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Wydawca

Nie porównuj gruszek z jabłkami
O sukces w biznesie dziś niełatwo. Nawet najgenialniejszy pomysł, wart jest niewiele, jeśli nie wiemy jak
zareagują na niego konsumenci. Dlatego tak ważną rolę grają badania, dzięki którym przedsiębiorca może
poznać oczekiwania potencjalnych klientów albo opinie tych, już korzystających z jego produktów lub
usług. A ponieważ coraz częściej działania firm przenoszą się do internetu, sieć staje się naturalnym
medium do badania różnych aspektów relacji z rynkiem.
Nic więc dziwnego, że branża badawcza coraz śmielej poczyna sobie w wirtualnej rzeczywistości. Co piąty
ankietowany Polak wypełnia sondażowe ankiety i odpowiada na pytania online. W taki sposób
przebadano w ubiegłym roku niebagatelną liczbę 8,5 miliona osób. Można się spodziewać, że grupa ta
będzie rosnąć, bo też systematycznie zwiększają się wydatki na badania przeprowadzane za
pośrednictwem sieci.
Dlatego przymierzając się do internetowego sondażu lub ankiety, warto wiedzieć, jak zrealizować je
najskuteczniej. Przedsiębiorcy mogą skorzystać bowiem z narzędzi, które obsługuje się samodzielnie, albo
zlecić stosowne badania zawodowcom. Na kartach tego raportu prezentujemy możliwości i zalety
różnych rozwiązań. Opisujemy także problemy, które mogą się przytrafić w trakcie ankietowania, oraz gdy
już mamy zebrany materiał od respondentów.
Podziel się raportem:

Właściwa interpretacja i analiza danych to także sztuka. Trzeba ją opanować, żeby poznać obraz sytuacji
wyłaniający się z badań i by móc na tej podstawie wyciągnąć wnioski istotne dla naszego biznesu. Inaczej,
jak mawiają eksperci, porównywanie gruszek do jabłek może zaprowadzić nas na manowce.
Bartosz Wawryszuk, redaktor Interaktywnie.com
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Co piąty ankietowany jest badany w Polsce online
Bartłomiej Dwornik

Długo oczekiwana rewolucja: widz online będzie zmierzony
Marta Smaga

Internet mobilny - przestrzeń nie w pełni zbadana
Kaja Grzybowska

Kto może, a kto nie powinien korzystać z CAWI
Maciej Rynkiewicz

To jeszcze nie konkurencja, ale może zmienić rynek
Anna Jaskółka

Analiza będzie wyzwaniem
Bartosz Wawryszuk

Jak prowadzić skuteczny monitoring reklamy w sieci?
Robert Ocetkiewicz
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CO PIĄTY
ANKIETOWANY JEST
BADANY W POLSCE
ONLINE
Internet daje instytutom i firmom badawczym nowe możliwości.
A przy tym pozwala obniżyć koszt badania. Skutek? Już niemal
9 procent pieniędzy na badania trafia do sektora badań online.
I wszystko wskazuje na to, że trend ten w tym roku się nie zatrzyma.

1
Bartłomiej Dwornik

Ostatnim głośnym, internetowym wydarzeniem
w branży badawczej było ogłoszenie przez
Polskie Badania Internetu i Gemius wzbogacenia
Megapanelu o pomiar oglądalności materiałów
audio i wideo w polskim internecie. W połowie
stycznia obie instytucje poinformowały
o rozpoczęciu konsultacji branżowych w tej
materii. Jednak w minionym roku również sporo
się w branży badawczej działo. Zwłaszcza, jeśli
chodzi o jej internetowe ramię. Choćby - jak
podkreślali komentatorzy - rzucenie przez
Gemius rękawicy Google Analytics, czyli
pojawienie się w grudniu narzędzia gemiusPrism,
do wnikliwej analizy zachowań użytkowników
stron internetowych.

redaktor Interaktywnie.com

bd@interaktywnie.com

Co prawda prognozy wzrostu rynku za rok 2011
okazały się ostatecznie zbyt optymistyczne

Rynek badań w Polsce
2000

306 mln zł

2001

322 mln zł

2002

330 mln zł

2003

389 mln zł

2004

415 mln zł

2005

481 mln zł

2006

534 mln zł

2007

599 mln zł

2008

637 mln zł

2009

621 mln zł

2010

705 mln zł

2011

731 mln zł

2012

760 mln zł

źródło: OFBOR, PTBRiO, rok 2012 - prognoza
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REKLAMA

i zamiast spodziewanej dynamiki na poziomie 10 procent wydatki na
badania ogółem urosły o 4 procent, to za ubiegły rok Polskie Towarzystwo
Badaczy Rynku i Opinii, zrzeszające największe instytucje badawcze w Polsce,
spodziewa się kolejnej poprawy. O dalsze 4 procent.

Online w natarciu
Warto w tym kontekście podkreślić, że to właśnie badania prowadzone
w sieci i za pomocą narzędzi internetowych są na wyraźnej fali wzrostowej.
Już w 2011 roku co piąty ankietowany w naszym kraju - w sumie przeszło
1,7 miliona osób - odpowiadał ankieterom, wypełniając formularze i ankiety
online. W ubiegłym roku ankieterzy - jak podaje najnowszy raport PTBRiO
- dotarli do rekordowej liczby 8,5 miliona badanych. Odsetek internautów
zapewne i tym razem będzie wyraźnie większy.
Udział internetu w rynku badań w Polsce (pod względem liczby ankietowanych)
2007

4 proc.

2008

3 proc.

2009

7 proc.

2010

18 proc.

2011

21 proc.

źródło: PTBRiO

- W nowoczesnej gospodarce informacja nabiera szczególnego znaczenia.
Staje się podstawą podejmowania decyzji pozwalających szybko reagować
na zmiany w coraz bardziej dynamicznie zmieniającym się świecie.

Raporty interaktywnie.com - Internet w Polsce 2013
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W 2012 roku po raz pierwszy ilość polskich gospodarstw domowych
mających dostęp do szerokopasmowego internetu przekroczyła dwie
trzecie, dokładnie 67,6 procent. Taka liczba potencjalnych respondentów
pozwala konstruować próby złożone z badanych o niemal wszystkich
wariantach cech ekonomiczno-demograficznych, a możliwości te będą się
poszerzać - twierdzi Jakub Wróblewski, new business manager firmy
Research Online. - Zgodnie ze strategią „Europa 2020” w ciągu najbliższych
siedmiu lat wszyscy obywatele UE mają uzyskać dostęp do internetu
o szybkości co najmniej 30Mb/s, z czego połowa gospodarstw ma mieć
dostęp do łączy o szybkości 100 Mb/s. Perspektywa interakcji
z respondentami w dowolnym miejscu i czasie, budowa zaawansowanych
kwestionariuszy zawierających: logiczne reguły przejścia, dziesiątki typów
pytań, materiały multimedialne, a jednocześnie bardzo atrakcyjnych
wizualnie wprowadza do świata badań nową jakość - dodaje.
Również Joanna Skierska, dyrektor działu client service firmy Gemius,
podkreśla rosnące znaczenie internetu w branży badawczej. Jako kluczowe
Udział badań internetowych w wydatkach na badania w Polsce
2008

1,1 proc.

2009

1,9 proc.

2010

3,5 proc.

2011

6,8 proc.

2012

8,9 proc.

czynniki wskazuje kwestie ekonomiczne. Gospodarka przeżywa trudne
chwile, a internetowe badania są najtańszą formą dotarcia do respondentów.
- Rok 2012 upłynął nam pod hasłem analiz społeczno-demograficznych
użytkowników sieci. Recesja gospodarcza stała się dla reklamodawców,
wydawców oraz domów mediowych motywatorem zmiany podejścia do
aktywności podejmowanych w sieci. W przestrzeni nasyconej wieloma
działaniami marketingowymi - wyznacznikiem sukcesu kampanii stało się
dotarcie do konkretnej grupy adresatów, o sprecyzowanych zachowaniach,
zainteresowaniach i statusie finansowym - podkreśla Joanna Skierska.
- W odpowiedzi na tę potrzebę firmy coraz częściej sięgają po pogłębione
analizy użytkowników, a dzięki nim poznają profil społeczno-demograficzny
odbiorców. Dlatego za jedno z najważniejszych wydarzeń 2012 roku

Systematycznie rośnie zainteresowanie reklamodawców pomiarem
demografii dla kampanii internetowych. Kierujemy przekaz już nie do
dużej, często przypadkowo dobranej grupy, ale do odbiorców
spełniających wyznaczone wymogi - co w sposób widoczny przekłada
się także na oferowane na rynku systemy technologiczne.

Joanna Skierska

dyrektor działu client service
Gemius

źródło: PTBRiO, rok 2012 - prognoza
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uznajemy wprowadzenie na rynek nowego narzędzia do analityki
internetowej - gemiusPrism - mówi przedstawicielka Gemiusa.
- Najważniejszą zmianą na rynku badań była tak naprawdę ewolucja
potrzeb i problemów zleceniodawców badań. Skończyły się czasy, kiedy
konsumenci-użytkownicy byli traktowani jako jedna, duża i jednorodna
grupa. Zauważono, iż w zależności od kanału komunikacji z firmą można
wyróżnić grupy klientów o innych potrzebach - dodaje Piotr Wojnarowicz,
CTO firmy opiniac.com. - Równocześnie nie wolno zapominać o tym, że
konsumenci przed podjęciem ostatecznej decyzji często kontaktują się
z firmami wieloma kanałami. Dlatego mimo różnych oczekiwań związanych
z danym kanałem komunikacji, wciąż kierujemy przekaz do tych samych
odbiorców - dodaje.
Z tego - jak zastrzega Wojnarowicz - wynika potrzeba dokładniejszego
badania użytkowników właściwie w każdym punkcie styku z firmą,
Wydatki na badania metodą internetową CAWI
2007

41 mln zł

2008

46 mln zł

2009

26 mln zł

2010

27 mln zł

2011

50 mln zł

2012

68 mln zł

poznawania potrzeb, doświadczeń oraz ich satysfakcji. - Wystarczy jeden
kontakt o niskiej jakości, a konsument trafia do konkurencji. Za tymi
zmianami muszą podążać badania - stałe monitorowanie doświadczeń
i satysfakcji konsumentów o każdej porze i w każdym miejscu - mówi.
- Nie wyłącznie online, ale również w realu, gdzie konsumenci mają
namacalny kontakt z firmą - podkreśla.

Social media i reklama
Typów na najważniejsze wydarzenie roku 2012 jest wśród przedstawicieli
branży badawczej jednak więcej. I - jak się okazuje - są to typy dość
zróżnicowane.

Dojrzało już pokolenie, które nie zna świata bez internetu . Obszary,
których przy użyciu badań online badać się nie da, będą się coraz
gwałtowniej kurczyć. Co więcej, istnieją sektory dla których badania
online nie są alternatywą, ale jednym sposobem pozyskania informacji
o klientach, ich oczekiwaniach i sposobie podejmowania decyzji.

Jakub Wróblewski
new business manager
Research Online

źródło: PTBRiO, rok 2012 - prognoza
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- Według mnie takim wydarzeniem było utworzenie przez NK.pl i TNS Polska
platformy NK Connect. Synergia renomowanej firmy badawczej oraz NK.pl,
jednej z największych polskich społeczności pokazuje rosnącą rolę badań
internetowych w badaniach marketingowych - uważa Anna Miotk, dyrektor
rozwoju biznesu Newspoint. - Badacze nie są jeszcze do końca przekonani
o wartościowości danych uzyskanych z tego kanału komunikacji z klientem,
co oznacza, że ostrożnie testują narzędzia, które ułatwiają gromadzenie
danych i mają do nich raczej niechętny stosunek - zastrzega.
Utworzenie NK Connect jest mocnym sygnałem, że coś jednak zaczyna się
zmieniać.

Rok 2013 najprawdopodobniej nie będzie rokiem przełomowym. Będzie
to rok wzrostu o dynamice zbliżonej do ubiegłego. Zwiększy się liczba
firm aktywnie korzystających z danych. Powoli też wartość monitoringu
będzie docierać do firm, które nie są zaangażowane w działania
w social media.

Jarosław Roszkowski
szef działu analiz
Brand24

Jarosław Roszkowski, szef działu analiz w Brand24 wskazuje na jeszcze inne
aspekty, związane z mediami społecznościowymi.
- Rok 2012 był bardzo ważnym z perspektywy rynku usług monitoringu
mediów społecznościowych. Był to pierwszy rok, w którym na większą skalę
firmy rozpoczęły korzystać z narzędzi i danych pochodzących z monitoringu.
W zdecydowanej większości są to firmy związane z rynkiem reklamowym,
przede wszystkim agencje social media - podkreśla Roszkowski. - Tak jak
przystało na początkową fazę rozwoju rynku, wykorzystanie danych bazuje
przede wszystkim na najłatwiejszym przetwarzaniu informacji (prostych
analizach ilościowych), jak i operacyjnym wykorzystaniu danych
w działaniach w social media. Niewiele firm wykorzystuje monitoring
w innych obszarach, np. badaniach. Prawdziwa wartość monitoringu
mediów społecznościowych pozostaje więc wciąż do odkrycia dla
większości rynku! - przekonuje.
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W ciągu ostatnich dwóch lat zauważamy bardzo duży wzrost znaczenia
reklamy wideo/vod i mobile, jednocześnie mało jest jeszcze badań,
które umożliwiłyby dokładną analizę tych działań. W tym roku jak i w
kilku następnych istotna będzie możliwość analizowania kampanii,
prowadzonych przy użyciu nowych metod badawczych dla urządzeń
mobilnych i smart tv.

Daniel Mazur

dyrektor handlowy
Observer Media & Marketing Research
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- Dla nas najważniejszym faktem jest zbliżenie się łącznych rocznych
wydatków reklamowych w internecie do prognozowanej kwoty 2 miliardów
złotych. W ciągu dwóch lat wzrost liczby reklamodawców wyniósł
25 procent, a sieć dzięki swoim możliwościom i interakcji z użytkownikiem
staje się najważniejszym medium - komentuje Daniel Mazur, dyrektor
handlowy Observer Media & Marketing Research. - Doceniają to
reklamodawcy z branż kosmetycznej i budownictwa, u których
odnotowaliśmy największe ożywienie działań - uzupełnia.

Prognozy? Pora na mobile
Zdaniem Daniela Mazura, patrząc na rynek badawczy z perspektywy analiz
aktywności reklamowej w internecie, najważniejszym wyzwaniem w 2013
będzie nadążenie za nowymi trendami i zjawiskami pojawiającymi się w tym
medium.
Przełomu spodziewa się również Jarosław Roszkowski z Brand24, choć
w ogólnym ujęciu będzie to rok wzrostu o dynamice zbliżonej do zeszłego:
- Zwiększy się liczba firm aktywnie korzystających z danych. Wartość
monitoringu będzie też powoli docierać do firm, które nie są zaangażowane
w działania w social media - twierdzi. Należy też oczekiwać pojawienia się
kolejnych narzędzi do monitoringu, jak i powstawania firm specjalizujących
się w analizie danych.

