w Stanach Zjednoczonych
wart był - w przeliczeniu - 24,5 miliarda euro.
Na całym Starym Kontynencie SEM jest już
samodzielnym liderem, zbliżając się powoli do
przejęcia połowy reklamowego tortu. Warto
jednak wspomnieć, że ubiegły rok przyniósł
nieznaczny, ale jednak wzrost udziału display,
kosztem innych form reklamy.
Struktura wydatków na reklamę
online w Europie
2011

2010

SEM

46,5 proc.

45,1 proc.

display

33,6 proc.

33,4 proc.

pozostałe

19,3 proc.

20,9 proc.

Źródło: IAB Europe

Dynamika rozwoju reklamy online
Polska

Europa

2009

13 proc.

5 proc.

2010

15 proc.

15 proc.

2012

22 proc.

14 proc.

Źródło:IAB Polska, IAB Europe
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Niewiele zabrakło, by w zestawieniach za ubiegły
rok nasz kraj znalazł się - po raz pierwszy - wśród
10 największych rynków reklamy internetowej
w Europie. Polska, z wynikiem 439 milionów euro
sklasyfikowana została na 11 miejscu. Udało nam
się wyprzedzić Szwajcarię. Do zamykającej
TOP10 Danii zabrakło jednak równowartości
85 milionów euro. Warto dodać, że za 75 procent

wszystkich pieniędzy, wydawanych w Europie na
internetową reklamę odpowiada siedem
największych rynków kontynentu.
Największe rynki reklamy online
w Europie w 2011 roku
Wielka Brytania

5,5 mld euro

Niemcy

3,9 mld euro

Francja

2,3 mld euro

Włochy

1,2 mld euro

Holandia

1,2 mld euro

Rosja

1,1 mld euro

Hiszpania

0,9 mld euro

Szwecja

0,7 mld euro

Norwegia

0,5 mld euro

Dania

0,5 mld euro

Źródło: IAB Europe

Nasz kraj znalazł się za to w pierwszej dziesiątce
- dokładnie na 6 miejscu - rynków, które
pochwalić się mogą największą dynamiką w skali
roku. W danych IAB Europe wzrost rynku
w Polsce jest nawet większy niż w krajowych
raportach - a to z uwagi na fakt, że wartości
podawane są w euro. Gdyby brać pod uwagę
wzrost rynku w lokalnej walucie, znaleźlibyśmy
się na siódmej pozycji, za Turcją.
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Najbardziej dynamiczne rynki reklamy
online w Europie w 2011 roku
Rosja

55,5 proc.

Chorwacja

40,0 proc.

Serbia

35,6 proc.

Słowenia

31,1 proc.

Słowacja

29,7 proc.

Polska

23,1 proc.

Turcja

22,4 proc.

Grecja

19,7 proc.

Włochy

15,5 proc.

Szwajcaria

15,2 proc.

Maciej Woźniak

Dla osób śledzących dynamikę wzrostu rynku reklamy w wyszukiwarkach
w ostatnich latach nie jest zaskoczeniem fakt, że SEM dogonił reklamę
display. Struktura reklamy online w Polsce coraz bardziej upodabnia się do
tej obserwowanej w Stanach Zjednoczonych czy zachodniej Europie, gdzie
to właśnie na promocję w wynikach wyszukiwania przeznaczane są
największe budżety. Ten trend będzie się nasilał, szczególnie w czasie
osłabienia gospodarczego, kiedy klienci poszukują najbardziej
efektywnych rozwiązań reklamowych, zwiększając budżety na SEM. Nie
jest to dobra informacja dla rodzimej branży reklamy internetowej, gdyż na
wzroście wydatków na Search najbardziej skorzysta firma Google.

Grzegorz Byszewski

Wysokie tempo wzrostu rynku reklamy online w Polsce jest wynikiem
rosnącej świadomości marketerów na temat nowych mediów i technologii.
Firmy coraz bardziej doceniają zalety Internetu jako medium reklamowego
- jego mierzalności, interaktywności, możliwości targetowania i wysokiej,
w porównaniu do tradycyjnych mediów efektywności. Spore znaczenie ma
fakt, iż Polacy intensywniej korzystają z sieci (ponad 12 mln z nas traktuje
Internet jako podstawowe źródło informacji, a 8,3 mln poszukuje w nim
informacji o produktach i usługach). W najbliższych latach tempo zmian
powinno nadal utrzymać się na poziomie dwucyfrowym, a największe
indeksy notowane będą prawdopodobnie w sektorach wideo i mobile.

managing partner
Agencja Whites

Źródło: IAB Europe

Oczywiście, jeszcze nie możemy się równać
z krajami Europy Zachodniej, jeśli chodzi
o wskaźniki wynikające wprost z zasobności
naszych portfeli. Dla przykładu, statystycznie
w Polsce na reklamę w sieci wydaje się 11,5 euro
w przeliczeniu na mieszkańca. Daje nam to
dopiero siedemnaste miejsce na 26
monitorowanych krajów. Liderem jest Norwegia
z kwotą przekraczającą równowartość 113 euro.
Średnia europejska to 33,5 euro.

Raport interaktywnie.com - reklama w internecie

social media specialist
OX Media

Z drugiej strony, plasujemy się w europejskiej
czołówce pod wieloma innymi względami.
Zajmujemy na przykład dziewiąte miejsce, jeśli
chodzi o wydatki na reklamę display, szóste pod
kątem wartości rynku reklamy wideo, jedenaste
w wydatkach na reklamę mobile i dziesiąte pod

względem wartości rynku SEM. Większą od nas
dynamiką rozwoju rynku reklamy
w wyszukiwarkach pochwalić się mogą jedynie
Rumuni, Słoweńcy, Rosjanie i Chorwaci. A to
przecież SEM ma dziś największy potencjał, jeśli
chodzi o reklamę online.
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Beata Ratuszniak
redaktor Interaktywnie.com

KOMUNIKUJ W SIECI DOJRZALE.
KOBIETY NIE LUBIĄ BANAŁU

Infantylne i banalne komunikaty reklamowe to brak dojrzałości biznesowej.
Firma powinna doceniać swoją grupę docelową. Kobiety lubią marki, które
staja się im bliższe. - Minęły czasy namawiania kobiet do pisania listów do
proszku do prania - mówią ekspertki.
Marketing offline celuje swoje komunikaty właśnie
do płci pięknej. To kobiety podejmują głównie
decyzje zakupowe. Z raportu "Women want
more" jeszcze z 2009 roku Boston Consulting
Group wynika, że kobiety kontrolują zawartość
koszyka. Przede wszystkim w zakresie wydatków
na wyposażenie domu, wakacje, ale również
w przypadku kupna mieszkania.
Tendencja ta przeniosła się również do świata
online. Komunikaty reklamowe mają działać
głównie na konsumentki, odpowiadać na ich
potrzeby i kusić do wydania wirtualnej gotówki.
- Marketerzy docenili w końcu fakt, że kobiety
podejmują większość decyzji zakupowych i tym
samym stanowią potencjał, którego nie można
zignorować - mówi Ewa Chmurkowska, kierownik
sieci Glossy Media. - Kobiety są coraz lepiej
wykształcone (obecnie dominują wśród
absolwentów uczelni wyższych), coraz bardziej
przedsiębiorcze (Polki są pod tym względem na
drugim miejscu w Europie ), oraz niezależne
- wszystko to ma wpływ na zmianę aktywności
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w sieci. Naturalną konsekwencją tego faktu jest
dynamiczny przyrost treści dedykowanych
kobietom - w ciągu ostatnich trzech lat liczba
użytkowników stron z kategorii „serwisy kobiece”
wzrosła o prawie 35 procent, zasięg zaś
o 10 procent (Megapanel PBI/Gemius).
Jak podkreśla Ewa Chmurkowska, coraz bardziej
widoczna jest również segmentacja witryn oraz
rozwój specjalistycznych serwisów o wąskiej
tematyce.
- Zjawisko to korzystne jest zarówno z punktu
widzenia reklamodawców, którzy poszukują
możliwości precyzyjnego dotarcia do swojego
targetu, jak i użytkowniczek, które mają
sprecyzowane oczekiwania co do treści. Sam
profil aktywności kobiet i mężczyzn w sieci jest
w zasadzie zbliżony – robimy podobne rzeczy,
ale w odmienny sposób. Kierując komunikat do
kobiet warto natomiast pamiętać, że atrakcyjność
produktu postrzega ona nie przez parametry, ale
przez jego funkcjonalność – bardziej istotna niż
liczba watów w nowym piekarniku będzie

podwójna szyba, która jest bezpieczna dla
dziecka. Zrozumienie tych różnic może znacząco
wpływać na efektywność kampanii reklamowych
- dodaje Chmurkowska.
- Oczywiste jest, że kobiety znacznie częściej
szukają informacji o urodzie, kosmetykach,
zdrowiu, kuchni czy nowinek z życia gwiazd.
Ale kobiety także częściej korzystają z serwisów
społecznościowych, bardziej angażują się
w różnego rodzaju konkursy, korzystają z okazji
i zniżek, dzielą swoimi rekomendacjami na
forach - mówi Maria Wnuk, brand manager
sieci beauty network. - W czasie procesu
zakupowego więcej czasu poświęcają na
szukanie informacji i opinii o produktach.
Prawdą jest stwierdzenie, że kobiety poszukują
idealnych rozwiązań. To wszystko sprawia, że
reklamodawcy komunikują się z kobietami
w inny sposób niż z mężczyznami.
A komunikacja ta bywa - niestety - wciąż często
infantylna, banalna i prosta. Reklamodawcy,
przynajmniej niektórzy, starają się iść na
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łatwiznę i kreują swoje komunikaty w sieci bez
większego zastanowienia.
- Rzeczywiście często, szczególnie w social
media, można odnieść takie wrażenie, że
komunikacja kierowana do kobiet jest nieco
infantylna - na szczęście nie dotyczy to
wszystkich marek - mówi Bartłomiej Brzoskowski,
social media director w agencji Digital One.
- Oczywiście jeśli komunikacja będzie płytka,
takie też będą reakcje użytkowniczek. Badania
wykazują, że samo wymienianie się informacjami
jest dla kobiet bardzo skutecznym "spoiwem"
budującym relacje z marką (w przeciwieństwie
do nich, w przypadku mężczyzn relacje są
budowane głównie poprzez wspólne
wykonywanie czynności), kobiety znacznie
większą wagę niż mężczyźni przykładają do
detali, co można zauważyć często w reklamach
skierowanych do płci pięknej (częste zbliżenia na
opakowania produktów, ostre światło, dobrze
widoczne krawędzie itp.).

W sieci jest tak, jak i w życiu - inaczej robią zakupy panowie, inaczej
panie. Jak pokazują różne badania (Comscore, TNS OBOP, Gemius,
badania prowadzone przez dr Marzenę Feldę), różnic jest sporo:

Paweł Jakubowski
business development director
Lemon Sky

panie spędzają dwa razy więcej czasu na serwisach
e-commerce'owych niż panowie i więcej też wydają (mniej więcej
o 30%). Jest to o tyle ciekawe, że kobiety wolą jednak mimo
wszystko tradycyjną formę zakupów, gdzie można towar
przymierzyć, dokładnie obejrzeć, skorzystać z rady sprzedawcy
lub też z towarzyszących kobiecie osób (najczęściej innych kobiet),
kobiety są bardziej nieufne i krytyczne w stosunku do e-sklepów,
płatności elektronicznych, często więc uprawiają wirtualny
"window shopping" - odwiedzają e-sklepy, lecz nie zawsze
kupują. Na pewno są bardziej wymagającym klientem, niż
mężczyźni. Szczególnie ważna jest dla nich wiarygodność
sprzedawcy oraz to, jak wywiązuję się z obietnic (zwłaszcza
odnośnie terminów realizacji),
panowie w Internecie kupują dla wygody, panie - dla
oszczędności, a więc motywacje są też inne,
kobiety konkretny sklep zwykle znajdują przez internetową
wyszukiwarkę, natomiast mężczyźni trafiają tam z porównywarki
cen.

Proste skojarzenia i konstrukcje to jednak zaleta
w przypadku reklamy display, gdzie komunikat
musi być zwięzły, szybki i jasny.

No i na koniec - panowie to, co wrzucą do koszyka, kupują - panie
zaś umieszczają tam więcej produktów, aby tuż przed płatnością jego
zawartość ograniczyć. Częściej też niż panom zdarza się im też
porzucić zakupy i zrezygnować z transakcji.

- Jeśli w krótkim czasie nie zainteresujemy
odbiorcy, szansa na pozyskanie kliku sekund
uwagi jest stracona. W przypadku social mediów
musimy pamiętać o podstawowym problemie

Takie różnice, chyba nikogo nie zaskakują, przecież mentalność,
postawy i zasady się nie zmieniają, zmienia sie jedynie środowisko
(z realnego na wirtualne).
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marek w tym środowisku - jak pogodzić wymogi
grupy docelowej odnośnie poszukiwanej tam
tematyki (co dałoby większe zaangażowanie,
a przez to lepsze, szersze dotarcie) ze „story”
danej marki - wyjaśnia Paweł Jakubowski,
business development director w Lemon Sky.
- Często te światy niestety są odległe od siebie,
a firmy w pogoni za wysokim zaangażowaniem
spłycają komunikację do poziomu taniej rozrywki,
agregatora gagów/memów/demotów, czy też
argumentów, które działają bardzo silnie (na panie
mocno będzie działać np. informacja o niskiej
cenie, zniżce itp.) po to, aby utrzymać stan
posiadania sprawności medium jakim jest
fanpage wraz z konkretną liczbą fanów (im
większy edge rank, tym posty puszczane do
streamu mają większy zasięg w grupie naszych
fanów). Druga sprawa, że w branży odzieżowej,
ale też i kosmetycznej nie kupuje się w zasadzie
produktu, a efekt - end benefit (pożądany wygląd,
prestiż itp.), który najprościej i najłatwiej pokazać
zdjęciem (w sumie działa to jak czarodziejskie
zwierciadło, w którym konsumentki się
przeglądają) i ceną.
Zdanie, że komunikacja do kobiet bywa zbyt
banalna i infantylna, podzielają ekspertki rynku
reklamowego.

