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Z optymizmem w trudne czasy
Rok 2012 był trudny. Przyznają to zgodnie niemal wszyscy przedstawiciele
megapanelowej czołówki polskiego internetu. Pomimo tego patrzą w przyszłość
z optymizmem. Czy uzasadnionym?
Postanowiliśmy to sprawdzić. Ekspertów z kluczowych dla polskiej sieci branż poprosiliśmy więc
o prognozy. Prognozy konkretne i precyzyjne, z których - metodą znaną giełdowym
i ekonomicznym analitykom - wyliczyliśmy średnie. Dzięki temu uzyskaliśmy obraz tego, co
- zdaniem fachowców - dziać się będzie w obecnym roku w e-commerce, na rynku internetowej
reklamy , w mediach społecznościowych, z wideo online i dynamicznie rosnącym mobile.
Z zebranych prognoz i szacunków wynika, że choć łatwo nie będzie, to jednak polska sieć
skutecznie stawi czoła trudnej sytuacji w gospodarce. W mniejszym, lub większym stopniu, ale
specjaliści są jednak optymistami. Kto mierzy najwyżej, a kto jest najbardziej zachowawczy?
Jakie plany i cele stawiają sobie firmy i wydawcy, rozdające karty w polskiej sieci? Przekonajcie
się sami. Zapraszam do lektury raportu.
Podziel się raportem:

Bartłomiej Dwornik, redaktor Interaktywnie.com
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KAMIENIE MILOWE,
CZYLI JAKI BYŁ ROK
2012 I CO PRZYNIESIE
OBECNY
To był trudny rok w polskim internecie. Zweryfikował wiele prognoz
i wymusił na największych graczach poszukiwania nowych
pomysłów na utrzymanie pozycji. Jakie wydarzenia przedstawiciele
największych, internetowych wydawców uważają za najważniejsze
i jakie mają plany na rok 2013? Oto podsumowanie i prognozy.

1
W roku 2012 przez czołową dwudziestkę
zestawień Megapanelu przewinęło się w sumie
28 grup i witryn. Nie zabrakło niespodzianek,
spektakularnych awansów i bolesnych porażek.
Przedstawiciele najważniejszych graczy
w polskim internecie zgodnie przyznają, że rok
był trudny - sytuacja gospodarcza nie pomagała
w prowadzeniu biznesu. I choć dynamika
internetnetowego handlu i reklamy nadal mają
trend wzrostowy, to jednak nie jest już tak wielki,
jak przez kilka lat wcześniej.

Bartłomiej Dwornik
redaktor Interaktywnie.com

bd@interaktywnie.com
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W polskim internecie mimo tego sporo się działo.
Każdy ocenia go przez swój pryzmat, toteż
jednego, zdecydowanego faworyta na
wydarzenie roku trudno wskazać. Pretenduje
do niego co najmniej kilku kandydatów.

- Jeżeli chodzi o branżowe spojrzenie, to na pewno
istotnym wydarzeniem jest wyjście kapitałowe TVN
z inwestycji w Onet i wejście Ringier Axel Springer,
którego pozycja na polskim rynku praktycznie nie
istniała. Można jednak zaryzykować stwierdzenie,
że RAS zapłacił relatywnie dużo za pozycję numer
jeden w polskim internecie. 956 milionów złotych
za 75 procent udziałów w Onecie to wysoka
wycena w trudnych czasach - podsumowuje
Aleksander Kusz, prezes Grupy Money.pl. - Po
statystykach stron głównych portali horyzontalnych
widać iż ten rodzaj "serwowania" medium nie jest
już satysfakcjonujący z punktu widzenia
użytkownika. Podobnie jak w przypadku kanałów
tematycznych, serwisy wertykalne będą coraz
częściej wybieranym medium przez coraz bardziej
świadomego użytkownika.
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Aleksy Uchański, chief digital officer Ringier Axel Springer Polska również
przejęcie portalu Onet.pl przez jego spółkę wskazuje jako najważniejsze
wydarzenie Anno Domini 2012.
- Po pierwsze, była to największa pod względem wartości transakcja na rynku
internetowym w ostatnim czasie. Po drugie, przejęcie Onetu przez Ringier
Axel Springer otwiera perspektywę wykreowania nowej jakości dla rynku ocenia Uchański. - Ta transakcja to także kamień milowy w historii grupy
Ringier Axel Springer. Dzięki przejęciu udziałów w portalu spółka staje się
numerem jeden na rynku internetowym w trzech spośród czterech krajów,
w których działa. Przejmując Onet, spółka zyskała najsilniejszą polską markę
na rynku online i portal, który dla wielu użytkowników w Polsce jest
synonimem internetu.
- Z uwagą śledziłem przejęcie Onet.pl przez wydawnictwo RAS, które dzięki
temu posunięciu mocno wzmocniło swoją obecność w sieci. W kontekście
wyceny Onetu, jestem ciekawy, jak rozegra się tegoroczny zakup
wystawionej na sprzedaż WP.PL - zastanawia się Radosław Kucko, członek
zarządu Interia.pl. - Nie było jeszcze sytuacji, która pozwalałaby porównać
zakupy konkurencji w tak krótkim czasie. Kończąc wątek rywalizacji,
zaznaczyłbym także fakt nieudanego wejścia na giełdę Grupy O2.
Uogólniając - rok 2012 był czasem, którego wpływ na rynek internetowy
będziemy obserwowali także i obecnie. Przejęcie Onetu, decyzja o sprzedaży
WP, restrukturyzacje firm internetowych wymuszone kryzysem, mające
poprawiać ich kondycję i efektywność działania, mogą w roku 2013
przełożyć się na istotne zmiany w działaniu tych organizacji, na ich ofertę dla
internautów i reklamodawców, a to z kolei może spowodować zmiany
układu sił na rynku.
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Po statystykach stron głównych portali horyzontalnych widać iż ten
rodzaj "serwowania" medium nie jest już satysfakcjonujący z punktu
widzenia użytkownika. Podobnie jak w przypadku kanałów
tematycznych, serwisy wertykalne będą coraz częściej wybieranym
medium przez co raz bardziej świadomego użytkownika.

Aleksander Kusz
prezes
Grupa Money.pl

Niezwykle ważnym wydarzeniem w połowie 2013 będzie wprowadzenie
do badania Megapanel PBI/ Gemius pomiaru oglądalności streamów
audio i wideo. Prezentacja wiarygodnych danych o konsumpcji wideo
powinna jeszcze bardziej przyspieszyć rozwój reklamy w tym obszarze.

Michał Gawryszewski
dyrektor ds. strategii i analiz
Wirtualna Polska
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Zdaniem Aleksandra Kusza, 2012 rok przekonał też wielu z nas iż Facebook
nie jest tylko serwisem społecznościowym ale platformą dającą wiele
możliwości od prostego "być w kontakcie ze znajomymi" po obserwowanie
wybranych kanałów medialnych czy też marek, które chce jako konsument
obserwować.
- Z biznesowego punktu widzenia miniony rok był cięższy, niż zapewne
większość z nas zakładała. Wiedzieliśmy, że nie będzie dobrze, ale każdy
zakładał iż takie wydarzenia jak EURO 2012 czy olimpiada w Londynie
wpłyną pozytywnie na skalę wydatków reklamowych, ale tak się nie stało
- dodaje prezes Grupy Money.pl. - To był rok selekcji pomiędzy graczami na
rynku. Pewnie ci najbardziej zdeterminowani wyciągnęli wnioski i założyli
tym razem dyskonto w oczekiwaniach co do roku 2013, bo ten na pewno
też będzie trudny.
- W mojej opinii, wydarzeniem roku były protesty wokół ACTA. Po raz
pierwszy, na taką skalę, mieliśmy do czynienia ze społecznym ruchem
nieposłuszeństwa, który zorganizował się w sieci i "wyszedł na ulice".
Internauci mówili jednym głosem w niezwykle ważnej dla siebie sprawie.
Skutecznie - ocenia Michał Gawryszewski, dyrektor ds. strategii i analiz
Wirtualnej Polski. - Uwagę zwraca także wyraźny wzrost liczby użytkowników
korzystających z sieci przez smartfony, a z drugiej strony – wysiłki wydawców
w dopasowaniu się do tego trendu.

Przejęcie Onetu przez Ringier Axel Springer otwiera perspektywę
wykreowania nowej jakości dla rynku. Ta transakcja to także kamień
milowy w historii grupy Ringier Axel Springer. Dzięki przejęciu udziałów
w portalu spółka staje się numerem jeden na rynku internetowym
w trzech spośród czterech krajów, w których działa.

Aleksy Uchański

chief digital officer
Ringier Axel Springer Polska

Spośród zdarzeń mogących rzutować na przyszłość polskiego
internetu, wśród najważniejszych wydarzeń 2012 roku wymieniłbym
postępujące upowszechnienie technologii szerokopasmowego dostępu
do internetu LTE , uruchomionej już w 2011 roku.

Adam Mazan

dyrektor wydawniczy
Gazeta.pl

- Jeżeli patrzymy na internet z najważniejszej dla nas perspektywy - jego
użytkownika, to bez wątpienia największym wydarzeniem roku było EURO
2012 - ocenia z kolei Adam Mazan, dyrektor wydawniczy Gazeta.pl.
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- Nam, jako wydawcy, udało się w pełni odpowiedzieć na eksplozję
zainteresowania tym tematem. W ujęciu bardziej biznesowym, spośród
zdarzeń mogących rzutować na przyszłość polskiego internetu,
wymieniłbym postępujące upowszechnienie technologii
szerokopasmowego dostępu do internetu LTE (uruchomionej już
w 2011 r.), akwizycję Onet.pl przez Ringier Axel Springer Polska oraz
niezwykle isotny i dający do myślenia fakt, że 2012 był pierwszym rokiem,
w którym pierwsze miejsca w Megapanelu zajęły podmioty zagraniczne:
Google, Facebook i YouTube.

Ogłoszenie przez amerykański "Newsweek" końca drukowanych
wydań. To symboliczny koniec pewnej ery. I niekoniecznie musi się on
wiązać z tak często wieszczonym u nas upadkiem dziennikarstwa, ale
może stanowić nowe otwarcie i szansę dla mediów w nowej epoce.

Krzysztof Michałowski

dyrektor zarządzający i wydawca portalu
Filmweb.pl

Jeszcze inne spojrzenie reprezentuje Krzysztof Michałowski, dyrektor
zarządzający i wydawca portalu Filmweb.pl: - Jakie było najważniejsze
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wydarzenie 2012 w polskim internecie? Prawdę mówiąc, trudno mi
odróżnić polski Internet od Internetu w ogóle. Z perspektywy wydawcy
Filmwebu najważniejsze było ogłoszenie przez amerykański "Newsweek"
końca drukowanych wydań. To symboliczny koniec pewnej ery.
I niekoniecznie musi się on wiązać z tak często wieszczonym u nas
upadkiem dziennikarstwa, ale może stanowić nowe otwarcie i szansę dla

Rok 2013 na pewno będzie kolejnym rokiem poszukiwania
oszczędności oraz zwiększania mierzalności i efektywności marketingu
i reklamy. Obserwujemy szybki wzrost zrozumienia nowych możliwości
technologicznych wśród reklamodawców oraz rosnącą chęć ich
wykorzystania. Czasem wymaga to z ich strony zmian w strategii czy
planowaniu, co zajmuje czas, ale właśnie w 2012 roku wiele firm
wykonało tę pracę i teraz zbierze tego owoce.

Agnieszka Hryniewicz-Bieniek
dyrektor ds. rozwoju biznesowego
Google Polska
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mediów w nowej epoce - ocenia Michałowski. - Część mediów zapewne
nie przetrwa rewolucji dokonującej się na naszych oczach, ale jestem
przekonany, że pojawią się nowe, które wypełnią zaistniałą lukę. My jako
Filmweb też chcemy aktywnie uczestniczyć w tej transformacji. Jeżeli
chodzi o rynek polski, to zeszły rok był okresem dynamicznego rozwoju
reklamy wideo i ekspansji YouTube’a.

Pojawienie się wielu tanich i łatwo dostępnych urządzeń pozwalających
na korzystanie z internetu mobilnego nie wywołało, jak na razie,
ogromnego wpływu na rynek. Rok 2013 być może przyniesie
aktywizację użytkowników w tym obszarze, za nimi być może pojawią
się reklamodawcy, ograniczani w tej chwili wciąż niewielkim udziałem
mobilnej sieci w całości biznesu online.

Radosław Kucko
członek zarządu
Interia.pl
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Grupa Google
- Jaki to był rok dla Google w Polsce? Rozwijaliśmy między innymi narzędzia
z zakresu performance, np. dając reklamodawcom możliwość prowadzenia
kampanii remarketingowych. Podsumowując, patrząc na Google i YouTube
widać, że są to serwisy nie tylko mające bardzo dużo użytkowników, ale także
opracowujące i oferujące najbardziej technologicznie zaawansowane
rozwiązania dostępne obecnie na rynku reklamy. To, co nas wyjątkowo cieszy,
to fakt, że dajemy dostęp do tych rozwiązań bardzo zróżnicowanej grupie
reklamodawców - od najmniejszych, jednoosobowych firm po największych
gigantów globalnych. Z myślą o tych pierwszych wprowadziliśmy
w ubiegłym roku AdWords Express pozwalające w prosty sposób reklamować
się w wyszukiwarce - wylicza Agnieszka Hryniewicz-Bieniek, dyrektor ds.
rozwoju biznesowego Google Polska.
Zdaniem dyrektor Google. ten rok na pewno będzie kolejnym rokiem
poszukiwania oszczędności oraz zwiększania mierzalności i efektywności
marketingu i reklamy.
- Rozwiązania, jakie oferuje Google wpisują się nie tylko w bieżące trendy, ale
również oczekiwania reklamodawców. Obserwujemy szybki wzrost
zrozumienia nowych możliwości technologicznych wśród reklamodawców
oraz rosnącą chęć ich wykorzystania - tłumaczy Hryniewicz-Bieniek. - Czasem
wymaga to z ich strony zmian w strategii czy planowaniu, co zajmuje czas, ale
właśnie w 2012 roku wiele firm wykonało tę pracę i teraz zbierze tego owoce.
Stawiamy na marketing wieloekranowy, czyli rozszerzone kampanie
w wyszukiwarce i sieci reklamowej Google planowane w oparciu
o urządzenie, lokalizację i czas, które określą odbiorcę przekazu reklamowego.
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W 2013 roku adopcja tych rozwiązań przez reklamodawców nabierze
rozpędu. Z myślą o małych firmach prowadzimy też w tym roku kolejny etap
akcji Internetowa Rewolucja pod hasłem “Internetowa Rewolucja bez Granic”,
w ramach której specjaliści pomagają przedsiębiorcom skutecznie rozwijać
działania eksportowe dzięki internetowi i zdobywać nowych klientów
zagranicą.
Liczba real users w ciągu roku 2012
styczeń