Wróblewski. Zdaniem managera Research Online, dynamicznemu rozwojowi
teleinformatycznemu i postępującemu przechodzeniu do działań
w chmurze obliczeniowej będzie towarzyszył rozwój kompleksowych
platform badawczych, które oprócz budowania kwestionariuszy
i gromadzenia wyników, będą dawać również możliwość zaawansowanej
analizy statystycznej. - Barierą przestają być nawet ograniczenia sprzętowe,
które niweluje możliwość analizowania nawet bardzo dużej liczby danych
w chmurze. Urządzenia mobilne są nowym wyzwaniem dla firm
badawczych - prognozuje Wróblewski.
Eksploracja tej części rynku przestaje być atrakcyjnym dodatkiem, a staje się
elementem koniecznym do przetrwania w nowej rzeczywistości. To w tym
obszarze powstaną nowe narzędzia, które pozwolą poznawać coraz szybciej
zmieniającą się rzeczywistość.

Jest kilka wyzwań dla branży badań internetowych. Przede wszystkim,
to w jaki sposób opracowywać tak dużą liczbę danych, którą można
uzyskać z internetu oraz z urządzeń mobilnych. A jest ich naprawdę
mnóstwo.

Anna Miotk
- Zmiany na rynku przyśpieszają w zaskakującym tempie i pewne jest, że rok
2013 będzie kolejnym rokiem badawczej rewolucji. Internet stał się
naturalnym polem aktywności towarzyskiej i zawodowej, co stawia przed
nami nowe wyzwania, ale jest też ogromną szansą - dodaje Jakub
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dyrektor rozwoju biznesu
Newspoint

11

Wyzwania dla branży
Przed branżą stoi wiele wyzwań. Pierwszym z nich - jak zapowiada Piotr
Wojnarowicz z opiniac.com - jest dostarczenie stałych badań zapewniających
monitoring punktów styku na linii konsument-firma.
- Wynika to z natury samego internetu i internautów, którzy oczekują
szybkich reakcji i naprawy błędów - uważa Wojnarowicz. - Kolejnym jest
dotarcie z badaniami do możliwie wszystkich miejsc kontaktu z firmą: stroną
www, stroną mobilną, komunikacją mailową, bądź też nawet LiveChatem
i punktami fizycznej sprzedaży: salonami, marketami, sklepami. Ostatecznie
rezultatem zakupu w sklepie internetowym jest zazwyczaj fizyczne
dostarczenie produktu, co również może mocno rzutować na ogólnie pojętą
satysfakcję konsumenta i jego późniejszą chęć powrotu. Skutkiem tych
wyzwań i zmian jest lawinowo rosnąca liczba danych (big data), które trzeba
analizować. Osobna analiza każdego ze źródeł danych jest stosunkowo
prosta, największym wyzwaniem będzie jednak wykrywanie korelacji między
nimi oraz wyciąganie odpowiednich wniosków biznesowych, dzięki czemu
badania nie będą tylko sztuką dla sztuki.
W podobnym tonie wizję przyszłości przedstawia Anna Miotk z Newspoint.
Jej zdaniem branża badawcza będzie musiała odpowiedzieć, w jaki sposób
opracowywać tak przyrastającą liczbę danych.
- Pytanie też, na czym należy się skupić? Na takich agregacjach danych, które
pozwolą obserwować wzory zachowań? Jeśli tak, wtedy do końca nie
wiemy, co dzieje się w głowie pojedynczego konsumenta. A może
należałoby analizować dogłębnie wszystkie dane? Jednakże wówczas ich

Raporty interaktywnie.com - Badania w internecie

ilość jest przytłaczająca - zastanawia się Miotk. - Zautomatyzowanie pewnych
parametrów, jak na przykład oceny nacechowania emocjonalnego tekstu,
owocuje z kolei licznymi błędami. Nie mówiąc już o tym, że część informacji
w internecie, to po prostu spam i szumy. Jak w ich gąszczu wyłowić
informacje, które są naprawdę istotne?
- Liczba użytkowników sieci nie jest nieograniczona, a grupa podmiotów,
które walczą o ich zainteresowanie stale się powiększa. Dlatego właśnie na
znaczeniu zyskuje jakościowe podejście do weryfikacji aktywności
internautów w przestrzeni wirtualnej - kwituje Joanna Skierska z Gemiusa.
- Już teraz wiemy, że rok 2013 stawia przed nami wyzwanie w postaci zmiany
optyki myślenia w biznesie. Do tej pory opieraliśmy się głównie na pomiarze

Najważniejszą zmianą na rynku badań była ewolucja potrzeb
i problemów zleceniodawców badań. Skończyły się czasy, kiedy
konsumenci-użytkownicy byli traktowani jako jedna, duża i jednorodna
grupa. W zależności od kanału komunikacji z firmą można wyróżnić
grupy klientów o innych potrzebach.

Piotr Wojnarowicz
CTO
opiniac.com
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zasięgu, czyli zakładaliśmy, że im większa próba tym lepsze przełożenie na
efekty biznesowe. W dobie nieustającej rywalizacji o użytkownika ważna
staje się dogłębna analiza: jego zachowań, zainteresowań, stylu korzystania
z sieci, konsumpcji treści albo otwartości na budowanie sieci społecznych.
Taka wiedza pozwoli nam na budowę profilu
behawioralno-demograficznego internauty, a dalej zwiększy
prawdopodobieństwo dotarcia z przekazem do idealnego odbiorcy, czyli
sprofilowanej przez wydawcę lub reklamodawcę grupy celowej - wyjaśnia.
Zdaniem Siekierskiej, wydawcy i reklamodawcy wciąż poszukują nowych
modeli biznesowych, które pozwolą na optymalizację procesu dotarcia do
odpowiedniego użytkownika. Niezbędna zdaje się zatem integracja
technologii, a dzięki temu kompleksowa analiza internauty, w kontekście
jego podatności na dany przekaz. Tylko takie podejście zwiększa szansę
dotarcia do „wymarzonego” odbiorcy.
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DŁUGO OCZEKIWANA
REWOLUCJA: WIDZ
ONLINE BĘDZIE
ZMIERZONY
Branża czekała na to od dawna. W połowie tego roku z badania
Megapanel dowiemy się, jaką widownię mają materiały audio
i wideo w sieci. Metodologia jest już gotowa, trwają prace nad jej
wdrożeniem. Co nam da nowe badanie i jak wpłynie na rynek
reklamy online?

2
Metodologię badania opracowała firma Gemius,
która od wielu lat realizuje badanie oglądalności
witryn internetowych. Potrzeby badawcze zostały
zdefiniowane przez spółkę Polskie Badania
Internetu. Jej prezes, Andrzej Garapich, mówi, że
w stosunku do podobnych inicjatyw na świecie,
nasze oczekiwania okazały się stosunkowo
wyśrubowane i ambitne. - Tak przynajmniej
mówiły nam firmy badawcze, z którymi
rozmawialiśmy - dodaje.

Marta Smaga

kierownik do spraw rozwoju Money.pl,
publicystka Interaktywnie.com

ms@interaktywnie.com
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Najważniejszym wskaźnikiem dla treści audio
i wideo będzie zasięg, czyli liczba realnych
użytkowników korzystających z danego playera.
Z Megapanelu dowiemy się także tego, jaki jest
profil społeczno-demograficzny widzów, o ile
z danego playera będzie korzystało więcej niż
45 panelistów - tu zasada jest identyczna jak
w obecnym pomiarze witryn.

W nowym badaniu pojawią się także wskaźniki
specyficzne dla streamingu audio i wideo, takie
jak views i stream visit. Wskaźnik views
(odtworzenie) - w uproszczeniu - jest tym, czym
odsłona dla witryny internetowej.
- Odtworzenie rozpoczyna się w momencie gdy
użytkownik startuje pierwszy „stream” (jednostka
mniejsza od „views”). Zdarzenia takie jak: pauza,
buforowanie, przewinięcie do przodu,
przewinięcie do tyłu nie powodują naliczania się
kolejnego views. Jedynie w momencie gdy
zostanie obejrzany cały dany materiał, to przy
nowym materiale może zostać naliczony kolejny
views. Zdarzenia, które zmuszają odtwarzacz do
powtórnego przeładowania materiału, powodują
naliczanie kolejnego views - tłumaczy Małgorzata
Wołejko, szef badania Megapanel PBI/Gemius.
Podobnie jak w przypadku obecnego badania
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witryn, streaming audio i wideo został podzielony na kategorie
tematyczne. Twórcy badania zapewniają, że zostały one ustalone
w konsultacji z podmiotami rynku i odzwierciedlają zapotrzebowanie
wydawców i reklamodawców. Materiały audio będą podzielone na
podkategorie: radio, podcast redakcyjny, podcast user generated content,
inne. A materiały wideo na: film, serial, informacje i publicystyka, sport,
rozrywka i kultura, styl życia / poradniki, dla dzieci, user generated content,
erotyka, pozostałe. Wymienione tu podkategorie będą dzieliły się jeszcze
bardziej szczegółowo.

Kto zyska?
Pomiar streamingu będzie opierał się na specjalnych kodach zliczających
umieszczanych w playerach, na podobnej zasadzie jak obecny audyt
site-centric. Wydawcy zainteresowani monitoringiem swojej widowni
będą musieli podpisać z Gemiusem umowę na audyt. W badaniu może
uczestniczyć każdy, kto ma swój player emitujący treści audio lub wideo,
niezależnie od tego, czy jest to kontent profesjonalny, czy tworzony przez
użytkowników.
Megapanel stanie się standardem badania publiczności treści audio
i wideo. I tym samym będzie podstawą do planowania kampanii dla
dużych reklamodawców. Udział w nim leży więc w interesie
profesjonalnych telewizji internetowych, które na wideo chcą zarabiać.
Małgorzata Wołejko mówi, że chęć przystąpienia do badania wyrażają
największe stacje telewizyjne, posiadające treści audiowizualne
w internecie, stacje radiowe oraz platformy VOD.
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A co z światowym potentatem wideo online, czyli YouTube? Niestety raczej
nie będzie zainteresowany udziałem w badaniu, choć przedstawicielka
Gemiusa zapewnia, że zostanie mu złożona oferta.

Pomiar streamu audio i wideo to nasz kolejny ważny krok w rozwoju
Megapanelu. To oczywiste, że treści strumieniowe - bo tak najczęściej
w internecie ogląda się telewizję i słucha radia - zwiększają swój udział
wśród innych rodzajów aktywności w sieci. Wcześniej czy później
przestaniemy odróżniać „telewizję” od „telewizji internetowych”, gdyż
ta druga po prostu stanie się synonimem telewizji. Tak, jak dzisiaj już
nie mówimy „aparat cyfrowy” na aparat, gdyż praktycznie wszystkie
aparaty stały się cyfrówkami. Dotychczas segment wideo i audio w sieci
niestety był niedoreprezentowany w badaniach. Omijała go zarówno
telemetria, jak i tradycyjne badania internetu. Teraz zarówno radia
internetowe, jak i strumienie wideo będą porządnie opomiarowane
i dane o pozycjach poszczególnych wydawców w rankingach
popularności staną się elementem standardu badań internetowych.
Powinno to znacznie zwiększyć zainteresowanie reklamodawców,
uruchomić dodatkowe wpływu z reklam wideo, a tym samym pozwolić
na oferowanie jeszcze lepszych treści przez nadawców internetowych.

Andrzej Garapich
prezes zarządu
PBI
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Dla zdecydowanej większości internautów konsumowanie treści wideo
w internecie to codzienność. Z badania przeprowadzonego przed kilkoma
miesiącami przez GfK Polonia dla Atmediów wynika, że 90 procent
użytkowników co najmniej raz w tygodniu ogląda w sieci krótkie filmiki,
a 61 procent - materiały VOD. To ogromny potencjał dla wydawców, a także
reklamodawców, bo internauci zdecydowanie bardziej wolą oglądać reklamy
niż płacić za kontent. Dziewięciu na dziesięciu odbiorców treści VOD ogląda
tylko darmowe materiały wideo. Wśród tych, którzy deklarują korzystanie
z płatnego kontentu, ponad trzy czwarte byłoby skłonne oglądać reklamy
w zamian za ograniczenie opłat.
Radek Gołąb, starszy specjalista z działu interactive w Atmediach szacuje, że
rynek reklamy wideo online wzrośnie w tym roku o co najmniej 40 procent
i jego wartość przekroczy 100 milionów złotych netto. Zdaniem eksperta
wprowadzenie standardu pomiaru streamingu będzie miało swój udział
w tych wzrostach, gdyż pozwoli reklamodawcom bardziej racjonalnie
lokować budżety reklamowe. Do tej pory musieli oni bazować na danych
dostarczanych przez wydawców, w tym często na statystykach
z adserwerów, albo na danych z Megapanelu o oglądalności witryn, a to
niedokładna wiedza, bo przecież nie każdy, kto wejdzie na stronę z playerem,
uruchamia materiał wideo. Gołąb twierdzi też, że zadziała efekt
psychologiczny: stworzenie standardu badania streamingu uwiarygodni
rynek wideo online w oczach marketerów.

- Podstawową zmianą będzie możliwość oddzielenia materiałów typu
premium, które mają wartość dla marketerów od treści wideo tworzonych
przez użytkowników internetu. Łatwiej będzie ocenić potencjał reklamowy
wydawców wideo, co ma przełożenie także na cenniki i ofertę dla
marketerów. Kategoryzacja tematyczna materiałów pozwoli pokazać
potencjał wydawców w reklamie kontekstowej, a nie tylko zasięgowej, jak

Pomiar materiałów strumieniowych to kolejny krok w rozwoju badania
polskiej przestrzeni wirtualnej. Internet stał się równie popularnym, jak
telewizja oraz radio kanałem emisji nagrań wideo i audio, dlatego tak
ważna jest analiza również tego aspektu aktywności w sieci. Co
niezwykle istotne, pomiar streamu w badaniu Megapanel, nad którym
właśnie pracujemy, będzie stanowił standard na polskim rynku. Dzięki
realizacji tego przedsięwzięcia dowiemy się między innymi jakiego
rodzaju materiałów audio słuchają internauci, które nagrania wideo są
dla nich najbardziej interesujące albo ile czasu poświęcają na
konsumpcję tych treści. Jestem przekonana, że badanie wniesie nową
jakość pomiaru aktywności użytkowników sieci.