Katarzyna Pawlikowska
współzałożycielka
Garden of Words

Z raportu opublikowanego przez Boston Consulting Group wynika,
że obecnie to kobiety podejmują ponad 80 procent wszystkich
decyzji zakupowych. Producenci są tego świadomi i chcą to
wykorzystać. Również w internecie kobiety stanowią dużą grupę
użytkowniczek, które śmiało wypowiadają się na forach, portalach
społecznościowych itd. Bardzo duża część firm komunikujących do
kobiet, często nie ma pojęcia jaką drogę komunikacji do kobiet obrać
i robi to na ślepo, bez stosowania kobiecych kodów komunikacji.
Oczywiście nie wszyscy. Bardzo dobrze radzą sobie w tym zakresie
marki i firmy zagraniczne głównie w USA. Doskonałym przykładem
komunikacji internetowej do kobiet zrealizowanej z wielkim
sukcesem, jest kampania, której celem było zbudowanie
społeczności kobiet o nazwie "Prawdziwe Kobiety Filadelfii".
Kampania ta skupiła Internautki wokół produktu Philadelphia
Cream Cheese’s. Dzięki niej udało się zbudować społeczność
smakoszy, która dzieli się prawdziwymi emocjami. Kampania
okazała się, tak dużym sukcesem (zostało umieszczonych ponad
5 tysięcy przepisów i ponad 500 przepisów video, a strona posiada
34 000 fanów na Facebooku i ponad 24 000 osób śledzi ją na
Twiterze!), że producenci już planują kontynuację. Doskonale! Nie
ma bowiem nic gorszego niż przestać mówić do nastawionej na
komunikację kobiety.
Bardzo dobrym polskim przykładem jest Dobrowianka. Marketerzy
wody w zabawny i seksowny sposób zachęcają Panie do picia wody.
Pij wodę, a nasz przystojniak w ramach wdzięczności zrobi dla ciebie
wszystko. Taka forma reklamy bawi i wywołuje pozytywne
skojarzenia wśród użytkowniczek internetu.

- Internet jest tak specyficznym medium, że
komunikat musi być prosty, aby został
zapamiętany. Ale z racji tego, że użytkownik
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w sieci zasypywany jest niezliczoną ilością
informacji, ten komunikat oprócz tego, że prosty,
powinien być także chwytliwy i niebanalny
- dodaje Maria Wnuk. - I tutaj przyznam szczerze,
że czasem także odnoszę wrażenie, że ta
komunikacja bywa płytka. Zgodnie z różnymi,
ogólnodostępnymi badaniami publikowanymi
w sieci, około trzy czwarte kobiet w Polsce i na
świecie czuje, że marketerzy nie rozumieją ich
potrzeb.

Kontekst działa. Kobiety lubią, gdy
komunikacja jest spójna i ciekawa
- Czy znam badania, które potwierdzają, że
infantylna komunikacja działa? Nie znam.
Zapewne wynika ona ze stereotypów
i naczytania się „cienkich , różowych książeczek”
o komunikacji do kobiet - mówi Anna Gruszka,
co-managing Director domu mediowego
Codemedia SA - docenianie swojej grupy celowej
to dowód dojrzałości biznesowej. Minęły czasy
namawiania kobiet do pisania listów do proszku
do prania (sic!).
Z kolei Katarzyna Pawlikowska dodaje, że czysto
informacyjna kampania bannerowa na kobiety
po prostu nie działa. Kobiety trzeba zaciekawić
i zaintrygować, co udaje się jedynie nielicznym
firmom.
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Maria Wnuk
brand manager
Beauty Network

Bardzo często komunikaty marketingowe skierowane do kobiet
opierają się na stereotypach, którymi kobiety czują się urażone.
Jakiś czas temu rozmawiałam z polską blogerką, która prowadzi
blog o tematyce kobiecej. Opowiedziała mi historię jak jeden
z producentów samochodów przekazał jej samochód do testowania.
Samochód oczywiście był różowy. Takich przykładów jest multum,
nie tylko w polskich realiach, ale i na całym świecie. Prawda jest
taka, że kobiece potrzeby są niezwykle złożone. Marketerzy
komunikując swoje produkty do kobiet powinni dokładnie badać
swoją grupę docelową, w razie potrzeby dodatkowo ją segmentować
i kierować odpowiedni komunikat do każdej z nich. Niestety takie
badania często okazują się zbyt kosztowne i kończy się tym, że
komunikacja staje się infantylna i płytka. Na szczęście problem ten
jest coraz częściej dyskutowany w branżowych publikacjach i na
konferencjach, powstają firmy doradcze specjalizujące się
w marketingu skierowanym do kobiet. Mam nadzieję, że
w najbliższych latach będziemy postrzegać i realizować
komunikację z kobietami w sieci zupełnie inaczej.

- W komunikacji do kobiet bardzo ważne jest, aby
była ona kompleksowa, kompatybilna
i konsekwentna. Na wstępie trzeba opracować
całą strategię komunikacji opartą na odpowiednio
dobranych narzędziach - mówi. - Sam baner to za
mało. W końcu nie chodzi o to, by być, tylko aby
zaistnieć skutecznie! Kobiety lubią marki, które
staja się im bliższe, aby to osiągnąć potrzebna jest
spójna koncepcja.

Pawlikowska dodaje, że kobiety przychylne są
reklamie kontekstowej, a research w internecie stał
się dla współczesnej konsumentki cenniejszy
właśnie dzięki reklamom, które są spójne z hasłami
wyszukiwanymi przez kobiety na danej stronie.
Ponad 70 procent internautek (jak wynika z badań
przeprowadzonych przez Millward Brown) zwraca
uwagę na reklamy, które są tematycznie związane
z treścią danej strony internetowej.
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Ewa Chmurkowska z Glossy Media podkreśla, że
banalność i infantylność komunikacji może brać
się z tego, że reklamodawcy wciąż mają
stereotypowe podejście do kobiet i upraszczają
ich potrzeby.
- Przekonanie, że jeśli cos jest kobiece to
z pewnością musi być różowe już się nie
sprawdza - kobieta, tak jak mężczyzna, szuka
rzetelnej informacji, która będzie wiarygodna
i użyteczna (tym bardziej, że zazwyczaj kupuje
dla całej rodziny). Jedyną różnicą jest sposób
podania takiej informacji - kobieta doceni
uczciwy, jasny przekaz, który uwzględni także jej
emocjonalność i zamiłowanie do estetyki, do
mężczyzny raczej przemówią dane techniczne
i parametry - mówi Chmurkowska. - Dotyczy to
w zasadzie większości dziedzin – kobiety
pewnym krokiem wkraczają w sferę do tej pory
postrzeganą jako domena mężczyzn – finanse,
motoryzacja, nieruchomości czy ubezpieczenia
(są to jednocześnie dziedziny, w których kobiety
czują się najbardziej pominięte w komunikacji
- Woman want more, M.J. Silverstein, K. Sayre).
W moim odczuciu – choć nadal jest wiele w tym
temacie do zrobienia – marketingowcy są coraz
bardziej świadomi tego, w jaki sposób należy
komunikować się z kobietami. Reklamy, na
których sąsiadki wymieniają się super proszkiem
do prania ustępują miejsca zintegrowanym
kampaniom obejmującym różne media, które
informują, angażują, dają możliwość testowania
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Boston Consulting Group wyodrębnił 10 kluczowych segmentów
konsumenckich kobiet ( kobiety skupione na relacjach, kobiety
sukcesu, kobiety aspirujące, kobiety niezależne, kobiety na krawędzi,
kobiety pod presją, skuteczne wielozadaniowe, spełnione kobiety
pustego gniazda, zosie samosie, kobiety walczące o stabilność),
które dodatkowo mogą się na siebie nakładać. Segmentację polskich
konsumentek przeprowadził w 2010 ISS UW i wyodrębnił 6 grup
(wkraczająca w życie, ambitna Europejka, kobieta luksusowa, matka
Polka, pasywna tradycjonalistka, pseudonowoczesna
konserwatystka).

Anna Gruszka
co-managing director
Codemedia SA

Decydując się na infantylną komunikację firma musi więc
potwierdzić badaniami, a potem wynikami sprzedaży, że segment,
do którego należy jej konsumentka rzeczywiście takiej komunikacji
oczekuje. Warto natomiast zaznaczyć, że w sieci często mamy do
czynienia z konkursami, a w nich biorą udział także osoby, które nie
zwracają uwagi na komunikację - tzw. typ konkursowicza. Dla nich
rodzaj komunikacji nie ma znaczenia, liczy się wyłącznie szansa na
nagrodę.
Zakupy pod wpływem impulsu też nie są charakterystyczne
wyłącznie dla kobiet. Z badań TNS OBOP wynika, że to cecha
większości Polaków, a szukając głębiej, trzeba spojrzeć raczej na
wiek niż płeć - zakupy pod wpływem impulsu robi 88 procent osób
w wieku 15-19 lat.

produktów oraz dzielenia się opiniami. W tym celu
wykorzystuje się również różne kanały - od
tworzenia sekcji produktowych, poprzez konkursy,
akcje samplingowe, filmy video, na działaniach
offlinowych kończąc.

Czy każda marka kobieca
potrzebuje Ambasadorki?
Zdaniem specjalistów, jeśli marka sama w sobie
dba o swoją grupę docelową, ma dobre produkty,
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to ambasadorki znajdą się same. Użytkowniczki,
zadowolone z produktu, będą polecać go innym.
Czy to za pomocą Facebooka, czy realnie, czy
też na blogach. Na blogach dotyczących urody
i pielęgnacji można znaleźć mnóstwo testów
produktów, które internautki przeprowadzają
oddolnie, bez współpracy z marką. Podobnie
na blogach kulinarnych czy modowych.
Eksperci są jednak zdania, że każdej marce grupa
ambasadorek się przyda, więc jeśli marka dopiero
wchodzi na rynek, lub wypuszcza nową linię
produktów, warto znaleźć grupę kobiet i nawiązać
z nią współpracę.
- Jeśli zależy nam na tym, by konsumentki były
bliżej marki możemy wkorzystać marketing
rekomendacyjny - na przykład przekazać
użytkowniczkom produkt do testowania i oceny
w sieci. Z drugiej strony możemy postawić na
celebrytę i firmowanie produktu znaną twarzą.
Należy pamiętać, by wizerunek celebryty był
spójny z cechami, jakie przypisujemy produktowi
- mówi Ewa Chmurkowska.
- Dla różnych marek mogą się sprawdzić różne
modele doboru Ambasadorek. Dlatego też ciężko
wskazać uniwersalny sposób na to jak ich szukać.
Dodatkowo uważam, że w dobie mediów
społecznościowych, marketerzy powinni
prowadzić tak komunikację jakby każda
użytkowniczka Internetu była potencjalną
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Można powiedzieć, że każda marka, która posiada produkty lub
usługi na odpowiednio wysokim poziomie ma już Ambasadorki
Marki, natomiast po stronie samej marki leży trud odnalezienia ich.
Nie należy przy tym mylić "sztucznych ambasadorów" z reklam
w telewizji z prawdziwymi fanami marki - osobami, które są do niej
tak przywiązane, że nie wahają się o tym mówić w sieci.

Bartłomiej Brzoskowski
social media director
Digital One

Jeśli w sieci istnieje społeczność danej marki, to na pewno pojawią
się w niej ludzie, którzy są jej prawdziwymi fanami. Zawsze powstaje
pytanie jak ich zaangażować w kontakt z marką i wykorzystać ten
entuzjazm. Jeśli chodzi o cechy Ambasadorek marki, to chyba ta
najważniejszą jest przywiązanie do marki – żadna firma nie lubi (nie
chce?), żeby promowała ją osoba, która poza "godzinami pracy"
używa konkurencyjnych produktów. Ważny jest entuzjazm
i rzeczywiste przywiązanie do marki. Poza tym ambasadorki marki
powinny być osobami aktywnymi, posiadającymi szerokie grono
znajomych a przez to również i dynamiczne życie towarzyskie.
Oczywiście dobrze jest, aby to co mają do przekazania, przekazywały
w zrozumiały, naturalny sposób - sztuczność nigdy nie jest
wskazana ani nie jest dobrze odbierana. Coraz częściej można
również zauważyć, że ambasadorki marki to osoby świetnie znające
i posługujące się nowymi technologiami - samodzielne nagrywanie
i obróbka materiałów wideo, animowanie społeczności i prowadzenie
własnego kanału na YouTube zaczynają wchodzić w standard.

ambasadorką. Firmy coraz częściej podchodzą do
prowadzenia swoich fanpage’y na portalu
Facebook.com w sposób jakościowy, a nie
ilościowy, czyli ważniejsze od ilości zgromadzonych
fanów (czy osób lubiących daną markę) jest

zaangażowanie tych osób i stopień w jakim
identyfikują się marką. Każda z użytkowniczek,
czy też użytkowników zgromadzonych wokół
marki powinien być postrzegany jako
Ambasador - komentuje Maria Wnuk.
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- Na pewno kobiety bardziej liczą się z opinią
innych niż mężczyźni, zaś osoba Ambasadorki
jest dodatkowym plusem, bardzo ważną opinią,
uwiarygodnieniem. Bo przecież swoją osobą
Ambasadorka zaświadcza o jakości produktu,
zaś z drugiej strony udowadnia, iż dla takich osób
jak ona (a więc i konsumentka) taki produkt jest
odpowiedni - uzupełnia Paweł Jakubowski.
Anna Gruszka zwraca również na inny aspekt
wykorzystania sławnych osób w kampaniach.
Mianowicie, w których ocenia się skuteczność
kampanii, jak Effie czy Mixx Awards, bardzo
rzadko wygrywają kampanie z udziałem
sławnych osób.
- Pod kątem samego wizerunku dobrym
przykładem przemyślanej i konsekwentnej
strategii z udziałem aktorek są marki Soraya
(Janda, Seweryn) i Olay (Brodzik). Najważniejszą
Ambasadorką produktu skierowanego do kobiet
jest jednak zawsze sama konsumentka, która
najbardziej wiarygodnie opowie o nim rodzinie
i przyjaciółkom - mówi.

Kobieta zaangażowana
Najlepsze efekty przynoszą kampanie
niestandardowe, łączące kilka kanałów
komunikacji. Poza tym reklama angażująca.
Kobiety chętnie biorą udział w konkursach,
częściej wchodzą z markami w różne interakcje.
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Michał Szczerba
strategy planner
Lemon Sky

Program ambasadorski jest tylko jednym ze sposobów budowania
marki. Najpopularniejsze jest wykorzystanie celebrytów
w kampaniach, którzy szczególnie w segmencie premium skutecznie
reprezentują cechy marki oraz budują jej wizerunek. Celebryci celnie
trafiają również do kobiet „aspirujących”. Cechy, jakie powinien mieć
Ambasador powinny być tożsame z cechami marki. Obecnie,
w czasach wciąż wzrastającego potencjału social media, celem
pozyskania Ambasadora marki powinno być przede wszystkim
pobudzenie mechanizmu rekomendacji. Inwestowanie
w mikrocelebrytki, jakimi są właśnie blogerki, czy inne osoby
aktywne w social media o stabilnym autorytecie wśród grupy
docelowej, pozwala niskim kosztem zbudować określone cechy
marki, a jednocześnie skutecznie konwertować działania na
sprzedaż.
Przykładowo kampanie oparte o mechanizm „In the name of
research” prowadzone we współpracy z Ambasadorkami, doskonale
wykorzystują potencjał rekomendacji w Internecie, pozwalając na
skuteczne launche nowych produktów. 98 procent blogerek, które
własnym wizerunkiem potwierdza jakość nowego kremu jest o wiele
wartościowsza dla marki, niż kolejna znana twarz uśmiechająca się
z billboardów.
Cechy Ambasadorek to otwartość na długotrwałą współpracę
z marką, zaufanie wśród czytelniczek, czy widzów z grupy docelowej,
znaczący zasięg (choć niekoniecznie duży), aktywność medialna
i przede wszystkim posiadanie charakteru wpisującego się
w charakter marki.
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- Wśród polskich kampanii zdecydowanie
polecam propozycję Dobrowianki. Doskonały
pomysł na zabawne, niestandardowe i przede
wszystkim skuteczne komunikowanie do kobiet.
Kampania ta ewidentnie nawiązuje do tego co
rok temu przygotował francuski producent wody
Contrex. Zapewnił on swoim konsumentkom
prawdziwą uliczną ucztę nie tylko dla oczu, ale
również dla kondycji. Niezwykle zaskakująca
i jednocześnie dowcipna, niestandardowa
reklama interaktywna (na bazie ambientu), która
do dziś funkcjonuje w internecie, jako viral.
Filmik w ciągu kilku dni obejrzało ponad milion
osób, co świadczy o niebywałym sukcesie
kampanii - wymienia Katarzyna Pawlikowska.
- Dobrym przykładem komunikacji do kobiet
także w internecie jest kampania edukacyjna
„Chronię życie przed rakiem szyjki macicy”. Jej
celem jest uświadamianie kobiet, że rak szyjki
macicy, stanowi poważne zagrożenie dla
zdrowia i życia kobiet.