17 342 941

luty

17 227 067

marzec

17 353 063

kwiecień

17 535 112

maj

17 600 945

czerwiec

17 515 402

lipiec

17 302 414

sierpień

17 464 647

wrzesień

17 130 089

październik

16 935 699

listopad

17 352 189

grudzień

16 952 634

YouTube.com
Wicelider zestawienia TOP20 ostatniego Megapanelu na razie wygrywa
batalię o drugą pozycję z Facebookiem. W ubiegłym roku miał lifting strony
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głównej, pojawił się nowy algorytm wyszukiwania, wystartowała usługa Slam,
zaczął działać otwarty program partnerski, dostępny dotąd jedynie dla
wybranych autorów. Pojawiły się ułatwienia w publikacji filmów na portalach
społecznościowych,
YouTube zaangażował się we własne produkcje, kanały tematyczne i relacje
z ważnych wydarzeń: igrzysk olimpijskich w Londynie, lądowania Curiosity na
Marsie i fenomenalnego wyczynu skoczka Felixa Baumgartnera. Marketingowo
warto też odnotować pierwszy klip z ponad miliardem wyświetleń. Sztuka ta
udała się koreańskiemu raperowi Psy i jego "Gangnam Style".
Liczba real users w ciągu roku 2012
styczeń

13 189 586

luty

12 832 262

marzec

13 693 721

kwiecień

13 640 980

maj

13 402 483

czerwiec

13 678 111

lipiec

12 837 570

sierpień

12 826 525

wrzesień

12 664 196

październik

13 119 539

listopad

13 484 591

grudzień

13 656 454
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- Bardzo nas cieszy dynamiczny rozwój YouTube, nie tylko pod względem
treści i popularności - jest pierwszą stroną główną wśród portali w Polsce
i niekwestionowanym liderem wideo w internecie - ale także pod względem
rozwoju rynku reklamowego. Wprowadziliśmy unikalne, pomijalne formaty,
wychodzące naprzeciw oczekiwaniom użytkowników i zwiększające
jednocześnie skuteczność kampanii, co docenia coraz więcej
reklamodawców. Obserwowaliśmy wyraźny wzrost wydatków reklamowych
na kampanie wideo - ocenia Agnieszka Hryniewicz-Bieniek, dyrektor ds.
rozwoju biznesowego Google Polska.
Jakie koncern ma plany na 2013? - Trend to integracja kampanii YouTube
z kampaniami telewizyjnymi, czyli planowanie kampanii wideo
obejmujących jednocześnie telewizję i internet. Precyzyjne dotarcie do
grupy celowej, większe zaangażowanie widza i dotarcie do tzw. “light TV
viewers” oznaczają niższe koszty kampanii przy rosnącej efektywności
- tłumaczy Hryniewicz-Bieniek.

Facebook.com
Pierwszy raz, w lipcu ubiegłego roku, okazało się że potencjał wzrostu liczby
użytkowników najpopularniejszego na świecie portalu społecznościowego
nie jest nieograniczony. Balansujący pomiędzy drugim a trzecim miejscem
podium polskiego internetu gigant wydaje się osiągnąć już swoje maksimum.
W kontekście roku 2012 oczywiście nie sposób zapomnieć o - niezbyt
udanym - giełdowym debiucie Facebooka, który jednak nie miał większego
przełożenia na popularność wśród użytkowników, jak również wśród
marketerów.
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Portal oczywiście nie stał przez 2012 rok w miejscu. Użytkownicy najpierw
otrzymali obowiązkowy timeline, czyli oś czasu. Systematycznie pojawiały się
usprawnienia, pomagające w korzystaniu z portalu przy pomocy urządzeń
mobilnych. Pod koniec roku użytkownicy głosowali w sprawie zmian w Data
Use Policy oraz Statement of Rights and Responsibilities. Proponowane
zmiany wzbudziły ogromne kontrowersje. Dotyczyły między innymi
możliwości udostępniania dokumentów użytkowników na zewnątrz.
W międzyczasie Facebook, wprowadzając nowe algorytmy "posprzątał"
wyświetlane na profilach wpisy fanpage'y.

Liczba real users w ciągu roku 2012
styczeń

12 671 763

luty

12 513 461

marzec

13 034 581

kwiecień

13 621 913

maj

13 653 553

czerwiec

13 737 745

lipiec

13 256 421

sierpień

13 319 414

wrzesień

12 985 543

październik

13 455 894

listopad

13 339 688

grudzień

13 423 793
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Marketerzy i osoby odpowiedzialne za profile firm i instytucji muszą się
bardziej postarać, by dotrzeć do potencjalnych odbiorców, dostali jednak do
rąk nowe narzędzie w postaci "sponsored stories", pojawiających się na
stronach z aktualnościami oraz social ads.
W październiku liczba aktywnych użytkowników Facebooka przekroczyła na
całym świecie miliard.

Grupa Onet.pl
We wrześniu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta zgodził się na
przejęcie największego portalu horyzontalnego w Polsce przez Ringier Axel
Springer. Tym samym jedno z najbardziej spektakularnych przejęć ostatnich
lat na naszym rynku internetowym stało się faktem.
W pierwszym półroczu portal postawił na większą integrację z Facebookiem,
serwis Zapytaj.Onet.pl podjął współpracę z Nk.pl, biznesowych czytelników
przyciągać miał nowy serwis Biznes.pl. Do tego dołączyła nowa odsłona
mobilnej poczty i platforma adserwerowa.
Drugie półrocze to również kilka ważnych wydarzeń. Firmy uzyskały
możliwość nowej, skuteczniejszej prezentacji w ramach internetowych map
Zumi, Portal pochwalił się 200-milionową odpowiedzią w serwisie
Zapytaj.onet.pl, podjął współpracę z muzycznymi serwisami Agory, a fanom
filmów udostępnił odświeżony serwis VOD.pl, oferujący kilka tysięcy filmów
pełnometrażowych i odcinków seriali. Ruszył też tworzony wspólnie
z Eurosportem dział sportowy, a serwis eLekarze.pl pomaga pacjentom
w znalezieniu specjalisty i umówieniu się online na wizytę. Webmasterzy
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z kolei dostali narzędzie Onet.Link, dzięki któremu najciekawsze materiały
z portalu mogą zamieszczać na własnych witrynach.
W mobilnym wyścigu na koniec roku Onet zajął drugie miejsce, notując
w grudniu 120 milionów odsłon w skali miesiąca.
Liczba real users w ciągu roku 2012

więcej niż kolejny portal i ponad 2 mln więcej, niż trzeci w zestawieniu
- podsumowuje Michał Gawryszewski, dyrektor ds. strategii i analiz Wirtualnej
Polski. - W minionym roku stawialiśmy, oczywiście, na mobile. Z sukcesem.
Od miesięcy jesteśmy liderem w odsłonach mobilnych, na koniec roku
zanotowaliśmy ich ponad 148 mln. Aplikacja Program TV, dostępna na iOS,
Android, Symbian i Windows Phone, bije rekordy popularności na każdym
z nich.

styczeń

13 456 218

luty

l13 455 153

marzec

13 531 693

kwiecień

13 505 788

maj

13 373 908

czerwiec

13 437 858

styczeń

12 636 546

lipiec

13 318 983

luty

12 456 345

sierpień

13 055 245

marzec

12 286 344

wrzesień

12 981 734

kwiecień

12 324 251

październik

13 187 533

maj

12 380 064

listopad

13 055 876

czerwiec

12 625 945

grudzień

12 790 628

lipiec

12 289 281

sierpień

12 174 487

wrzesień

11 844 417

październik

12 003 951

listopad

11 812 858

grudzień

11 555 311

Grupa Wirtualna Polska - Orange
- EURO 2012 oraz olimpiada miały przełożenie na olbrzymie zainteresowanie
serwisami sportowymi WP.PL. Liczba ich odsłon wzrosła w czerwcu,
najważniejszym miesiącu sportowych emocji, do 6,6 mln, ponad 925 tys.
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Gawryszewski wspomina o odczuwalnym spowolnieniu na rynku reklamy.
Reklamodawcy ograniczali wydatki, większość graczy internetowych,
Liczba real users w ciągu roku 2012
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również WP, musiała optymalizować wydatki i szukać nowych źródeł
przychodów. - Ten rok upłynie pod znakiem szybkiego wzrostu penetracji
smartfonów i mobilnego internetu. To wymusi na wydawcach, też na WP.PL,
zmiany w ofercie programowej – inne treści, podane w inny sposób
i w innym rygorze czasowym. Rozbudowywać będziemy ofertę reklamy
mobilnej i przyjrzymy rozwojowi płatności mobilnych. Szczególnie ważny
jest obszar treści wideo, w który nadal będziemy inwestować. Skupiamy się
na krótkich formatach, unikamy materiałów dłuższych niż 10 minut.
Optymalizujemy także redystrybucję treści wideo w portalu. To dla nas o tyle
ważne, że w 2012 roku reklamodawcy nie tylko mówili o reklamie wideo
w internecie, ale aktywnie w nią inwestowali, przenosząc budżety
z tradycyjnej TV. Pod koniec roku popyt przerósł nawet podaż i na rynku
zabrakło wolnej powierzchni reklamowej wideo.

Grupa Gazeta.pl
- Rok 2012 dla Grupy Gazeta.pl oceniam wysoko. Na trudnym rynku portali
udało nam się uzyskać najmniejszy w historii dystans do najbliższej nam
konkurencji (0,6 pkt proc. w stosunku do Wirtualnej Polski w kategorii Zasięg
w polskim internecie) - ocenia Adam Mazan, dyrektor wydawniczy Gazeta.pl.
- Spektakularne wzrosty osiągnęliśmy w kategorii Sport w okresie Mistrzostw
Europy 2012 oraz olimpiady. Osiągnięciem jest trwały wzrost popularności
naszej strony głównej (przy dwucyfrowych spadkach konkurencji). Świadczy
to o tym, że użytkownicy coraz bardziej doceniają treści, które tworzymy.
Także rozwój oferty sportowej, aplikacja Sport.pl Live, wprowadzenie
nowego portalu MetroMSN czy proces porządkowania portfela serwisów
internetowych Gazeta.pl, pozwalają ocenić miniony rok bardzo pozytywnie.
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Był to także czas podejmowania przez wszystkie biznesy Agory działań
mających na celu "cyfryzację" mediów tradycyjnych. Agora jest liderem
polskiego rynku w tej dziedzinie, a - jak podkreśla Adam Mazan - jest coraz
więcej przykładów na to, iż polscy użytkownicy są gotowi płacić za treści
wysokiej jakości. Świadczą o tym dokonania Gazety Wyborczej czy sukces
księgarni Publio.pl
- Naszym najważniejszym wyzwaniem jest zdobywanie i utrzymywanie
zaufania naszych użytkowników. Aby na konkurencyjnym rynku wybierali
nasze propozycje, musimy tworzyć coraz ciekawsze, coraz bardziej
Liczba real users w ciągu roku 2012
styczeń

12 069 851

luty

11 879 967

marzec

11 997 485

kwiecień

11 881 871

maj

11 894 989

czerwiec

11 773 097

lipiec

11 252 139

sierpień

11 170 694

wrzesień

11 409 863

październik

11 734 666

listopad

11 683 032

grudzień

11 430 039
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wyróżniające się, jak najbardziej aktualne i przyciągające uwagę treści
- podkreśla dyrektor wydawniczy Gazeta.pl. - Pracujemy również nad
rozwijaniem Gazeta.pl jako przestrzeni do dyskusji internautów poprzez coraz
silniejsze łączenie Forum.Gazeta.pl z serwisami tematycznymi, a także poprzez
rozwijanie platformy blogowej, tak np. jak zrobiliśmy to w serwisie Tokfm.pl.
Kolejne wyzwania wiążą się z migracją użytkowników na urządzenia mobilne.

Grupa Interia.pl
- Potwierdziliśmy, że należymy do grona firm, które zdały egzamin z kryzysu,
utrzymując stabilne wyniki finansowe i pozycję na rynku. Kontynuujemy
realizację strategii, która zakłada rozwój segmentów, gdzie mocne jest całe
Wydawnictwo Bauer czyli lifestyle, motoryzacja i nowe technologie
(zmieniliśmy serwisy Kobieta, Facet, MamDziecko, NoweTechnologie)
- podsumowuje rok 2012 Radosław Kucko, członek zarządu Interia.pl.
- Ważnym elementem jest dla nas także działka mobile. Przygotowaliśmy nową
wersję mobilną oraz aplikację newsową Interia.pl, które zostały bardzo dobrze
odebrane przez użytkowników. Portfolio produktowe Grupy powiększyło się
także o innowacyjny system powiadomień Ding.pl oraz aplikacje narzędziowe
- programy telewizyjne, horoskop, repertuar kin
i wyniki lotto.
Plany Interii.pl na obecny rok to zarówno poprawa pozycji rynkowej na tle
bezpośredniej konkurencji i mocniejszy akcent w segmentach, które
umożliwiają dywersyfikację przychodów i jeszcze większe uniezależnienie
się od rynku reklamy display.
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- Portale ze swej natury są biznesami, w których jednym z poważniejszych
ograniczeń jest konieczność utrzymywania i odnawiania bardzo szerokiej
gamy usług, aby nadążały one za rozwijającą się technologią oraz
zmieniającymi sie gustami internautów - tłumaczy Kucko. - Jako, że w roku
ubiegłym udało nam się wykonać wiele takich prac, w rok 2013 weszliśmy
z głowami pełnymi ciekawych pomysłów, z których cześć już realizujemy.
W planach znajduje się wiele produktów niestandardowych, mających na
celu przyciągnięcie nowych użytkowników do portalu i zdobycie nowych
źródeł przychodów. Wyzwaniem jest na pewno dalsze podnoszenie
efektywności, zarówno w sferze dystrybucji produktów i usług do
użytkowników jak i w zakresie oferty dla obecnych i nowych klientów.
Liczba real users w ciągu roku 2012
styczeń

11 625 053

luty

11 632 846

marzec

11 559 307

kwiecień

11 540 176

maj

11 466 490

czerwiec

11 655 539

lipiec

11 309 417

sierpień

11 146 772

wrzesień

11 061 476

październik

11 290 680

listopad

11 333 438

grudzień

11 201 455
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Grupa Allegro.pl
Pierwsze sześć miesięcy 2012 największego polskiego portalu aukcyjnego
było wyścigiem o użytkowników na rynku mobilnym. Katarzyna Kuśnierska,
dyrektor zarządzający Allegro.pl cieszyła się, że ponad milion telefonów
w Polsce miało zainstalowanych aplikację portalu, zapowiadała też jej dalszy,
dynamiczny rozwój. Wygląda na to, że z dobrym efektem. Allegro kończyło
rok na czwartym miejscu w rankingu odsłon mobilnych, mogąc pochwalić
się w grudniu wynikiem przeszło 82 milionów mobilnych odsłon.