Małgorzata Wołejko
szef badania
Megapanel PBI/Gemius

Na wprowadzeniu standardu skorzystają i reklamodawcy, którzy będą mogli
lepiej planować swoje budżety, i wydawcy, do których te budżety popłyną.
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to dzieje się obecnie - mówi Emil Pawłowski, dyrektor do spraw badań
i rozwoju w Redefine.
Oczekiwania rynku są ogromne, choć pojawiają się też znaki zapytania.
- Prawdziwą wartość badania poznamy dopiero wtedy, gdy dostaniemy
dostęp do wyników. Dużo zależy od tego, czy wyniki będą aktualne, jakie
wskaźniki będą dostępne, a przede wszystkim ilu wydawców będzie
objętych audytem - uważa Radek Gołąb.
Z kolei Robert Sosnowski, dyrektor zarządzający agencji Biuro Podróży
Reklamy, zwraca uwagę, że na ostatecznej wartości badania zaważy to, czy

Zmiana w metodologii badania Megapanel PBI/Gemius była konieczna,
aby móc określić potencjał poszczególnych wydawców internetowych
oferujących materiały audio i wideo oraz całego segmentu rynku
reklamy wideo. Zmiana ma kluczowe znaczenie dla marketerów, którzy
będą mieli teraz dostęp do takich danych, jak zasięg albo czas spędzony
przez internautów na oglądaniu materiałów wideo. Dotychczas
stosowane wskaźniki nie były precyzyjne lub adekwatne do specyfiki
przekazu multimedialnego w sieci.

Emil Pawłowski

dyrektor do spraw badań i rozwoju
Redefine
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wszyscy istotni gracze dogadają się w kwestii metodologii. I wspomina
tarcia, które zdarzyły się kilka lat temu między portalami a sieciami, bo
każdy chciał wypaść jak najlepiej. Eksperci nie mają jednak wątpliwości:
rozszerzenie Megapanelu o pomiar streamingu to krok w dobrą stronę,
konieczny i pożądany.

To, że Gemius i PBI ustalają kroki odnośnie badań wideo i audio
oznacza jedno - na tym rynku są pieniądze i będą coraz większe. Więc
jest to naturalna konsekwencja rosnących wydatków na reklamę wideo
w sieci, który to wzrost postępuje w ślad za coraz większą konsumpcją
treści generowaną przez internautów.
Jakich mamy głównych graczy pośród wydawców? Oczywiście są to
portale z własnymi sekcjami wideo (niektóre z nich to właściciele PBI),
aplikacja Ipla, YouTube, serwisy typu VOD i wiele pomniejszych
serwisów, które produkują własny kontent wideo. Wszystkie te
podmioty zainteresowane są ściągnięciem uwagi reklamodawców na
wideo, a do tego potrzeba wiarygodnych, przekrojowych badań.

Robert Sosnowski
dyrektor zarządzający
Biuro Podróży Reklamy
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Kto zyska?
O konieczności wprowadzenia w Megapanelu pomiaru treści audio i wideo
mówiło się od lat. Dziś, gdy się to urzeczywistnia, przed autorami badania
stoi kolejne ogromne wyzwanie: potrzeba badania popularności treści
mobilnych.
Pomiar ruchu z urządzeń mobilnych na stronach www nie jest problemem.
W Megapanelu jest dostępny wskaźnik odsłon mobilnych dla witryn
mających audyt site-centric. Wydawcy mogą też okodować odrębnymi
skryptami swoje strony lekkie i w ten sposób mierzyć ich oglądalność
i reklamowy potencjał.
Problemem jest natomiast pomiar aplikacji mobilnych. Tu musimy czekać
- i raczej uzbroić się w cierpliwość, bo to trudne zadanie. - Doświadczenie
przy pomiarze aplikacji desktopowych, takich jak GG lub ipla przydaje się
tylko w niewielkim stopniu. Aplikacji mobilnych jest bardzo dużo. W naszej
metodologii pomiaru aplikacji, potrzebna jest bezpośrednia interwencja
w kod źródłowy aplikacji tak, by Gemius mógł ją mierzyć. Podmioty, które
zarabiają na reklamach na polskim rynku oczywiście z chęcią dostosują się
do wymagań firmy badawczej. Trudno mi sobie jednak wyobrazić
analogiczną zmianę kodu dla aplikacji mobilnych o światowym zasięgu
- przyznaje Andrzej Garapich.

byliby zainteresowani takim projektem, nie są w stanie udźwignąć jego
kosztów. A niestety to wydawcy, a nie reklamodawcy wszędzie na świecie
zwykle finansują tego typu projekty. Dopóki nie mamy znaczącej i bogatej
grupy podmiotów związanych z rynkiem aplikacji mobilnych, trudno
o standard badań, trudno stworzyć mobilny odpowiednik Megapanelu
- tłumaczy prezes PBI.

Rynek wideo online na przestrzeni dwóch ostatnich lat rozwijał się
wręcz gwałtownie, a tempo zmian sprawiało, że nie nadążały za nimi
technologie badawcze. Wydawcy i reklamodawcy radzili więc sobie we
własnym zakresie, nie dysponując ujednoliconym standardem pomiaru
oglądalności materiałów wideo. Dane czerpali z różnych źródeł
- najwięksi gracze dzielili się wynikami badania Gemius Stream,
a mniejsi wydawcy opierali się na statystykach adserwerowych.
Powszechnym zjawiskiem było też dotąd przekładanie popularności
strony www na popularność playera z materiałami audio lub wideo.
Narzędzie, które pojawi się w połowie roku jest więc bardzo pożądane
przez rynek, zarówno wydawców, jak i marketerów.

Radek Gołąb

starszy specjalista z działu interactive
Atmedia

Największą przeszkodą są jednak nie kwestie techniczne, a trudności
z pozyskaniem środków na sfinansowanie badania. - Uczestnicy rynku, którzy
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INTERNET MOBILNY
- PRZESTRZEŃ NIE
W PEŁNI ZBADANA
Specjaliści z branży zgodnie twierdzą, że badania internetu
mobilnego w Polsce nie nadążają za jego dynamicznym wzrostem.
Brakuje jednolitych standardów i kompleksowych analiz,
a metodologia stosowanych obecnie rozwiązań bywa dyskusyjna.
Najnowsze inicjatywy instytutów badawczych takich jak TNS Polska
oraz Polskie Badania Internetu i Gemius dają jednak nadzieję, że ten
stan rzeczy nie będzie trwał wiecznie.

3
Rosnąca popularność urządzeń przenośnych,
których według analityków Deloitte w 2013 roku
ma być już 2 miliardy, nie pozwala marketerom
ma lekceważenie tego kanału komunikacji
z klientem. Od poznania zwyczajów i preferencji
internauty w mobilnej sieci zależy jednak
skuteczność przekazu, a brak takich danych
skazuje firmy na poruszanie się po omacku
w przestrzeni, w której już dziś czeka cała rzesza
potencjalnych konsumentów. Na rozwój rynku
badawczego branża mobilna czeka więc
z utęsknieniem, tymczasem posiłkując się
dostępnymi obecnie metodami.

Kaja Grzybowska

redaktor Interaktywnie.com

kg@interaktywnie.com
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W Megapanelu PBI/Gemius, czyli badaniu,
którym żyje cała branża interaktywna, wskaźnik
zliczający odsłony mobilne pojawił się w 2011

roku. Dzięki niemu dla każdej ze stron objętych
audytem site-centric dostępne są dane na temat
odsłon wykonanych z urządzeń przenośnych
- zarówno telefonów komórkowych,
smartfonów, jak i tabletów oraz ich udziału
w odsłonach krajowych.
- Pod uwagę brana jest każda odsłona
generowana z takiego urządzenia, bez
znaczenia czy otworzyła się zwykła strona
internetowa danego serwisu czy dedykowana
mu strona mobilna - podkreśla Łukasz Kłosowski,
redaktor serwisu GoMobi.pl. - Badanie nie
uwzględnia jednak ruchu z aplikacji mobilnych,
a jedynie ruch ze stron desktopowych oraz
mobilnych generowany przez urządzenia
mobilne - dodaje.
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Czy wiesz, jak Twoi klienci używają smartfona?
W TNS odczarowaliśmy mobilnych konsumentów.
Nasze precyzyjne rozwiązania badawcze
umożliwiają realizowanie takich strategii mobilnych,
które przyczyniają się do wzrostu biznesu.
Mobile Life
Realizowane corocznie badanie zachowań, motywacji i priorytetów
światowej populacji użytkowników urządzeń mobilnych.
Kolejna polska edycja Mobile Life dostępna już wiosną 2013.

Mobile Behave
Automatyczny pomiar 100% czynności użytkowników smartfonów i tabletów.
Pomiar w sieci 2G, 3G, WiFi oraz poza zasięgiem trwa 24 godziny na dobę,
na wszystkich systemach operacyjnych.

Mobile QualBoard
Mobilne badania jakościowe: moderowane dyskusje, możliwość prowadzenia
własnego dziennika oraz dołączania zdjęć i filmów, pomocnych do zrozumienia
zachowania konsumentów.

www.tnsglobal.pl/mobile
zuzanna.filipowska@tnsglobal.com

Według ekspertów to właśnie jedna z zasadniczych wad badania, które nie
może w związku z tym dawać odpowiedzi na kluczowe pytania o zasięg
mobilnych serwisów, a tym samym stanowić podstawy planowania
kampanii reklamowych w mobilnym internecie.
- Z punktu widzenia interesu wydawców, priorytetowym celem dla
PBI/Gemius powinno być połączenie danych o oglądalności portalu X
zarówno przez przeglądarkę mobilną, jak i natywną aplikację. Obecnie dane
Megapanel obejmują tylko odsłony mobilne - a to po pierwsze tylko część
ruchu, a po drugie wydawcy są różnie zaangażowani w rozwój produktów
dostępnych przez przeglądarkę mobilną oraz natywną aplikację. Tak więc
ruch mobilny w Polsce jest nie tylko niedoszacowany, ale też badanie może
nie odzwierciedlać prawdziwego podziału pomiędzy wydawcami - stwierdza
Łukasz Kawęcki, managing director w Optizen Labs.

Badanie na wskroś kosztuje
Najnowszą inicjatywą w zakresie precyzyjnego pomiaru aktywności
internautów mobilnych jest wprowadzona na rynek przez instytut TNS
Polska, usługa Mobile Behave. Służy ona do automatycznego monitorowania
zachowania konsumenta objętego badaniem. Bada zarówno sposób
korzystania z mobilnej sieci, jak i wykorzystanie wszelkiego rodzaju aplikacji
- począwszy od tych prognozujących pogodę, na aplikacjach skanujących
kody QR i wykorzystujących płatności elektroniczne kończąc. Realizacja
pierwszego panelu rozpoczęła się w listopadzie minionego roku, a poddana
badaniu została m.in. Katarzyna Bednarska, account director w firmie
Mobilepoint.
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Projekt Mobile Behave pozwoli m.in. opisać to, co użytkownicy mają
zainstalowane na swoich urządzeniach, jak często, jak długo, o jakiej
porze, online czy offline korzystają z poszczególnych aplikacji,
serwisów, usług. Ustalamy nawet to, czy dokonują tego w zasięgu sieci
Wi-Fi, 2G, czy 3G. A wszystkie te dane zbierane są automatycznie, za
pomocą specjalnej aplikacji, którą badany instaluje na swoim
urządzeniu, tak jak każdą inną. Użytkownik nadal korzysta
z telefonu lub tabletu tak jak do tej pory - aplikacja nie wymaga żadnej
obsługi, nie zajmuje zbyt wiele pamięci, nie „pożera” baterii ani limitu
transferu danych, co dla części badanych mogłoby być problemem.
Użytkownik ma zainstalowaną aplikację przez kilka tygodni,
a w przypadku badań panelowych nawet miesięcy. Dane z wszystkich
urządzeń uczestników badania codziennie spływają na nasz serwer.
To rozwiązanie pozwala na pokonanie odwiecznej bariery
deklaratywności badań. Nie musimy odwoływać się do pamięci
respondenta i jego subiektywnego odczucia ile np. czasu spędził
w sieci, albo jak często korzystał w ostatnim miesiącu z danej aplikacji.
Mamy to zmierzone z dokładnością co do minuty, kilobajta danych,
systemowej nazwy pliku, adresu www, a możliwe są też współrzędne
z GPS czy „Cell ID” sieci komórkowej.

Andrzej Olękiewicz
strategic account director
TNS Polska
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- Mój adres mailowy dodano do bazy testerów, następnie pobrałam ze
skrzynki w telefonie program, w którym zarejestrowałam się adresem
mailowym i hasłem, otrzymanym przez sms. Zleceniodawca po kilku
tygodniach otrzymuje dokładnie przeanalizowane dane, które rzucają
światło na aktywność grupy celowej w mobilnym internecie lub pomagają
w rozwoju produktu tj. aplikacji lub gry - Bednarska opisuje cały proces.
Metoda wprowadzona przez TNS Polska dostarcza więc kompleksowych
danych, które z powodzeniem mogą być wykorzystane przez media
plannerów do przygotowania optymalnej kampanii reklamowej.
- Liczba pytań o Mobile Behave od klientów, jeszcze przed szerokim
zakomunikowaniem tej usługi, pokazuje jak bardzo potrzebna jest
precyzyjna wiedza o konsumencie mobilnym. Okazuje się, że w czasach
szerokiego dostępu do różnych informacji i danych mamy przyjemność
wypełniać białą plamę na mapie wiedzy o konsumencie – mówi Mateusz
Galica, client service director w TNS Polska.
Ta cenna dla marketerów wiedza jest jednak również bardzo droga, co
sprawia, że jej uzyskanie zarezerwowane jest na razie dla dużych graczy.
Koszt badania jest uzależniony od szczegółowości oraz od liczby osób, które
wezmą w nim udział. - Waha się on od 50 tys. zł do nawet kilkuset tysięcy
- zdradza Katarzyna Bednarska.
- Jest to usługa droga i wykorzystywana przez pojedyncze firmy na swoje
własne potrzeby. Firma TNS Polska w oparciu o Mobile Behave na razie nie
zamierza prowadzić badań na szerszą skalę, których wyniki podawane byłyby
do wiadomości publicznej - zaznacza Monika Mikowska, managing partner
w agencji marketingu mobilnego mobee dick.
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Mamy całe spektrum usług związanych z pomiarem widowni w sieci. Za
pomocą badań typu site-centric możemy analizować faktyczny ruch na
stronie www - ten typ badań reprezentowany jest przez badania
gemiusTraffic i gemiusPrism. Narzędzia te pozwalają zliczyć każdą
wykonaną odsłonę, wymagają jednak wpięcia odpowiednich skryptów
w kod źródłowy witryny. Drugą metodą są wszelkie badania typu
user-centric, czyli pomiar widowni oparty o panel badawczy (grupę
internautów mających zainstalowany program). Sposób ten nie daje
tak dokładnych wyników, jak rozwiązania site-centric, pozwala jednak
na uzyskanie danych nawet dla tych witryn, które nie mają wpiętych
skryptów (jak w Polsce np. witryny google.pl czy youtube.com).
Korzystanie z takich rozwiązań daje o wiele bogatszy obraz rynku
internetowego. W Polsce badania site-centric i user-centric są
połączone w badaniu Megapanel PBI/Gemius. Niedawno
rozszerzyliśmy pomiar o dokładniejszą analizę aplikacji takich jak IPLA
TV czy GG, dzięki czemu możliwe jest obecnie prezentowanie dla nich
wskaźnika „liczba użytkowników”. W dalszych planach mamy rozwój
pomiaru mobile (w połączeniu z badaniem Megapanel PBI/Gemius),
sondujemy też możliwość prezentowania w tym badaniu wyników
z pomiaru aplikacji mobilnych.