Ewa Chmurkowska
kierownik
Glossy Media

Przykładem takiej crossmediowej akcji, której komunikacja zapadła
mi w pamięć, był projekt „Poska biega” realizowany dla marki Garnier
przez media Agory (Internet+prasa+radio). Kampania miała charakter
akcji społecznej mającej na celu promowanie, zachęcanie i zarażanie
bieganiem, a z drugiej strony budowanie pozytywnego skojarzenia
z produktem, który stanowi idealne rozwiązanie dla osób aktywnych
i wytrwałych. Skupienie użytkowników wokół ciekawej inicjatywy,
za którą stoi nasza marka wzbudza we mnie dużo cieplejsze odczucia
niż nachalny komunikat nawołujący do zakupu. Niezmiennie
wzrusza mnie również stylistyka kampanii P&G skierowana do
matek sportowców - są w niej wszystkie emocje, które towarzyszą
ich codziennym zmaganiom, czyli trud, cierpliowśc, radośc,
a z drugiej strony marka, która je w tym wszystkim wspiera.

REKLAMA

Przykłady kampanii z wykorzystaniem
potencjału vlogerek wskazuje natomiast
Michał Szczerba.
- W ostatnim czasie moją uwagę zwróciły
dwie kampanie CSR, wykorzystujące potencjał
vlogerek działających aktywnie w serwisie
YouTube. Panacea81, czyli Lauryn Luke,
najpopularniejsza na świecie vlogerka
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prezentująca poradniki dotyczące makijaży,
nakręciła film pokazujący „Jak dobrze wyglądać
dzień później”, na którym prezentowała makijaż
pozwalający na ukrycie śladów pobicia
http://www.youtube.com/watch?v=d-XHPHRlWZk
W ten sposób kampania „Refuge” miała zwrócić
uwagę na problem przemocy domowej
- wymienia Michał Szczerba, strategy planner
w Lemon Sky. - Podobną akcją była współpraca
marki Volkswagen oraz agencji DDB Berlin
z vlogerką Nickie de Jager. Powstał film wirusowy,
na którym vlogerka pokazuje jeden ze swoich
makijaży. Materiał miał zwrócić uwagę na
zagrożenie, jakim jest malowanie się w trakcie jazdy
samochodem http://youtu.be/eX6gZkaHmmY.
- Jak do tej pory na najwięcej odważyła się
firma Dove, pokazując przeciętne kobiety bez
photshopa i makijażu ciała, który wykonuje się
przy tego typu kampaniach - dodaje Anna
Gruszka. - Chociaż nie znam ich wyników
sprzedażowych, które są kluczowe, kampania
odniosła sukces -zapamiętanie marki.
W przypadku produktów wysokiej jakości warto
zastanowić się nad współpracą z blogerkami
- są wiarygodne.
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Maciej Rynkiewicz
redaktor Interaktywnie.com

OTO NAJLEPSZE INTERNETOWE
KAMPANIE REKLAMOWE

Dużo sportu, jak najwięcej dobrego poczucia humoru i maksymalne
zaangażowanie internautów, to wspólny mianownik dla każdej
z najlepszych kampanii online.
- Tegoroczne lato upłynęło pod znakiem Igrzysk
Olimpijskich. Z tego względu kampanie
reklamowe w wielu przypadkach nawiązywały
do sportowych emocji. Nie zmienia to jednak
faktu, iż trudno jest znaleźć kampanie, które
w ostatnich miesiącach wybijały się
kreatywnością czy porywającą strategią. Co
mnie jednak bardzo cieszy, można zauważyć
rosnący trend coraz częstszego wykorzystywania
w kampaniach aplikacji mobilnych – mówi
Sylwia Dyrek, social media manager z OX Media.
Sylwia Dyrek zwraca uwagę na kampanię piwa
Tyskie. Pomysłem na zaangażowanie
użytkowników w oparciu o emocje pojawiające
się na fali olimpijskiej rywalizacji, był prosty
konkurs z wykorzystaniem aplikacji na
Facebooka: „Poleć Zimochem”. Zadaniem
uczestników zabawy było stworzenie komentarza
do wybranej dyscypliny sportowej, który stylem
nawiązywać miał do znanego dziennikarza
sportowego Radiowej Jedynki (współpracującej
z Tyskie) Tomasza Zimocha.
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Najlepsze pomysły były codziennie nagradzane
6-pakami piwa. Akcja promowana była m.in. na
antenie „jedynki”, gdzie odczytywano także
wybrane komentarze kibiców. Dodatkowym
wsparciem była kampania billboardowa, która
promowała najciekawsze zgłoszenia czy też
reklamy na stronach internetowych.

była spora dawka poczucia humoru oraz
powiązanie motywu sportowych emocji z marką
Tyskie.
Wątpliwości budzić może sam styl wizualny
aplikacji, który nie przyciąga, a wykorzystanie
dużych czcionek w zgłoszeniach użytkowników
raczej odstrasza niż zachęca do czytania - ocenia
Sylwia Dyrek z OX Media.
Z o wiele większym rozmachem zorganizowana
była kampania marki Nike „Find Your Greatness”,
która choć nie wykorzystywała symboli
olimpijskich, (Nike nie należał do sponsorów tej
imprezy sportowej) to wyraźnie nawiązywała do
olimpiady. Klip nakręcony na jej potrzebę
przedstawia ludzi trenujących różne dyscypliny
z dala od świateł reflektorów i profesjonalnych
aren sportowych.

- Z pewnością pomysł nie należał do najbardziej
nowatorskich, jednak ogromnym plusem akcji

- Autorzy kampanii zachęcali do pokonywania
własnych rekordów i przekonują nas, że
doskonałość, z którą kojarzeni sią zawodnicy
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igrzysk, drzemie w każdym człowieku.
W internecie akcja skupiała się wokół portalu
nike.com/gameonworld oraz sytemu Nike plus.
Za pomocą narzędzi takich jak Nike+ Running,
Nike+ Basketball, Nike+ Training oraz opaska
Nike+ Fuelband użytkownicy sytemu mogli
rejestrować swoje sportowe osiągnięcia oraz
porównywać je z innymi – dodaje Sylwia Dyrek.

Zaangażowaniem, ale przede wszystkim
poczuciem humoru musieli wykazać się klienci
firmy ubezpieczeniowej Libery Mutual Insurance.
Wdzięcznym wsparciem online dla prześmiesznej
kampanii Humans była aplikacja na stronie na
Facebooku.
- Zamiast liczyć na zaangażowanie użytkowników
wysyłających foty głupich wypadków
spowodowanych przez niedoskonałe istoty
w pięknym, niedoskonałym świecie,
udostępniono w niej zdjęcia 20 najbardziej
powszechnych - komentował w cyklu Czwartek
z kampanią serwisu Interaktywnie.com Leszek
Łuczyn, dyrektor kreatywny agencji Opcom.

Kampania miała także swoją odsłonę w serwisie
Twitter, gdzie prowadzona była dyskusja na temat
drogi profesjonalnych sportowców do sławy.
- Cały projekt wymagał ogromnego
zaangażowania, wykorzystania nowoczesnych
technologii i z pewnością jest przykładem
kampanii na jaką mogą sobie pozwolić tylko
najwięksi światowi giganci. Minusem akcji jest
ograniczony zasięg – ze względu na użycie
nowoczesnych narzędzi i konieczność dużego
zaangażowanie ze strony użytkownika, akcje nie
była skierowana do zbyt szerokiej publiczności,
zwłaszcza w polskich warunkach - kończy Dyrek.
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Użytkownik tylko wskazywał znajomych, których jego zdaniem - wymieniony wypadek zdarza się
najczęściej. Czyli na przykład zostawienie
odkręconego kranu lub zatrzaśnięcie kluczyków
w samochodzie.

- To taki złośliwy humor, w sam raz do nękania
bliskiej rodziny czy współpracowników,
z minimalnym progiem wejścia poza barierą
psychiczną, że ktoś się jednak obrazi. A może
fani Liberty Mutual Insurance mają wystarczająco
duży dystans do samych siebie? Mnie to też bawi!
A dodatkowo inicjuje wymianę zdań na bardzo
życiowe tematy, z przymrużeniem oka, bo
przecież trudno przejść obojętnie obok sugestii,
że jest się np. totalnym rozbijaczem talerzy
- komentował Leszek Łuczyn.
Kampanie online w Polsce to niestety w dużej
mierze nadal banery, ale branded content powoli
umacnia się w swojej roli nośnika reklamowego.
- Co prawda nie można mówić o wysypie treści
tego typu, ale widać, że marki rozpoczynają
eksperymenty z treściami wideo - twierdzi
Bartłomiej Brzoskowski, social media manager
z Digital One. Tym bardziej, że zgodnie
z przewidywaniami Nielsena, zasięg
i zainteresowanie wideo w internecie wzrasta.
Ekspert do najbardziej udanych kampanii 2012
roku zalicza kampanię serwisu Blogmakijaz.pl.
- Można by powiedzieć „nic nowego”, ale od kilku
lat serwis Blogmakijaz.pl to jednej
z najważniejszych poradników dla fanem
make-upu. Poszczególne „odcinki” materiałów
wideo (umieszczane są na You Tube) notują
przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy odsłon
użytkowników. Ich niewątpliwą zaletą jest
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merytoryczna wiedza osób związanych z marką
Sephora (wszyscy wizażyści występujący
w materiałach pracują na co dzień w sieci
perfumerii), ale również odpowiednie podejście
do widza. Nie widać w tym nic sztucznego,
zachowanie przed kamerą ma w sobie dużo
naturalności, brak wystudiowanych gestów
i oficjalnego tonu. Myślę, że to jedna z tych
rzeczy, które przyciągają użytkowników
- twierdzi Brzoskowski.

- Bardzo ciekawa i kreatywna była też ostatnio
kampania autopromocyjna amerykańskiej
agencji reklamowej Digital Kitchen:
stanleypiano.com - twierdził Michał Stopa,
prezes zarządu agencji kreatywnej SG24.
Każdy mógł wysłać na adres Twittera
@stanleypiano nazwę utworu, który jeśli został
zaakceptowany, wchodził do kolejki obsługiwanej
przez odpowiedni program i był przetwarzany
na polecenia midi, po czym każda nuta była
przesyłana do specjalnie spreparowanego
starego pianina.
- System młoteczków uruchamiał klawisze,
pianino grało. Utwory były grane na żywo
(i transmitowane w internecie) w dniach
20-22 lipca podczas festiwalu muzycznego
capitolhillblockparty.com - opisywał w Czwartku
z kampanią Michał Stopa.

Ważnym elementem kampanii jest też
systematyczność jej twórców. - Do tego należy
dodać cykliczność – „serial” Sephora ukazuje się
co tydzień, oraz szczegółowe prezentowanie
produktów użytych do wykonania makijażu.
Jasne, że Blogmakijaz.pl bazuje na
przedsięwzięciach chociażby Lauren Luke, ale
projekt jako całość jest zdecydowanie wart
wyróżnienia, również ze względu na
długofalowość – podsumowuje Bartłomiej
Brzoskowski.
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Zaangażowanie internautów w grę wykorzystał
też Old Spice. - Odważne akcje tej firmy
zaowocowały ciekawą akcją Music Muscle Man
- filmik co prawda jest jeden, ale dla użytkownika
to dopiero początek. Oglądając materiał wideo
z mężczyzną grającym na perkusji przy pomocy
mięśni użytkownik sam uczy się obsługiwać
muscle mana i przy pomocy klawiszy tworzy
własne kompozycje, które można zapisać
i posłać w świat. Moim zdaniem świetne - mówi
Brzoskowski.

Do udanych kampanii online można też
zaliczyć akcję zrealizowaną dla Peugeot
Panama w serwisie Pinterest.com, twierdzi
Joanna Nieminuszczy, sales director
z Spolecznosci.pl. Na dedykowanym profilu,
francuski producent samochodów zamieścił
zdjęcia wszystkich swoich modeli. Największy
nacisk położył jednak na indywidualne cechy
każdego z nich, takie jak pakowność, czy
subtelny wygląd.
Zadaniem użytkowników było przesyłanie
zdjęć przedmiotów podkreślających te cechy,
które następnie były przypisywane do tablicy
każdego z samochodów. I tak przedstawiony
transportowy Peugeot Boxer mógł pomieścić
w swoim bagażniku wszystko - od ogromnego
hamburgera aż po najwyższego człowieka
na świecie.
- W kampanii wykorzystany został również
potencjał kilku innych serwisów. Każda tablica
była podlinkowana do profilu Peugeot na
Facebooku oraz na Twitterze, z których
użytkownicy również mogli przesyłać zdjęcia.
Ruch był dodatkowo kierowany na stronę
klienta oraz odwrotnie, za pomocą buttona
umieszczonego na stronie, odsyłał na Pinteresta.
Dzięki szeroko zintegrowanym działaniom,
w krótkim czasie udało się zaangażować całą
rzeszę użytkowników – opisywała w Czwartku
z kampanią Joanna Nieminuszczy.
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Zdaniem ekspert, najistotniejszym elementem
kampanii był jednak niestandardowy i angażujący
konkurs. - Na dedykowanych tablicach zostały
umieszczone puzzle przedstawiające dany model
samochodu, którego elementy były początkowo
zakryte. Zadaniem użytkowników było
odnalezienie kawałków puzzli
rozprzestrzenionych po całej sieci, tak aby odkryć
wszystkie elementy puzzle. Dla pierwszych
użytkowników, którym to się udało Peugeot
przygotował nagrody. Efekty zabawy? Kilkanaście
milionów odsłon wygenerowanych na profilach,
kilkadziesiąt dyskusji oraz artykułów w serwisach
branżowych. Użytkownicy w jednym miejscu
wykonali ponad 50 tysięcy interakcji w postaci
like’w oraz repinów. Zarejestrowano również
wzmożony ruch na stronie klienta. Kampania jest
inspirująca, ponieważ większość marek nie ma
jeszcze pomysłu na zaistnienie w tak świeżym
serwisie, jakim jest Pinterest.

przebyty przez nas kilometr. Wystarczy więc
w czasie codziennych aktywności włączyć
aplikację, która mierzyć będzie dystans, który
przebyliśmy.