Liczba real users w ciągu roku 2012
styczeń

11 516 996

luty

11 308 178

marzec

11 722 137

kwiecień

11 566 597

maj

11 338 070

czerwiec

11 352 009

lipiec

11 337 974

sierpień

11 306 198

wrzesień

10 707 053

październik

11 120 425

listopad

11 212 834

grudzień

11 120 357
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Sukces Allegro mogło odnotować również w mediach społecznościowych.
W listopadzie liczba fanów aukcyjnego portalu na Facebooku przekroczyła
milion, umacniając Allegro w ścisłej czołówce fanpage'y pod względem
liczby "lubiących" go internautów. Wydarzeniem było również zastąpienie
klubu zakupowego Markafoni.pl nowym projektem - Fashion Days.
W strukturach grupy pojawił się również sklep z e-bookami.
Głośno było o Allegro również ze względu na wprowadzenie możliwości
kupowania na raty, uruchomieniu pośrednictwa w wynajmowaniu mieszkań
Lokalo.pl czy wspólnej ofercie reklamowej z GG Network. Zdecydowanie
największym echem w branży odbiło się jednak nie sprzedawanie,
a kupowanie. Konkretnie - kupienie przez Grupę Allegro w październiku
popularnego serwisu Wykop.pl. Mniej popularnym krokiem była natomiast
decyzja o podniesieniu opłat i prowizji, pobieranych od użytkowników
handlujących na portalu.

Grupa Wikipedia
Na pierwszy milion haseł w polskiej edycji największej internetowej
encyklopedii będziemy musieli zapewne poczekać jeszcze kilka miesięcy.
Pod koniec grudnia było ich 941 tysięcy. W ciągu roku całego 2012 pojawiło
się więc dokładnie 79128 nowych haseł. Średnio, każdego dnia - jak podaje
sama Wikipedia - przybywało ich zatem 217.
- Dziewięć milionów internautów miesięcznie cieszy, jednak podstawowym
celem Wikipedii nie jest zdobywanie popularności, a upowszechnianie
wiedzy i ułatwianie dostępu do niej - podkreślał we wrześniu Paweł
Zienowicz, rzecznik Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Niewiele jednak
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zabrakło, żeby Wikipedia pokonała w ubiegłym roku poziom 10 milionów
realnych użytkowników. W listopadzie osiągnęła bowiem rekordowy
wynik - do ośmiocyfrowej liczby czytelników zabrakło nieco ponad
73 tysięcy.
Rekord prawdopodobnie w tym roku zostanie jednak pobity. Obchodząca
w styczniu 12 urodziny internetowa encyklopedia ma być przyjaźniejsza
użytkownikom, dzięki wdrożeniu w ramach projektu Athena łatwiejszych
rozwiązań dla twórców haseł. Pojawił się też kreator e-booków, czyli
możliwość zapisania wybranych haseł w formie elektronicznej książki.
Liczba real users w ciągu roku 2012

Grupa O2.pl
Od początku roku Grupa O2.pl systematycznie traciła użytkowników.
W przeciągu dwunastu miesięcy ubyło jej ich blisko milion. O2.pl nie
przyglądał się jednak temu bezczynnie. Na początku ubiegłego roku kupiła
udziały w agencji social media Socializer, ruszyła zajmująca się technologiami
mobilnymi agencja LoveMobile i przeprowadzony został redesign strony
głównej portalu O2.pl.
Późnym latem zadebiutował w sieci nowy serwis wideo Lajk.tv z własnymi,
profesjonalnie przygotowywanymi seriami kilkuminutowych programów.
Liczba real users w ciągu roku 2012

styczeń

9 699 342

luty

9 099 763

marzec

9 592 306

kwiecień

8 935 304

maj

9 348 066

czerwiec

9 547 370

lipiec

8 372 268

sierpień

8 705 320

wrzesień

9 048 149

październik

9 342 746

listopad

9 926 388

grudzień

9 406 613
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styczeń

10 049 452

luty

9 983 409

marzec

9 832 013

kwiecień

9 664 476

maj

9 572 309

czerwiec

9 635 983

lipiec

9 388 230

sierpień

9 282 610

wrzesień

9 132 016

październik

9 148 634

listopad

9 120 511

grudzień

9 081 447
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Z kolei serwis Wrzuta.pl rozbudował swój program partnerski i podpisał
umowę z ZAiKS-em.
W międzyczasie należący do grupy, popularny serwis plotkarski
Pudelek.pl doczekał się wersji na smartfony działające na systemie
operacyjnym Windows Phone 7. To również najpopularniejszy wśród
mobilnych internautów serwis grupy O2.pl. W grudniu mógł pochwalić
się wynikiem przeszło 14 milionów odsłon. Portal O2 w tym samym
czasie miał zbliżone, lecz jednak nieco słabsze osiągi - 13,7 miliona
odsłon mobilnych.
O Grupie O2.pl głośno było również ze względu na plany debiutu na
warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Ostatecznie jednak plany
zostały odwołane i przesunięte na lepsze czasy.

Grupa GG Network
W ciągu roku wydawca najpopularniejszego komunikatora internetowego
zyskał prawie 3,6 miliona użytkowników w statystykach Megapanelu. To
wynik, obok którego trudno przejść obojętnie. Jednak - jak zapowiadał po
pierwszym półroczu Tomasz Jażdżyński, prezes zarządu GG Network S.A.
- miniony rok należał do jednych z najbardziej pracowitych dla jego firmy.
Uruchomienie wspólnego biura reklamy z Allegro w styczniu 2012 było tylko
przedsmakiem intensywnych wydarzeń.
Obok nowej wersji komunikatora na platformę Windows, pojawiło się
pierwsze wydanie na komputery z MacOS. Użytkownicy dostali do
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dyspozycji wirtualny dysk w chmurze, katalog zewnętrznych aplikacji i całą
kolekcję nowych rozwiązań mobilnych. Od wersji dla smartfonów z Windows
Phone, przez wydania dla użytkowników telefonów z JavaME po edycję na
BlackBerry. Później był nowy odtwarzacz muzyki w komunikatorze i nowe
rozwiązania dotyczące telefonii internetowej VoIP. Grudzień Grupa GG
kończyła z prawie czterema milionami odsłon mobilnych.
W samej spółce jesienią ruszyła restrukturyzacja - GG Network zwolnił część
pracowników i postanowił zamknąć nierentowne projekty. O skali, pytany
przez branżowe media, prezes Jażdżyński opowiadać jednak nie chciał.
Liczba real users w ciągu roku 2012
styczeń

5 155 996

luty

4 999 983

marzec

7 964 343

kwiecień

7 782 484

maj

7 648 566

czerwiec

7 637 956

lipiec

7 277 820

sierpień

7 766 552

wrzesień

7 788 488

październik

7 617 438

listopad

8 707 909

grudzień

8 745 924
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Grupa Nk.pl
Trzy miliony real users mniej w ciągu roku to poważne osłabienie dla
najpopularniejszego niegdyś polskiego portalu społecznościowego.
Zapowiadany we wrześniu przez prezesa Dominika Czarnotę zwrot w
kierunku rozwiązań mobilnych, uruchomienie kierowanego do twórców
start-upów projektu iNKubator czy samoobsługowych reklam nie
zahamowały spadkowego trendu. Co więcej, pod koniec grudnia sam
Czarnota zrezygnował z kierowania spółką.
Liczba real users w ciągu roku 2012

Projektami, którymi Nk.pl zamierza zachęcić użytkowników do pozostania
z portalem to wprowadzenie gamingowej funkcji "osiągnięć", możliwości
logowania się do innych witryn za pomocą danych z Nk.pl, integracja
z PayPalem, wersję dedykowaną smartfonom z dotykowym ekranem czy
nowa wersja komunikatora NKTalk czy usprawniona wyszukiwarka.
Reklamodawcom portal również zaoferował w tym czasie nowe narzędzia
- targetowanie demograficzne reklam w wersji mobilnej czy opcję pre-roll
w materiałach wideo. Warto odnotować również współpracę Nk.pl z TNS,
na płaszczyźnie badań rynkowych i społecznościowych.

Grupa Ringier Axel Springer

styczeń

11 259 583

luty

10 769 169

marzec

10 829 063

kwiecień

11 001 393

maj

10 382 529

czerwiec

10 317 129

lipiec

9 746 793

sierpień

9 233 926

wrzesień

9 035 427

październik

8 933 662

listopad

8 213 073

grudzień

8 225 306
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- Ubiegły rok zaliczamy do udanych. Jesteśmy zadowoleni z osiągniętego
wzrostu zasięgu naszych serwisów – pod koniec ubiegłego roku liczba
naszych użytkowników była większa o 18 proc. w stosunku do końcówki
roku 2011. Cieszy nas też awans serwisów z portfolio Ringier Axel Springer
Polska w takich kategoriach, jak: Informacje i publicystyka, Sport, Biznes,
Motoryzacja, Nowe Technologie, Styl życia - komentuje Aleksy Uchański,
chief digital officer w Ringier Axel Springer Polska. - Bardzo udany był
launch serwisu TopGear.com.pl, który w grudniu odwiedziło prawie 241 tys.
użytkowników, a także aż 36-procentowy wzrost naszego największego
serwisu – Fakt.pl. Cieszymy się również z wysokiego udziału odsłon
mobilnych w ruchu łącznym – w grudniu 2012 r. było to 7,41 proc.
Rok 2013 to dla RASP - jak zapowiada Uchański - rok kreowania synergii
naszej firmy z Grupą Onet: - Sądzę, że w tym roku na znaczeniu będzie
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zyskiwać rynek mobilny i choć dopiero rok 2014 będzie przełomowy dla
mobilnego Internetu, to już w najbliższych miesiącach wiele będzie się
działo. W Ringier Axel Springer Polska sukcesywnie rozwijamy ofertę dla
urządzeń mobilnych i będziemy nadal podążać za tym trendem. Uważam
też, że rok 2013 będzie czasem rozwoju nowych inicjatyw z obszaru treści
premium i że coraz częściej będą one odnosić ekonomiczny sukces. Dla
nas – jako producenta wysokiej jakości treści – to zarówno wyzwanie, jak
i duża szansa.

Grupa Polskapresse

Liczba real users w ciągu roku 2012

Liczba real users w ciągu roku 2012

Wydawca regionalnych dzienników miał stawiać na rozwiązania mobilne
i zrobił to skutecznie. Mobilna wersja flagowego portalu Naszemiasto.pl,
wspierana przez Polskatimes.pl, Gratka.pl, Telemagazyn.pl czy
Wiadomości24.pl dała grupie ponad 9,3 miliona odsłon mobilnych
w grudniu, co pozwoliło uplasować się na 9 miejscu w tym rankingu.
Wydawca mocno postawił również na aplikacje mobilne oraz na
technologię Responsive Web Design, którą wdrożył w części witryn
należących do niego dzienników, ale również Alegratka.pl.

styczeń

5 330 670

styczeń

5 870 334

luty

5 242 553

luty

5 727 772

marzec

4 997 714

marzec

5 845 113

kwiecień

5 122 809

kwiecień

5 955 629

maj

5 450 464

maj

5 911 070

czerwiec

5 740 528

czerwiec

5 836 081

lipiec

5 411 399

lipiec

5 673 003

sierpień

5 201 175

sierpień

5 702 576

wrzesień

5 474 917

wrzesień

5 647 978

październik

5 913 288

październik

6 055 930

listopad

5 864 338

listopad

6 213 192

grudzień

5 905 740

grudzień

5 725 569
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Grupa Murator
- Spodziewamy się rosnącej liczby użytkowników gotowych płacić za
wartościowy kontent w internecie, a przez to rekompensaty kosztów
tworzenia tekstów wysokiej jakości - zapowiadała po pierwszym półroczu
2012 Katarzyna Białek, wiceprezes Murator SA, odpowiedzialna
w wydawnictwie za projekty internetowe. - Stąd plany fragmentarycznej
monetyzacji projektów stanowiących core business Murator SA
i przygotowania do obecności na platformie Piano Media.

Ostatecznie Murator na platformie się pojawił. Oficjalnych statystyk na temat
popularności tego kanału sprzedaży dziennikarskich treści wciąż jednak nie
ma, choć właściciele platformy nieustannie podkreślają, że efekty są
optymistyczne, a wydawcy zadowoleni.
W sieci grupa była aktywna również jeśli chodzi o bardziej klasyczne
działania. Uruchomiła portal lifestylowy dla kobiet Glamki.pl, rozwijane były
aplikacje i wersje mobilne należących do grupy serwisów. W efekcie
w grudniu Murator, z wynikiem ponad 4,4 miliona odsłon plasował się na
13. pozycji, jeśli chodzi o liczbę odsłon mobilnych.

Grupa Microsoft

Liczba real users w ciągu roku 2012
styczeń

5 170 914

luty

5 235 538

marzec

5 354 700

kwiecień

5 354 401

maj

5 553 534

czerwiec

5 832 337

lipiec

5 336 257

sierpień

5 188 995

wrzesień

5 455 424

październik

5 973 600

listopad

5 686 518

grudzień

5 227 693
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Internetowe działania producenta systemu operacyjnego Windows w
minionym roku związane były w dużej mierze z premierą nowego systemu
operacyjnego, oznaczonego numerem 8. Ten rok w ogóle stał dla koncernu
pod znakiem nowości produktowych. Obok nowej wersji Windowsa na
komputery, pojawiła się również nowa edycja systemu dla smartfonów,
pojawił się tablet Surface i nowa wersja pakietu biurowego Office.
Jednak nie można zapominać, że potentat z Redmond ma w sieci
zdecydowanie więcej do powiedzenia. Była duża kampania promocyjna
Internet Explorera 9, była zmiana Hotmaila na Outlook.com, było też - choć
to już raczej wydarzenie tegoroczne - pożegnanie komunikatora Messenger
i skupienie się już tylko i wyłącznie na Skype.
Z ważnych wydarzeń w branży online, o których sam koncern chętnie
opowiada we własnych podsumowaniach warto też wspomnieć
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o odświeżonej wersji wyszukiwarki Bing i uruchomieniu społecznościowego
portalu Socl, jednak w Polsce obie z tych marek mają przed sobą bardzo
daleką drogę na szczyt.
Liczba real users w ciągu roku 2012

firmy, posiadającej na całym świecie kilkadziesiąt portali z darmowymi grami
online. W Polsce reprezentowana jest przede wszystkim przez serwis
największy w naszym kraju serwis z darmowymi grami internetowymi
Gry.pl i Girlsgogames.pl.

styczeń

5 222 022

Liczba real users w ciągu roku 2012

luty

4 767 683

styczeń

3 431 556

marzec

5 203 832

luty

3 466 872

kwiecień

4 455 971

marzec

3 233 249

maj

4 257 155

kwiecień

3 242 415

czerwiec

4 430 020

maj

2 859 830

lipiec

4 050 107

czerwiec

3 097 961

sierpień

3 963 132

lipiec

2 804 852

wrzesień

4 091 740

sierpień

2 661 890

październik

4 313 356

wrzesień

2 386 486

listopad

4 820 522

październik

3 865 743

grudzień

4 577 020

listopad

4 134 731

grudzień

4 497 020

Grupa Spilgames
Rekordowy wynik w grudniu 2012 - prawie 4,5 miliona real users - pozwolił
Grupie Spilgames pojawić się po raz pierwszy i jedyny w ubiegłym roku
w czołowej 20 Megapanelu. Po raczej spadkowym trendzie w pierwszej
połowie roku, końcówka 2012 należała do bardzo udanych dla holenderskiej
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Wyraźny i systematyczny wzrost Grupa Spilgames notuje od października,
kiedy poprawiła o prawie 1,5 miliona użytkowników wynik z poprzedniego
miesiąca. Nieco gorzej radzi sobie za to, jeśli chodzi o popularność na
urządzeniach mobilnych. Pomimo promowania na należącej do niej
witrynach możliwości grania również na smartfonach i tabletach, próżno
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szukać jej w czołowej trzydziestce zestawień najpopularniejszych grup
witryn, czy adresów odwiedzanych przez internautów, którzy z sieci
korzystają za pomocą urządzeń mobilnych.