Małgorzata Wołejko
Megapanel team manager
Gemius
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Obawy twórców aplikacji Mobile Behave wzbudzały potencjalne trudności
w przekonaniu użytkowników smartfonów do wzięcia udziału w badaniu.
Telefon postrzegany jest bowiem jako urządzenie dużo bardziej osobiste niż
na przykład komputer, przez co zbieranie danych dotyczących jego
wykorzystania mogło spotkać się z nieufnością.
- Okazało się, że nie ma z tym większych problemów pod warunkiem
odpowiedniej komunikacji z potencjalnymi badanymi, zbudowaniem pełnej
przejrzystości i wzajemnego traktowania się fair. Użytkownik dokładnie wie
po co i jakie dane są zbierane, a jakie nie. Nie zbieramy danych drażliwych
i poufnych - przykładowo: operacji finansowych, treści maili i sms-ów, haseł
i loginów. Nie ukrywamy, że znana marka agencji badawczej, do której
uczestnicy mają zaufanie, też pomogła - zapewnia Andrzej Olękiewicz,
strategic account director z TNS Polska.

korzystania z bardziej tradycyjnych rozwiązań. Badania deklaratywne
przeprowadzane metodami CAPI (Computer Aided Personal Interview), czyli
w formie wywiadu z użyciem laptopa zwykle w domu respondenta oraz
CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) - wywiadu realizowanego za
pośrednictwem internetu, posłużyły do stworzenia większości raportów
dostępnych obecnie w sieci. Specjaliści zwracają jednak uwagę na wady
towarzyszące tego rodzaju badaniom.
- Główną wadą metody CAPI jest mała grupa respondentów, a także dane,
w większości deklaratywne. Nie możemy w ten sposób dokładnie zbadać
zachowań internautów mobilnych. Skutkiem tej metody są duże
rozbieżności w liczbach i procentach w raportach dostępnych obecnie na
rynku - twierdzi Mariola Szypszak, dyrektor ds. rozwoju w firmie Norbsoft.
REKLAMA

- Już w ubiegłym roku odnotowaliśmy wzrost zainteresowania klientów
pomiarem aktywności za pomocą urządzeń mobilnych. Dysponujemy tu
wiedzą z badania użytkowników telefonów i smartfonów - Mobile Life,
którego drugą edycję oferować będziemy wiosną w ponad pięćdziesięciu
krajach świata. Oprócz Mobile Behave w naszej ofercie wśród nowości jest
też QualBoard Smartphone App, czyli aplikacja umożliwiająca
przeprowadzanie moderowanych dyskusji za pomocą smartfona oraz
prowadzenie dzienniczka z możliwością dodawania zdjęć i filmów przez
respondentów - dodaje Mateusz Galica, client service director w TNS Polska.

Deklaracje a rzeczywistość
Firmy działające w branży marketingu mobilnego z racji dość ubogiego
zestawu automatycznych narzędzi pomiarowych, zmuszone są do
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Problemem jest też to, że bardzo wielu posiadaczy smartfonów nie jest
świadomych korzystania z internetu w telefonach nowej generacji.
- Na pytanie, czy korzystają z internetu w smartfonie odpowiadają, że nie.
Na kolejne , dotyczące tego, czy sprawdzają w nim pogodę - a aplikacja
pogodowa musi przecież połączyć się z internetem, aby pobrać dane
- odpowiadają już twierdząco - Monika Mikowska podaje przykład.

Internet mobilny stwarza badaczom wiele problemów, lecz również
daje niezwykle szeroką gamę możliwości. Wydaje się, że o ile ustalenie
konsensusu dla rynku jest możliwe, o tyle problemy technologiczne
i badawcze, takie jak współużytkowalność urządzeń, współoglądalność
pomiędzy serwisami internetowymi a treściami umieszczonymi
w dedykowanej aplikacji, posiadanie wielu urządzeń, a nawet rodzaj
połączenia internetowego, wpływający na sposób korzystania z sieci
- to tylko niektóre z wyzwań stojących przed firmami badawczymi.
Wprowadzenie dobrego badania internetu mobilnego jest z pewnością
procesem skomplikowanym, ale koniecznym - biorąc pod uwagę tempo
wzrostu tej części rynku.

Krzysztof Rosiński

kierownik ds. badań i rozwoju
Gemius

Raporty interaktywnie.com - Badania w internecie

Badanie metodą CAWI wciąż pozostaje najczęściej stosowanym
rozwiązaniem, atrakcyjnym dla wielu firm ze względu na stosunkowo
niewielkie koszty, szczególnie w przypadku badań długookresowych,
umożliwiających wnioskowanie przy satysfakcjonującym poziomie błędu
statystycznego. - Metoda CAWI idealnie sprawdza się zarówno wtedy, kiedy
badanie trzeba zrealizować w krótkim czasie, jak i wtedy, kiedy zależy nam
na utrzymaniu ciągłości procesu badawczego w dłuższym okresie
- przekonuje Katarzyna Bednarska.

Marketing mobilny znajduje się na razie w stadium raczkowania, więc
wciąż będą się przed nami pojawiać nowe wyzwania. Jednym
z istotnych zagadnień w dziedzinie pomiaru internetu mobilnego
i innych aktywności konsumentów z wykorzystaniem urządzeń
mobilnych jest zyskanie pełnego zaufania respondentów, którzy
decydują się na udział w badaniu. Prostota aplikacji, a jednocześnie
uznana i wiarygodna marka agencji badawczej sprawiają, że te bariery
w praktyce znikają.

Mateusz Galica
client service director
TNS Polska
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Czekając na nowe standardy
W kwietniu 2012 roku branżę marketingową obiegła informacja
o planowanych działaniach Gemiusa, który zapowiedział wprowadzenie
nowych standardów umożliwiających pomiar mobilnego internetu.
Testowane rozwiązania mają wykorzystywać połączenie identyfikatorów
cookie z identfikatorami zapisanymi w przestrzeni localStorage, będącej
elementem HTML 5, wspieranego m.in. przez przeglądarkę Safari. Metoda ta
pozwolić ma na pełną identyfikację użytkowników mobilnych, całkowicie
rozwiązując problem akceptacji plików cookies, blokowanych przez system
iOS. Nieuwzględnienie ruchu generowanego przez urządzenia Apple’a,
będącego jednym z dwóch najważniejszych graczy na mobilnym rynku,
znacznie wypacza jego obraz.
„Wersja testowa tej metodologii została już zaimplementowana na rynku
duńskim, gdzie pierwsze wyniki pokazały trzykrotny wzrost liczby unikalnych
użytkowników w porównaniu do wcześniejszego pomiaru. Po udanym
zastosowaniu nowej metody w Danii, Gemius - w porozumieniu
z przedstawicielami lokalnej branży internetowej - zamierza wprowadzić to
rozwiązanie także w krajach regionu CEE” - podaje firma w komunikacie
prasowym.

Wyzwań nie brakuje
Wskazując bariery technologiczne, które napotykają firmy badawcze,
Krzysztof Rosiński, kierownik ds. badań i rozwoju w Gemiusie, zaczyna od
problemów wynikających z fragmentacji rynku urządzeń mobilnych, która
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przekłada się na mnogość aparatów, konfiguracji, systemów operacyjnych
oraz przeglądarek; a kończy na długu technologicznym, widocznym
szczególnie we wciąż wysokim odsetku starszych urządzeń, nieradzących
sobie ze współczesnymi technologiami sieciowymi. Zwraca również uwagę
na trudności ze zbudowaniem jednolitego systemu miar i wskaźników dla
aplikacji odpowiedzialnych za znaczną część ruchu generowanego w sieci
mobilnej.

Przy internecie mobilnym, oprócz pomiaru ilościowego - liczby odsłon,
istotną kwestią jest umiejętność tworzenia odpowiedniej jakości
serwisów. W przypadku zwykłych stron www, istnieją technologie
badawcze do pomiaru ich funkcjonalności, a twórcy mają też więcej
wiedzy na temat przygotowywania serwisów - wykorzystywane są
badania eye-trackingowe. W tym zakresie użytkowanie internetu na
urządzeniach mobilnych jest prawdziwym wyzwaniem. Oczekiwania
użytkownika mobilnego są równie wysokie jak internauty z sieci
stacjonarnej, do której jest bardziej przyzwyczajony. Pogodzenie tych
dwóch perspektyw jest wyzwaniem dla właścicieli serwisów pod
względem badawczym, programistycznym i organizacyjnym.

Aleksander Habrzyk
członek zarządu
MobiQuest Sp. z o.o.
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Sprawy nie ułatwia też zróżnicowany sposób korzystania z mobilnych
urządzeń. - W przypadku telefonów komórkowych/smart fonów, traktowanie
tych aparatów jako urządzenia osobistego jest powszechne, jednak
w segmencie tabletów sytuacja wygląda zupełnie odwrotnie. Znaczna ich
część jest traktowana jako produkty rodzinne, a co się z tym idzie
- współdzielenie treści między kilkoma osobami jest znacznie częstsze
- podkreśla Rosiński.
Brak kompleksowych analiz i ujednoliconych standardów pomiaru internetu
mobilnego staje się bardziej zrozumiały, gdy weźmiemy pod uwagę
dynamikę jego rozwoju. Wyścig zbrojeń, który od kilku lat panuje na rynku
mobilnym i nieustanny wzrost znaczenia tego kanału w codziennym życiu,
nie ułatwiają stworzenia spójnej definicji mobilnego internetu. Nie mówiąc
o wykształceniu jednolitych narzędzi do jego zmierzenia.

Dzięki smartfonom i tabletom możemy śledzić zachowania
konsumenckie w sieci niemal 24 godziny na dobę i otrzymać ogromny
materiał badawczy. Głównym wyzwaniem dla badaczy jest w tym
przypadku odpowiednia integracja i analiza pozyskanych danych.

Piotr Juszczyk

kierownik zespołu badawczego
ARC Rynek i Opinia
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KTO MOŻE, A KTO
NIE POWINIEN
KORZYSTAĆ Z CAWI
Rosnąca liczba internautów w Polsce czyni z Computer Assisted
Web Interview narzędzie tanie i skuteczne. Jednak czy to najlepsza
metoda, żeby badać na przykład zwyczaje zakupowe wśród
emerytów? Wybór narzędzia, konstrukcja badania oraz czas
wyciągania z niego wniosków musza być odpowiednie.

4
CAWI, czyli Computer Assisted Web Interview to
wywiad przeprowadzony za pomocą komputera.
Najkrócej rzecz ujmując, firma badawcza prosi
internautę o wypełnienie ankiety na własnym
monitorze w domu, a następnie zbiera wyniki.
Żeby przeprowadzić badanie metodą CAWI,
warunek jest właściwie jeden - ankietowany musi
mieć komputer z dostępem do sieci. Popularność
internetu w Polsce teoretycznie załatwia problem
braku reprezentatywności.

Maciej Rynkiewicz

redaktor Interaktywnie.com

mr@interaktywnie.com
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- Badania online, dzięki poczuciu anonimowości
respondentów, świetnie nadają się do analiz
tematów trudnych, drażliwych, wstydliwych.
CAWI nadal najłatwiej zrealizować wśród
młodzieży oraz osób z wyższym wykształceniem,
ponieważ są to grypy, które często korzystają
z internetu. W przypadku badań panelowych

(na zarejestrowanych użytkownikach) duży
potencjał stanowi możliwość regularnego
pomiaru tych samych grup respondentów
i analiza wyników w różnych odstępach czasu
- twierdzi Piotr Zimolzak, współwłaściciel
i główny analityk Agencji Badań Rynku i Opinii
SW Research.
Z sieci korzysta 56,7 proc. wszystkich Polaków,
czyli niecałe 17,1 miliona osób, wynika
z najnowszego badania NetTrack. W dodatku
surfujemy niemal w każdym wieku, choć
w różnych proporcjach.
Najwięcej jest osób w wieku 25-39 lat - stanowią
aż 39 proc. wszystkich internautów. Następna
grupa to 40-59-latkowie, którzy stanowią 29 proc.
Co więcej, 56,1 proc. deklaruje, że bywa online od
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więcej niż pięciu lat. Zdecydowana większość zaś, bo 68,8 proc. surfuje
codziennie lub prawie codziennie. Choć do najbardziej zinformatyzowanych
krajów świata wciąż nam sporo brakuje, jednak już dziś internauci
teoretycznie stanowią reprezentatywną próbę niemal w każdym rodzaju
badania CAWI.
Eksperci zwracają jednak uwagę na problemy, które niesie ze sobą ta
metoda. - Podstawowe trudności z realizacją CAWI dotyczą starszych grup
wiekowych lub ogólnie rzadko korzystających z internetu - twierdzi Piotr
Zimolzak.
Problem reprezentatywności wciąż dzieli statystyków i ich klientów.
Zleceniodawca lub twórca badania chce bowiem wydać pieniądze jak
najlepiej i uzyskać wynik, na podstawie którego będzie mógł lepiej
prowadzić firmę. Twórca ankiety nie jest zaś w stanie stworzyć badania
o stuprocentowej reprezentatywności - takie po prostu nie jest możliwe,
bowiem trzeba by było przepytać całą populację, a nie tylko utworzoną
próbę. Reprezentatywność jest bowiem terminem, który należy
rozpatrywać dopiero w kontekście dodatkowych informacji, które pozwolą
ocenić jej poziom.

Próba reprezentatywna - część populacji, wybrana do badania
metodami statystycznymi, w założeniu badacza, zachowująca
strukturę wyróżnionych cech populacji przy założonym poziomie
istotności. Innymi słowy, jest to miniatura populacji badanej, która
odzwierciedla jej najważniejsze cechy.
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Mnóstwo skutecznych narzędzi
Jak więc samemu stworzyć badanie w sieci i dobrać do niego
respondentów, aby wnioski dały jak najbardziej wartościową odpowiedź?
- Projektowanie ankiety online odbywa się za pomocą kreatorów ankiet
dostępnych najczęściej w postaci aplikacji webowych. W sieci istnieje dużo
ogólnodostępnych kreatorów, ale te dające naprawdę duże możliwości
dostępne są po zalogowaniu do serwisu lub wykupieniu abonamentu
- mówi Piotr Zimolzak.
Wyspecjalizowane firmy, oprócz ankiety, dołączą do usługi zaawansowany
panel tematyczny, który pozwoli przeanalizować wyniki. Zamawiający
będzie mógł:

•
•
•
•
•
•

zarządzać różnymi ankietami, ich publikacją oraz archiwizowaniem,
ustawić dokładne typy, a także parametry wyników,
wkleić specjalny kod do strony internetowej, który uruchomi ankietę,
zapoznać się z raportami generowanymi automatycznie w oparciu
o nowe dane,
sprawdzić stopień realizacji budżetu i rozliczenie finansowe,
uzyskać dodatkową pomoc techniczną.