- Minusy akcji? Tak ogromny potencjał można
było wykorzystać jeszcze lepiej. Mało osób wie,
czym jest Samsung Hope Relay. Mocne
uderzenie potrzebuje wsparcia promocyjnego.
W tym przypadku myślę, że element promocyjny
mógł być znacznie dokładniej dopracowany
- kończy Sylwia Dyrek.

Do jednych z najbardziej efektywnych
i ciekawych kampanii w ostatnim czasie
zdecydowanie można zaliczyć również akcję
“Samsung Hope Relay” - korespondującej
z motywem Olimpiady w Londynie - połączenie
interaktywnej platformy mobilnej wraz
z działaniami CSR oraz promowaniem aktywnego
trybu życia, dodaje Sylwia Dyrek.
Firma Samsung zdecydowała się przeznaczyć
złotówkę na rzecz SOS Wioski Dziecięce za każdy,
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Anna Jaskółka

redaktor Interaktywnie.com

REKLAMA PRECYZYJNIE
WYCELOWANA

Reklama graficzna może być świetnie dostosowana do aktywności i zainteresowań
użytkownika, zapewniać nieprzerwaną komunikację między firmą a potencjalnym
klientem, przyczyniać się do wzrostu sprzedaży. Pozwalają na to dobrze zaplanowane
kampanie z wykorzystaniem audience targetingu i retargetowania.
Kluczem do efektywnej kampanii reklamowej jest
dobre dobranie grupy docelowej. I właśnie tutaj
tkwi odpowiedź, dlaczego działania z użyciem
audience targetingu i retargetowania są bardzo
efektywne. Jednak na początku warto zastanowić
się, o co w tym wszystkim chodzi.
– Audience targeting to metoda pozwalająca na
skierowanie reklamy i dotarcie z przekazem do
określonych grup odbiorców. W opozycji do
standardowych metod targetowania i zakupu
mediów online, dzięki audience targeting
możemy wejść na wyższy poziom precyzji
w dotarciu do grupy celowej. Zamiast kupować
zatem tylko powierzchnię (miejsce), gdzie
domniemując znajdzie się użytkownik
reprezentujący naszą grupę docelową, możemy
z wykorzystaniem audience targetingu po prostu
dokonać zakupu odsłony, którą generuje właśnie
ten użytkownik – mówi Łukasz Duda, dyrektor
biura reklamy Adkontekst.
W skrócie, audience targeting jest skierowaniem
reklamy do określonych profili użytkowników, do
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osób o wskazanej charakterystyce,
w przeciwieństwie do kupna po prostu
powierzchni reklamowej.
– Profile użytkowników tworzone są na
podstawie ich zachowania w sieci
(targetowanie behawioralne) oraz innych
danych udostępnianych przez internautów,
zarówno online jak i offline – np. za
pośrednictwem ankiet. Dane o tematyce
odwiedzanych stron, zapytaniach wpisywanych
do wyszukiwarki oraz pozostałe informacje
służące do budowania profilu są powiązane
z plikiem cookie tworzonym w przeglądarce.
Zawiera on anonimowe ID, na podstawie
którego system identyfikuje jakie reklamy
wyświetlić jakiej osobie – mówi Łukasz
Duda.

Celny przekaz
Dzięki audience targetingowi możliwy jest
precyzyjny przekaz, świetnie dostosowany do
użytkowników.

– Reklamodawcy uzyskują możliwość emisji
reklam tylko do segmentów, które budzą ich
zainteresowanie. Owe profile mogą być z góry
zdefiniowane, jak i tworzone ad hoc na potrzeby
danej firmy, bazując na historycznie zebranych
danych. Przy czym należy zaznaczyć, że ani sieć
reklamowa, ani reklamodawca nie wie, do jakich
konkretnie osób dociera. Reklamy wyświetlają się
na podstawie anonimowych ciasteczek, które są
uprzednio zaliczane do właściwych profili
– dodaje Łukasz Duda.
Tymczasem retargetowanie może zostać uznane
za specyficzną formę audience targetingu lub też
drugi etap kampanii, następujący bezpośrednio
po nim. Podczas retargetowania użytkownicy
zostają przydzieleni do danego profilu, po tym
gdy klikną w reklamę, wejdą na daną stronę www
lub też np. wrzucą produkt do koszyka, ale nie
sfinalizują zakupu. – Retargetowanie jest
procesem ponownego dotarcia do określonych
użytkowników pozostających w zasięgu sieci
reklamowej. Dzięki oznaczeniu użytkownika
podczas jego interakcji z serwisem www lub
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reklamą, możliwe jest późniejsze wyświetlenie
kolejnego komunikatu reklamowego, które ma na
celu nakłonienie internauty do ponownego
odwiedzenia tej strony lub powrót do ścieżki
zakupu i wykonania pożądanej akcji na stronie
reklamodawcy – mówi Natalia Królikowska, key
account manager w Zanox.
Retargeting umożliwia zachowanie ciągłości
komunikacji między reklamodawcą,
a potencjalnym klientem. – Dzięki retargetingowi
reklamodawca może przypominać się
potencjalnym klientom, którzy odwiedzili jego
stronę, oferować dodatkowe zniżki czy

Istotną cechą audience targetingu jest fakt, że to internauta
wchodząc na stronę firmy, ujawnia jej swoje zainteresowanie ofertą,
przejawia inicjatywę. Jest to zatem mechanizm podobny do
reklamowania się w wyszukiwarce i można spodziewać się po nim
podobnej skuteczności. Trzeba przyjąć, że retargetowanie jest
specyficznym wariantem użycia audience targetingu, przy którym
użytkownicy przypisywani są do profilu retargetowanego w chwili,
gdy mają kontakt z przekazem reklamowym (np. wchodzą na stronę).

Łukasz Duda

dyrektor biura reklamy
Adkontekst

Zainteresowanie zarówno jedną, jak i druga formą targetowania jest
ogromne. Można powiedzieć, że w dzisiejszym Internecie jawią się
one jako antidotum na wszelkie problemy związane z brakiem lub
słabą konwersją ruchu pozyskiwanego dotychczasowymi metodami.
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proponować produkty komplementarne do
oglądanych bądź zakupionych – dodaje
Łukasz Duda.
Oprócz omawianego klasycznego retargetingu
można również wyróżnić retargeting predykcyjny.
– Polega na emitowaniu reklam nie tylko tym
użytkownikom, którzy odwiedzili stronę
reklamodawcy i zostali oznaczeni (za pomocą
ciasteczka), ale także tym, którzy zachowują się w
internecie podobnie jak ci oznaczeni.
Wykorzystywany jest tutaj mechanizm tzw. bliźniąt
statystycznych – mówi Jan Roszkiewicz, dyrektor
handlowy sieci IDMnet. Innymi słowy, najpierw
identyfikowane są zachowania, które wyróżniają
osoby odwiedzające daną stronę (wyłoniona
zostaje w ten sposób grupa docelowa). Następnie
w kampanii reklamowej dociera się do osób, które
postępują w sieci podobnie. Licząc na to, że oni
również zainteresują się np. przedstawioną ofertą.

Natalia Królikowska
key account manager
Zanox

Aby retargeting był skuteczny, należy przede wszystkim precyzyjnie
określić grupę docelową, której zamierzamy emitować nasz przekaz
w kampanii właściwej. Przykładowo reklama nowego modelu
samochodu będzie skuteczniejsza, jeżeli zaprezentujemy ją
użytkownikom, o których wiemy, że planują zakup samochodu.
Ponadto, osobiście zawsze rekomenduję, aby banner w kampanii
retargetowanej zawierał w sobie element „call to action” – dzięki
takiemu zabiegowi mamy znacznie większe szanse na to, że
użytkownik wykona akcję, na której nam faktycznie zależy (np.
wypełni formularz czy zapisze się do newslettera).

Wysoka skuteczność
Retargeting może przynieść świetne efekty.
– Aktualnie prowadzimy z naszymi klientami
wiele kampanii retargetowanych, które w sposób
powtarzalny osiągają zdecydowanie wyższe
wskaźniki w stosunku do reklam emitowanych
z wykorzystaniem standardowych metod
targetowania. Rekordowy wynik to 14-krotnie
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Wyróżniamy trzy rodzaje klasycznego retargetingu: statyczny,
segmentowy i dynamiczny. Retargetowanie statyczne charakteryzuje
się jednym komunikatem przeznaczonym dla wszystkich
użytkowników. W retargetowaniu segmentowym natomiast dzielimy
użytkowników na podgrupy i w zależności od czynności
charakteryzującej daną grupę wyświetlamy odpowiedzni komunikat
reklamowy. Najbardziej zaawansowanym i jednocześnie skutecznym
jest retargetowanie dynamiczne. Polega ono na personalizowaniu
komunikatów w zależności od profilu użytkownika, który tworzy się
rejestrując jakie strony i produkty oglądał. Dzięki temu precyzyjnie
możemy dopasować emitowany banner umieszczając na nim
produkt, którym wcześniej użytkownik się interesował.

Karolina Jaroszek

brand manager
Behavia (Grupa ARBOinteractive)
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wyższy CTR (Click Through Rate, współczynnik
klikalności) na korzyść retargetingu i ponad
6-krotny wzrost współczynnika konwersji
(kliknięcia reklamy, które doprowadziły
następnie do wartościowego działania, np.
zakupu). Oczywiście wpływ retargetingu jest
również istotnie zauważalny na poziomie
jakości ruchu na stronie pozyskiwanego przez
reklamodawcę (obrazuje to np. Bounce Rate,
czas na stronie, głębokość wizyty). Nie bez
znaczenia jest również możliwość
równoczesnego zastosowania kilku metod
targetowania (np. targetowanie kontekstowe
i retargeting), co w efekcie przekłada się na
wspomniane bardzo dobre rezultaty kampanii
– mówi Łukasz Duda.
Kampanie z użyciem retargetingu bardzo dobrze
sprawdzają się w przypadku e-commerce.
– Retargeting rozwiązuje kilka, wydawałoby się,
banalnych problemów, które uszczuplają zwroty
z kampanii e-commerce w sieci. Po pierwsze,
użytkownicy coraz częściej używają sklepu
internetowego jako centrum wiedzy, zbierając
informacje po to, by zaraz wyłączyć komputer,
wyjść z domu i kupić ten produkt w centrum
handlowym. Po drugie, wiele osób opuszcza nasz
sklep bez dokonania transakcji, przekładając
z różnych względów decyzję zakupową np. na

Raport interaktywnie.com - reklama w internecie

Zbyt częste pokazywanie użytkownikowi tej samej reklamy może
mieć odwrotny efekt do zamierzonego. W kampaniach
retargetowanych stosujmy więc różne komunikaty i oczywiście
korzystajmy z cappingu (limitu wyświetleń reklamy na unikalnego
użytkownika). Zmiana komunikatu może przynieść nam również
bardzo wartościową wiedzę przykładowo a propos tego, co było
powodem niedokończenia transakcji w naszym sklepie
internetowym.

Szymon Kosiński
wiceprezes
Sarigato Sp. z o.o.

Dlaczego warto przeprowadzać kampanię z użyciem retargetowania
reklamy graficznej? Bo to działa i jest skuteczne. Stosując
retargetowanie, reklamodawcy zwiększają ruch powracający do ich
strony, sklepu, itp. Zwiększa się także liczba pożądanych akcji na
serwisie, takich jak np. pobranie oferty, wypełnienie formularza
kontaktowego czy dokonanie zakupu. Mechanizm retargetingu
można obrazowo przyrównać do tzw. efektu inżyniera Mamonia
– lubię piosenki które kiedyś słyszałem, klikam w reklamy serwisów,
na których już byłem.

Jan Roszkiewicz
dyrektor handlowy sieci
IDMnet
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weekend. Część tych użytkowników jest nadal
zainteresowana kupnem produktu, czasami
wystarczy im się tylko przypomnieć, a czasami
pokazać 10 procent rabatu. To czego robić nie
powinniśmy, to rezygnować z tych użytkowników
– mówi Szymon Kosiński, wiceprezes Sarigato.
Retargeting może jednak przynieść odwrotne do
zamierzonych rezultaty, gdy użytkownik będzie
miał wrażenie, że reklama go… śledzi. Zwłaszcza
kiedy nie będzie znał mechanizmu jej działania,
a do tego zostanie ona wyświetlona wiele razy na
każdej stronie, na którą wejdzie.
– Aby użytkownicy nie czuli się non stop
atakowani naszą reklamą, istotny jest capping, czyli
nałożenie przez reklamodawcę limitu wyświetleń
reklamy na unikalnego użytkownika. Im wyższy
capping tym częściej wyświetla się nasza reklama.
Jeżeli jednak zależy nam na optymalnej liczbie
kontaktów z reklamą, nie powinna ona wyświetlać
się częściej niż trzy razy – mówi Karolina Jaroszek,
brand manager w Behavia (Grupa
ARBOinteractive).
Kampanie retargetowane mają bardzo wiele zalet,
przede wszystkim umożliwiają dotarcie do
precyzyjnie dobranej grupy docelowej, pozwalają
zachować ciągłą komunikację między firmą
a potencjalnym klientem, obniżają też koszty
przeprowadzanych działań reklamowych. Warto
jednak przeprowadzać je rozsądnie.
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DWA ŚWIATY PEŁNE
REKLAMY

Kampanie łączące narzędzia online i offline spotyka się w Polsce coraz częściej.
Na razie ich skala nie jest jeszcze tak wielka jak w przypadku zagranicznych rynków,
ale marketerzy dostrzegli już potencjał wynikający z połączenia komunikacji w sieci
i tradycyjnych mediach niezwiązanych z internetem.
Podstawową zasadą skutecznego łączenia
marketingowego przekazu w internecie i offline
jest uwzględnienie wszystkich kanałów
komunikacji już na poziomie strategicznym.
Konieczne jest zdefiniowanie roli, którą ma
odgrywać każde medium i właściwe przełożenie
tego na dobór mediów i podział budżetu.

- To narzędzie wyraźnie wpływa na sposób
planowania kampanii dla naszych klientów
i pozwala im, w określonych ramach
budżetowych, generować dodatkowy zasięg
przez docieranie do osób, które oglądają mało
telewizji lub nie oglądają jej wcale - tłumaczy
Paweł Kuczma.

- Nie ma produktów lub usług szczególnie
podatnych na reklamowanie w mediach offline
i online. Bardziej istotny od reklamowanego jest
pomysł na kampanię, czyli to, co się ma
konsumentom do powiedzenia. Czy jest to dla
nich atrakcyjne i czy forma przekazu jest
odpowiednia - stwierdza Paweł Kuczma, senior
media planner w HypermediaIsobar.
Niektóre z firm oferują już marketerom narzędzia
pozwalające na mierzenie współoglądalności
kampanii telewizyjnej z wideo online, zwane
Screen Planningiem. Pozwala ono na planowanie
synergicznej kampanii telewizyjnej i wideo online
uwzględniającej liczbę kontaktów z reklamą
w obu tych mediach.