Grupa Edipresse.pl
W grudniu Grupa Edipresse.pl osiągnęła historyczny wynik, mogąc
pochwalić się przeszło 4,1 milionami real users. To pozwoliło wydawcy
magazynów drukowanych i właścicielowi takich portali jak Wizaz.pl, Polki.pl
czy WeDwoje.pl zadebiutować w czołówce polskich graczy internetowych.
Liczba real users w ciągu roku 2012
styczeń

3 339 795

luty

3 253 342

marzec

3 254 286

kwiecień

3 621 837

maj

3 655 559

czerwiec

3 564 199

lipiec

3 569 031

sierpień

3 563 753

wrzesień

3 813 958

październik

4 020 224

listopad

3 925 069

grudzień

4 178 569
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W ciągu minionego roku grupie udało się powiększyć zasięg o ponad 800
tysięcy realnych użytkowników. To efekt konsekwentnej strategii, której
wyrazem było między innymi przejęcie w marcu 90 procent udziałów
w spółce Feminet, do której należy WeDwoje.pl czy Idolo.pl oraz kupienie
w sierpniu kulinernego serwisu Gotujmy.pl. Nie bez znaczenia było
zapewne również gruntowne odświeżenie jeszcze w 2011 roku portalu
dla kobiet Polki.pl.
W międzyczasie rozwijany był też flagowy portal, czyli Wizaz.pl, który
doczekał się choćby nowej, kosmetycznej aplikacji dla urządzeń mobilnych.
Na mobilnym rynku Grupa Edipresse również ma znaczącą pozycję. Z ponad
3,9 milionami odsłon mobilnych plasowała się w grudniu na 18. pozycji
wśród największych grup internetowych w Polsce.

Grupa Next Infor
Po pierwszej połowie roku, kiedy to Next Infor chwalił się regularnym
wynikiem przekraczającym 5 milionów realnych użytkowników, przez
sześć kolejnych miesięcy nie udało się już przekroczyć tego poziomu.
Wydawca Dziennika Gazety Prawnej i portalu Wieszjak.pl pod koniec roku
miał o 1,4 miliona użytkowników mniej, niż na początku 2012 roku.
Spółka chwali się w komunikatach wydaniem aplikacji Match'A'Shape, gry
na urządzenia mobilne z iOS, Android oraz Windows 8 i nową wersją
internetowej porównywarki finansowej Totalmoney.pl. Za powód do dumy
uznać można też pierwszą polską aplikację z newsami na Windows 8,
pozwalającą na czytanie wiadomości z Dziennika Gazety Prawnej.
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Pod koniec roku, dodatkowo, część serwisów internetowych grupy: infor.pl;
biznes.wieszjak.pl; prawo.wieszjak.pl;prawnik.pl; motoforum.pl; moto.wieszjak.pl,
weszło do sieci reklamowej Evolution Media Net, opuszczając tym samym
szeregi dotychczasowej sieci BizOn media, związanej z Arbo Interactive. Według
informacji EMN, umowa z Inforem weszła w życie 1 stycznia 2013 roku, została
zawarta na wyłączność i będzie obowiązywała przez rok.
Liczba real users w ciągu roku 2012

Michałowski, dyrektor zarządzający i wydawca portalu Filmweb.pl.
- Umocniliśmy świadomość marki wśród naszych odbiorców.
Rozbudowaliśmy dział poświęcony grom wideo i wyraźnie zaznaczyliśmy
swoją obecność w tej branży. W zakresie pracy redakcyjnej w dalszym ciągu
rozwijaliśmy publicystykę i formaty wideo. Od zeszłego roku udało nam się
także urosnąć o prawie dwa miliony unikalnych użytkowników i kilkadziesiąt
milionów odsłon w ujęciu miesięcznym. Jednak przede wszystkim był to rok,
który poświęciliśmy na budowę aplikacji mobilnych, z których jesteśmy
naprawdę dumni i które cały czas udoskonalamy. Wierzymy, że nasza praca
przynosi efekty i że nasze aplikacje będą nie tylko jednymi z najchętniej
używanych, ale staną się też benchmarkiem dla całego rynku.

styczeń

5 582 155

luty

5 386 862

marzec

5 287 863

kwiecień

5 073 091

maj

4 934 597

styczeń

4 053 182

czerwiec

5 019 500

luty

3 895 589

lipiec

4 755 688

marzec

3 582 809

sierpień

4 626 293

kwiecień

3 410 655

wrzesień

4 209 056

maj

3 323 989

październik

4 564 796

czerwiec

3 375 471

listopad

4 489 266

lipiec

3 576 396

grudzień

4 122 961

sierpień

3 651 755

wrzesień

3 576 925

październik

3 616 871

listopad

3 836 538

grudzień

3 901 280

Filmweb.pl
- To był dobry rok. Trudny i pracowity, ale owocny. Udało nam się mocno
rozwinąć dział agencyjny i wzmocnić sprzedaż - wylicza Krzysztof

Raporty interaktywnie.com - Polski internet 2012 i prognoza na 2013

Liczba real users w ciągu roku 2012

25

Michałowski, choć powszechnie słyszy się , że nadchodzący rok będzie
trudny i kryzysowy, zapowiada że dla Filmweb.pl będzie to jednak rok dalszej
wzmożonej pracy nad udoskonalaniem już istniejących aplikacji oraz
tworzeniem nowych, np. dedykowanych na tablety: - Tak więc z jednej
strony poświęcimy ten rok mobile’owi. A z drugiej – skupimy się na szukaniu
możliwości dywersyfikacji przychodów i kreowaniu nowych sposobów
monetyzacji serwisu. Mamy też nasz tajemny plany, aby uczynić Filmweb
portalem, który w sposób inteligentny łączyłby ze sobą różne światy
i porządki, a tym samym stałby się prawdziwym uniwersum popkultury.
Czas pokaże, czy uda nam się zrealizować ten cel jeszcze w tym roku.

Grupa Money.pl
W roku 2012 Grupa Money.pl mocno rozwijała swoje magazyny lifestylowe.
Wyznaczyliśmy w tym segmencie nowe trendy. Artykuły publikowane
w należących do Grupy portalach: iWoman.pl, MenStream.pl i Platine.pl to
treści premium, unikalne w skali polskiej sieci - podkreśla Tomasz Bonek,
redaktor naczelny portalu Money.pl. - Odcięliśmy się w ten sposób od
powszechnej bulwaryzacji polskich mediów internetowych. Jako jedni
z pierwszych udostępniliśmy czytelnikom online reportaże, wywiady,
poradniki z najwyższej półki, przygotowane z dziennikarskim kunsztem,
nigdzie dotąd niepublikowane. Skutecznie weszliśmy tym samym
w segment zarezerwowany dotąd dla prasy drukowanej. Tworzymy
internetowe magazyny dla najbardziej wymagających czytelników, takie,
jakie sami chcieliśmy czytać.
Bonek zapowiada, że rok 2013 będzie czasem rozwijania pomysłów
wdrożonych w poprzednich dwunastu miesiącach: - Koniec kompleksów
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wobec mediów drukowanych! Wyznacznikiem portalu Money.pl
i lifestylowych magazynów naszej Grupy będą jeszcze lepsze materiały
dziennikarskie klasy premium, których w polskim internecie wciąż jest jak
na lekarstwo.
Liczba real users w ciągu roku 2012
styczeń

4 879 455

luty

4 832 782

marzec

4 987 384

kwiecień

4 872 217

maj

4 771 958

czerwiec

4 884 420

lipiec

4 500 971

sierpień

4 305 861

wrzesień

4 255 633

październik

4 549 305

listopad

4 462 419

grudzień

3 870 252

Grupa Media Regionalne
Ostatni raz w czołowej dwudziestce Megapanelu Grupa Media Regionalne
pojawiła się w październiku ubiegłego roku. Pod tym względem druga
połowa ubiegłego roku była dla wydawcy regionalnych dzienników i sieci
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portali MojeMiasto niezbyt udana. Od stycznia do maja grupa pojawiała się
w czołowej dwudziestce regularnie. Pierwszy raz zabrakło jej w czerwcu. Do
zestawienia udało jej się wrócić już tylko dwa razy - we wspomnianym
październiku i wcześniej w lipcu. W obu przypadkach na ostatnie w rankingu,
20. miejsce.

- pozycję tę jednak serwis stracił. I to pomimo faktu, że od lipca Megapanel
liczy nie tylko sam portal Demotywatory.pl, ale całą grupę. Zabieg ten nie
uchronił jednak Demotywatorów przez wyraźną i systematyczną utratą real
users. W grudniu było ich ponad 1,2 miliona mniej, niż w styczniu. Od lipca
grupie nie udało się też przekroczyć poziomu 4 milionów RU.

Liczba real users w ciągu roku 2012

Liczba real users w ciągu roku 2012

styczeń

4 590 185

styczeń

4 981 080

luty

4 256 424

luty

4 996 417

marzec

4 312 866

marzec

4 613 196

kwiecień

4 441 619

kwiecień

4 314 157

maj

4 462 295

maj

4 256 932

czerwiec

3 992 439

czerwiec

4 299 765

lipiec

3 967 709

lipiec

4 219 602

sierpień

3 873 914

sierpień

3 995 371

wrzesień

3 858 030

wrzesień

3 721 024

październik

4 036 261

październik

3 601 879

listopad

4 238 528

listopad

3 760 239

grudzień

3 785 382

grudzień

3 723 201

Grupa Demotywatory.pl

Grupa TVN

Do sierpnia - z jednym wyjątkiem w maju - Demotywatory.pl regularnie
kwalifikowały się do czołówki polskiej sieci. Od września - póki co na stałe

Internetowe ramię telewizji TVN, o sile którego stanową serwisy TVN.pl
i TVN24.pl zadebiutowało w TOP20 w czerwcu. Podobna sztuka udała się
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grupie we wrześniu, październiku i listopadzie ubiegłego roku. Zwłaszcza te
dwa ostatnie miesiące mogły napawać optymizmem. Grupa TVN uzyskała
w październiku najlepszy wynik w historii - ponad 4,3 miliona RU, a zbliżony
poziom utrzymała miesiąc później. W grudniu straciła jednak ponad pół
miliona RU i nie udało jej się zakwalifikować do dwudziestki największych
w polskiej sieci.

Megapanelu. Do grudnia wydawcy portalu z satyrycznymi obrazkami nie udało
się już jednak tego sukcesu powtórzyć, a we wrześniu i październiku 2012 liczba
realnych użytkowników spadła nawet poniżej 3 milionów. W listopadzie i grudniu
udało się ten trend zahamować - w megapanelu zamiast Kwejk.pl pojawiła się
Grupa Kwejk.pl Jednak wynik w przedziale 3-3,2 miliina RU to wciąż za mało, by
zagościć jeszcze raz w megapanelowym TOP20.

Liczba real users w ciągu roku 2012

Liczba real users w ciągu roku 2012

styczeń

4 118 614

styczeń

4 331 071

luty

4 042 281

luty

4 239 545

marzec

4 240 734

marzec

3 872 541

kwiecień

4 127 933

kwiecień

4 053 887

maj

4 182 192

maj

4 385 238

czerwiec

4 168 141

czerwiec

3 952 940

lipiec

3 633 615

lipiec

3 636 574

sierpień

3 366 762

sierpień

3 051 165

wrzesień

4 025 202

wrzesień

2 758 818

październik

4 355 840

październik

2 980 297

listopad

4 255 970

listopad

3 016 320

grudzień

3 699 839

grudzień

3 224 313

Grupa Kwejk.pl

Adobe.com

W maju, dzięki rekordowemu wynikowi 4,38 miliona real users, Grupie
Kwejk.pl udało się pojawić pierwszy raz w czołowej dwudziestce

W listopadzie 2012 pojawiły się na rynku nowe pakiety Adobe Photoshop
Elements 11 i Adobe Premiere Elements 11 oraz oferta bezpłatnej wysyłki przy
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zamówieniu na stronie internetowej. To spowodowało wzrost zainteresowania
witryną producenta popularnego oprogramowania do tego stopnia, że
wywindowało ją aż na 16. miejsce w Megapanelu. Jednorazowo, ale
niewykluczone, że wynik uda się powtórzyć w styczniu. Wówczas pojawiła się
- ostatecznie zdementowana - informacja, że ze strony Adobe.com można
bezpłatnie pobrać starsze wersje programu Photoshop.

- była sporym zaskoczeniem. Serwis, który na początku roku potrafił mieć
oglądalność, która nie pozwalała zweryfikować liczby real users,
niespodziewanie w czerwcu zaczął iść mocno w górę. Historyczna
oglądalność latem - prawie kilkudziesięciokrotnie większa, niż dotąd
- skutkowała pojawieniem się w sierpniu w TOP20. Po wakacjach popularność
zaczęła jednak drastycznie spadać, wracając do dotychczasowych poziomów.

Liczba real users w ciągu roku 2012

Liczba real users w ciągu roku 2012

styczeń

3 122 769

styczeń

100 811

luty

2 866 521

luty

marzec

2 732 454

marzec

132 925

kwiecień

2 575 791

kwiecień

210 353

maj

2 189 927

maj

142 959

czerwiec

2 400 683

czerwiec

389 799

lipiec

2 042 122

lipiec

2 274 258

sierpień

3 677 390

sierpień

3 895 425

wrzesień

3 530 031

wrzesień

706 968

październik

2 260 696

październik

455 397

listopad

4 845 483

listopad

224 373

grudzień

2 617 345

grudzień

170 914

-

PLCM.pl

Ceneo.pl

Wakacyjna popularność serwisu ze zdjęciami, publikowanymi przez
użytkowników - nazwa to bezsamogłoskowa pisownia wyrazu "polecam"

Pojawienie się we wrześniowym Megapanelu Ceneo.pl jako samodzielnego
bytu było również niespodzianką. Co prawda - jak pokazują roczne statystyki
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- popularna porównywarka cen mogłaby gościć w czołówce regularnie,
jednak dotąd - i potem również - liczona jest nie samodzielnie,
ale jako część notowanej zdecydowanie wyżej Grupy Allegro. Ceneo.pl
tłumaczyło tę sytuację wynikającą z przyczyn technicznych koniecznością
wyłączenia z badań site-centric. Od października sytuacja wróciła do
poprzedniego stanu.
Liczba real users w ciągu roku 2012
styczeń

4 560 721

luty

3 420 025

marzec

4 073 947

kwiecień

4 046 971

maj

4 104 383

czerwiec

3 992 197

lipiec

4 128 624

sierpień

4 128 450

wrzesień

4 275 677

październik

4 616 903

listopad

4 944 532

grudzień

4 956 732
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W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
RACZEJ BEZ
WSTRZĄSÓW
Jeśli w tym roku ktoś nas zaskoczy, to tylko Google+. Być może jego
właściciel wreszcie zacznie wykorzystać swój ogromny potencjał, by
ożywić uśpioną społeczność. Poza tym, spodziewajmy się
umocnienia pozycji dominującej Facebooka, dalszych spadków NK
i nie liczmy na to, że w czołówce pojawi się nowy gracz.