Standardowe badanie CAWI zaczyna się najczęściej od przycisku na stronie
internetowej lub wyskakującego okienka przeglądarki. Internauta musi
wyrazić zgodę na udział w ankiecie. Należy pamiętając, że bardziej skuteczne
pop-upy są równocześnie odbierane przez internautów jako bardziej
natarczywe. Należy więc przeanalizować wady i zalety takiego rozwiązania.
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Internauta po zadeklarowaniu chęci wzięcia udziału w badaniu rozpoczyna
wypełnianie ankiety. Tu już twórca badania ma dowolność i ogranicza go
przede wszystkim wyobraźnia.

Respondenci to podstawa
Przy wyborze platformy, za pomocą której użytkownik stworzy swoje
badanie, warto przemyśleć, jacy internauci na nią odpowiedzą. Twórcy
platform chcą oferować klientom jak największe spektrum odbiorców
i współpracują z największymi serwisami w polskiej sieci. Przykładem
takiego rozwiązania jest najnowsza platforma Ankiety Interaktywnie.com,
które działa w ramach Grupy Money.pl. Utworzona ankieta będzie więc
wyświetlana na stronach o tematyce finansowej i prawnej, ale również
lifestyle’owej, czyli między innymi w serwisach iWoman.pl, Menstream.pl
i Platine.pl.
- Nasz system został pomyślany tak, by zdjąć podstawowe bariery wejścia,
które mogą mieć startujący w obszarze badań. Po pierwsze, tworzenie ankiet
jest niezwykle proste i intuicyjne. Dodatkowo, w przeciwieństwie do innych
podmiotów świadczących tego typu usługi, nie nakładamy na badających
żadnych kosztów - zarówno jeśli chodzi o rozmiar swoich baz, do których
mogą kierować badanie, jak i czas przechowywania zebranych wyników
- wyjaśnia Tomasz Bonek, prezes spółki Interaktywnie.com z Grupy Money.pl.
- Stworzyliśmy także wiele możliwości personalizacji badania. I wreszcie,
w atrakcyjnych pakietach oferujemy możliwość dotarcia do najbardziej
wymagających internautów, którzy są użytkownikami serwisów z naszej
grupy - wyjaśnia Tomasz Bonek.
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Głównymi zaletami badań online w porównaniu z tradycyjnymi są:
- mniejszy koszt w porównaniu do badań tradycyjnych, przy czym
zależy on od wielkości próby, profilu respondenta, liczby i złożoności
pytań, czasu realizacji. Standardowe badanie trwające pięć dni,
realizowane na próbie tysiąca respondentów w wieku 18-55 lat, złożone
z 20 pytań jedno- lub wielokrotnego wyboru mieści się w cenie do 10
tys. zł netto;
- krótszy (nawet do 48 godzin) i bardziej przewidywalny czas realizacji;
- pełna kontrola nad przebiegiem realizacji badania;
- wygoda dla respondenta z punktu widzenia miejsca i czasu;
- możliwość przeprowadzania badania na trudne tematy;
- możliwość dotarcia do grup osób o specjalistycznych
zainteresowaniach.
Wśród głównych wad badań prowadzonych przez internet znajdują się:
mała dostępność starszych osób (powyżej 60 roku życia), niewielka
dostępność osób mieszkających na wsi i w małych miastach,
ograniczone kompetencje cyfrowe niektórych grup respondentów,
przyzwyczajenie respondentów do tradycyjnych metod badawczych.

Piotr Zimolzak

współwłaściciel i główny analityk
Agencja Badań Rynku i Opinii SW Research
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Platforma jest profesjonalnym systemem do tworzenia samodzielnych ankiet
i zawiera wszystkie potrzebne narzędzia. Użytkownik może tworzyć różne
rodzaje pytań - z jednym wyborem, wielokrotnym, z pytaniami w formie
matryc oraz ze skalami pytań otwartych lub półotwartych.
Do dyspozycji budującego ankietę pozostaje także dowolne ustalanie
przejść pomiędzy pytaniami i możliwość budowania zaawansowanych
rozgałęzień, dzięki czemu każdy ankietowany w zależności od wyboru
odpowiedzi będzie trafiał na inną ścieżkę z pytaniami odpowiadającymi
jego wyborom. Zapisane pytania można kopiować, a jeśli zajdzie taka
potrzeba - duplikować całe badanie. Co istotne, w każdej ankiecie można
umieścić logo firmy oraz dowolne zdjęcia lub grafiki.

System umożliwia również samodzielne przeprowadzenie analizy.
Użytkownik może filtrować wyniki ankiety przy użyciu specjalnych filtrów
i odpowiedzi. To narzędzie pozwala dowiedzieć się, jak na dane pytanie
odpowiedzieli użytkownicy, którzy wcześniej zaznaczyli filtrowaną
odpowiedź.

Jak zrobić dobrą ankietę?
Niezależnie od wyboru platformy, badanie tworzy się zgodnie z kilkoma
zasadami. To w dodatku nie jest trudne, uspokajają eksperci. - Budowa ankiet
CAWI jest zazwyczaj intuicyjna, nie wymaga formatowania dokumentów
tekstowych ani programowania kodu. Kreator działa w oparciu
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o interaktywne formularze, w które wpisywana jest treść pytań i odpowiedzi
oraz zaznaczane są dodatkowe opcje. Cały proces umożliwia bieżący pogląd
efektów naszej pracy - tłumaczy Piotr Zimolzak.
Specjaliści radzą by zacząć od zdefiniowania celu. - Określ, czego chcesz się
dowiedzieć i zapisz to na kartce papieru. To niezwykle istotny element
projektu. Pamiętaj, że cel badania powinien być jasno zdefiniowany.
W przeciwnym razie ryzykujesz, że wyniki badania również będą niejasne
i trudne w interpretacji - przestrzega Tomasz Grzechowski, CTO
z mysurveylab.com.
Następnie należy zastanowić się nad odpowiednim wyborem
respondentów. - Zdefiniuj badaną próbę. Określ, kto będzie Twoim
respondentem oraz ile odpowiedzi potrzebujesz zebrać, aby móc
wnioskować na podstawie przeprowadzonej ankiety - podpowiada ekspert.
- Zawsze jeśli nie jesteśmy pewni, czy nasza ankieta spełnia standardy
merytoryczne, zalecany jest kontakt ze specjalistą z agencji badawczej
- dodaje Piotr Zimolzak.
- Następnie wybierz metodę badawczą, czyli sposób w jaki zbierzesz
odpowiedzi. Narzędzia takie jak mysurveylab.com umożliwiają zbieranie
odpowiedzi za pomocą e-maili, umieszczenie ankiety na stronie www lub
profilu Facebooka. Gdy ważne jest precyzyjne dotarcie do osób
o określonym profilu - najlepiej skorzystać z panelu badawczego online
- uzupełnia Tomasz Grzechowski.
Po tych wstępnych krokach można rozpocząć pracę nad ankietą. W czasie
badania prowadzonego w internecie respondent nie będzie mógł zapytać
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ankietera o to, „co autor miał na myśli”. Dlatego w przypadku badań online
szczególnie istotne jest jasne formułowanie pytań oraz posługiwanie się
zrozumiałym językiem. W razie wątpliwości czy respondent zrozumie dane
słowo lub skrót, warto zastąpić je innym.
Eksperci dzielą sondy na dwie części: moduł zalecany i dowolny.
W pierwszym, internauci określają swoje najważniejsze preferencje, jak na
przykład zrozumiałość treści na stronie lub jej estetykę i użyteczność. To
część zasadnicza badania.
W module dodatkowym, internauta dzieli się spostrzeżeniami na bardziej
skomplikowane tematy, jak na przykład jakość procesu zakupu w sklepie
internetowym lub oczekiwane zmiany w serwisie. Eksperci radzą, żeby przy
układaniu pytań do badania skorzystać z podpowiedzi statystyków lub
socjologów, dostępnych na wielu platformach.
- Zasadne jest przetestowanie stworzonej ankiety - zanim wyśle się ją lub
umieści na stronie www. Wystarczy mała próba. Staraj się jednak
przeprowadzić test na osobach o podobnym profilu do tych, które będą
brały udział w badaniu - mówi Tomasz Grzechowski.
I to koniec przygotowań. Następnie należy przeprowadzić badanie i zebrać
wyniki. W przypadku wysyłania zaproszenia do wypełnienia ankiety mailem,
odpowiedzi prawdopodobnie nie przyjdą od razu. Dlatego warto wysłać
przypomnienie z prośbą o wypełnienie ankiety w trakcie trwania badania.
- Problemem może być długość ankiety. Gdy jej wypełnienie zajmuje więcej
niż 10 minut, zwiększa się ryzyko przerwania (drop off ). Aby temu zapobiec
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należy zwiększyć wynagrodzenie respondenta lub wprowadzić dodatkowe
funkcjonalności, np. możliwości wznowienia przerwanej ankiety albo obsługi
wysyłki przypomnień - radzi Piotr Zimolzak.
- Przygotuj analizę danych oraz raport z wynikami ankiety. Narzędzia takie
jak nasze potrafią automatycznie generować raporty w wynikami ankiety.
To duża zaleta CAWI oraz oszczędność czasu. Na koniec warto sformułować
i spisać wnioski z przeprowadzonego projektu. To mogą być cenne
wskazówki przy kolejnych badaniach - podsumowuje Tomasz Grzechowski.

Internet staje się nieodzownym narzędziem prowadzenia biznesu.
Cechą badań internetowych jest to, że są szybkie i niedrogie. Z tych
dwóch faktów wynika, że CAWI staje się szczególnie przydatna jako
metoda badania dla małych i średnich przedsiębiorstw, dla których
badania tradycyjne są nieosiągalne ze względu na koszty. Korzyścią
tego typu rozwiązań jest także czas realizacji, jak również
przygotowanie danych do analizy.

Aleksander Habrzyk
członek zarządu
MobiQuest Sp. z o.o.
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Interpretacja wyników zwykle jest częścią raportu badawczego
przygotowanego przez profesjonalną agencję badawczą, twierdzi Piotr
Zimolzak. Jeśli chcemy samodzielnie wyciągnąć wnioski z badania należy
mieć na uwadze kilka podstawowych kwestii:

•

Czy wielkość próby uprawnia nas do generalizowania wniosków
w odniesieniu do interesującej nas populacji (np. internauci w wieku
16-55 lat, mieszkańcy Warszawy, wszyscy Polacy)?

•

Czy różnice między wskazaniami lub grupami respondentów są istotne
statystycznie i jaka jest dokładność oszacowania?

•

Czy zastosowana analiza (np. rozkład częstości, średnia arytmetyczna,
analiza regresji) jest adekwatna do typu zmiennej?

•

Jaki jest rodzaj zależności między analizowanymi cechami (korelacyjny,
przyczynowo-skutkowy, pozorny)?

Mobile i portale społecznościowe to przyszłość
Eksperci prześcigają się w nowych pomysłach, jak najlepiej zaangażować
internautów do wypełnienia badania. Twórcy rozsyłają badania ankietowe
przez internet na smartfony ankietowanych, a także badania etnograficzne,
zarówno w specjalnie w tym celu zakładanych portalach dyskusyjnych, jak
i bazując na analizie zawartości istniejących.
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Chodzi tu przede wszystkim o portale społecznościowe - większe platformy
opiniotwórcze oferują już badania i w tym zakresie. Dzięki social media,
osoba zlecająca badanie wie, kto wypełnia sondę. Ma też teoretycznie
dostęp do lepiej wyselekcjonowanej grupy respondentów.
Drugim kanałem rozwoju ankiet CAWI jest wszechobecny mobile. Firmy
zaczynają przepytywać użytkowników za pomocą telefonów komórkowych.
W sukurs tej metodzie idą coraz szybsze modele z dotykowymi ekranami.
Użytkownicy, zamiast poświęcać czas na żmudne czytanie dziesiątek pytań,
będą mogli zdecydować się na wybór odpowiedzi na przykład za pomocą
przesuwanego wskaźnika lub podziałki. Mobile to też sposób na
uatrakcyjnienie przekazu i dotarcie do większej rzeszy odbiorców.
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TO JESZCZE NIE
KONKURENCJA,
ALE MOŻE
ZMIENIĆ RYNEK
Na rynku badań online jest coraz więcej graczy dotychczas
niekojarzonych z tą branżą. Jednym z ich największych atutów są
rozbudowane bazy użytkowników. Czy te znane firmy staną się
konkurencją dla klasycznych sondażowni?

5
Anna Jaskółka
aj@interaktywnie.com
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GG Network, znany głównie z komunikatora
Gadu-Gadu, przeprowadza badania za pomocą
panelu Ariadna. Nasza Klasa realizuje
rozbudowany projekt Research.NK.
Interaktywnie.com niedawno wprowadziło
narzędzie do badań, które umożliwia
samodzielne tworzenie ankiet, ich publikację
i emisję, również wśród użytkowników portali
Grupy Money. Rywalizacja?

- Panel jest partnerem dla instytutów
badawczych. Powstał na wewnętrzne potrzeby
GG Network i służył przede wszystkim
testowaniu różnych zagadnień biznesowych
spółki oraz wzbogacał ofertę naszego biura
reklamy. Zdarza się nam także realizować badania
na bezpośrednie zlecenia marketerów - wyjaśnia
Tomasz Baran, market intelligence director z GG
Network SA.

Firmy te niekoniecznie chcą konkurować
z tradycyjnymi agencjami badawczymi.
Przedstawiciele GG Network twierdzą wręcz, że
ich produkt jest uzupełnieniem usług
klasycznych firm. Sondażownie mogą
współpracować z GG, korzystać ze zgromadzanej
w panelu bazy użytkowników.

GG Network oferuje więc przede wszystkim
możliwość realizacji badań w panelu, którego
użytkownicy gotowi są wypełniać ankiety
w zamian za otrzymywane punkty, a po
uzbieraniu ich odpowiedniej liczby - nagrody.
Panele badawcze często mają też klasyczne
sondażownie.
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Inaczej wygląda sytuacja w przypadku Naszej Klasy. Wprawdzie nie chce ona
wchodzić na rynek badań offline, w tym zakresie współpracuje z TNS Polska,
śmiało jednak twierdzi, że ma nie jedną przewagę nad tradycyjnymi firmami
badawczymi. Pierwszą ma być właśnie rozbudowana baza danych.
- Mamy bardzo dużą bazę osób, które wyraziły zgodę na udział w badaniach.
Dysponujemy też danymi o tych użytkownikach - wypowiedziami, relacjami
w ramach naszego portalu, całą historią kontaktów, komunikacją reklamową
- wylicza Krzysztof Sobieszek, pełnomocnik zarządu ds. badań w Naszej
Klasie.
Firma twierdzi, że na tym nie kończą się jej przewagi. Kolejną są kompetencje
technologiczne - NK oferuje narzędzia badawcze, które sama wytwarza,
może je też dostosowywać do wymagań klienta. Następną jest ścisła
specjalizacja właśnie w badaniach online.
- Stawiamy na kształcenie i posiadanie w zespole badaczy, którzy są rdzenni,
internetowi. Uważamy, że zrozumienie świata online w połączeniu ze
zrozumieniem rzeczywistości badawczej jest najważniejszą rzeczą, jeżeli chce
się być innowacyjnym w tego typu działalności - twierdzi Sobieszek.
Ponieważ firma postawiła na własny zespół badawczy, może w ogóle
mierzyć się z agencjami badawczymi.
Tradycyjne firmy badawcze odpowiadają, że również mają wiele przewag.
Przede wszystkim oferują zróżnicowane metody. - Główną przewagą
tradycyjnych agencji nad portalami społecznościowymi jest pełen serwis,
umożliwiający kompleksowe podejście do problemów badawczych
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postawionych przez klienta - twierdzi Andrzej Gołoś, dyrektor ds. badań
ilościowych i keyaccount manager w ARC Rynek i Opinia.