Eksperci zwracają też uwagę, że łączenie działań
online z działaniami offline może mieć dwojaki
charakter. Z jednej strony ich celem może być
generowaniu ruchu z internetu do świata
rzeczywistego (np. przez wejście z odpowiednimi
narzędziami w kanał trade marketingowy),
z drugiej - działanie odwrotne, czyli kierowanie
użytkowników z mediów tradycyjnych do zakupu
w kanale elektronicznym.
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- W pierwszym obszarze chodzi o przeniesienie
użytkownika sprzed komputera do tradycyjnego
sklepu, zachęcenie go do podjęcia określonej
akcji, rozliczenie jej i kontrola / walidacja
pozyskanej sprzedaży - wyjaśnia Sławomir

Kornicki, doradca zarządu domu mediowego
Codemedia. - Dotychczas prowadziliśmy wiele
akcji, których celem było wygenerowanie wizyt
i zakupów w placówkach tradycyjnych, jednakże
możliwość pomiaru i rozliczenia za efekt była
utrudniona. Nasze rozwiązania poszły więc
w kierunku zapewnienia technologii, narzędzi
i rozwiązań, które będą w stanie pomierzyć
i rozliczyć się z dostawcą produktu za akcje, za
ruch wygenerowany w placówce handlowej, za
dokonaną sprzedaż - mówi Sławomir Kornicki.
Co się za tym kryje? To nie tylko tradycyjne
metody wsparcia sprzedaży, ale także np.
programy lojalnościowe. Internet i media
elektroniczne pozwalają na dystrybucję
kuponów rabatowych, które nie są już zwykłą
reklamówką.
- Stają się pieniądzem wymienianym na
prawdziwą gotówkę (refundacja udzielonego
przez sieć rabatu). Nad poprawnością rozliczeń,
zapewnieniem transparentności transakcji oraz
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odpowiedniej technologii rozliczeniowej czuwa
instytucja w postaci clearing house, w naszym
przypadku spółka celowa - Trade Marketing
Poland - dodaje Sławomir Kornicki.

Każda marka może pozwolić sobie na kreatywną kampanię
zawierającą elementy działań online i offline. Wszystko zależy od
dokładnego rozplanowania strategii, jednak nie ulega wątpliwości, że
najczęściej tego typu kampanie spotykamy w branży FMCG, która
uchodzi za najbliższą klientowi. Zasięg, miejsca, w których dane
produkty można nabyć, a także szerokie możliwości komunikacyjne
w social media sprawiają, że marketer zajmujący się marką w branży
FMCG ma szerokie pole do popisu.

Z telewizji do sieci
W drugim - przeciwnym kierunku działań, czyli
skierowaniu ruchu z mediów tradycyjnych do
Internetu, największe rezultaty daje tradycyjna
telewizja.
- Przede wszystkim ze względu na generowane
zasięgi oraz częstotliwość komunikacji
- przekonuje Sławomir Kornicki.

Sylwia Dyrek

social media manager
OX Media

REKLAMA
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Jeśli chodzi o przykłady kampanii kierujących
konsumenta z telewizji do internetu, gdzie
znajdzie więcej ilości informacji o produkcie
i oprócz poszerzenia wiedzy dostanie kupon
rabatowy, który potem z kolei może wykorzystać
przy zakupie - jest ich całkiem sporo. Takie
realizacje widać przeprowadzili na krajowym
rynku m.in. operatorzy telekomunikacyjni - np.
Play - w kampanii z Kubą Wojewódzkim
(zaproszenie klientów do głosowania na
rozwiązanie filmu reklamowego, dopytywanie
klientów o ich poradę, skorzystanie z ich
kreatywności i pomysłowości); Netia - w kampanii
„Wolne wybory” (zaangażowanie internautów do
wybrania celebryty najlepiej pasującego do
reklam. Wybrano Tomasza Kota, który wystąpił
w kilkunastu spotach).
Z telewizji do sfery online kierują też Ikea i Lidl.
Szwedzki koncern meblowy z okazji
wprowadzenia nowego katalogu,
wykorzystującego rozszerzoną rzeczywistość
- przy wykorzystaniu smartfona lub tabletu
umożliwia zobaczenie interaktywnego wnętrza.
Natomiast siec sklepów w kampanii „Pascal
kontra Okrasa” wykorzystuje dwóch znanych
kucharzy, którzy proponują swoje potrawy,
przyrządzone z tych samych produktów.
Kampania rozpoczęła się od teasera, a jest
kontynuowana w internecie (filmiki instruktażowe)
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Świat wirtualny zaczyna przenikać się z realnym i na odwrót.
Wszyscy jesteśmy non stop „podłączeni” do sieci, zaczynając od
tradycyjnego internetu, poprzez smartfony z dostępem do sieci,
tablety, a na telewizorach z funkcją Smart TV skończywszy.
Otaczająca nas rzeczywistość staje się zdigitalizowana i zaprasza
nas do interakcji przez takie rozwiązania jak kody QR, NFC,
Augmented Reality.

Łukasz Herman
key account manager
Carat Polska

Nie ma jednak jednej złotej recepty na skuteczne połączenie działań
offline z online. Najważniejszy jest pomysł i przemyślane działanie.
W dobie mediów społecznościowych bardzo dobrze się sprawdza
integracja serwisu www z serwisami społecznościowymi
i zapraszanie klientów do interakcji. Ich pomysły niejednokrotnie
mogą być lepsze od koncepcji stworzonych przez profesjonalistów.
Nie zapominajmy o nowinkach technicznych i nie bójmy się ich
używać. One naprawdę ułatwiają życie.

i w telewizji (spoty zapraszające klientów sklepu
do zapoznania się z rozwiązaniami
proponowanymi przez kucharzy).
Przykładem odpowiedniego zintegrowania
wszystkich mediów w promocji jest kampania
Kinder Bueno - „Bueno Czwartki”. - Użytkownicy
przynosząc trzy opakowania po Kinder Bueno,
mogą kupić bilet do kina za 10 złotych. Spójna
komunikacja we wszystkich kanałach mediowych

- w telewizji, kinie, radiu, prasie, OOH i oczywiście
w Internecie - odsyła konsumentów do strony
internetowej kinderbueno.pl z informacjami
o promocji - mówi Paweł Kuczma.
Potencjał połączenia online z offline jest także
możliwy w przeniesieniu na nośniki Digital OOH
(Out of Home advertising) użyteczności serwisu
online, a nie samej kreacji reklamowej. - Jednym
z pomysłów na kampanię może być dostarczanie
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aktualnych informacji, które „podążają” za
konsumentem i są obecne w różnych
lokalizacjach, w których znajduje się on w ciągu
dnia. Marka staje się w ten sposób patronem
treści, pozytywnie kojarzonym i wpisującym się
w naturalną przestrzeń konsumenta - tłumaczy
Wojciech Lesiuk, key account manager w Screen
Network.
Przykładem takich działań była kampania Screen
Network dla Sport.pl. Inspiracją dla niej był layout
tablic OOH „Sport.pl 2012 relacji na żywo”. Gra
słów zachęciła do ożywienia nośników,
uczynienia ich użytecznymi i promującymi markę
jednocześnie.
- Korzystając z technologii oferowanej przez
nośniki Digital OOH przygotowaliśmy serwis
informacyjny online, dostarczający za
pośrednictwem kilku tysięcy nośników
aktualności na temat Euro 2012, w tym relacje
ze spotkań na żywo. Aplikacja wzorowana na
serwisie www w sposób zautomatyzowany
prezentowała historyczne wyniki, informowała
o nadchodzących spotkaniach, a w trakcie
meczu prezentowała aktualny wynik, zdobywców
bramek, a także kartki przyznane podczas
spotkania - opisuje Wojciech Lesiuk.

Ostrożnie z Facebookiem
Specjaliści wskazują też na jeszcze jeden model
kierowania konsumentów z mediów tradycyjnych
Raport interaktywnie.com - reklama w internecie

Szczególnie efektywne mogą być kampanie promujące produkty
i usługi charakteryzujące się dużą zmiennością i/lub regionalizacją
treści, np. serwisy ogłoszeniowe, zakupy grupowe, e-commerce.

Wojciech Lesiuk
key account manager
Screen Network SA

Elementem zwiększającym skuteczność kampanii jest także
kontekst emisji treści, od którego zależą produkty reklamowane
w danym miejscu. Przykładowo, kampania producenta leków OTC
może obejmować emisję prognozy pogody połączoną z promocją
produktów. Treść prognozy będzie zależała od lokalizacji nośników
(inna dla Krakowa, inna dla Warszawy), podobnie jak lista
promowanych produktów. W zatłoczonym supermarkecie
promowane będą leki przeciw przeziębieniowe, a na dworcu - środki
na problemy gastryczne. A wszystko to w ramach jednej kampanii
aktualizowanej w czasie rzeczywistym.
Tak przygotowana kampania nie tylko lepiej wykorzystuje potencjał
marki, ale również skuteczniej dociera do grup docelowych, co
przekłada się na wysoką efektywność

do sfery online, a konkretnie kierowania ruchu do
wyszukiwarki na określone hasło lub do profili
albo strony na Facebooku. - Osobiście wierzę, że
już za kilka lat pojawi się to w podręcznikach do
marketingu jako przykład największych błędów
popełnionych w komunikacji przez marki. To nic
innego, niż kierowanie użytkownika
w środowisko, które jest poza kontrolą
reklamodawcy. Tam jest wystawiony na miliony
komunikatów innych reklamodawców.
Momentalnie zapomina, po co tam przyszedł.
Porównałbym to do wykorzystania własnych

pieniędzy do tego, aby konsument mógł
zbudować relacje z konkurencyjnym podmiotem
(sic!) - mówi dobitnie Sławomir Kornicki.
Dlatego planując strategię działań będących
połączeniem online i offline z uwzględnieniem
mediów społecznościowych należy pamiętać
o kilku ważnych punktach, dzięki którym nasze
działania przynieść mogą jeszcze lepsze rezultaty.
Sylwia Dyrek, social media manager w OX Media,
radzi by planowanie przeprowadzić
uwzględniając następujące aspekty:
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Wybór narzędzi - kanały komunikacji
z użytkownikami muszą być dobrze dobrane
pod względem grupy docelowej.
Microsite - miejsce, w którym informować
będziemy o całej akcji. Dzięki niemu w prosty
sposób przekierujemy zainteresowane
kampanią osoby do poszczególnych kanałów
social media, w których będą odbywać się
działania.
Outdoor - warto wesprzeć działania
promocyjne bazując także na bardziej
tradycyjnych mediach. POS-y, plakaty
- narzędzia te pomogą nam
w rozprzestrzenieniu się informacji o kampanii.
Spójny komunikat - mimo wykorzystania
wielu narzędzi pamiętać musimy o spójności
komunikacyjnej, dzięki której jeszcze mocniej
zapiszemy się w umysłach odbiorców
i sprawimy, że zapamiętają naszą kampanię.
Haczyk - zachęćmy użytkowników do
zajrzenia na Facebooka, wejścia na microsite.
Niech przeskanują fotokod, pokażą do kamery
opakowanie naszego produktu. Dajmy im coś
w zamian, nagrodźmy za trud.
Kreatywność i zabawa - dostarczmy im
rozrywki i zabawy. Niech poczują ducha
rywalizacji, zachęćmy do wspólnego
odkrywania marki.
Innowacyjność - zaskoczmy ich!
Wykorzystajmy niestandardowy motyw
kampanii, pozwólmy im doświadczyć czegoś
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Sławomir Kornicki
doradca zarządu
Codemedia SA

Zamiast generowania ruchu, nastawiamy się na rozwiązania
i narzędzia oparte na prawdziwych danych, pogłębionych
informacjach, związanych z generowaniem sprzedaży produktów
i usług online przez tradycyjne kanały. Jednak nie tylko przez
telewizję i radio, ale również prasę, plakaty, ulotki. Odpowiednie
rozwiązania technologiczne i kodowanie zapewniają całkowitą
szczelność pomiaru i rozliczenia. Te narzędzia stają się też dostępne
dla mniejszych klientów - już nie tylko wielki producent
samochodów może przerzucać ruch z telewizji do wyszukiwarki,
ale mały producent w zasadzie z dowolnego segmentu prowadzi
efektywne - bo rozliczane w oparciu za akcję, kontakty handlowe
i sprzedaż - działania w mediach, które dotychczas były dla niego
niedostępne.
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nowego. Niech odkrywają nowe technologie
razem z nami.

Błędy wszystko zniweczą?
Nieodpowiednia siła komunikacji
w poszczególnych kanałach może mieć
opłakane skutki. Szykując kampanię łączącą
działania w mediach tradycyjnych ze sfera
online trzeba pamiętać o sile internetu. Eksperci
podkreślają, że błędem jest zarówno
niedoinwestowanie tego kanału, jak i nadmierne
wydatki, czyli planowanie komunikacji bez
uwzględnienia roli internetu dla konkretnej
grupy docelowej.
- Najczęstszym błędem jest wydzielenie internetu
od działań ATL już na etapie tworzenia strategii
marketingowej. Na szczęście dzieje się tak coraz
rzadziej, ale nadal część marketerów korzysta
z usług innych podmiotów do obsługi kampanii
offline i online, a w takiej sytuacji nawet przy
synchronizacji działań, trudno osiągnąć spójną
komunikację - przestrzega Agnieszka Tomczyk,
dyrektor zarządzająca w domu mediowym
MasterMind.
Innym często występującym błędem jest ślepe
podążanie za najnowszymi trendami na rynku
i wykorzystywanie narzędzi zupełnie
nieprzystających do produktu. Dobrym
przykładem tego typu działań jest
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Jakub Załuska
strategic director
Focus Advantage

Rozwój rynku smartfonów i mobilnego dostępu do internetu otwiera
zupełnie nowe możliwości łączenia działań offline i online. Z obu
kanałów odbiorca może bowiem korzystać jednocześnie
w dowolnym miejscu, a przestrzeń i czas dzielące do niedawna
klasyczny przekaz reklamowy od komputera stojącego w domu lub
pracy przestaje mieć realne znaczenie. Jednym z największych
wyzwań skutecznego łączenia światów offline i online jest taka
konstrukcja kampanii, która spowoduje, że odbiorca będzie miał
rzeczywistą motywację sięgnięcia do kieszeni po smartfona, by
wykonać założoną w kampanii interakcję. Możliwość odwiedzenia
klasycznej strony internetowej marki, albo obejrzenie na ekranie
telefonu spotu wideo danej kampanii raczej nie są wystarczającą
nagrodą dla konsumenta za jego zaangażowanie. To chyba główny
powód, dla którego QR kody - jako łącznik między offlinem a onlinem
- nie odniosły u nas oczekiwanego sukcesu. Barierą jest nie tyle
sama umiejętność posłużenia się technologią, co przekonanie
konsumentów, że niesie ona za sobą relewantną dla nich wartość.

wykorzystywanie social marketingu dla
niektórych produktów.
- Kontrowersyjne wydaje mi się „Lubię to” dla
zakładu pogrzebowego. Innym przykładem są
próby rozliczania za efekt w kampaniach
wizerunkowych - dodaje Agnieszka Tomczyk.
Jeśli mamy już pomysł na połączenie kampanii
online z offline, to pamiętajmy, że zbyt dużo i zbyt
wiele, to niewiele, albo wręcz nic.
- Ważna jest spójność tego co robimy, jeśli
potrafimy połączyć wszystkie kanały komunikacji,

z których jeden wynika z drugiego, albo jest
między kilkoma silna interakcja to bardzo dobrze,
ale nie musimy wykorzystywać przy każdej
kampanii wszystkiego co dostępne na rynku.
Prostota jest naprawdę w cenie - przekonuje
Łukasz Herman, key account manager w Carat
Polska.
Częste błędy popełniane przez agencje
rekomendujące strategie komunikacyjne to brak
panowania i kontroli nad działaniami klienta.
- Jeśli naszym celem jest uzyskanie ciekawych
pomysłów od naszych klientów wykorzystując
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media społecznościowe, zarządzajmy tym
kanałem odpowiednio, prowadźmy z nimi dialog,
dopytujmy, okażmy zainteresowanie. Gdy
decydujemy się na wykorzystanie technologii,
używajmy jej z głową. Chcąc by użytkownik
w mieście z siatki reklamy zewnętrznej mógł
zobaczyć coś interaktywnego z wykorzystaniem
rozszerzonej rzeczywistości, nie wrzucajmy QR
kodu do aplikacji, która waży tyle, że nie sposób
jej ściągnąć i zainstalować przy wykorzystaniu
3G - dodaje Łukasz Herman.