2

Poprosiliśmy dziesięciu ekspertów z dziedziny
mediów społecznościowych o estymację
popularności trzech największych w polskiej sieci
serwisów społecznościowych: Facebooka, NK
i Google+. W przypadku social media
prawdopodobnie lepszym kryterium byłaby
liczba aktywnych użytkowników, tu jednak
problemem jest brak weryfikowalnych danych.
Nawet gdyby przyjąć za punkt wyjścia informację
o liczbie kont, które podają same portale, wciąż
nie będziemy wiedzieć, jaka ich część jest
faktycznie aktywna. Odwołaliśmy się więc do
standardu – liczby realnych użytkowników (RU),
którą podaje Megapanel PBI/Gemius.

Marta Smaga

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

ms@interaktywnie.com
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Facebook: lider nadal na plusie
W lidze mediów społecznościowych także ten rok
będzie należał do Facebooka. Eksperci
prognozują wzrost jego popularności

o 8 procent, z poziomu 13,4 mln na koniec
minionego roku do 14,5 mln RU w grudniu
2013 roku.
Najbardziej surowy w ocenie perspektyw
Facebooka jest przedstawiciel konkurencji
– Marcin Dobrzyniecki, pełnomocnik zarządu ds.
przychodów i business development w Naszej
Klasie Sp. z o.o.. Jego zdaniem lidera czeka
stabilizacja, bo polski rynek się nim nasycił. Nie
bez znaczenia będzie też nasilenie krytycznych
postaw wobec tego portalu. Dobrzyniecki mówi:
- Z okresu zachwytu nawet media przeszły
w czas krytyki. Każdego dnia możemy przeczytać
o kolejnych "facebookowych wpadkach",
o braku bezpieczeństwa na tym serwisie, albo
o spadku jego wartości. Zapewne nie spowoduje
to gwałtownego odpływu użytkowników czy
zmian w social media jako takich, ale przyniesie
stagnację.
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Także inni eksperci wymieniają słabe strony Facebooka: rynek faktycznie się
nim nasyca, rośnie tu góra śmieciowych treści, użytkownicy narzekają na
przeładowanie przekazami marketingowymi, a ingerencja w prywatność
internautów coraz częściej budzi kontrowersje. Większość specjalistów jest
jednak zdania, że możemy spodziewać się dalszej, umiarkowanej ekspansji.
Norbert Kilen, strategy director w Think Kong zauważa, że na świecie zaczyna
się odczuwać tendencje spadkowe, Polski to jednak nie dotyczy.
Nadzieje na dalszy wzrost dają Facebookowi starsze grupy wiekowe. Mateusz
Strzelecki, strategy planner w Trendmaker, powołuje się na statystyki
Socialbakers: w ciągu ostatnich trzech miesięcy liczba użytkowników
w wieku 35-44 lata wzrosła o ponad 100 tysięcy, a w grupie 25-35 - o ponad
200 tysięcy. To wyraźny sygnał, że Facebookiem zainteresowały się osoby
dojrzałe.
Z drugiej strony są nastolatki, dla których Facebook jest naturalnym
środowiskiem. Agnieszka Stelmaszczyk, dyrektor zarządzająca Fenomem,
tłumaczy: - Facebook stał się medium masowym, co oznacza, że znudzeni
trendsetterzy, innowatorzy i kreatorzy odeszli do mniej zatłoczonych
kanałów dla wybranych i kontestują. Ale na Facebooku duża część,
szczególnie młodszego społeczeństwa przeniosła swoje życie towarzyskie,
swoje maile, SMS-y, swoje Gadu-Gadu, zdjęcia. Dla wszystkich wieszczących
koniec Facebooka polecam ożywcze pół godziny obserwacji 13-15 latka,
konwersującego na Facebooku ze znajomymi.
Facebook zresztą aktywnie dąży do tego, by związać ze sobą i użytkowników,
i inne media internetowe. Łukasz Misiukanis, prezes agencji Socializer S.A.
zauważa: - Mamy coraz więcej znajomych na Facebooku, publikujemy tam
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coraz więcej treści, dokonujemy coraz większej liczby rejestracji w innych
serwisach używając magicznego przycisku "Połącz używając Facebooka".
Bariera wyjścia z ekosystemu FB coraz bardziej rośnie, co jest blokadą przy
zwiększaniu zasięgu konkurencyjnych serwisów.
Liczba użytkowników facebooka na koniec 2013

Bartłomiej Brzoskowski
social media director, faceADDICTED

Zuzanna Rutkowska
head of strategy and development, G7Media/Livebrand

16 mln

15,5 mln

Mateusz Strzelecki
strategy planner, Trendmaker

15 mln

Norbert Kilen
strategy director, Think Kong

14,5 mln

Cezary Kramp
Deepsense

14,5 mln

Adrian Pietraszkiewicz
dyrektor kreatywny, Fenomem

14,5 mln
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Krzysztof Winnik
brand manager & social media director, Ostryga

14,2 mln

Łukasz Misiukanis
prezes agencji Socializer S.A.

14 mln

Dariusz Szpak
prezes OX Media

14 mln

Marcin Dobrzyniecki
pełnomocnik zarządu ds. przychodów i business
development w Naszej Klasie Sp. z o.o.

13 mln

Średnia prognoz

14,5 mln

Zdaniem Dariusza Szpaka, prezesa OX Media, liderowi może zagrozić jedynie
taki portal, który zaproponuje nową jakość, tak jak kiedyś zrobił to sam
Facebook. Ekspert mówi: - News feed, lajki i komentarze otworzyły drogę
dla nowego typu komunikowania się między użytkownikami i dzięki temu
Facebook zyskał popularność na całym świecie. Kolejne kopie nie mają
szans na powodzenie, a serwisy tematyczne trafiać będą tylko do
określonych grup odbiorców.
Z tym może być jednak problem, bo Facebook nie zamierza ustąpić miejsca
młodej konkurencji. Eksperci zwracają uwagę na jego politykę w tym
obszarze. Mateusz Strzelecki przywołuje przykład przejęcia Instagramu.
A Bartłomiej Brzoskowski, social media director w faceADDICTED dodaje:
- Facebook uważnie przygląda się rynkowi, w tym nowym serwisom, które
– jeśli uzna za potencjalnie "niebezpieczne" dla jego biznesu – po prostu
będzie przejmował lub kopiował (Poke), co tak czy owak będzie hamować
ich wzrost.

NK: zmierzch dawnego lidera
Podobnego zdania jest Zuzanna Rutkowska, head of strategy and
development w G7Media: - Coraz większe możliwości integracji z aplikacjami
i platformami zewnętrznymi umożliwią coraz większy zasięg macek
Facebookowych i w pewnym sensie uzależnienie od nich.

Przed NK kolejny trudny rok. Uśrednione szacunki ekspertów wskazują
na spadek oglądalności o 16 procent, z 8,2 mln do 6,85 mln na koniec
tego roku.

Konkurencja dla Facebooka? Zdaniem ekspertów w najbliższym czasie nie
ma na nią szans. Norbert Kilen wierzy, że w dłuższej perspektywie Facebook
będzie się kurczył, a użytkownicy będą odchodzić do serwisów wąsko
sprofilowanych, skupiających grupy ludzi o określonych zainteresowaniach.
Ale jeszcze nie w tym roku.

W tym przypadku eksperci są również zgodni co do trendu – będzie on
nadal spadkowy. Polemizuje z tym jedynie przedstawiciel NK. Marcin
Dobrzyniecki twierdzi, że pozycja jego portalu – po okresie stopniowej
utraty popularności – ustabilizowała się. Zwraca uwagę, że w ostatnim
półroczu spadki wyhamowały, a końcówka roku przyniosła nawet odbicie.

Raporty interaktywnie.com - Polski internet 2012 i prognoza na 2013

34

Pesymistyczne prognozy pozostałych ekspertów nie biorą się jednak
znikąd. Najważniejsze przesłanki to ostateczne wyczerpanie formuły
odgrzewania szkolnych znajomości, moda, która przeminęła, skostniałość
serwisu, mało atrakcyjna prezentacja i brak przełomowych pomysłów na
dalszy rozwój. Daniel Grzesiuk, social media manager w Hypermedia
Isobar podkreśla: - Jak widać obrany wcześniej kurs kolizyjny
z Facebookiem nie pomógł NK, nie widać także znaków, które
świadczyłyby o tym, że NK ma wizję tego jak zatrzymać użytkowników.
W poszukiwaniu swojego miejsca na internetowej mapie NK przyjęła
strategię rozwoju gier on-line. Eksperci twierdzą, że to dobry wybór,
który zapewni portalowi sporą grupę stałych, aktywnych użytkowników.
Krzysztof Winnik, brand manager & social media director w agencji
Ostryga ocenia: - Miniony rok okazał się dla NK bolesny, ale wydaje się,
że nasza rodzima społeczność nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.
W ostatnim czasie NK rozwija się w kierunku platformy gamingowej
i niezwykle skutecznie angażuje bardzo młodych internautów! Można
się zatem spodziewać nieznacznego spadku zasięgu - bez "trzęsień
ziemi" jakie oglądaliśmy w 2012 roku.
Gry nie przywrócą jednak portalowi dawnego blasku. Adrian
Pietraszkiewicz, dyrektor kreatywny w Fenomem, mówi: - NK słusznie
poszukuje dochodów w innych miejscach niż reklama banerowa
i podobnie jak serwis Fotka, wprowadza dużo płatnych usług
integrujących społeczność oraz stawia na gry. To jest jednak trochę
za mało. Odpływu nie uda się zahamować.
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Liczba użytkowników NK na koniec 2013
Marcin Dobrzyniecki
pełnomocnik zarządu ds. przychodów
i business development w Naszej Klasie Sp. z o.o.

9 mln

Norbert Kilen
strategy director, Think Kong

7 mln

Łukasz Misiukanis
prezes agencji Socializer S.A.

7 mln

Zuzanna Rutkowska
head of strategy and development, G7Media/Livebrand

7 mln

Mateusz Strzelecki
strategy planner, Trendmaker

7 mln

Dariusz Szpak
prezes OX Media

7 mln

Krzysztof Winnik
brand manager & social media director, Ostryga

7 mln
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Bartłomiej Brzoskowski
social media director, faceADDICTED

Cezary Kramp
Deepsense

Adrian Pietraszkiewicz
dyrektor kreatywny, Fenomem

Średnia prognoz

6,5 mln

6 mln

5 mln
6,9 mln

Co z potencjałem biznesowym NK? Dla niektórych reklamodawców jest
nadal atrakcyjnym miejscem, choćby ze względu na grupę docelową.
Dariusz Szpak zwraca uwagę, że w odróżnieniu od Facebooka, można tu
znaleźć na przykład użytkowników starszych lub z mniejszych miejscowości.
Zdaniem przedstawiciela NK, pod względem możliwości prowadzenia
skutecznych działań komercyjnych przy zachowaniu niskich kosztów, jego
portal jest dla Facebooka realną konkurencją. Tłumaczy: - Dzieje się tak
między innymi z powodu coraz większych kosztów prowadzenia kampanii
na tym portalu. Nie bez znaczenia jest też fakt, że posiadanie nawet tysięcy
fanów marek nie przekłada się wprost na komunikację z nimi, chociażby ze
względu na algorytm edge rank. To dlatego na polskim rynku klienci coraz
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częściej szukają innych narzędzi komunikacji. Jako NK zauważamy powrót
wielu marek, które kiedyś zdecydowały się na prowadzenie działań wyłącznie
na Facebooku. Dziś klienci wiedzą, że każdy serwis społecznościowy
charakteryzuje się innym sposobem konsumowania treści, innym
zachowaniem użytkowników czy sposobem komunikacji.

G+ pod znakiem zapytania
W tym przypadku eksperci podzielili się dokładnie po połowie: pięciu
zaprognozowało wzrost, pięciu – spadek. Uśredniona prognoza przewiduje
wzrost popularności Google+ o 23 procent, choć należy podkreślić, że tak
duża jego wartość jest pochodną niewielkiej bazy – 2,3 mln RU w grudniu
2012 roku. Na koniec tego roku ma ich być pół miliona więcej.
Wielu ekspertów broniło się przed prognozowaniem oglądalności Google+
zastrzegając, że to wróżenie z fusów. Faktycznie ten portal może zamieszać
na rynku, bo stoi za nim najsilniejsza na świecie internetowa marka. Pytanie,
czy wreszcie zdecyduje się rozruszać swoją społeczność. Cezary Kramp
z Deepsense zastrzega: - Wzrost liczby użytkowników Google+ w dużej
mierze zależy od tego, jak Google będzie chciał promować tę usługę
i zachęcać do integracji z innymi swoimi serwisami jak YouTube. Zuzanna
Rutkowska ocenia: - Google z całym swoim zapleczem, dominującym
powoli nasze życie online, ma praktycznie nieograniczone możliwości, aby
sukcesywnie budować swoją społeczność.
Eksperci zwracają uwagę na aspekt SEO. Jeśli Google silniej powiąże wyniki
wyszukiwania z tym, jak dana strona internetowa jest oceniana przez
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społeczność, serwisy masowo zaangażują się w budowanie tu swojej
pozycji, przy okazji szeroko promując Google+.
Liczba użytkowników Google+ na koniec 2013
Cezary Kramp
Deepsense

4 mln

Łukasz Misiukanis
prezes agencji Socializer S.A.

2,6 mln

Mateusz Strzelecki
strategy planner, Trendmaker

2,5 mln

Norbert Kilen
strategy director, Think Kong

3,5 mln

Marcin Dobrzyniecki
pełnomocnik zarządu ds. przychodów
i business development w Naszej Klasie Sp. z o.o.

Zuzanna Rutkowska
head of strategy and development, G7Media/Livebrand

3,2 mln

Adrian Pietraszkiewicz
dyrektor kreatywny, Fenomem

Dariusz Szpak
prezes OX Media

Bartłomiej Brzoskowski
social media director, faceADDICTED

Krzysztof Winnik
brand manager & social media director, Ostryga
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3 mln

3 mln

2,8 mln

Średnia prognoz

2 mln

1,8 mln
2,8 mln

Zdaniem Daniela Grzesiuka pomoc dla Google+ może przyjść – trochę
paradoksalnie – ze strony marek i firm. Marketerzy coraz chętniej komunikują
się poprzez tę platformę, a więc w pewien sposób przyciągają i generują
zainteresowanie swoich konsumentów.
Póki co, sceptycy zwracają uwagę na marazm panujący w portalu. Dlaczego
Google+ się nie przyjął? Adrian Pietraszkiewicz tłumaczy: - Google bardzo się
stara. Niestety od samego początku uważam, że nie da się budować
społeczności wokół marek globalnych, silnych, dominujących. Takie marki
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mogą jedynie powstrzymywać odpływ użytkowników, nie mają jednak siły
kondensacji. Nie są i nie będą modne. Mogą być ładne i użyteczne. Nie będą
jednak sexi.
Mateusz Strzelecki wskazuje na inną słabość portalu - brak otwartego API.
A Zuzanna Rutkowska jego problemy z budową aktywnej społeczności
tłumaczy tak: - Wystartował za późno, postawił barierę w formie zaproszeń,
przez co zebrała się tam w pierwszym rzucie śmietanka
technologiczno-marketingowa. Zauroczył na początku jakością treści,
czystością, ekskluzywnością. Wiadomo jednak, że wszystkie trzy elementy
bardzo trudno utrzymać.