Badania internetowe w Polsce są wbrew pozorom na dość wczesnym
etapie rozwoju. Jeśli ich udział w torcie badawczym porównamy do
tego, który występuje na Zachodzie, łatwo się przekonamy, że Polska
ma w tym względzie jeszcze dużo do nadrobienia. Co więcej, jestem
przekonany, że na świecie techniki badań online wciąż będą
ewoluować. Tym bardziej na młodym rynku polskim. Jest to bardzo
duży teren do zagospodarowania, wymagający innowacyjnego
myślenia.
My skupiamy się na badaniach online, jesteśmy w tym kompetentni i na
tym chcemy się w najbliższych latach skoncentrować. Co później?
Uważam, że przed nami jeszcze bardzo dużo pracy. Ne pewno będziemy
poszerzać nasze kompetencje o inne metody rekrutacji, o wychodzenie
poza portal NK, ale głównie w obszarze online.

Krzysztof Sobieszek

pełnomocnik zarządu ds. badań
Nasza Klasa Sp. z o.o.
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Klasyczne agencje mogą w większym stopniu dostosować ofertę, metodę
przeprowadzenia badania, do problemu danego klienta, są bardziej
elastyczne. Nie muszą ograniczać się też tylko do badań offline lub online,
również do konkretnej bazy danych.

Wielkość bazy to nie wszystko
Rozbudowana baza danych jest rzeczywiście jednym z największych atutów
portali społecznościowych, na polskim gruncie - Naszej Klasy. Portale łatwo
mogą sprawdzić to, czy użytkownik podaje wiarygodne informacje (jest to
niemożliwe chociażby w przypadku metody RTS, w której internauci
wchodzą do badania z różnych stron internetowych). W bazie znajduje się
wielu użytkowników, mogą więc z kolejnymi badaniami docierać do nowych
respondentów. Natomiast w panelach badawczych klasycznych sondażowni,
gdzie bazy nie są szczególnie duże, możemy mówić o zawodowych
respondentach, którzy wypełniają wiele ankiet, przez co czasem już na
starcie wiedzą, jakie zamierzenia miał badacz.
Jednak są też minusy badań przeprowadzanych przez portale
społecznościowe. - Mają ogromne bazy danych i bardzo dużą wiedzę na
temat ich użytkowników, potencjalnych respondentów - przyznaje Andrzej
Gołoś. - O ich wartości badawczej świadczy jednak nie tylko liczba
użytkowników, lecz również stopień ich zaangażowania. Dlatego zazwyczaj
kwestionariusze badań realizowanych na tradycyjnych, badawczych
panelach mogą być dłuższe, bardziej wieloaspektowe. Na typowym panelu
badawczym łatwiej także zaprojektować i zrealizować złożone,
multi-metodologiczne procesy badawcze, w których ci sami respondenci
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biorą udział w badaniu ankietowym lub kilku takich badaniach, wypełniają
dzienniczek, uczestniczą w forum badawczym itp. - przekonuje.
Rodzaj bazy danych przesądza też o tym, które badania można na nich
realizować. Zarówno baza Naszej Klasy, jak i panelu Ariadna nadaje się do
badań reprezentatywnych dla internautów.
- Uczestnicy panelu stanowią odzwierciedlenie polskich internautów
- przekonuje Tomasz Baran. - Na panelu wykonujemy przede wszystkim
realizacje badań na wskazanych targetach w wieku 15-65 lat oraz
podstawową analizę danych. Panel znakomicie sprawdza się w sytuacjach
szybkiego reagowania - gdy potrzebna jest wiarygodna weryfikacja
przesłanek do bieżących działań strategicznych, marketingowych lub
reklamowych - dodaje.
Jednak w sieci nie da się realizować badań reprezentatywnych dla całego
społeczeństwa i raczej szybko się to nie zmieni. Sondaże przedwyborcze,
wszelkie badania, które mówią o tym, co sądzą o danej sprawie Polacy,
pozostaną więc domeną klasycznych firm badawczych.
Badań reprezentatywnych przykładowo dla małych i średnich firm
województwa dolnośląskiego również nie zdołamy przeprowadzić na tych
bazach. A usługi realizowane właśnie wśród firm, są sporym źródłem
przychodów tradycyjnych agencji badawczych.
Jeżeli jednak chcemy przebadać konkretną grupę docelową, portale
społecznościowe mogą okazać się strzałem w dziesiątkę.
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- Jesteśmy w stanie zbadać na przykład konsumentów gumy do żucia,
która na rynek weszła nie wcześniej niż tydzień temu. Takich osób
w populacji jest bardzo mało. Nie uda się ich zbadać na przykład panelem,
ponieważ będzie ich tam tylko kilka, o ile w ogóle - przekonuje Sobieszek.
- Jesteśmy w stanie zrealizować badanie na prawnikach lub lekarzach,
wiedząc, kto jakie szkoły kończył. Precyzja dotarcia dzięki danym
i szerokiej bazie, jest bardzo duża - podkreśla.
Klient, który chce dowiedzieć się, jak Polacy odnoszą się do danej kwestii
lub co mieszkańcy danego miasta, myślą na temat budowy supermarketu,
gdy chce przeprowadzić badania reprezentatywne (nie internautów)
powinien zgłosić się do klasycznej agencji badawczej. Jeżeli zależy mu
na przebadaniu danej grupy osób, rozwiązania może szukać też gdzie
indziej.

Nie wszystkie badania jakościowe
W sieci z powodzeniem realizowana jest część badań jakościowych, czyli
takich, które nie opisują badanego zjawiska za pomocą liczb. Ten rodzaj
badań online oferują też, jako uzupełnienie swojej oferty, niektóre tradycyjne
firmy badawcze. Są to przykładowo analizy etnograficzne. Agencje mogą
analizować blogi, fora internetowe, opinie, którymi internauci dzielą się
o markach, istotnych zagadnieniach.
Nasza Klasa oferuje takie badania na treściach generowanych przez
użytkowników portalu - analizę zdjęć, tekstu. Wydaje się, że ma tu przewagę
- dostęp do dużej ilości dość naturalnych treści, którymi użytkownicy
komunikują się ze swoimi znajomymi.
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Po co robić taką analizę? Dzięki niej klient może dowiedzieć się przykładowo,
jakim językiem posługuje się młodzież w danym wieku w internecie, a co za
tym idzie - jak się z nią komunikować. Firma realizuje też wywiady
indywidualne - te realizowane są pisemnie, poprzez okienko komunikatora,
a także grupy badawcze.
- Większa liczba osób jest dedykowana do specjalnej, zamkniętej grupy. Jest
ona moderowana przez nieco dłuższy czas, liczony w tygodniach lub nawet
w miesiącach. Respondenci wypowiadają się, dyskutują o czymś,
prezentowane są im różne materiały. Jeżeli jest taka potrzeba, biorą udział
również w badaniach ilościowych - wyjaśnia Krzysztof Sobieszek.

Badania przeprowadzane za pomocą portali społecznościowych nie
powinny występować w roli badań reprezentatywnych, powinno się
o nich myśleć bardziej w kategorii badań na próbach celowych. Na
pewno sporym ograniczeniem jest konieczność stosowania krótkich
kwestionariuszy, tak aby utrzymać zainteresowanie respondenta. Poza
tym cierpią z pewnością na wszystkie przypadłości badań, w których
ankiety są samodzielnie wypełniane przez respondenta.

Andrzej Gołoś

dyrektor ds. badań Ilościowych, keyaccount manager
ARC Rynek i Opinia
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Wadą tego typu badań realizowanych przez portal społecznościowy jest to,
że są to tylko użytkownicy jednego serwisu. Poza tym indywidualne
wywiady realizowane pisemnie, w których badacz kontaktuje się
z ankietowanym za pośrednictwem komunikatora, niekoniecznie zastąpią te
offlinowe, gdzie może on obserwować respondenta, nawiązywać z nim inny
rodzaj relacji.

zazwyczaj bywa też bardziej pogłębiony. Zdecydowanie lepiej sprawdza się
w przypadku tematów wymagających wgłębienia się w motywacje
konsumentów - twierdzi.

Niemożliwe jest, by wszystkie badania, które wymagają podejścia
jakościowego, mogły być realizowane online.

Badacz w świecie offline może obserwować chociażby mimikę
respondentów, zmiany w sposobie mówienia wynikające np. z emocji.
Może też nawiązać głębszy kontakt z badanym. W świecie online musi
w większym stopniu polegać na tym, co respondent pisze, wkleja,
udostępnia.

- W badaniach jakościowych bardzo ważna jest rola moderatora - uczestnika
procesu. Podczas wywiadów tradycyjnych moderator ma znacznie większe
możliwości oddziaływania na respondentów np. pobudzania ich
kreatywności. Ma szansę obserwować ich reakcje niewerbalne. Ma kontakt
z emocjami - wyjaśnia Andrzej Gołoś. - Wywiad tradycyjny może być dłuższy,

Obszarów, które wymagają badań offline, wciąż jest dużo. Omawiane firmy
internetowe niekoniecznie chcą wchodzić na ten rynek, nie muszą być więc
bezpośrednią konkurencją dla tradycyjnych agencji badawczych.
Jednak badania internetowe będą miały coraz większy udział w rynku.
Może wraz z ich większą rolą, układ sił się zmieni.
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ANALIZA BĘDZIE
WYZWANIEM
W porównaniu z Europą Zachodnią i Stanami Zjednoczonymi, udział
badań online w rynku jest w naszym kraju dużo mniejszy, mimo
dość intensywnego rozwoju w ostatnich latach. Z czasem zapewne
zwiększy się liczba badań przeprowadzanych za pośrednictwem
internetu, ale jak prognozują eksperci, to w jakim kierunku się
rozwiną, nie jest jeszcze do końca pewne, ponieważ widocznych jest
kilka przeciwstawnych tendencji.

6
Jeszcze kilka lat temu klienci zlecający badania
obawiali się o wiarygodność metody online z
uwagi na niewystarczającą liczbę internautów
w Polsce i problemy z kontrolą profilu
socjodemograficznego osób biorących
w badaniach online.

Bartosz Wawryszuk
redaktor Interaktywnie.com

bw@interaktywnie.com
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Obecnie już ponad połowa Polaków korzysta
regularnie z sieci, dlatego badania online mogą
objąć coraz większą liczbę osób. - Agencje
badania rynku rozwijają panele badawcze, czyli
portale internetowe, gdzie zarejestrowani
internauci mogą cyklicznie brać udział w
badaniach opinii. Dzięki stałemu kontaktowi
z uczestnikami paneli doskonale znamy ich profil,
co znacznie podnosi wiarygodność badań
- mówi Piotr Juszczyk, kierownik zespołu
badawczego w ARC Rynek i Opinia.

Rozwoju rynku można się spodziewać zarówno
w Polsce, jak i w innych krajach. Wystarczy
zauważyć, że udział badań online w rynku
badawczym jest w u nas ponad trzy razy
mniejszy niż na świecie.
- Penetracja internetu również będzie rosnąć, co
zdezaktualizuje argument
o niereprezentatywności badań online. Dla
badań marketingowych ma to jednak mniejsze
znaczenie, ponieważ tu badamy najczęściej
wybrane grupy celowe - przekonuje Krzysztof
Sobieszek, pełnomocnik zarządu ds. badań
w Naszej Klasie. Jego zdaniem najważniejsze
trendy dla rozwoju badań w internecie to:

• Wzrost znaczenia dużych zasobów danych
behawioralnych, pozyskiwanych dzięki
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środowisku cyfrowemu i łączenie ich z danymi deklaratywnymi.
• Rozwój zaawansowanej analityki wykorzystywanej dziś częściej w naukach
ścisłych do badań konsumenckich.
• Bardzo dynamiczny rozwój narzędzi samoobsługowych: zarówno do
rekrutacji badawczej, pozyskiwania danych jak i projektowania narzędzi.
• Dla agencji badawczych coraz ważniejsze staną się kompetencje
technologiczne jako uzupełnienie stricte badawczych oraz całościowe
zrozumienie funkcjonowania konsumentów w świecie cyfrowym. Tak, aby
móc szybko adaptować rozwiązania metodologiczne.
Nieco inaczej kwestię tendencji postrzega Anna Miotk, dyrektor rozwoju
biznesu Newspoint. Według niej, obecnie w badaniach marketingowych
online zarysowują się dwie tendencje. Pierwsza, to rezygnacja w sondażu
z badań prowadzonych przez ankietera w domach respondentów na rzecz
badań prowadzonych za pomocą paneli online.
- Badacze nie są zgodni, która metoda jest lepsza. Zwolennicy pierwszej
zwracają uwagę na lepsze odwzorowanie rzeczywistości za jej pomocą,
zwolennicy drugiej mówią natomiast o mniejszej potrzebie kontroli pracy
ankieterów w terenie a także łatwiejszej dostępności respondentów
- tłumaczy Anna Miotk.
Druga tendencja, to powstawanie narzędzi do prowadzenia badań
jakościowych online: rozwiązania do monitoringu marki w internecie
ułatwiają gromadzenie materiałów do analizy treści, a specjalistyczne
oprogramowanie - do ich kodowania. - Rozwiązania do analityki webowej
pozwalają zaś na szybsze analizowanie danych o ruchu w danym serwisie,
a te oparte na chatach umożliwiają prowadzenie wirtualnych grup
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fokusowych, itp. Barierę może stanowić jednak to, że internet nie pozwala na
pełną interakcję między badaczem a - badanym - zastrzega Miotk.

Lawinowy wzrost liczby danych to ogromne wyzwanie dla badaczy
specjalizujących się w badaniach internetu. Nie są oni w stanie
samodzielnie przetworzyć tak dużej liczby materiałów, w związku z tym
sporą rolę będą pełnić narzędzia, które im to umożliwią. Dlatego też,
firmy badawcze będą korzystały z większej niż obecnie liczby narzędzi
pomocniczych, dostosowanych do ich potrzeb przez organizacje, które
do tej pory nie miały do czynienia z pracami badawczymi: producentów
rozwiązań i aplikacji mobilnych, operatorów telefonii komórkowej albo
firm monitorujących marki w sieci. Narzędzia te ułatwiają bowiem
gromadzenie danych i agregowanie ich, jednak nie da się nimi zastąpić
człowieka. To człowiek potrafi właściwie ocenić poprawność danych,
zinterpretować je i wysnuć wnioski. Nie da się też do końca
zautomatyzować badań jakościowych, zwłaszcza w przypadku mediów
społecznościowych: język internetu jest za mało ustrukturyzowany
i zbyt szybko się zmienia, w związku z czym analiza treści za pomocą
automatycznego narzędzia jest po prostu niemożliwa.