Bez haczyka ani rusz
W kampaniach zapomina się też często
o dokładnym rozplanowaniu działań
uwzględniającym wybór optymalnych kanałów
dotarcia.
- Aby kampania online i offline odniosła sukces
nie wystarczy umieścić informacje w salonie
i stworzyć profil na Facebooku - zaznacza Sylwia
Dyrek. - Zbierzmy grupę docelową za pomocą
różnych narzędzi nowych mediów, także tych
niszowych, jak: Foursquare, Pinterest albo Layar
- wylicza i dodaje, że często marketerzy nie
uwzględniają też „haczyka” - czegoś, co zachęci
użytkowników do wspólnej zabawy.
- Wykorzystuje się standardowe schematy, na
które odbiorcy już nie reagują - konstatuje.
Patrząc z drugiej strony, czyli przenosząc
kampanię z sieci do sfery offline, bardzo często
Raport interaktywnie.com - reklama w internecie

W nowoczesnym marketingu podział mediów na online i offline jest
już nieco sztuczny. Z punktu widzenia budowania skutecznych
strategii komunikacji w mediach, internet powinien być traktowany
jako jedno z narzędzi dotarcia do grupy celowej. W sytuacji, gdy
konsumpcja internetu przez ogół społeczeństwa oscyluje
w okolicach 60 proc., a w najważniejszych dla marketerów grupach
celowych (np. osoby o najwyższym potencjale nabywczym) blisko
100 proc. jest to jeden z kluczowych kanałów komunikacji. Dlatego
też wielu klientów rozpoczyna budowanie mediamiksu właśnie od
sieci.

Michał Tober

prezes zarządu
dom mediowy MasterMind

Aby odnieść sukces należy przede wszystkim zrozumieć efekt
synergii mediów i synchronizować działania w taki sposób, aby
komunikat reklamowy zachęcał odbiorców do angażowania się.
Przykładem tego typu działań jest intensyfikacja kampanii
w wyszukiwarkach, albo w kanale mobile, w momencie, gdy
prowadzone są działania w telewizji (np. w trakcie emisji spotu,
lawinowo rośnie liczba zapytań o kluczowe słowa związane z marką
lub kampanią). Dotyczy to większości branż i produktów, ze
szczególnym uwzględnieniem produktów finansowych, czy
e-commerce.

próbuje się przenosić koncepcje promocyjne
i kreacje bezpośrednio z internetu, bez
uwzględnienia specyfiki danego nośnika.
- Nie nazwałbym tego błędami, a raczej
przykładami nie wykorzystania potencjału - mówi
Wojciech Lesiuk. Jako przykład podaje pomijanie
nośników cyfrowych ze względu na brak pomysłu
na połączenie ich z kampaniami online. - Z kolei,
gdy już są wykorzystywane, to często wyłącznie

jako „platforma obwieszczająca”, bez możliwości
interakcji i zaangażowania w konsumpcję treści
- co jest przecież integralnym elementem
komunikacji online. Tak przygotowane kampanie
owszem promują produkt lub usługę, ale mają
charakter wyłącznie jednostronnego przekazu
- podsumowuje.
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KTO SIĘ BOI
REAL-TIME BIDDING?

Technologia Real-time bidding zamiesza na rynku reklamy. Pytanie tylko kiedy.
I jak to wpłynie na głównych graczy: portale, sieci reklamowe i afiliacyjne.
W tradycyjnym modelu display reklamodawca
kupował u wydawcy lub pośrednika określoną
liczbę odsłon za ustaloną kwotę. Real-Time
Bidding (w skrócie RTB) to zupełnie nowa
technologia, a zarazem logika sprzedaży. Tu
sprzedawane są nie pakiety tysięcy odsłon, ale
każda pojedyncza odsłona z osobna.
Reklamodawcy w czasie rzeczywistym licytują,
czyja kreacja wyświetli się użytkownikowi, który
ułamek sekundy wcześniej zainicjował otwarcie
strony internetowej. A wszystko dzieje się w na
platformach exchange.

Skazany na sukces
W krajach zachodnich w Real-time bidding trafia
już duża część budżetów reklamowych. W Polsce
na razie jest to nowinka, ale eksperci nie mają
wątpliwości: to przyszłość reklamy on-line. Bo
zalety tego systemu długo można by wyliczać.
W kampaniach on-line, przede wszystkim tych
sprzedażowych, chodzi nie o wyświetlenie jak
największej liczby billboardów, ale o dotarcie
z nimi do właściwego użytkownika – tego, który
jest najbardziej wartościowy z punktu widzenia
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celów reklamodawcy. Platformy RTB właśnie to
obiecują. Gromadzą dane o aktywności
użytkowników i na ich podstawie decydują,
którym warto wyświetlić określone kreacje. Maciej
Wyszyński z sociomantic labs podsumowuje
krótko: - Nie strzelamy już ślepakami, tylko
kierujemy dopasowany przekaz reklamowy do
właściwego internauty.
Ten mechanizm Marta Suchenek z Codemedia
tłumaczy na przykładzie użytkownika, który był
w sklepie internetowym, dodał produkty do
koszyka, ale nie sfinalizował zamówienia. Dzięki
systemowi RTB sklep może wyświetlić mu
reklamę z zachętą do dokończenia zakupów
podczas wizyty w jakimś innym serwisie, który
sprzedaje swój zasięg na platformie exchange.
Co ciekawe, w takiej filozofii reklamy zupełnie
przestaje mieć znaczenie to, na jakim serwisie
reklama się wyświetliła. Liczy się dotarcie do
właściwego użytkownika z odpowiednim (nawet
indywidualnym!) przekazem.
Za RTB przemawiają również niskie koszty
kampanii. Model aukcyjny pozwala kupować
reklamę po najlepszych możliwych w danym

momencie cenach. To jednak nie znaczy, że
reklamy są tu sprzedawane półdarmo!
Jednostkowy koszt zakupu użytkownika może
być niemały, ale opłaca się go ponieść. Kirill
Goroditskiy z AdPilot.com tłumaczy: - Przy
jednakowym budżecie pozyskujemy mniej ruchu,
ale ci użytkownicy są odwzorowaniem zapisów
z briefu naszego reklamodawcy. Nie tracimy
pieniędzy klienta na traffic, który nie przekłada
się na zakładany w kampanii efekt. Jakość tych
użytkowników jest niepodważalnie lepsza.
Aby model RTB się upowszechnił, właściciele
serwisów internetowych muszą chcieć
sprzedawać reklamę tą metodą. Z tym jednak nie
powinno być większego problemu, bo, jak
twierdzą eksperci, RTB to mnóstwo korzyści także
dla nich. Kirill Goroditskiy wylicza: - Jednokrotnie
implementując kod od agencji RTB już nie muszą
zastanawiać się, czy ich powierzchnia reklamowa
jest wykorzystywana. Nie muszą obserwować
zbliżających się, czy kończących się kampanii
proponowanych przez sieci afiliacyjne. Dodawać,
usuwać kody. Każde wywołanie strony naszego
wydawcy uruchamia nasze systemy analityczne,
które definiują przynależność danego
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użytkownika do targetu jednego z naszych
reklamodawców. Nawet jeżeli nie będzie on
odpowiadał żadnemu z kryteriów automatycznie
przekażemy odsłonę jednemu z naszych
partnerów. Powierzchnia zarabia ciągle i bez
zbędnej ingerencji w kod strony. Już samym
wzrostem efektywności wykorzystania miejsc
reklamowych powinniśmy zainteresować
nieprzekonanych do technologii RTB wydawców.
Choć reklamodawcy licytują tak, by za emisję
zapłacić jak najmniej, serwisy internetowe nadal
powinny być zadowolone ze swoich przychodów.
Jakub Oleksy z iBILLBOARD Poland zapewnia:
- W momencie, gdy wydawcy zaczynają
'wrzucać' do koszyka RTB swoje normalne
i premium inventory, jego cena jest
porównywalna z przychodami, które wydawca
osiąga dzięki sprzedaży bezpośredniej,
a nierzadko jest nawet wyższa.

W RTB nie chodzi o niższe koszty kampanii, ale o lepsze efekty przy
tym samym koszcie. Model umożliwia lepszą alokacje budżetu,
precyzyjne dotarcie do użytkowników i tym samym osiągnięcie
większego ROI. Wielu dużych reklamodawców działa na
długofalowych budżetach w ekosystemie RTB, więc ciężko w tym
przypadku mówić mniejszym czy większym koszcie. Ocena
kampanii jest zawsze związana z efektem końcowym. RTB natomiast
winduje format reklamy display na niebywały dotychczas poziom
skuteczności.

Maciej Wyszyński
managing director
CEE Sociomantic Labs

RTB jest rewolucją w kontekście zmiany sposobu zakupu
powierzchni - zamiast stawiać w centrum miejsce emisji,
koncentruje się na konkretnym użytkowniku, wartościowym
z punktu widzenia reklamodawcy. Targetowanie kontekstowe
- wybór konkretnych serwisów do emisji - przestaje być więc istotny.

Rewolucja czy ewolucja?
Na Zachodzie, szczególnie w Stanach
Zjednoczonych, RTB robi furorę. Sama
technologia faktycznie jest rewolucyjna. Jednak
w Polsce póki co jego udział w rynku e-reklamy
jest niewielki, by nie powiedzieć marginalny.
Szymon Kosiński z Sarigato mówi, że reklamy
emitowane w tym modelu to zaledwie
1% wszystkich emisji.
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Marta Suchenek
head of direct
Codemedia SA

RTB jest też przełomem ze względu na automatyzację optymalizacji
emisji do grupy celowej - w związku z tym targetowanie
behawioralne staje się dostępne nie tylko w modelu opłaty za
kliknięcie, ale również w rozliczeniu za akcje (lead, wniosek,
sprzedaż etc.). Platformy DSP w ciągu krótkiego okresu czasu testują
różnorodne profile użytkowników i przy pomocy zaawansowanego
modelowania wielu parametrów wybierają najbardziej wydajny.
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Z pewnością możemy oczekiwać wzrostu, ale
eksperci nie są zgodni co do jego skali. Adam
Dyba z IDMnet szacuje, że w najbliższym roku
udział RTB w wydatkach na display osiągnie
poziom 5-8%. Większą optymistką jest Marta
Suchenek, która spodziewa się istotnego odpływu
budżetów z sieci reklamowych do platform RTB.
Według niej w 2013 roku udział tego kanału
wyniesie około 25% wszystkich budżetów on-line.
Jak szybko RTB zdobędzie istotny udział
w rynku? Dużo tu zależy od świadomości
reklamodawców.

O tym, że dana odsłona jest dla reklamodawcy atrakcyjna i powinien
ją kupić, decydować będzie więc w coraz mniejszym stopniu fakt
GDZIE zostanie wyemitowana, ale zdecydowanie bardziej – KTO ją
zobaczy. W modelu RTB częściej mówimy bowiem o kupowaniu
konkretnego audytorium (audience buying) niż powierzchni
reklamowej. I dlatego, aby RTB miało sens, niezbędny jest dostęp do
dobrych danych o użytkownikach internetu. Dopiero gdy połączymy
możliwość adresowania reklamy do odpowiedniego segmentu
i możliwość kupienia w czasie rzeczywistym odsłony generowanej
przez takiego użytkownika, RTB ma prawdziwy sens.

Jacek Pasławski
prezes zarządu
Novem Group

Szymon Kosiński mówi: - Aby prognozować na
temat przyszłości funkcjonowania sieci i być albo
nie być dla RTB musimy zatrzymać się nad jedną
istotną kwestią, czyli popytem na tego typu usługi.
Kilka artykułów i wypowiedzi mówiących o
rewolucji nie spowoduje pospolitego ruszenia.
Nawet na rynkach, na których wydatki na
reklamę w modelu RTB są bez porównania
wyższe od tego, z czym mamy do czynienia
w Polsce, jest to tylko część budżetów
wydawanych na reklamę i przynajmniej przez
najbliższe lata raczej się to nie zmieni.
Na drodze do sukcesu są i inne przeszkody.
Adam Dyba zwraca uwagę, że rynek danych,
który jest tak ważny dla skutecznego działania
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RTB to niewątpliwie szansa na „uatrakcyjnienie” polskiego rynku
reklamowego i to zarówno z punktu widzenia reklamodawcy jak
i wydawcy. Jednak o ile w skali globalnej możemy mówić o rewolucji,
o tyle w Polsce udział tej technologii jest na tyle niewielki, że
używanie tego pojęcia jest zdecydowanie na wyrost. Z pewnością
spore znaczenie ma tutaj fakt, że RTB nie istnieje bez danych
o użytkownikach, do których dostęp jest ciągle ograniczony.

Szymon Kosiński
wiceprezes
Sarigato Sp. z o.o.
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RTB, w Polsce dopiero raczkuje. Na ten problem
zwraca uwagę także Jacek Pasławski z Novem
Group. Z kolei Marcin Przygoda
z ARBOinteractive zwraca uwagę na fakt, że u nas
rozwiązania RTB dopiero się rozwijają i ciągle
jeszcze nie oferują wszystkich zaawansowanych
narzędzi dostępnych w sprzedaży tradycyjnej.

Przed korzystaniem z RTB nie ma ucieczki. Ci, którzy to zrozumieli,
już zarabiają niezłe pieniądze praktycznie bez żadnego wysiłku. Zaś
Ci, którzy z niezrozumiałych dla mnie powodów próbują 'walczyć'
z tym modelem, szybko zostaną skarceni. Proszę zrozumieć: RTB dla
online marketing to co najmniej taka rewolucja jak media
społecznościowe.