Konkurencja na obrzeżach
W sieci funkcjonuje mnóstwo innych serwisów społecznościowych. Wśród
nich eksperci nie widzą jednak realnego rywala dla społecznościowej
czołówki.
Eksperci nie wierzą w ekspansję Twittera. Choć od lat w skali globalnej jest to
jeden z najpopularniejszych serwisów i silna marka internetowa, w Polsce się
nie przyjął i raczej nie ma na to szans. Cezary Kramp z przymrużeniem oka
mówi: - Twitter ugruntował swoją pozycję w Polsce. Większej popularności
nie spodziewałbym się jednak, chyba że w ciągu roku w Polsce wzrosłaby
liczba polityków.
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Faktycznie w Polsce Twitter zyskał istotną popularność jedynie
w środowiskach polityków i dziennikarzy. Zuzanna Rutkowska mówi:
- W Stanach Twitter wystrzelił dzięki celebrytom (sportowcy, muzycy,
aktorzy, politycy). Nasi polscy nie mają wystarczającej siły, ani też
odpowiedniego wyczucia, aby mikroblogging poza tę niszę wynieść.
Daniel Grzesiuk widzi jeszcze nadzieję dla Twittera w rosnącym rynku
smartfonów. Ich posiadanie daje stały dostęp do informacji i możliwość
"bycia w kontakcie", a te są spójne z ideą Twittera. A Dariusz Szpak dodaje, że
ma on szansę zyskać popularność w niektórych kręgach, na przykład wśród
młodych posiadaczy smartfonów lub branżowych specjalistów.
Niektórzy eksperci większe szanse na ekspansję dają jednak Pinterestowi
i Instagramowi. Łukasz Misiukanis zwraca uwagę, że mogą one wypłynąć
na fali mody na obrazkową komunikację. Bartłomiej Brzoskowski ocenia:
- Dla mnie duży potencjał ma Instagram, który w Polsce jest wykorzystywany
– delikatnie mówiąc – tak sobie. Mimo, że to serwis ze "stajni" Facebooka,
warto mu się bacznie przyglądać – zbyt wiele osób ma już aparaty
fotograficzne w swoich telefonach, a jeśli mają sprzęt to instalacja kolejnej
aplikacji nie stanowi problemu.
Prawdopodobnie jednak ani Pinterest, ani Instagram nie znajdą się
w czołówce mediów społecznościowych. Mają na to zbyt wąską
funkcjonalność. Zuzanna Rutkowska, miłośniczka Instagarmu, obawia się
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o jego przyszłość: - Zawsze będzie wisiało nad nim widmo pojawienia się
trochę innej, trochę lepszej, trochę bardziej cool aplikacji, którą młodzi
trendsetterzy podchwycą.
Cezary Kramp zwraca uwagę na LinkedIn, który odżywa po wielu latach
stagnacji. I to zarówno jeśli chodzi o funkcjonalność, jak i obecność
użytkowników. Tu swoje miejsce znajdują ludzie biznesu, dla których
Facebook jest zbyt masowy. Kramp mówi: - Nie oczekiwałbym, że LinkedIn
zyska masową popularność. Odbyłoby się to ze szkodą dla niego. Znacznie
większym sukcesem będzie, gdy osoby, które już mają tam konto, zaczną się
częściej logować i aktywnie korzystać z nowych funkcji. A wszystko na to
wskazuje, że tak właśnie się stanie.
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JEDNO JEST PEWNE.
RYNEK MOBILE
BĘDZIE ROSNĄĆ
Eksperci działający w branży mobilnej zgadzają się, że rynek będzie rósł.
Zwiększy się, nawet podwójnie, liczba smartfonów, za pośrednictwem
których coraz częściej będziemy łączyć się z internetem. Tempo
wzrostu – szczególnie odsłon mobilnych – wciąż jednak pozostaje
trudne do oszacowania. Brak miarodajnych narzędzi badawczych
i jednolitych standardów pomiaru mobilnej sieci sprawia, że obecnie
dostępne dane dla wielu specjalistów nie są wiarygodną podstawą
do wyciągania wniosków na przyszłość.

3
O prognozy dotyczące rozwoju rynku w 2013
roku poprosiliśmy dziesięciu ekspertów
działających w branży mobilnej. Zapytaliśmy ich
o liczbę smartfonów używanych w Polsce,
miesięczną liczbę odsłon mobilnych oraz udział
Androida w całym mobilnych torcie. O ile
w przypadku pierwszego i ostatniego pytania
estymacje były do siebie zbliżone, to pytanie
o szacowaną liczbę odsłon mobilnych
nastręczyło sporo trudności, a prognozy wahały
się od 1,5 do nawet 10 miliardów.

Ile smartfonów w 2013 roku?
Kaja Grzybowska

redaktor Interaktywnie.com

kg@interaktywnie.com
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Eksperci, którzy pokusili się o zaprognozowanie
liczby smartfonów w 2013 roku są optymistami.
Polski rynek, w odróżnieniu od rynków w krajach
zachodnich, wciąż pozostaje mocno

nienasycony. Dostrzegli to już operatorzy,
którzy nieustannie wzbogacają oferty
sprzedażowe o tzw. smartfony budżetowe,
kosztujące często nie więcej niż zwykłe
telefony – których z kolei jest już coraz mniej
na rynku.
- Liczba smartfonów na rynku z pewnością
będzie rosła szybciej, niż rok wcześniej.
Znaczący wpływ na ten stan rzeczy, będą
mieli operatorzy, których oferty będą jeszcze
atrakcyjniejsze dla klientów. Ponadto, wybór
klasycznego telefonu staje się nie lada
wyzwaniem, zważywszy na to, że jest ich
o wiele mniej niż smartfonów – tłumaczy
Krzysztof Jahns, mobile account manager
w Mobiu, marce należącej do Cube Group.
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W branży wciąż trwa zagorzała walka o klienta. Koncerny technologiczne,
które przespały czas mobilnej rewolucji, teraz chcą wykroić dla siebie
chociaż kawałek tortu, dotychczas dzielonego głównie pomiędzy dwa
wrogie obozy.

Krzysztof Jahns
Cube Group

13 mln

Marcin Barciński
Nk.pl

13 mln

Magdalena Kurylak
Golden Submarine

13 mln

15 mln

Borys Wróbel
Redmobile

13 mln

15 mln

Robert Grzeszczak
Mobile Experts

- Obserwując globalną wojnę Samsung vs. Apple oraz zabiegi Nokii
o odzyskanie rynku można się spodziewać ruchów na skraju wojny
cenowej, co z punktu widzenia konsumentów jest obiecującym zjawiskiem
i sprzyja "smartfonizacji" społeczeństwa – dodaje Borys Wróbel, CEO firmy
Redmobile.
Liczba smartfonów na koniec 2013

Katarzyna Bednarska
Mobile Point

Piotr Adamczyk
MEC International

Bartosz Brażewicz-Dosiółko
MoveApp

13-16 mln

Łukasz Kawęcki
Optizen Labs

Średnia prognoz
Bartłomiej Lozia
JOJO Mobile Polska
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12,5-12,7 mln

10 mln
13,3 mln

14 mln
Specjaliści podkreślają jednak, że prognozowanie liczby smartfonów na
rynku jest utrudnione ze względu na duże rozbieżności pojawiające się
w raportach firm badawczych, które próbują uchwycić aktualny stan rzeczy.
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Według raportów firmy analitycznej IDC ze smartfonów korzysta dzisiaj około
6 milionów Polaków, kwartalnie w Polsce sprzedaje się ponad 1 milion tego
typu słuchawek, a trend jest wyraźnie rosnący.

na koniec 2013 jest bardzo prawdopodobny. Jeśli badanie zostanie
poszerzone o wyniki aplikacji mobilnych, wzrosty mogą być znacząco
wyższe – zastrzega Łukasz Kawęcki, managing director w Optizen Labs.

- Według TNS OBOP smartfonów jest jeszcze więcej, bo 8 milionów
- zastrzega Magdalena Kurylak, strategic planner w GoldenSubmarine.

- Warto też wspomnieć, że coraz większy ruch w mobilnym internecie
generują aplikacje, których liczba dynamicznie rośnie. Można się
spodziewać, że w bardzo krótkim czasie zastąpią one wejścia użytkowników
na strony mobilne – dodaje Bartosz Brażewicz-Dosiółko, IT director
w MoveApp (Grupa Me & My Friends).

A Katarzyna Bednarska, account director w firmie MobilePoint dodaje:
- Według badania domu mediowego MEC, z września 2012 roku na polskim
rynku jest 10 milionów smartfonów, a według wewnętrznych danych
agencji liczba osób korzystających z internetu wynosi około 6,5 miliona.

Ile odsłon mobilnych?
Prognoza dotycząca ruchu generowanego z urządzeń mobilnych dla
większości specjalistów okazała się najtrudniejsza. Wszyscy zgodnie
podkreślali, że podanie konkretnej wartości jest niemal niemożliwe,
ponieważ dostępne obecnie metody pomiarowe zupełnie nie oddają
rzeczywistego obrazu rynku. Badanie Megapanel - będące podstawą
estymacji - dla każdej ze stron objętych audytem site-centric udostępnia
dane na temat odsłon wykonanych z urządzeń przenośnych – bez względu
na to, czy otworzy się zwykła strona, czy jej „lekka” wersja. Ponadto nie
uwzględnia ono odsłon generowanych za pośrednictwem aplikacji
natywnych, co w zestawieniu z ich nadal sporą popularnością, może
w znaczny sposób zakrzywiać rzeczywisty obraz rynku.
- Odsłony mobilne w badaniu Gemius rosną w przedziale kilku do kilkunastu
procent miesiąc do miesiąca, a to oznacza, że wzrost na poziomie 50-100%
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Nie wszyscy eksperci zgadzają się jednak co do tego, że to one są
przyszłością mobilnej sieci, co niezbicie dowodzi tego, że w sporze na linii
"aplikacja natywna vs. strona mobilna" nie ma jednoznacznych zwycięzców.
- Nowy HTML 5 spowoduje, że wiele firm zamieni aplikacje natywne,
nieuwzględnianie w ruchu, na ich wersje responsywne – przewiduje
Krzysztof Jahns.
- Na pewno nie można lekceważyć kolejnego trendu generowanego
przez agencje marketingowe, które wycofują się z aplikacji mobilnych,
a ukierunkowują swoje działania na lekkie strony www – potwierdza
Bartłomiej Lozia, prezes firmy JOJO Mobile Polska.
Liczba mobilnych odsłon będzie jednak rosła wraz z rosnącą liczbą
smartfonów, choć trudno mieć nadzieję, że będzie to zależność wprost
proporcjonalna. Wciąż znaczna część posiadaczy nowoczesnych urządzeń
nie wykorzystuje bowiem pełni ich potencjału, ograniczając się do rozmów
i wysyłania wiadomości tekstowych, czyli nie wykraczając poza możliwości,
które najprostszy telefon komórkowy oferował dziesięć lat temu.
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- Według TNS Polska tylko 9 procent Polaków deklaruje posiadanie
smartfona, gdy w rzeczywistości posiada go 25 procent. Niska świadomość
przekłada się na udział odsłon mobilnych tylko na poziomie 5 procemt.
Dodatkowo, użytkownicy nie korzystają z internetu w telefonie, w obawie
przed wysokimi rachunkami – twierdzi Krzysztof Jahns. - Bardziej zrozumiałe
umowy operatorów mają szansę to zmienić.

Krzysztof Jahns
Cube Group

Robert Grzeszczak
Mobile Experts

3 mld

2,7-3 mld

Miesięczna liczba odsłon mobilnych na koniec 2013

Bartłomiej Lozia
JOJO Mobile Polska

Piotr Adamczyk
MEC International

Bartosz Brażewicz-Dosiółko
MoveApp

10 mld

10 mld

5,6 mld

Marcin Barciński
Nk.pl

2,5 mld

Katarzyna Bednarska
Mobile Point

1,5 mld

Łukasz Kawęcki
Optizen Labs

1,5 mld

Średnia prognoz
Borys Wróbel
Redmobile

4,4 mld

Magdalena Kurylak
Golden Submarine

3,5 mld
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4,5 mld

- Trend mocno zwyżkuje. Dzięki korzystnym ofertom operatorów każdy
dostaje wraz z nowym urządzeniem mobilnym pakiet internetowy i o ile
aplikacje mobilne, mimo coraz większej popularności, są dla części
użytkowników czymś nowym, czasem nawet trudnym i nieokiełznanym, to
korzystanie z mobilnego internetu w smartfonie czy tablecie staje się powoli
bardzo popularne. Bycie online o każdej porze i w każdym miejscu
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szczególnie dla młodszej grupy odbiorców staje się czymś niezbędnym
– dodaje Robert Geruszczak, dyrektor ds. rozwoju i marketingu w agencji
Mobile Experts.
Opinie te potwierdzają dane, które przytacza Marcin Barciński, head of
mobile w Nk.pl - Według dostępnych badań np. NetMarketShare.com, ruch
z telefonów stanowi już prawie 11 procent globalnego ruchu w internecie.
Podobne dane, dla największych polskich domen, podaje także Megapanel.
Wydaje się, że w tym roku będziemy świadkami co najmniej utrzymania tego
poziomu, jeśli nie konsekwentnych wzrostów. Chęć posiadania własnego
smartfona, a także coraz większa dostępność telefonów z łatwym dostęp do
sieci, na pewno będzie wspierała wzrosty.