Anna Miotk

dyrektor rozwoju biznesu
Newspoint
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Jeszcze inny punkt widzenia przedstawia Andrzej Garapich, prezes PBI, który
uważa, że coraz silniejsze będą dwa, idące w odwrotnych kierunkach trendy.
- Po pierwsze - pojawiać się będą coraz bardziej szczegółowe badania
i pomiary wąskich elementów sieciowej aktywności. Już dziś mamy badania
dedykowane tylko Facebookowi, Twitterowi albo blogosferze. To będzie
jeden z istotnych trendów - analizie poddane zostaną wybrane i istotne
segmenty i odmiany naszych sieciowych zachowań - mówi Andrzej
Garapich.

Wyzwaniem dla agencji badawczych, nie tylko w zakresie badań online,
jest tworzenie takich narzędzi, które z jednej strony są proste,
intuicyjne, ciekawe, z drugiej zaś - angażujące respondentów.
Sposobem na to jest „gamification”, czyli tworzenie ankiet, które mogą
być traktowane przez respondentów również jako rodzaj rozrywki, a nie
tylko monotonne udzielanie odpowiedzi na pytania. Warto zwrócić
uwagę również na urządzenia mobilne - smartfony, tablety - z których
korzysta coraz więcej internautów. Dlatego istotne jest, by zadbać
o dostępność narzędzi do badań online również tam.

Piotr Juszczyk

kierownik zespołu badawczego
ARC Rynek i Opinia
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Badanie takie pozwolą na dokładniejsze zrozumienia sposobów korzystania
z wybranych form aktywności, ze stosunkowo duża dokładnością, ale oddalą
badaczy od obrazu holistycznego.
Objęcie badaniami jak największej liczby różnych form aktywności to z kolei
drugi, odwrotny trend. - Zależy nam na objęciu jednym badaniem jak
największej liczby aktywności, nie tylko sieciowej, ale także mediowej
i marketingowej. Brakuje nam danych o współkorzystaniu z różnych mediów

Szybko rosnące zbiory danych nie będą stanowiły bariery rozwoju
branży badawczej. Barierą na pewno mogą być umiejętności osób
odpowiedzialnych za ich wykorzystanie. Te zbiory zawierają
niewyobrażalną liczbę danych, z których można uzyskać jeszcze
większą ilość użytecznych informacji. Jednak liczba specjalistów
potrafiących zarówno zaprogramować sposób zbierania danych, jak
i umiejących je wykorzystać jest znacznie mniejsza niż liczba zbiorów.
To brak analityków, programistów od baz i innych specjalistów, może
stać się w najbliższych latach barierą w wykorzystaniu lawinowo
rosnących baz danych i zapisanych w nich informacji.

Andrzej Garapich
prezes zarządu
PBI
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- radia, telewizji, prasy, treści mobilnych, internetu. Pomiary te - realizowane
bardzo profesjonalnie i za pomocą wyrafinowanych metod nie dają się
poprawnie porównywać. Potrzebujemy całościowego pomiaru, według
jednolitej metodologii, tego samego uniwersum itd. różnych aktywności
mediowych - wyjaśnia prezes PBI.
Takie badania charakteryzuje się oczywiście mniejszą szczegółowością niż
badania poszczególnych mediów, ale pozwalają na objęcie jednym
pomiarem tzw. doby mediowej badanego. To ważne i potrzebne badanie.
- Reasumując - badania będą schodziły na coraz większy poziom
szczegółowości oraz na coraz mniejszy poziom, ale obejmujący większa
liczbę zachowań u konsumentów - twierdzi Garapich.

Bariery w rozwoju
Rynek badań online będzie się z pewnością dynamicznie rozwijał, jednak
nie wszystkie problemy badawcze można rozwiązać realizując badania
tego typu.
- Po pierwsze takie badanie trudno byłoby zrealizować z osobami, które
w niewielkim stopniu korzystają z internetu i nie są w tym biegłe, jak np.
osoby starsze, które są grupą docelową szerokiego wachlarza produktów
i usług , np. odwróconej hipoteki, leków OTC - podaje przykład Piotr
Juszczyk. Dodaje, że również w badaniach, w których konieczne jest
pogłębienie postaw, stosowanie technik projekcyjnych, wskazane jest
zastosowanie standardowych metod jakościowych (FGI czy IDI), które
wprawdzie mogą odbywać się online, jednak też nie we wszystkich
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przypadkach. Dlatego badania online będą realizowane obok innych technik
badawczych - przewiduje.
Innym problemem, który już rysuje się przed branżą badawczą jest lawinowy
przyrost danych, czyli zjawisko tzw. big data. Opinie co tego, jak ewentualnie

Badania marketingowe online z racji niskiej bariery wejścia, przestają
być wyłącznie domeną dużych graczy rynku internetowego, takich np.
portale albo największe serwisy e-commerce. W stronę precyzyjnego
zrozumienia swoich użytkowników, skłaniają się obecnie także nowi lub
mniejsi gracze, których celem jest przede wszystkim wzrost
efektywności, czyli optymalizacja wyników pomiędzy nakładami na
reklamę internetową, a osiąganymi rezultatami. Jeśli chodzi o bariery
w rozwoju, to myślę, iż są one czysto umowne oraz często zależne od
założeń badawczych. Kwestie pozyskania respondenta, anonimowości,
głębokości oraz zasięgu badania to parametry, które definiujemy na
początku projektu. Limity odnoszą się bardziej do naszej wyobraźni, niż
do wpływu czynników zewnętrznych.

Zbigniew Nowicki

CEO, opiniac.com
managing director, Bluerank
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pokonać trudności związane z powiększającymi się zasobami informacji też
są zróżnicowane. Część ekspertów żywi przekonanie, że rosnąca liczba
danych nie stanowi kłopotu w dobie dzisiejszych aplikacji i urządzeń
przetwarzających tetrabajty danych w sekundę.
- Sprawny badacz potrafi uzyskać odpowiednie wnioski z olbrzymiego
zestawu danych, porównując ze sobą mniejsze zbiory informacji lub
zawężając kryteria segmentacji i raportowania. To co może być postrzegane
jako bariera, w mojej opinii jest wyłącznie wyzwaniem - przekonuje
Zbigniew Nowicki, CEO opiniac.com i managing director w Bluerank.
Odwołuje się przy tym do usystematyzowanego podejścia do analityki
internetowej, które stosowane jest przy przygotowaniu projektów
w Bluerank. - Duże zbiory danych są jedynie bogatszym źródłem
wartościowych informacji. Takie podejście wyklucza natomiast płynne
zmiany zakresu i typów danych. Pokusie modyfikacji badania w trakcie jego
trwania, często ulegają osoby odpowiedzialne za markę i produkt. W
rezultacie istnieje zagrożenie porównywania gruszek do jabłek, co może
prowadzić do błędnych wniosków - ostrzega.
W dobie urządzeń mobilnych, blogów, forów, mediów społecznościowych,
a co za tym idzie - większej otwartości konsumentów w dzieleniu się swoimi
opiniami i zainteresowaniami, mniejszym problemem jest zbieranie danych.
Natomiast wyzwaniem staje się odpowiednia ich integracja i analiza.

Z pewnością nie jest to bariera rozwoju branży badawczej tylko nowe realia,
w których nie tylko nasza branża, lecz wiele innych już się odnajduje i dobrze
sobie radzi - ocenia Piotr Juszczyk.
Krzysztof Sobieszek z Naszej Klasy, zwraca natomiast uwagę na
współzależność między rynkiem big data a rynkiem badawczym.

Jedyną granicą, którą widzę w kontekście rozwoju badan online, jest po
prostu poziom digitalizacji świata. A ten proces wciąż postępuje i raczej
więcej wskazuje na jego ciągłą ewolucję, niż szybkie zakończenie.
Termin „badania online” w obecnym znaczeniu, z czasem będzie się
dezaktualizował. Coraz więcej urządzeń jest podłączonych do sieci:
smartfony, tablety, telewizory. Ludzie za ich pośrednictwem będą
dostępni w każdym miejscu, co stwarza gigantyczne pole do rozwoju
metodologii badawczych.
Innymi słowy: nie chodzi już tylko o samą penetrację internetu, ale
generalnie o wzrost penetracji technologii, które umożliwiają lub
ułatwiają badanie konsumentów. Dlatego „badania online” nabiorą
znaczenie jako „badania cyfrowe” i zyskają pole do ciągłej ekspansji.

Krzysztof Sobieszek
- W związku z tym, że liczba danych znacząco wzrasta badacz coraz częściej
pełni rolę osoby, który potrafi nie tyle pozyskać dane, ile właściwie je
zinterpretować, wyciągnąć wnioski i przełożyć na strategię marketingową.
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pełnomocnik zarządu ds. badań
Nasza Klasa Sp. z o.o.
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- Faktem jest, że te rynki nie przenikają się zbytnio - w kontekście
funkcjonujących na nich specjalistów - a jednocześnie tak naprawdę oferują
klientowi podobną wartość: wiedzę z danych, która ma rozwijać biznes.
W dłuższej perspektywie kompetencje z obydwu tych obszarów będą
musiały się uzupełniać. W firmach badawczych na pewno pojawia się
znacznie więcej technologii, a w spółkach technologicznych znacznie więcej
wiedzy o naukach społecznych. Bez odpowiedzi pozostaje pytanie, kto
będzie wiódł prym - mówi Sobieszek.
Ekspert spodziewa się, że dane deklaratywne też będą stawały się coraz
bardziej większym zbiorem, bo proces ich zbierania się zautomatyzuje
i udoskonali.
- Kluczowa stanie się kompetencja analizy big data, rozumianych jako
wszystkie dostępne dane poddane przemyślanej selekcji. To jeszcze obszar
wymagający zagospodarowania, a rynek badań będzie miał sporo do
powiedzenia ponieważ dobrze rozumie biznes klientów. Jedyne zagrożenie
to inercja i zbyt wolna adaptacja - podsumowuje przedstawiciel Naszej Klasy.
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JAK PROWADZIĆ
SKUTECZNY
MONITORING
REKLAMY W SIECI?
Firmy coraz dokładniej oglądają każdą złotówkę, którą planują
wydać na reklamę. Aby nie popełnić błędu i prawidłowo ulokować
budżet z tym związany, trzeba wiedzieć, który system monitoringu
będzie skuteczny. Pokazujemy więc te najbardziej popularne
i sprawdzamy, jakie mają największe zalety i wady.

7
W tego rodzaju publikacji nie może zabraknąć
darmowego Google Analytics. W końcu to
najbardziej popularne narzędzie do pomiaru
skuteczności działań e-marketingowych.
Korzystają z niego małe i średnie firmy, jak
i międzynarodowe korporacje.

Robert Ocetkiewicz

redaktor prowadzący Interaktywnie.com

ro@interaktywnie.com
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- Dla 90 procent użytkowników i organizacji,
Google Analytics jest narzędziem w pełni
wystarczającym do uzyskania wglądu
w skuteczność działań online - mówi Florian
Pertyński, web analyst z agencji Bluerank.
Skąd taka popularność systemu? Przede
wszystkim umożliwia on elastyczne raportowanie
źródeł, wyznaczanie celów, a także śledzenie
źródeł wizyt użytkownika. Ponadto zawiera
zintegrowany moduł e-commerce, który pozwala
na analizę danych sprzedażowych w kontekście

ruchu na stronie. Dzięki temu, można na przykład
sprawdzić, co robił użytkownik zanim podjął
decyzję kupna danego produktu w e-sklepie.
Niestety system też ma pewne wady.
- Dla osób, które nie mają styczności z analityką
internetową będzie to ciężki orzech do zgryzienia,
gdyż liczba funkcji i możliwości tego narzędzia
potrafi przytłoczyć - twierdzi Marcin Wsół, Google
AdWords & Analytics product manager z agencji
Synerway.

Gdy zamiast ilości,
liczy się jakość
Pod pojęciem monitoringu reklamy internetowej
kryją się różne systemy i narzędzia. Wspomniany
wyżej Google Analytics można zaliczyć do analiz
ilościowych, jednak kiedy firma chce bardziej
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szczegółowo sprawdzić aktywność użytkowników sieci, powinna sięgnąć do
badań wyspecjalizowanych instytutów badawczych.
- Podejście ilościowe jak i jakościowe niosą cenne wartości i wiedzę
o zachowaniu konsumenta. Jednak w dobie spowolnienia w gospodarce,
czyli niższych budżetów podejście czysto ilościowe ma istotną wadę, bo
pokazuje tylko jedną stronę medalu, czyli skuteczność w dotarciu lub też jej
niedostatek. Brak mu efektywności, czyli wykazania, na ile wydatkowane
fundusze wpłynęły na naszego odbiorcę - zwraca uwagę Maciej Siejewicz
marketing and communications manager z instytutu badawczego GfK.
Na rynku reklamowym, trudny czas dla jednych - mediów, portali, to
ułatwienie dla reklamodawców. Mogą przebierać w ofertach, negocjować.
- W rezultacie ofert mediów przybywa, jednocześnie dają coraz
korzystniejsze warunki, coraz ostrzej konkurują między sobą ceną
- podkreśla Siejewicz. Jak twierdzi, najbardziej poszukiwane będą więc
takie oferty, które wiążą wydatki z efektami. - W pewnym sensie nastąpi,
powszechny w przyrodzie, proces selekcji naturalnej - lepsi zostaną, słabsi
odpadną. Jak mawia Warren Buffett: „Gdy przychodzi odpływ, widać, kto
pływa bez majtek” - puentuje.

Google Analytics to efektywna i darmowa platforma analityczna, która
pozwala na wyciąganie praktycznych wniosków biznesowych.
Dodatkowo ma wbudowany moduł AdWords, umożliwiający integrację
danych kosztowych. Po stronie AdWords, integracja pozwala na
tworzenie elastycznych kampanii remarketingowych na podstawie
danych o ruchu oraz importu celów Google Analytics. Innymi słowy,
synergia możliwości. W przypadku innych kampanii: płatnych linków
na Facebooku, odsłonowych itd., możemy zaimportować dane
kosztowe w formie feed, co z kolei daje wgląd w ich ROI.
Poza rejestracją obecności użytkowników na konkretnych stronach
internetowych, zaawansowana konfiguracja pozwala również śledzić
ich zachowania, takie jak np. kliknięcie w linki lub banery, odtworzenie
lub zatrzymanie wbudowanego filmu YouTube, albo przewinięcie
strony do połowy. Dzięki temu jesteśmy w stanie precyzyjniej ocenić
stopień zaangażowania użytkowników oraz określić wpływ
konkretnych elementów strony na konwersyjność ruchu. Google
Analytics nie jest oczywiście jedynym narzędziem. Konkurencja
w postaci rozwiązań płatnych np. Q3 niemieckiej firmy Webtrekk,
oferuje większą dokładność śledzenia i dostęp do surowych danych
(raw data).