Zagrożenie? Nie, wyzwanie!
Wraz z technologią RTB na rynku e-reklamy
pojawili się nowi gracze. Jeśli marketerzy
przekonają się do nowej technologii, przesuną do
nich część swoich budżetów. Kto na tym straci?
W opinii Jacka Pasławskiego najbardziej
zagrożone są tradycyjne sieci reklamowe
i portale. Pasławski podkreśla, że „wyginięcie”
im nie grozi, bo zawsze będzie część
reklamodawców, dla których ważne jest
otoczenie, w jakim pojawia się kampania, albo
którzy są zainteresowani reklamą
niestandardową. Jeśli jednak faktycznie myślenie
marketerów się przewartościuje i bardziej niż
otoczenie kampanii liczyć się zacznie dotarcie do
właściwego użytkownika, większy strumień
pieniędzy popłynie tam, gdzie jest tanio, czyli
małych serwisów oferujących swój zasięg na
platformach RTB. Pasławski podsumowuje:
- Na rozwoju RTB będą tracić portale i sieci
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Jakub Oleksy
dyrektor zarządzający
iBILLBOARD Poland

Zmiany na międzynarodowym rynku reklamy online pchają
wszystkich w objęcia zautomatyzowanych metod zakupowych. RTB,
to już wypracowany standard pozwalający sprawnie przekazywać
powierzchnię nowym odbiorcom, którzy są zainteresowani daną
siecią. Sieci afiliacyjne, reklamowe, portale – każdy dobrze
zorientowany na rynku manager wie, że najwyższa pora oswoić się
z wizją wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych. Oczywiście
nie wszyscy widzą potencjał Real-Time Biddingu, ale myślę, że już za
kilka lat będziemy ich nazywać dinozaurami branży.

Kirill Goroditskiy
account director
agencja AdPilot.com
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reklamowe, czyli ci gracze, którzy dziś sprzedają
większość reklamy według cennika i drogo.

Zapewne zakup reklam w modelu RTB przez duże domy mediowe dla
ich klientów będzie się sukcesywnie zwiększać, a my będziemy na to
przygotowani tworząc własne platformy typu private adexchange.
Wierzymy też, że sieci stanowią cenne źródło danych na temat profili
behawioralnych.

Właśnie dlatego, że można kupić tanio
powierzchnię „unsold” i - dokładając dobre dane
o internautach - zrobić z niej powierzchnię
„premium”.
Nie oczekujmy, że sieci reklamowe znikną z rynku.
Marta Suchenek sądzi jednak, że ich model
działania będzie się jednak zmieniał. Przestaną
być dostawcą zasięgu w długim ogonie, a zaczną
koncentrować się na powierzchniach premium
i niestandardowych akcjach.

Traktujemy RTB raczej jako szansę na pozyskanie nowej grupy
klientów z sektora MSP, którzy do tej pory nie wydawali pieniędzy na
reklamę display, koncentrując się na reklamie
w wyszukiwarkach.

Adam Dyba
wiceprezes
IDMnet

Z rynku nie znikną również sieci afiliacyjne. Marta
Suchenek podkreśla, że pełnią one istotną rolę
w kampaniach sprzedażowych, oferują wiele
funkcjonalności związanych z optymalizacją ROI,
a ich siłą są zaawansowane modele zakupu
i szczegółowa weryfikacja jakości każdej
transakcji. Dzięki temu zawsze będzie dla nich
miejsce na rynku on-line.
Także w opinii Jacka Pasławskiego sieci
afiliacyjne nie powinny czuć się zagrożone.
Ekspert podkreśla, że te podmioty od lat działają
w modelu performance marketingu, którego celem
jest osiągnięcie jak największej efektywności
sprzedaży. A RTB nie jest niczym innym, jak
kolejnym narzędziem, pozwalającym prowadzić
kampanie jeszcze skuteczniej.
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Wszystkie podmioty, które nie rozumieją nowego modelu i za wszelką
cenę będą chciały obstawiać przy starych modelach, opartych
w głównej mierze na „sztywnych” media planach, mogą rzeczywiście
czuć się zagrożone. RTB może być także zagrożeniem dla typowych
brokerów, którzy nie wnoszą nowej jakości do produktu, a jedynie
starają się odciąć swój kuponik. Nowoczesne domy mediowe,
agencje, czy sieci reklamowe, które obrały odpowiednią strategię
związaną z wykorzystaniem technologii RTB w interesie klientów,
nie muszą martwić się o swoją pozycję na rynku.

Marcin Przygoda

head of technology & business development
ARBOinteractive
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Z kolei Kirill Goroditskiy uważa, że ucierpią
przede wszystkim agencje oferujące SEM
wspierany promocją display'ową. Goroditsky
tłumaczy: - Display kontrolowany narzędziami
analitycznymi oceniającymi w czasie
rzeczywistym konkretnego użytkownika, pozwala
lepiej kontrolować target i w konsekwencji
najbardziej newralgiczny element briefu – budżet.
Rynek reklamowy niewątpliwie się zmieni wraz
z upowszechnieniem RTB, ale dla dużych portali,
sieci reklamowych i afiliacyjnych nie musi to
oznaczać utraty pozycji. Mogą wręcz być
beneficjentami przemian, jeśli tylko nadążą za
nową technologią i rozszerzą swoje portfolio
produktów reklamowych o RTB. Jakub Oleksy
zwraca uwagę, że tak właśnie było w krajach
zachodnich. Oleksy podkreśla: - Jedyna opcja, to
adaptacja. Zatem sieci, zamiast walczyć
o wydawców, powinny jak najszybciej postarać
się o dostęp do własnych platform RTB
i zaoferować te rozwiązania swoim klientom. Jeśli
tego nie zrobią, w stosunkowo krótkim czasie
zostaną „wygryzione” z rynku przez platformy
RTB, szczególnie te 'self-service'owe'.
A to już się dzieje. Marcin Przygoda mówi, że
powierzchnia sieci reklamowej ARBOinteractive
jest już sprzedawana w modelu RTB. A Adam
Dyba deklaruje, że IDMnet uruchomi taką
platformę w ostatnim kwartale tego roku.
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Podobnie jest w przypadku sieci afiliacyjnych,
czego przykładem jest Novem Group.
Co na to duże portale? Czy przystąpią do platform
RTB? Według Jakuba Oleksego większość z nich
już to zrobiła, tylko nie przyznaje się publicznie,
prawdopodobnie z obawy przed naruszeniem
dotychczasowych 'offilne'owych' modeli
biznesowych, opartych głównie na relacjach.
Zdaniem Kirilla Goroditskiy'ego kilku duży graczy
jest w fazie testowania technologii lub właśnie
otwiera się dla agencji RTB.
Innego zdania jest Marcin Przygoda, który zwraca
uwagę na sztywne struktury i związane z tym
problemy adaptacyjne portali. Przygoda mówi:
- Możliwe, że powierzchnia non-premium, którą
skupiają portale wokół siebie będzie dostępna w
modelu RTB. Jednak moim zdaniem powierzchnia
premiowa jak np. strona główna portalu jeszcze
długo pozostanie poza ofertą w modelu aukcyjnym.
Sukces RTB nie będzie oznaczał końca znanego
nam dziś modelu sprzedaży reklamy. Maciej
Wyszyński mówi: - Owszem, RTB jest nowym
kanałem skutecznej reklamy rynku odsłonowego,
ale jednocześnie tworzy integralną część
marketingu mix reklamodawców. Nie stanowi
natomiast zagrożenia dla innych podmiotów rynku
e-reklamy, wręcz przeciwnie – jest ich
uzupełnieniem.
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Marta Lech-Maciejewska
country manager iBILLBOARD Poland

REAL TIME BIDDING – REWOLUCJA,
CO NAJMNIEJ JAK SOCIAL MEDIA
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Targi AdTech w Londynie po raz kolejny okazały się encyklopedią wiedzy na temat
Real Time Bidding. Nic dziwnego, że ich uwaga skupia się od pewnego czasu w dużej
mierze na tej tematyce. Przełom w świecie reklamy online, dokonujący się poprzez
korzystanie z systemu RTB, to co najmniej taka rewolucja jak media społecznościowe
kilka lat wcześniej. Na temat tych ostatnich można mieć dziś różne przemyślenia, jednak
żaden poważny marketer w Polsce i na świecie, nie może być wobec nich obojętny.
Reklama display przeżywa renesans, w dużej
mierze właśnie dzięki rozwojowi Real Time
Bidding oraz możliwościom jakie RTB daje
poprzez „kupowanie” konkretnych odbiorców
(Audience Buying). RTB to w dużej mierze
kwestia technologii, jednak jednocześnie dotyka
filozofii e-marketingu. Do niedawna dominującym
modelem zakupu i rozliczania kampanii display
był CPM, czyli kupowanie powierzchni po 1000
odsłon. Duża część zakupu mediów była
dokonywana w oparciu o estymacje dotyczące
pewnych grup odbiorców, które często kupowało
się w pakietach tematycznych. Sprzedawca
decydował jak segmentować te audytoria,
a reklamodawca kupował odsłony „w pakietach”
– i niezależnie od tego, iż niektóre odsłony były
dla niego cenniejsze a inne mniej, płacił za
wszystkie taką samą cenę. Wraz z rosnącą
popularnością RTB reklamodawcy mają
możliwość kupowania powierzchni w aukcjach
odbywających się w czasie rzeczywistym,
zyskując możliwość dokonania zakupu
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pojedynczych odsłon skierowanych do danego
użytkownika. Słowo „rewolucja” nasuwa się samo.
Na razie na RTB przypada w Europie niewielki
odsetek rynku e-reklamy, jednak boom z ostatnich
2 lat w USA nie pozostawia wątpliwości, że to
samo wkrótce zdarzy sie i po naszej stronie
oceanu. Sprawy nabierają zresztą coraz większej
dynamiki. Największym newsem dla rynku RTB
w tym roku była czerwcowa zapowiedź
Facebooka, że otworzy swoje zasoby reklamowe
(inventory) na potrzeby RTB. I proszę – mamy
początek jesieni – a Facebook Exchange już
działa, ba – na rynek docierają już pierwsze
liczby i case studies, pokazujące jak bardzo
zastosowanie RTB w kampaniach w tym portalu
zwiększa efektywność wydawanych na reklamę
pieniędzy.
Nic więc dziwnego, że według prognoz
międzynarodowych instytucji badawczych rynek
RTB czekają w najbliższych latach bardzo

dynamiczne wzrosty. Przykładowo według IDC
średni roczny wzrost sprzedaży reklamy display
w oparciu o mechanizmy aukcji RTB w latach
2010-2015 wyniesie w USA aż 71 proc.,
w Wielkiej Brytanii - 114 proc., Francji - 103 proc.,
a w Niemczech - 99 proc. Do 2015 r. wydatki
reklamodawców na RTB osiągną 27 proc. całej
wartości rynku reklamy display w USA (z 10 proc.
w 2011 r.), 25 proc. w UK (z 6 proc. w 2011 r.),
21 proc. we Francji i 20 proc. w Niemczech
(wobec 4 proc. w 2011 r.).

Nowy element ekosystemu
reklamowego
Partnerami platform AdEx z jednej strony są
wydawcy, którzy wystawiają powierzchnię
reklamową na sprzedaż, ustalając minimalną
stawkę. Z drugiej strony – reklamodawcy (domy
mediowe, marketerzy, firmy) - którzy proponują
maksymalną stawkę za wyświetlenie określonej
kreacji reklamowej. W momencie, kiedy
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użytkownik wchodzi na daną stronę www,
a strona ta ma wolne miejsce reklamowe, które
zostało wystawione na „giełdzie” - odbywa się
aukcja. System RTB automatycznie wybiera
reklamodawcę, który chce zapłacić najwyższą
cenę za wyświetlenie reklamy – a użytkownikowi
wyświetla się kreacja tego reklamodawcy. Aukcja
RTB odbywa się „w czasie rzeczywistym”, co
pomaga określić prawdziwą rynkową cenę za
konkretną powierzchnię reklamową. Kupujący
(reklamodawca) ma pełną kontrolę nad ceną
przestrzeni reklamowej i przebiegiem kampanii.
Motorem szybkich wzrostów tego rynku jest
pozytywny wpływ RTB na zwrot z inwestycji tzw.
ROI. Wydawcy zwiększają efektywność
zarządzania swoją powierzchnią reklamową
- docierają do nowych reklamodawców, co
wprost przekłada się na wzrost ich przychodów
i zysków, ale też poprawiają swoją zyskowność
dzięki sprzedaży zasobów, które normalnie
pozostałyby niewykorzystane. Dzięki temu, że
automatyzacja sprzedaży obniża koszty, nawet
stosunkowo niższa uzyskana cena sprzedaży
i tak jest dla nich dodatkowym zyskiem.
Natomiast z punktu widzenia domów mediowych
i marketerów elastyczność platform RTB pozwala
im na znaczące zwiększenie efektywności
zarządzania kampaniami reklamowymi. Dzięki
precyzyjnemu dotarciu do pożądanych grup
docelowych, korzystanie z modelu RTB
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i audience targeting zwiększa efektywność
kampanii, co pozwala uzyskać wyższy zwrot
z wydatków reklamowych (wskaźnik ROAS
- return on advertising spending). Reklamodawcy
zyskują możliwość „odszukania” swoich grup
docelowych, co jest kluczowe w czasach coraz
większej fragmentaryzacji audytorium. Nie bez
znaczenia są również inne korzyści tego modelu
sprzedaży, m.in. możliwość szybkiego zakupu
powierzchni, wglądu we „wszystko w jednym
miejscu”, czy wreszcie ustalania na bieżąco ceny,
jaką reklamodawca jest skłonny zapłacić za
dotarcie do internauty o założonej
charakterystyce.
IDC przewiduje, że branża internetowa zacznie
wkrótce wykorzystywać RTB także do sprzedaży
tych zasobów reklamowych (inventory), które do
tej pory tradycyjnie były sprzedawane w sposób
bezpośredni przez handlowców. Czyli zasobów
„lepszych”. A wraz ze wzmacnianiem się tego
trendu (oraz przenoszeniem RTB na kolejne
obszary, np. reklamy wideo) okaże się, że RTB
może doskonale nadawać się także do działań
wizerunkowych.

Ktoś zyskuje, to ktoś musi stracić?
Niekoniecznie. Na pierwszy rzut oka podmiotami,
które powinny czuć się zagrożone są domy
mediowe i sieci reklamowe. Jednak po głębszej
analizie rynków zachodnich widać, że i jedne

i drugie znalazły swoją odpowiedź na platformy
RTB, tworząc swoje „wtyczki” do nich, czyli
platformy DSP po stronie domów
mediowych/agencji i SSP po stronie sieci
reklamowych/wydawców. Dzięki temu dość
łatwo gracze ci wpasowali się w nowe realia
e-marketingowego krajobrazu.
Nie jest też prawdą stereotyp mówiący, że jeśli
reklamodawcy w kampaniach RTB uzyskują
wyższy ROI, to automatycznie wydawcy muszą
mieć mniejszy przychód. Owszem, gdy model
RTB zaczyna funkcjonować na danym rynku,
zazwyczaj na początku „zadowala się” tzw.
reminant inventory, czyli niesprzedaną wcześniej
w inny sposób nadwyżką powierzchni
(o stosunkowo niskiej cenie). Jednak w momencie
gdy wydawcy zaczynają sprzedawać w RTB
także swoje premium inventory, jego cena jest
porównywalna z przychodami, które wydawca
osiąga dzięki sprzedaży bezpośredniej,
a nierzadko nawet wyższa (a koszty niższe).