Jaki będzie udział Androida w rynku urządzeń
mobilnych?
Android pozostanie liderem. System, który dzięki topowym smartfonom
Samsunga z serii Galaxy, prowadzi wyrównaną walkę z Apple, zdominował
bowiem również segment urządzeń tańszych, nierzadko dostępnych za
złotówkę przy przedłużaniu umowy z operatorem. A jego pozycję
wzmacniają również tanie tablety. Dostępne w niezwykle atrakcyjnych
cenach urządzenia stały się ostatnio niezwykle popularne wśród Polaków,
dla których iPad nigdy nie był realną propozycją – czyli zdecydowanej
większości.
- Co przemawia za „zielonym robotem”? Przede wszystkim dostępność i cena
smartfonów. System pracuje na większości sprzedawanych obecnie
urządzeń. Stawia na niego największy producent smartfonów w Polsce
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– Samsung. Co więcej, smartfona z Androidem możemy nabyć za
przysłowiową „złotówkę”. Najtańsze tablety z tym systemem, bez umowy, są
dostępne za ok. 300 zł. Android przejmie też użytkowników odchodzących
od dogorywającego u nas Symbiana. Wydaje się, że nic nie jest w stanie
zagrozić pozycji Androida – prognozuje Piotr Adamczyk, mobile & emerging
platforms manager w MEC Interaction.
Część ekspertów, mimo że zgadzają się do istoty i nie przewidują zmiany na
pozycji lidera, dostrzega jednak możliwość zmiany układu sił na rynku,
o który agresywnie walczyć zaczął Windows Phone. Nowy system forsowany
jest przez Microsoft w sojuszu już nie tylko z Nokią - dla której sukces tego
mariażu to być albo nie być - ale również z tajwańskim HTC – odrabiającym
ostatnie straty.
- Duża ilość dostępnych telefonów z Androidem, otwartość systemu oraz
cena urządzeń pozwala mi sądzić, iż Android pozostanie liderem pośród
wszystkich dostępnych OS w kolejnych 12 miesiącach. Wzrośnie
niezaprzeczalnie udział Nokii z Windows Phone, jednak nie zagrozi to
pozycji zielonego ludzika – ocenia Katarzyna Bednarska.
iPad pozostanie natomiast liderem wśród tabletów, choć dla wielu
użytkowników produkty z logo nadgryzionego jabłka to wciąż niedostępna
kategoria cenowa. Pojawiające się co jakiś czas pogłoski o tanim smartfonie
od Apple nie znajdują bowiem potwierdzenia u źródła. Koncern z Cupertino
nie zdradza chęci powalczenia o mniej zamożnego użytkownika, gdyż – jak
przekonuje jego wiceprezes, Phil Schiller – tego nie potrzebuje. Przy
25-procentowym udziale w światowym rynku smartfonów, zgarnia bowiem
aż 75 procent przychodów, jakie na nim powstają. iOS i Windows Phone
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będą więc dzielić miedzy siebie przestrzeń, którą zostawi dla nich Android,
na razie jednak trudno sądzić, że po równo.
Udział Androida w rynku na koniec 2013

Magdalena Kurylak
Golden Submarine

70 proc.

Robert Grzeszczak
Mobile Experts

78 proc.

Piotr Adamczyk
MEC International

66 proc.

Krzysztof Jahns
Cube Group

78 proc.

Katarzyna Bednarska
Mobile Point

60 proc.

Bartłomiej Lozia
JOJO Mobile Polska

77 proc.

Marcin Barciński
Nk.pl

60 proc.

Borys Wróbel
Redmobile

75 proc.

Łukasz Kawęcki
Optizen Labs

70 proc.

Bartosz Brażewicz-Dosiółko
MoveApp

70 proc.
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Średnia prognoz

70 proc.

- Mając na uwadze szybko rozwijający się rynek nowych telefonów w Polsce
i dużą liczbę osób, które po raz pierwszy kupują smartfon, należy szacować,
że dla iOS i Windows pozostanie kolejno 20 do 10 proc. rynku. Warto mieć
jednak na uwadze fakt, że grupa użytkowników tych systemów to przede
wszystkim osoby świadome, wykorzystujące w pełni możliwości swoich
urządzeń, a grono takich odbiorców w dalszej perspektywie czasowej
prawdopodobnie będzie rosnąć – podsumowuje Bartosz
Brażewicz-Dosiółko.
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WIDEO
W NATARCIU
Ten rok może należeć do wideo. Eksperci prognozują wzrost
wszystkich wskaźników, a część z nich twierdzi, że wydatki na
reklamę mogą przekroczyć nawet 100 mln złotych.

4
Zapytaliśmy ekspertów o szacunki na koniec
2013 roku, dotyczące wydatków na reklamę
wideo w polskim internecie, liczby regularnych
użytkowników, dostępnych legalnie filmów
i materiałów telewizyjnych. Wnioski są jasne
- rynek dynamicznie się rozwija.

Reklama rośne w siłę

Anna Jaskółka
redakcja@interaktywnie.com
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Według danych IAB, wydatki na reklamę wideo
online w pierwszym półroczu 2012 roku
osiągnęły wartość prawie 27 mln złotych.
Wartość ta została podwojona w stosunku do
analogicznego okresu w roku 2010. Biorąc pod
uwagę średnią wartości podanych przez
wszystkich ekspertów, w 2013 r. wydatki wyniosą
78,5 mln złotych.

Największa wartość, jaką prognozują
najbardziej optymistyczni eksperci to nawet
100 milionów złotych. Czym uzasadniają tak
duży wzrost? - Przewidujemy, że w tym roku
wyniesie 40 procent w stosunku do roku 2012.
Zatem wartość reklamy wideo online
przekroczy 100 milionów złotych netto, a tym
samym - przebije reklamę kinową w budżetach
reklamowych. Duże znaczenie będzie miało
wprowadzenie w połowie roku standardu
pomiaru streamingu, który pozwoli
reklamodawcom bardziej racjonalnie lokować
budżety reklamowe, a także uwiarygodni
rynek wideo online w oczach marketerów
- przewiduje Radek Gołąb, interactive senior
account executive, Atmedia.
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Wydatki na wszystkie formy reklamy wideo w polskiej sieci na koniec 2013
Judyta Pogorzelska
public relations manager, Insys

Radek Gołąb
interactive senior account executive, Atmedia

Sergiusz Zembrzuski
managing director, Red8 Digital

Rafał Jung
project manager video, Goldbach Audience

100 mln zł

100 mln zł

85 mln zł

70 - 80 mln zł

Anna Dymkowska,
strategy planner, OS3 Multimedia

70 - 80 mln zł

Michał Buszko
media manager, Mediacom

60 - 65 mln zł

Tomasz Kurzątkowski
director of business development & partner, MillionYou

Średnia prognoz
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52 mln zł
78,5 mln zł

Jednak większość ekspertów zwraca uwagę na to, że w chwili powstawania
prognozy, nie były dostępne jeszcze dane za cały rok 2012. Szacunki muszą
być więc oparte na analizie wydatków z wcześniejszych okresów
i obserwowanych trendów.
- Według danych z raportu Sunday Sky, w Stanach Zjednoczonych wydatki
na online wideo advertising wyniosły w 2012 roku 2,9 miliarda dolarów
i będą rosły regularnie - o 26 procent rocznie. Pokuszę się o stwierdzenie, że
na polskim rynku tempo wzrostu będzie podobne, budżetów nie możemy
bowiem porównywać - twierdzi Judyta Pogorzelska, public relations
manager w Insys.
Troje branżowych ekspertów prognozuje łagodniejszy wzrost, na poziomie
od 70 do 85 mln złotych.
- Zakładając, że wydatki na wideo za cały 2012 rok nie przekroczyły 60 mln zł,
uważam że realny jest wynik około 70-80 mln zł. Trzeba wziąć pod uwagę, że
jest to rynek na którym wciąż zbyt niska podaż będzie hamowała szybki
wzrost. Rok 2012 był dla rynku reklamy wideo bardzo dobry, jednak nie aż tak
dobry, jak byśmy sobie tego życzyli. Niektóre części rynku jak na przykład
VOD, wzrastały w ubiegłym roku bardzo dynamicznie, jednak czy będą
potrafiły utrzymać tempo w tym roku? To pytanie pozostaje otwarte
- zaznacza Rafał Jung, project manager video z Goldbach Audience.
Jednak potencjał wzrostu jest dużo większy. - Szacuję wzrost w 2013 roku na
15 - 25 procent. Ale niezależnie od sumy na koniec 2013 roku, to za mało. To
wymarzona, podatna na efektowne interakcje forma, której reklamodawcy
wciąż nie doceniają. Co trochę dziwi, gdyż domy mediowe coraz częściej
dają ją "z automatu" w pakiecie z TV - podkreśla Sergiusz Zembrzuski,
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managing director agencji Red8 Digital. - A szkoda, bo świetnie działa,
dopełniając i dopowiadając treści, które nie mieszczą się w klasycznych
spotach TV.
- Uważam, że wydatki reklamowe na formy wideo odnotują lekki wzrost,
mimo że marketerzy ze względu na ograniczone budżety oglądają złotówkę
z każdej strony, są jednocześnie świadomi, że interaktywna forma reklamy
w dużo większym stopniu przyciąga uwagę konsumenta niż tradycyjne
formy, a o to w gruncie rzeczy toczy się dziś walka - uważa Anna
Dymkowska, strategy planner agencji OS3 Multimedia.
Niektórzy zwracają jednak uwagę na trudną sytuację na rynku. W związku
z tym przewidują, że wydatki pozostaną na tym samym poziomie lub tylko
lekko wzrosną.
- Biorąc pod uwagę prognozy ekonomiczne na rok 2013, zwłaszcza
spowolnienie gospodarcze w pierwszej połowie roku, wydaje się, że wydatki
pozostaną na tym samym poziomie. Nie należy tego odczytywać jako
stagnację, struktura kosztów produkcji i wyświetlania wideo powinna się
obniżyć, co zostanie zrekompensowane większą ilością wyświetleń
– przewiduje Tomasz Kurzątkowski, director of business development
& partner w MillionYou.
- Uwzględniając trudną sytuację na rynku (mówi się o spadku budżetów
reklamodawców w skali całego roku o około 5 procent oraz zmianie
w splitach budżetów per medium) to wydatki na wszystkie formy reklamy
wideo powinny być mniej więcej takie same bądź kilka procent wyższe niż
w roku 2012. Wynika to z rosnącej siły internetu oraz samego online wideo,

Raporty interaktywnie.com - Polski internet 2012 i prognoza na 2013

na którego wydatki rosną szybciej niż ogólny wzrost wydatków w internecie
– tłumaczy Michał Buszko, media manager w Mediacom.
Przy czym eksperci zaznaczają, że w tym roku może się zmienić metodologia
przeprowadzania badania, na podstawie którego szacowane są wydatki na
reklamę online. - Poziom wydatków wideo jest trudny do oszacowania
ponieważ nie wszyscy dostawcy wideo są uwzględniani w raporcie IAB AdEx.
Prawdopodobnie raport w roku 2013 zostanie nieco zmodyfikowany
w porównaniu z latami poprzednimi, a to może wpłynąć na konkretne
wartości i ich interpretację - wyjaśnia Michał Buszko. - Gdyby IAB nie
wprowadzało żadnych zmian to estymowane wydatki na wideo w 2013 roku
wyniósłby około 60-65 mln zł.
Chociaż być może - jeżeli zmiany zostaną wprowadzone - nie będzie
możliwe proste porównanie wyników, trendy powinny być możliwe do
przeanalizowania.

Wzrost liczby regularnych użytkowników
Jak wynika z raportu raportu Gemius/Onet „Audio i wideo w sieci 2011”, na
początku 2011 roku 61 procent internautów regularnie korzystało z serwisów
wideo. Według danych IAB, rok później takich użytkowników było już 80
procent. Eksperci są zgoni, że ich liczba będzie systematycznie rosnąć. Biorąc
pod uwagę średnią wszystkich odpowiedzi, na koniec 2013 roku takich
internautów w Polsce ma już być 91 procent.
Część ekspertów jest nawet przekonana, że pod koniec roku nie będzie
internauty, który by nie oglądał regularnie treści wideo online.
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Liczba polskich internautów regularnie oglądających wideo online na koniec 2013

Radek Gołąb
interactive senior account executive, Atmedia

100 proc.

Sergiusz Zembrzuski
managing director, Red8 Digital

100 proc.

Michał Buszko
media manager, Mediacom

90 proc.

Judyta Pogorzelska
public relations manager, Insys

88 proc.

Tomasz Kurzątkowski
director of business development & partner, MillionYou

87 proc.

Rafał Jung
project manager wideo, Goldbach Audience

Anna Dymkowska
strategy planner, OS3 Multimedia

Średnia prognoz
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85-90 proc.

85 proc.
91%

- Tym razem powinno być 100 procent. Bo w internecie będzie
najwygodniej, najszybciej i najłatwiej obejrzeć to, co się chce. Nadchodzą
czasy, w których zapomnimy o drukowanym programie TV. Każdy go sobie
ułoży sam i potem zobaczy, to co chce i kiedy chce, w sieci - wyjaśnia
Sergiusz Zembrzuski.
Radek Głąb dodaje, że w maju 2012 roku Atmedia wspólnie z GFK
przeprowadziły konkurencyjne badanie, dotyczące oglądania materiałów
wideo w sieci. - Już wtedy na pytanie dotyczące regularnego korzystania
z wideo (przynajmniej raz w tygodniu) twierdząco odpowiedziało…
90 procent internautów. Część z nich oglądała jedynie krótkie filmiki, ale
aż 46 procent z taką częstotliwością korzystało z VOD, oglądając "na
życzenie" dłuższe materiały wideo, jak filmy czy seriale - wyjaśnia Radek
Gołąb. - Jeśli weźmiemy pod uwagę powyższe dane, a także tempo,
w jakim rozwija się biznes wideo w sieci, z dużym prawdopodobieństwem
można założyć, że pod koniec 2013 roku nie będzie użytkownika internetu,
który przynajmniej raz w miesiącu nie odtworzy materiału wideo.
Chociaż nie wszyscy eksperci są w prognozach tak optymistyczni, to
jednak wskazują na to, że rynek wideo online ciągle dynamicznie się
rozwija, w związku z tym ilość regularnych użytkowników będzie rosnąć.
- Oprócz wygody (oglądasz na żądanie) i oszczędności czasu (wideo skraca
czas poznania historii), przyczyni się do tego rozwój oferty, wzrost liczby
portali wideo i telewizji internetowych oraz rozszerzenie kanałów dystrybucji
wideo. Internauta przejmie rolę wydawcy - sam będzie tworzył ramówkę
i decydował już nie tylko o tym co i kiedy chce oglądać, ale również na jakim
urządzeniu odtworzy film. Bez nacisków, sztywnych ram czasowych
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i programowych - ta elastyczność zaprocentuje lojalnością - twierdzi
Judyta Pogorzelska.

Liczba dostępnych materiałów wideo będzie
szybko wzrastać

Dotychczasowy trend wskazuje na mocny wzrost liczby oglądających
regularnie wideo. - Atrakcyjność tej formy przekazu również rośnie.
Rozpowszechnienie urządzeń, które w przystępny sposób umożliwiają
oglądanie wideo również wzrasta. Szybkość przesyłu danych także rośnie.
Gdy wszystkie czynniki rosną, czy można spodziewać się innego wyniku niż
wyższy w porównaniu do poprzednich lat? Na koniec 2013 roku 87 procent
polskich internautów będzie regularnie oglądało wideo - przewiduje Tomasz
Kurzątkowski.

Z raportu IAB "Co oglądasz w internecie?" z maja 2012 wynika, że w tamtej
chwili w polskiej sieci było ponad 115 tysięcy materiałów VOD - filmów
i programów telewizyjnych - dostępnych legalnie. W statystykach
uwzględnione zostały jednak tylko podmioty biorące udział w akcji, nie
wzięto pod uwagę kilku dużych graczy. Chociaż nie możemy więc mówić
o całkowitej "liczbie legalnych materiałów wideo", to jak najbardziej możemy
prognozować trendy.