Pajączki, roboty i coś, czego u nas brakuje
Monitoring reklamy w sieci, w przeciwieństwie do prasy, radia i telewizji,
opiera się na bardziej szczegółowej analizie statystycznej i jak twierdzą
eksperci, połączenie różnych metod, może dać wymierne efekty. Na rynku
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mamy na przykład monitoring deklaratywny, który polega na zbieraniu
informacji o prowadzonych kampaniach od reklamodawców lub agencji
reklamowych i domów mediowych.
- Próba takiego monitoringu pojawiła się w 2002 roku, kiedy PBI i I-metria
chciały stworzyć standard takiego badania. Od kilku lat PBI wraz z PwC
zbiera i udostępnia bardzo ogólne dane dotyczące wydatków na reklamę
w internecie - mówi Paweł Janosz, współwłaściciel Observer Media
& Marketing Research.
Tego rodzaju monitoring ma sporo zalet. Przede wszystkim niski koszt
badania i łatwy dostęp do informacji o wydatkach. Jednak zawiera
nieszczegółowe dane oraz w zależności od tego, jaka firma je przygotowuje,
zdarza się, że ostateczne dane są różne.
Oprócz monitoringu deklaratywnego, wymieniany jest także web Crawler.
Polega na tworzeniu crawlerów - pajączków, które są podobne do robotów
indeksowania stron przez Google. Tego rodzaju monitoring prowadzi
w Polsce kilka firm.
- W przypadku monitoringu reklam, strony są odwiedzane cyklicznie
i oprogramowanie zbiera informacje o kampaniach reklamowych na nich
wyświetlanych - wyjaśnia Paweł Janosz. - Sama technologia może służyć
także do monitoringu innych niż display'owe działań. Z sukcesem używa się
jej do monitoringu kampanii mailingowych, mediów społecznościowych
oraz reklamy mobile i wideo/vod - wylicza.

Jeśli stosujemy marketing społecznościowy i marketing szeptany, lepiej
jest użyć narzędzi, które służą do monitorowania mediów
społecznościowych oraz internetu. Przykładem może być Brand24 lub
SentiOne. Oba są płatne i działają na tej samej zasadzie dostarczając
nam informacji na temat publikacji, wpisów, wypowiedzi dotyczących
danej marki. Możemy wówczas na bieżąco śledzić, co się o nas mówi w
sieci i szybko reagować na ewentualne złe opinie. Oba narzędzia mają
wiele ciekawych funkcji takich jak alerty informujące o negatywnych
wypowiedziach o marce, analizę segmentów albo też badanie
kontekstu wpisów. Pozostaje jedynie kwestia sprawdzenia stopnia
dokładności zbierania danych. W tym celu lepiej przetestować kilka
narzędzi, a następnie wybrać to, które przedstawi nam najbardziej
dokładne i trafne dane.
Nie można zapomnieć również o narzędziach do sprawdzania pozycji
witryny w wyszukiwarce. Pozycjonowanie stron jest elementem
składowym strategii widoczności w sieci, więc warto badać, jak techniki
pozycjonerskie wpływają na ranking witryny w wyszukiwarce. Narzędzi
do sprawdzania pozycji jest wiele, zarówno tych darmowych (np. Free
Monitor for Google) jak i płatnych (np. Positionly). Te drugie zawierają
więcej funkcji, takich jak określenie konkurencyjności fraz oraz historię
pozycji strony na przestrzeni danego okresu i tym samym pozwalają na
lepsze monitorowanie widoczności strony w wyszukiwarce.

Marcin Wsół

Google AdWords & Analytics product manager
Synerway SA

Jako zalety tego systemu ekspert wymienia m.in. dużą dokładność danych
i możliwość analizowania pojedynczych emisji, czy kampanii, a także
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reklamodawców. Dzięki temu, można idealnie dopasować monitoring do
potrzeb klienta na przykład poprzez reklamę na niszowych stronach.
Niestety jest to kosztowane rozwiązanie, które wymaga dużej serwerowni by
zapewnić odpowiednią częstotliwość próbkowania stron www.
Oprócz monitoringu deklaratywnego, Paweł Janosz wymienia jeszcze
panelowy. - To jednak najdroższe rozwiązanie, polegające na utrzymywaniu
dużego panelu badawczego użytkowników, których działania w sieci są
śledzone. Ze względu na specyfikę zbieranych danych musiałby on być dużo
większy od tego stosowanego w PBI, gdyż powinien odzwierciedlać więcej
cech i zachowań internautów. Tego typu badania w Polsce nikt aktualnie nie
prowadzi - komentuje.

Monitorowanie reklamy internetowej to wielotorowy proces polegający
nie tylko na kontroli i obserwacji wyników prowadzonych kampanii, ale
przede wszystkim na produkcji reklamy od fazy planowania poprzez
realizację i weryfikację osiągniętych rezultatów.
Każdy wydawca i inny uczestnik rynku ma do wyboru wiele systemów
oferujących rozbudowany moduł statystyk. W szczególności globalni
reklamodawcy, w celu scentralizowanego zarządzania i pomiaru emisji,
korzystają z metody third-party adserver. Stosowanie odrębnych
systemów pomiarowych obciąża tego typu działania dopuszczalną
5-procentową rozbieżnością w statystykach. Wadą takich rozwiązań jest
także utrata możliwości obustronnego, pełnego monitorowania
niektórych zdarzeń np. kliknięć w reklamę, co w sposób oczywisty dotyka
kwestii pełnego zaufania w wymianie informacji pomiędzy partnerami.

REKLAMA

DISPLAY

Monitorowanie działań reklamowych w sieci wiąże się również ze stałym
analizowaniem działań konkurencji, lokalizowaniem aktywnych klientów
z poszczególnych branż oraz obserwowaniem trendów panujących na
rynku.

monitorują wszyscy …

… my dodatkowo:

mobile  video  email  social
sponsoring  logotyp
niezależny i wiarygodny monitoring reklamy
15-letnie doświadczenie w branży
Raporty interaktywnie.com - Internet w Polsce 2013
największy zakres badania

Sylwia Górka
traffic manager
Interia.pl
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Sieć adserwerami stoi
Oprócz osławionego Google, użytkownicy mają jeszcze do dyspozycji
systemy adserwerowe, czyli takie rozwiązania jak Adtech, AdOcean, czy
DoubleClick. - Pozwalają na określenie parametrów i priorytetów wykonania
planu emisyjnego oraz innych wartości, które mają być kluczowe dla klienta
(zasięg, SOV, liczba kliknięć i innych akcji). Wspomniane systemy potrafią
dobierać funkcjonalne kreacje z puli dostępnych lub ograniczać emisje do
najwydajniejszej części przestrzeni reklamowej - wyjaśnia ich działanie Sylwia
Górka, traffic manager z portalu Interia.pl. - Moduły statystyczne
zaawansowanych adserwerów podają kluczowe dane w czasie
rzeczywistym, dzięki temu optymalizacja emisji dokonywana jest na bieżąco,
a operator systemu odnotowuje ewentualne nieprawidłowości
i odpowiednio szybko na nie reaguje - tłumaczy Górka.
Istotne w tego rodzaju działaniach jest dobranie najskuteczniejszej formy do
tego, co klient chce osiągnąć. Koszty mogą być ustalane na podstawie liczby
odsłon (CPM), działań użytkownika (CPC) lub wykonywanej akcji (CPA).
Później pomiarów można dokonywać na wiele sposobów i przy pomocy
różnych wskaźników, takich jak liczba wyświetleń, rzeczywistej emisji,
geolokalizacji odbiorców, czy też parametrów technicznych użytkownika.
Sprawdzić można na przykład z jakich przeglądarek lub systemu
operacyjnego korzysta.
- Przy formach skomplikowanych i złożonych, jak te oparte na technologii
Rich Media, systemy pozwalają indywidualnie zdefiniować przedmiot
pomiaru. Zliczane są wówczas nawet takie interakcje użytkownika z reklamą
jak rozwinięcia reklam typu expand, kliknięcia na konkretny segment kreacji
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lub odsłony dowolnej klatki. Dla reklam z materiałem wideo pomiarom
podlegają akcje typu przewijanie czy klikanie w dowolnej sekundzie jego
trwania - wyjaśnia Górka. W przypadku kampanii e-commerce, badanie

Mimo wczesnej fazy rozwoju mediów społecznościowych w Polsce, są już
kategorie, w których monitoring oferuje bardzo dużą wartość. Dotyczy to
przede wszystkim kategorii i produktów, w których konsumentami są
młodzi (przede wszystkim w wieku 13-29 lat). Bardzo dużą wartość
poznawczą ma monitoring kategorii kobiecych np. kosmetyków, mody,
kuchni. Źródłem najbardziej pogłębionej wiedzy badawczej są wpisy na
blogach.
Zbieranie danych w monitoringu można prowadzić samodzielnie, bądź też
przez dedykowane narzędzia. Samodzielne zbieranie polega na analizie
wyników uzyskiwanych w wyszukiwarkach najważniejszych serwisów.
Najlepiej wykorzystać w tym celu Google, Facebook i Twitter. Ta praca
może być wykonana przez narzędzia do monitoringu social media. Na
polskim rynku mamy do wyboru darmowy Google Alerts oraz rozwiązania
płatne. Zaletą płatnych narzędzi jest agregacja danych w jednym miejscu,
poszerzona o większy zakres uzyskiwanych danych i dodatkowe
możliwości ich przetwarzania.

Jarosław Roszkowski
dyrektor działu analiz
Brand24
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skuteczności dotyczy również monitorowania działań użytkowników, które
prowadzi od kliknięcia w reklamę do wygenerowania listy rzeprowadzonych
dzięki niej transakcji. - Na Zachodzie popularny staje się model rozliczeń,
a zatem i pomiar, ze względu na czas ekspozycji reklamy tylko w widocznej
części strony www na ekranie użytkownika - dodaje Górka.

Oto przyszłość, która wesprze monitoring
Jednym z kluczowych elementów kampanii jest również skuteczne
monitorowanie mediów społecznościowych. W końcu, oprócz samej
reklamy, ważne jest to, jaki firma ma wizerunek w sieci. Dzięki monitoringowi
social media, można niemal natychmiast sprawdzić, co internauci sądzą
o danym produkcie, serwisie lub usłudze. - Jego najważniejszą wartością
jest jakość danych uzyskiwanych w pomiarze. Wynika ona z tego, że
internauci nie zdają sobie sprawy z faktu bycia mierzonymi - mówi Jarosław
Roszkowski, dyrektor działu analiz Brand24. - Ważną zaletą monitoringu jest
szybkość dotarcia. Opinie w nim zbierane można śledzić w czasie
rzeczywistym. Jest to dodatkowo jeden z najtańszych sposobów
prowadzenia badań – twierdzi Roszkowski. Przy okazji wymienia w jakich
obszarach ten system sprawdza się najlepiej: przede wszystkim w badaniu
wizerunku marki lub firmy wśród internautów. Pozwala także na
analizowanie profilu demograficznego, a także tego, jak odbierana jest
reklama. Dodatkowo monitoring social mediów daje możliwość analizy
trendów rynkowych.

monitoringu i dopiero ich połączenie daje pełny i wiarygodny obraz
działań marketingowych prowadzonych w internecie - komentuje na
koniec Paweł Janosz.

Aby monitoring przebiegu kampanii był skuteczny, podstawą jest
dobra współpraca pomiędzy agencją lub klientem a firmą
monitorującą. Im więcej informacji na temat kampanii uzyskamy już
na samym początku, tym lepsze są efekty naszej pracy. Liczą się
przede wszystkim takie kwestie jak: słowa kluczowe oraz dokładne
informacje o rozplanowaniu poszczególnych etapów kampanii.
Skuteczny monitoring działań w social mediach musi rozpocząć się od
otrzymania informacji dotyczących oficjalnych kont na portalach
społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, a także na forach
i blogach, na których wspierana ma być akcja. Dodatkowo
w przypadku otrzymania listy haseł i słów kluczowych, mamy
wystarczająco dużo czasu i materiałów, by móc zbudować
odpowiednio dobre podstawy do monitorowania kampanii, takie jak
szczegółowe bazy, oparte na specyfikacji danego brandu, aby w razie
sytuacji kryzysowych móc wystarczająco szybko zareagować.

Maciej Kutak

dyrektor zarządzający
Replise Polska

Tak naprawdę, skuteczna metoda na wybranie określonego monitoringu
reklamy w sieci jest jedna. - Sytuacja wymaga używania różnych metod
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Realizując badania różnych form komunikacji reklamowej w internecie, rozwijamy
w naszym instytucie model GfK Exposure Effects funkcjonujący w dwóch modułach
- częściowym GfK Audience Profile lub pełnym GfK Exposure Effects. W dużym skrócie
pierwszy moduł pokazuje, jaki jest profil odbiorców kampanii oraz jaką część
odbiorców kampanii stanowi planowana grupa docelowa. Analizy prowadzimy na
własnym panelu internautów (ponad 130 tys. panelistów). Procedura przebiega tak,
iż oflagowujemy „ciasteczkami” kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy z nich,
otagowujemy również badane formy reklamowe i prowadzimy pomiary kontaktów
panelistów z tymi wybranymi formami reklamowymi. Dzięki temu określamy profil
odbiorców kampanii oraz oceniamy jej efektywność w oparciu o zasięg
i intensywność dotarcia z komunikatem do grupy docelowej.
Drugi moduł to część GfK Audience Profile wraz z pogłębionym badaniem
ankietowym (z możliwością kolejnego pomiaru na tych samych osobach, by
sprawdzić trwałość efektów kampanii). Kluczowe wymiary rezultatów kampanii,
które analizujemy, to zmiany w zakresie świadomości marki, znajomości
spontanicznej i wspomaganej, wizerunku marki, preferencji wyboru i zakupu. Dzięki
badaniu dostarczamy informacji o tym, które formy reklamowe są bardziej
efektywne, jaka powinna być minimalna liczba kontaktów z reklamą, jak kampania
online działa w miksie z innymi mediami a także jak kampania przekłada się na
sprzedaż i na ile trwałe są jej efekty w czasie.

Każda z metod monitoringu reklamy w internecie wymaga
indywidualnego podejścia do trudności i problemów
pojawiających się nawet na samym początku jej wdrażania.
Już działający monitoring także wymaga ciągłego
dostosowywania do zmieniających się realiów tak
dynamicznie rozwijającego się rynku. Sposoby radzenia sobie
z trudnościami to pilnie strzeżony know-how każdej
działającej w Polsce firmy. Jest to kapitał, który ma bardzo
duży wpływ na jakość i konkurencyjność oferty.
Wszystkie metody mają swoje plusy i minusy. Złotym
środkiem byłoby ich połączenie i do takiego rozwiązania
powinniśmy dążyć w przyszłych latach.

Paweł Janosz

Współwłaściciel
Observer Media & Marketing Research

Maciej Siejewicz

marketing and communications manager
instytut badawczy GfK
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