Co dalej? Mobile, wideo, integracja
kanałów, wizerunek…
Domy mediowe i platformy RTB są wciąż jeszcze
na eksperymentalnym etapie jeśli chodzi
o integrację różnych kanałów. Jednym z głównych
wyzwań jest brak „wspólnej waluty” jeśli chodzi
o pomiary dotyczące mobile i wideo. Rynek śledzi
więc z uwagą rozwój projektu IAB – „RTB Project”
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(wcześniej znanego jako OpenRTB). IAB pracuje
z grupą firm z obszaru RTB by zdefiniować
standard RTB API dla obu stron, zarówno
popytowej jak i podażowej (DSP i SSP), by mogły
się ze sobą sprawnie komunikować w czasie
procesu zakupu mediów. Szeroki odzew rynkowy
spowodował, że projekt IAB zajmuje się zarówno
displayem, jak i wideo. W sumie już ponad 80
firm z rynku technologii reklamowych
uczestniczy w tym projekcie – tak dynamiczny
rozwój sytuacji daje nadzieję, że w stosunkowo
niedługim czasie reklamodawcy uzyskają jeszcze
wygodniejszy dostęp z wykorzystaniem RTB do
wielu różnych kanałów mediowych.
Ustalenie tej „wspólnej waluty” będzie istotne dla
rozwoju rynku, ale tak czy inaczej RTB
nieuchronnie przeniesie się do mobile i wideo.
To się już dzieje - w USA już od dłuższego czasu
w aukcjach RTB uczestniczą nie tylko
standardowe odsłony w „dużym” internecie, ale
także formaty na mobile i video. Według danych
Accordant Media światowy wolumen reklam
„mobile RTB” wzrósł w I kwartale b.r. o 289 proc.,
a wolumen reklam „tablet RTB” – o 472 proc.
Z kolei instytut badawczy Forrester szacuje, że
na “video RTB” będzie przypadać w 2012 roku
już 15 procent całości wydatków na reklamę
online video w USA, a w 2013 – już 22 procent.
Europa Zachodnia będzie zaś, tradycyjnie,
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naśladować ten trend, a wraz z nią – z delikatnym
poślizgiem, także i Polska.
Kolejne etapy rewolucji RTB będą powodować,
że zniknie początkowy podział na „kampanie
efektywnościowe w RTB i wizerunkowe poza
RTB”. Duży zasięg oferowany przez platformy
RTB i łamanie barier mentalnych po stronie
wydawców - którzy zaczną udostępniać coraz
więcej powierzchni premium - spowoduje, że ten
sposób kupowania reklamy zagości na stałe także
w projektach wizerunkowych. A upowszechnienie
się sprzedaży wideo i mobile w modelu RTB
jeszcze to zjawisko przyśpieszy.

Marta Lech-Maciejewska
Country Manager iBILLBOARD Poland

53

Adriana Tronina

redaktor Interaktywnie.com

ADBLOCK TO DOMENA ŚWIADOMYCH
INTERNAUTÓW. JESZCZE NIKT Z NIM
NIE WYGRAŁ

Walka z blokowaniem reklam to walka z wiatrakami. Można stosować programy wykrywające
wtyczki, ale to krótkotrwały sposób. Społeczność AdBlocka prędzej czy później je przechytrzy
i wypuści aktualizację. Czy warto więc próbować przemycać reklamy ponad blokadami, jeśli
internauci nie chcą ich oglądać?
W 2011 roku reklamy blokowało trochę ponad
800 tysięcy internautów. To zaledwie co
dwudziesty internauta. Na całym świecie, według
statystyk dodatków Mozilli, z AdBlocka korzysta
codziennie około 14 milionów użytkowników. Ale
wtyczka Adblock nie jest dodatkiem wyłącznie
do przeglądarki Firefox, ale też Opery i Google
Chrome (W Chrome blokady reklam używa
ponad milion osób). Nawet Internet Explorer ma
wbudowaną obsługę blokowania reklam
i korzysta z tych samych filtrów, co Adblock. Czy
reklamodawcy powinni obawiać się tych liczb
i pokolenia blokującego bannery?
- Unikanie reklam to zjawisko tak stare jak sama
reklama – uważa Michał Tober , prezes zarządu
w domu mediowym MasterMind - Zawsze będą
ludzie, którzy zrobią wszystko, aby od nich uciec.
W przypadku telewizji i radia przełączają kanały,
albo wychodzą z pokoju w trakcie przerwy
reklamowej. A czy to podważa skuteczność
reklamy w tych środkach przekazu?
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Zdaniem Tobera zjawisko blokowania reklam
w internecie jest więc naturalną konsekwencją
unikania reklamy w innych mediach.
Korzystanie z blokujących wtyczek dotyczy
poza tym głównie grup, które mają największą
świadomość możliwości, jakie daje technologia
oraz najsprawniej poruszają się w sieci - Ich
umiejętności i wiedza techniczna w znacznym
stopniu przewyższają średni poziom wiedzy
internautów w Polsce. Grupy te są biegłe
wwykorzystywaniu narzędzi do porównywania
ofert i wyszukiwaniu tych najkorzystniejszych,
więc reklama w internecie ma na nich
ograniczony wpływ. Zresztą liczba kampanii
skierowanych wyłącznie do nich jest
stosunkowo niewielka, a marketerzy
poszukujący właśnie takich grup wykorzystują
w kampaniach również inne kanały, w których
trudniej ominąć reklamę (np. prasę branżową,
mobile itp.). Podsumowując: producenci
produktów FMCG mogą spać raczej spać
spokojnie.

- Sieć nie jest w całości wypełniona reklamami.
Wrażenie ich wszechobecności wynosimy ze
stron głównych i głównych sekcji serwisów
- zaznacza Robert Sosnowski, Dyrektor
Zarządzający agencji Biuro Podróży Reklamy
- Na podstronach jest ich mniej. Przy niewielkiej
utracie rynku przez AdBlocki ta reklama ma się
gdzie wyemitować. W tym czasie w tej przestrzeni
mogłaby być wyemitowana reklama
performance’owa i ta strata trochę się przesuwa
właśnie na sieci reklamy kontekstowej, sieci
performance marketingu. Bo wydawca zawsze
puści reklamę sprzedaną na odsłony – właśnie
kosztem performance, który z reguły
w przeliczeniu na odsłony jest formą emisji mniej
efektywną biznesowo (ponieważ przestrzeń jest
optymalizowana przez wydawców to można się
spodziewać, że w tym malutkim skrawku sieci
nie wyemituje się performance, najmniej dla nich
efektywny biznesowo). Co jeszcze pomniejsza
ogólne straty rynku, sprowadzając je do
naprawdę niewielkiego poziomu. Wydawcy
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dużych portali raczej więc na tym nie ucierpią,
ale już wydawcy serwisów skierowanych do
świadomych internautów (tych z większą
skłonnością do AdBlocków), którzy żyją właśnie
w dużej mierze z AdWords, a ich przychody
w niewielkim stopniu przewyższają koszty, mogą
te AdBlocki odczuwać. Myślę, że mogą one
również denerwować Googla i inne sieci reklamy
kontekstowej.

Jak oszukać Adblocka?
To walka z wiatrakami!
Znalezienie furtek, pozwalających na ominięcie
AdBlocka przez reklamę, to rozwiązanie na krótką
metę. Twórcy blokujących wtyczek bez przerwy
pracują bowiem nad ich ulepszaniem i co chwilę
wypuszczają aktualizacje.

Jan Namedyński

strategy & social media director
Red8 Digital

Użytkownicy AdBlocka są zazwyczaj dosyć świadomi, a samo
narzędzie umożliwia dodawanie nowych reguł filtrowania. Nie ma
sensu inwestować w mechanizmy, które mimo wszystko będą
wyświetlały reklamę, to przegrana walka. Znacznie lepszym
pomysłem jest inwestowanie w dobrą treść, której nikt nie chce
blokować.

- Zresztą porządny AdBlock zatrzyma wszystko,
nawet reklamy na Facebooku i YouTube
stanowiące immanentne części serwisów, często
wyświetlające się naprzemiennie z kontentem.
Również linki sponsorowane w Google.pl
– zauważa Robert Sosnowski.
Co nie oznacza, że nie istnieją metody walki
z tym, niepożądanym przez wydawców serwisów,
oprogramowaniem. Jedną z popularniejszych jest
wykrywanie wtyczki oraz zablokowanie treści,
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Efekt AdBlocka występuje równolegle z innym efektem - ślepotą
reklamową. Jest jego świadomym, dorosłym bratem. Myślenie o sieci
w kategoriach "trochę innej telewizji" działa na krótką metę. Było
dobre na początku, gdy nikt jeszcze nie wiedział jak ten nowy twór
funkcjonuje, ale z roku na rok jest coraz mniej uprawnione.
Powszechnie wiadomo, że powierzchni reklamowej jest znacznie
więcej niż możliwości jej wykorzystania. Mamy zatem gigantyczną
nadpodaż, a to wpływa na dalszą degenerację tej formy reklamy
i szukanie innych modeli biznesowych przez wydawców (płatny
dostęp). Na szczęście coraz więcej trendów w e-marketingu bierze
pod uwagę potrzeby i zachowania użytkowników i nie stara się ich
zwalczać tylko wykorzystać. Przyszłość należy do treści, które
użytkownik chce oglądać z własnej woli.

Damian Tokarczyk
designer
OX Media
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znajdującej się na stronie (jako automatyczna
reakcja na wykrycie wtyczki). Ta metoda zawodzi
jednak, jeśli użytkownik wyłączy obsługę
JavaScript w przeglądarce.
- W internecie można znaleźć sposoby, na
obejście AdBlocka, ale nie pomagają niestety,
gdy korzystamy z popularnych sieci
reklamowych (np. AdTaily). Samodzielna
administracja swoją powierzchnią na stronie
może dać jakieś rezultaty, ale oczywiście wiąże
się to z dodatkowymi kosztami i nakładem czasu
– mówi Damian Tokarczyk.

Robert Sosnowski
dyrektor zarządzający
Biuro Podróży Reklamy

Poza tym, że użytkownicy AdBlocka są
zazwyczaj dosyć świadomi, to samo narzędzie
umożliwia dodawanie wciąż nowych reguł
filtrowania. Dlatego inwestycje w mechanizmy,
które mimo wszystko będą wyświetlały reklamę,
to przegrana walka. Niejako rykoszetem w tej
walce traci YouTube, ponieważ systemy Adblock
posiadają także możliwość blokowania reklam
video.
Zdaniem Jana Namedyńskiego, próby obejścia
AdBlocków nie mają sensu także z innego
powodu. - Jeżeli ktoś próbuje obchodzić
AdBlocki to kompletnie nie rozumie biznesu,
w którym pracuje i oszukuje swoich klientów,
czyli reklamodawców - twierdzi ekspert.
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Dla agencji większym wyzwaniem jest skuteczne zagospodarowanie
wolnej przestrzeni niż omijanie AdBlocków. To raczej zadanie
wydawców. Ważniejsze jest, aby kreacja była absorbująca
a zastosowane formaty odpowiednie do kampanii. Forma akcji
powinna wyłamywać się poza formaty reklamowe, tak aby skupić
na sobie uwagę odbiorcy i treścią i formą. Czasem zdarza się, że
popycha to agencje w kierunku niestandardowych form i rozwiązań,
które rzeczywiście akurat wyświetlają się użytkownikom
z AdBlockami, ale wynika to bardziej z potrzeby dotarcia do tych
95-98% odbiorców w skuteczny sposób a nie do tych 2-5%
z AdBlockami.

Michał Tober
prezes zarządu
MasterMind

Nieustanne ulepszanie Adblokerów zmusza wydawców do ciągłego
uszczelniania swoich systemów, aby straty w oglądalności,
spowodowane przez to zjawisko, były jak najmniejsze. W pewnym
sensie jest to zaklęty krąg i będziemy stale obserwowali przewagę to
jednej to drugiej strony. Staram się patrzeć na to zjawisko szerzej
i z mojej perspektywy jest to stosunkowo korzystne dla branży.
Szczególnie jeśli chodzi o postęp w programowaniu, wiedzę
i umiejętności programistów, co wpływa na wiele innych produktów
na rynku. Wymusza innowacyjność i rozwija narzędzia zarówno po
stronie wydawców, jak i deweloperów oprogramowania, na czym
korzysta zwykły użytkownik. Myślę też, że ludzie pracujący nad tego
typu rozwiązaniami są cennym nabytkiem dla wielu firm z branży.
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- Jaki sens ma pokazywanie reklamy komuś, kto
jest na tyle świadomy, że zainstalował sobie
wtyczkę do jej blokowania? Reklama, która w tak
ostentacyjny sposób ignoruje użytkownika nie ma
prawa działać, a pieniądze na nią wydane są
stracone. Do użytkowników z AdBlockiem można
dotrzeć na setki sposobów, przez rekomendacje,
wyszukiwarki i przede wszystkim dobrą treść, po
prostu bannery nie są jednym z nich.

Wpływ AdBlocka?
Blokowanie reklam wydaje się wydawcom
internetowym wciąż marginalnym problemem.
Serwisy nie tracą jeszcze na tym zjawisku zbyt
wiele, dlatego AdBlock nie daje na razie do
myślenia twórcom denerwujących bannerów.
Wpływu blokad na kreacje nie widać.
- Nie jestem pewien, czy w ogóle wpłyną
- mówi Rober Sosnowski - Problem musiałby
być naprawdę istotny, a organizacje branżowe
musiałyby długo pracować nad edukacją rynku
(klientów, agencji, innych wydawców) we
współpracy z największymi wydawcami
i sieciami reklamowymi, żeby mogło to rynek
odmienić. W końcu jeśli ktoś płaci za swoje
odsłony, to chce na tym jak najwięcej ugrać.
Spójrzmy na dawno wypracowane w IAB
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standardy reklamy display – np. problem
toplayerów z krzyżykiem. Co prawda sytuacja
nieco się poprawiła, do czego przyczyniły się
głównie kary UOKiKU, ale nadal można spotkać
toplayery, które są wyświetlane niezgodnie
z tymi standardami.
Trudno też wiązać niedawnego debiutu Piano,
systemu opłat za treści w internecie,
z problemem blokowania reklam. Tu chodzi
o przede wszystkim o większe zarobki, nie
o żadną rekompensatę.
- Na pewno metody wprowadzone przez
niektóre serwisy są bardzo słuszne lecz opłata
za usunięcie reklam z ich ulubionej witryny nic
nie da, AdBlock jest darmowy – zauważa
Damian Tokarczyk - Udostępnianie serwisu
tylko po opłaceniu abonementu wpływa również
niekorzystnie na jego popularność. Polski
internauta nie jest przygotowany na płacenie
za treści na stronie internetowej, będąc
przeświadczonym, że musi to dostać za darmo.
Uważam, że najlepszym rozwiązaniem jest
blokowanie dostępu do treści w tylko przypadku,
gdy internauta ma AdBlocka. Metoda
wykrywania wtyczki wydaje się być najbardziej
lojalna i bezpieczna w stosunku do naszych
odbiorców. W końcu każdy musi zarabiać.
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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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