- Internet to dla użytkowników nie tylko ważne źródło informacji, ale przede
wszystkim główne źródło rozrywki. Z tego powodu rośnie z jednej strony
liczba użytkowników oglądających materiały wideo w sieci (wideoblogi,
platformy z filmami wideo itp.). Z drugiej strony coraz częściej zachowania
stają się regularne - użytkownik, który np. raz skorzystał z platformy wideo
i obejrzał tam film, najczęściej też tam powraca - dodaje Anna Dymkowska,
strategy planner OS3 Multimedia.
Warto jednak pamiętać, że trend ten nie może już ulec bardzo
dynamicznemu przyśpieszeniu. - W tym obszarze pozostał już bardzo
niewielki potencjał do wzrostu. Odsetek internautów regularnie
oglądających wideo w internecie będzie rósł, ale znacznie mniej
dynamiczne niż w ostatnich latach - twierdzi Rafał Jung.
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Eksperci twierdzą, ze na koniec 2013 roku liczba materiałów wideo zawarta
w serwisach uwzględnionych w raporcie, wzrośnie o około 40 procent.
Średnia prognoz wynosi ponad 161 tysięcy.
- Wspomniana w pytaniu liczba 115 tysięcy to jedynie wstępne przybliżenie
liczby legalnych materiałów wideo w sieci. Wypływa z badań obejmujących
wyłącznie wydawców, którzy uczestniczyli w akcji "Oglądaj legalnie". Nie
uwzględnia materiałów ze stron TVN czy TVP. Nie uwzględnia także treści
wideo dostępnych w aplikacjach Smart TV, oglądanych przez odtwarzacze
blue ray, dvd, konsole do gier, itp. Można więc powiedzieć, że nie znamy
realnej liczby legalnych materiałów wideo - wyjaśnia Radek Gołąb. - Jeśli
przyjąć tylko tak ograniczoną bazę do estymacji, można ocenić, że
przybędzie 30-40 procent nowych wideo, a ich liczba wyniesie w 2013 roku
ponad 160 tys. Jednak nie jest to kompletny szacunek.
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Liczba polskich internautów regularnie oglądających wideo online na koniec 2013*
Michał Buszko
media manager, Mediacom

200 000

Tomasz Kurzątkowski
director of business development & partner, MillionYou

180 000

Judyta Pogorzelska
public relations manager, Insys

170 000

Radek Gołąb,
interactive senior account executive, Atmedia

160 000

Sergiusz Zembrzuski
managing director, Red8 Digital

150 000

Anna Dymkowska
strategy planner, OS3 Multimedia

140 000 - 150 000

Rafał Jung
project manager wideo, Goldbach Audience

120 000 - 130 000

Średnia prognoz

161 428

(*) - Eksperci odnoszą się do danych z raportu IAB „Co oglądasz w internecie?” z maja 2012. Wynika z nich, że
w tamtej chwili w polskiej sieci było ponad 115 tysięcy filmów i materiałów telewizyjnych dostępnych legalnie.
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- Na pewno liczba tych materiałów będzie wzrastać. Biorąc jednak pod
uwagę, że do statystyki tej nie są wliczane treści o charakterze UGC (User
Generated Content) to nie może być mowy o hiperwzroście. Możliwe, że
do końca roku takich materiałów będzie okokło 120 - 130 tysięcy
- twierdzi Rafał Jung.
- Serwisy, które wzięły udział w ostatnim "Oglądaj legalne" pod koniec
2013 mogą mieć nawet i 200 tysięcy legalnych materiałów wideo.
Zdecydowanie więcej - uważa natomiast Michał Buszko. - Z miesiąca na
miesiąc rośnie popyt na reklamę wideo przy kończącym się inventory
(zaczynają się problemy z realizacją zamówień). W związku z tym
dostawcy Wideo starają się maksymalnie zwiększać liczbę swoich
materiałów, w celu maksymalizacji przychodu. Potwierdzeniem tego są
ostatnie globalne działania YouTube (m.in. budowa studiów filmowych,
wsparcie finansowe dla najlepszych kanałów tematycznych), który coraz
mocniej inwestuje w kontent legalny.
Jednak eksperci są zgodni, że ogólna liczba legalnych materiałów wideo
w Polskiej sieci rozłoży na łopatki rok 2012. - Wzrost liczby legalnych
plików będzie ściśle związany ze regularnym wzrostem popularności
formatu wideo na żądanie. Powstaną kolejne portale VOD, aplikacje
z wideo na urządzenia mobilne i Smart TV i to nakręci spiralę sukcesu.
Spadek sprzedaży płyt DVD (w formie dodatku do prasy) również zadziała
na korzyść i podbije statystyki. Wpływ na ekspansję legalnego wideo
w internetowym obiegu będzie miała zmiana podejścia i sposobu
oglądania telewizji - coraz więcej osób jest znudzonych sztywną,
telewizyjną ramówka i chce samodzielnie podejmować decyzję, co, kiedy
i na jakim urządzeniu ogląda - uważa Judyta Pogorzelska.
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- Obserwując wzrost zainteresowania materiałami wideo, zarówno po stronie
twórców jak i odbiorców jak również wzrost świadomości legalności
utworów, można założyć wzrost o 50-60% - Tomadz Kurzątkowski.
Wzrost liczby legalnych materiałów wideo niesie ze sobą wiele korzyści.
- Im więcej ich będzie, tym będą łatwiej dostępne, a więc i tańsze, gdyż
wydawcom i dystrybutorom będzie zależało na widzach. Tych samych
widzach, na których również będzie zależało reklamodawcom. Zamiast więc
odwoływać się do dość trudno uchwytnego „poczucia uczciwości” trzeba
zaoferować atrakcyjną cenę (lub nawet jej brak) powiązaną z wygodą
użytkowania. To jedyna droga ku legalności, zakazy czy ostrzeżenia nic tu nie
zmienią - twierdzi Sergiusz Zembrzuski, managing director agencji Red8
Digital.
Jednak inną kwestią jest odpowiedź na pytanie, które materiały będą
szybciej rosnąć, te legalne czy nielegalne. - Więcej będzie obu tych typów.
To naturalna konsekwencja ery obrazka, wielu ekranów, odpowiedź na
potrzebę dostępu do materiałów "tu i teraz". Choć zakładam, że dynamika
wzrostu tych nielegalnych (m.in. ze względu na przeróbki materiałów
wiralowych, wzrastającą liczbę serwisów wideo udostępniających nielegalnie
filmy itp.) będzie wyższa niż ta materiałów legalnych - kwituje Anna
Dymkowska.

Raporty interaktywnie.com - Polski internet 2012 i prognoza na 2013

54

TYLKO 250 MILIONÓW
ZŁOTYCH WIĘCEJ NA
REKLAMĘ ONLINE
W 2013 ROKU
Wydatki na reklamę w internecie w Polsce w tym roku wzrosną
o ponad 14 procent i wyniosą niewiele ponad 2,3 miliarda złotych, wynika
ze średniej prognoz ekspertów z krajowych domów mediowych i agencji
interaktywnych przepytanych przez Interaktywnie.com. W porównaniu ze
wzrostem w latach ubiegłych, to raczej marny wynik. Z drugiej jednak
strony, kiedy budżety na reklamę topnieją w oczach, a nad polską
gospodarką krąży widmo technicznej recesji w pierwszych dwóch
kwartałach tego roku, reklama online pochłania coraz większą część tortu.

5
Dynamiczny kiedyś rynek reklamy online dziś
jest cieniem własnego siebie. Co prawda
szacunki wskazują, że wydatki w 2013 urosną
szybciej, niż miało to miejsce w ubiegłym roku,
jednak na tle minionych pięciu lat,
14-procentowy wzrost to nie jest imponujący
wynik. Od 2007 do 2011 roku budżety na ten
cel rosły średnio w tempie ponad 28 procent
rocznie.

Maciej Rynkiewicz

redaktor Interaktywnie.com

mr@interaktywnie.com
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Na tle całego rynku reklamy, promocja online
wygląda jednak zupełnie nieźle, biorąc pod
uwagę fakt, że całkowite wydatki reklamowe
w Polsce mają spadać w podobnym tempie, co
w 2012 roku, czyli o około pięć procent, jak
wynika z prognozy domu mediowego Starlink.
Wartość rynku reklamy netto w minionym roku
zamknęła się na poziomie 7,1 miliarda złotych.

Wydatki na reklamę internetową w Polsce
2007

0,75 mld zł

-

2008

,22 mld zł

+ 64 proc.

2009

1,37 mld zł

+ 13 proc.

2010

1,58 mld zł

+ 15 proc.

2011

1,95 mld zł

+ 22 proc.

2012*

2,05 mld zł

+ 5 proc.

2013*

2,3 mld zł

+ 12 proc.

źródło: OFBOR, PTBRiO, rok 2012 - prognoza

- Na taki rezultat wskazują dwa rodzaje
czynników. Z jednej strony obserwujemy
mniejszy popyt na reklamę będący wynikiem
niepewnej sytuacji ekonomicznej wiodących
sektorów (FMCG, telekomunikacja). Z drugiej
strony obserwujemy zmiany na rynku mediów.
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W wyniku cyfryzacji sukcesywnie spada oglądalność stacji ogólnopolskich,
a tym samym kurczy się ich podaż czasu antenowego, zyskują natomiast
mniejsze, tańsze stacje ogólnopolskie i kanały tematyczne. Tym samym na
rynku zwiększa się podaż tańszych GRP, co przełoży się na obniżenie
wartości kampanii – czytamy w uzasadnieniu Lidii Kacprzyckiej, dyrektor
zarządzającej Starlinka.
Spadające wydatki na reklamę to pochodna fatalnych prognoz dla polskiej
gospodarki. Według głównych ekonomistów bankowych, ankietowanych
przez Money.pl, w 2013 roku sytuacja rodzimej gospodarki raczej się nie
poprawi. Wręcz przeciwnie: w pierwszych miesiącach roku część analityków
nie wyklucza nawet spadku PKB w ujęciu rocznym. Gdyby do tego doszło,
byłaby to pierwsza taka sytuacja od 1992 roku.
- Przy ogólnym spadku wydatków reklamowych rok do roku, medium które
odnotuje wzrost w roku 2013 będzie internet. Czasy spektakularnych
wzrostów sięgających kilkudziesięciu czy choćby kilkunastu procent mamy
już za sobą ale w bieżącym roku przyrost rzędu od trzech do sześciu
powinien być udziałem reklamy internetowej – twierdzi Tomasz Pudlis,
prezes zarządu Business Ad Network.
- Spowolnienie gospodarcze, spadek dynamiki PKB, a co za tym idzie,
malejące wydatki na reklamę, powodują, że marketerzy coraz uważniej
oglądają każdą złotówkę i starają się wybierać takie kanały, gdzie efekty
można stosunkowo prosto mierzyć. Dlatego reklama online rośnie, pomimo
spadków innych kategorii mediów - uważa Bartłomiej Pawluk, prezes
Zjednoczenie.com.
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Wydatki na reklamę online w 2013 roku

Krzysztof Kościukiewicz
współzałożyciel i dyrektor zarządzający DWG Design

2,9 mld zł

Judyta Pogorzelska
public relation manager Insys

2,5 mld zł

Piotr Wójcicki
business development manager agencji Buzz Media

2,4 mld zł

Jarosław Bułka
managing director w ClickQuickNow

2,3 mld zł

Michał Ryszkiewicz
dyrektor zarządzający Kamikaze

2,3 mld zł

Bartłomiej Pawluk
prezes zjednoczenie.com

2,2 mld zł

Agnieszka Lizoń
head of digital development domu mediowego
PanMedia Western

2,2 mld zł
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Michała Ryszkiewicza, perspektywa ponad 30 procent udziału staje się w tym
roku bardzo realna, co zbliża Polskę do najbardziej dojrzałych rynków.
Tomasz Tołłoczko
head of strategy Lemon Sky

2,2 mld zł

Tomasz Pudlis
prezes zarządu Business Ad Network

2,1 - 2,2 mld zł

Robert Sosnowski
dyrektor zarządzający agencji Biuro Podróży Reklamy

2,1 - 2,2 mld zł

To jednak jedna z najbardziej optymistycznych prognoz. Udział online
w całkowitych wydatkach na reklamę, zdaniem ekspertów przepytanych
przez Interaktywnie.com, w 2013 roku wyniesie niecałe 24 procent. Innymi
słowy, z każdego tysiąca złotych przeznaczonego na reklamę w Polsce,
niecałe 240 złotych trafi do budżetu przeznaczonego na kampanie online.
Realizacja tego scenariusza oznaczałaby, że udział rynku online w całym
torcie reklamy urośnie o ponad 27 procent.
Udział reklamy online w rynku reklamy w 2013 roku

Średnia prognoz

2,3 mld zł

- Wszystko wskazuje, że w 2013 od polskiej gospodarki nie możemy
oczekiwać cudów. Eksperci wieszczą dalsze obcinanie budżetów
marketingowych. W mojej ocenie utrzyma się trend i doświadczymy dalszej
korekty tortu reklamowego, na poziomie trzech, czterech procent ale nie
nazywałbym tego obcinaniem. To bardzo pozytywna dla całej gospodarki
racjonalizacja i optymalizacja wydatków. Jestem przekonany, że można
osiągnąć lepsze efekty wydając na reklamę mniej, bardziej precyzyjnie, czy
po prostu rozsądniej– mówi Michał Ryszkiewicz, dyrektor zarządzający
agencji interaktywnej Kamikaze.
Ekspert dodaje, że rynek online będzie nominalnie rósł w takim samym
tempie jak w ubiegłych latach, ale szybciej zwiększy udział w rynku. Zdaniem
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Judyta Pogorzelska
public relation manager Insys

35 proc.

Michał Ryszkiewicz
dyrektor zarządzający Kamikaze

30 proc.

Krzysztof Kościukiewicz
współzałożyciel i dyrektor zarządzający DWG Design

28 proc.

Tomasz Pudlis
prezes zarządu Business Ad Network

22 proc.
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Piotr Wójcicki
business development manager agencji Buzz Media

Jarosław Bułka
managing director w ClickQuickNow

21 - 23 proc.

20 - 22 proc.

Robert Sosnowski
dyrektor zarządzający agencji Biuro Podróży Reklamy

20 proc.

Bartłomiej Pawluk
prezes zjednoczenie.com

20 proc.

Agnieszka Lizoń
head of digital development domu mediowego
PanMedia Western

20 proc.

Tomasz Tołłoczko
head of strategy Lemon Sky

Średnia prognoz

- TV w dalszym ciągu pozostaje głównym beneficjentem ale Internet
umacnia swoją drugą pozycję w torcie reklamowym. Jego udział w roku
2013 może być większy niż 22 procent – dodaje Tomasz Pudlis.
- Wydatki na działania w sieci rosną, gdyż jest coraz więcej użytkowników,
którzy konsumują treści dostępne online. Pojawienie się szybkiego internetu,
nowa częstotliwość dla operatorów komórkowych, programy cyfryzacji dla
starszego pokolenia, nowi tańsi dostawcy usług. To wszystko sprawia, że
liczba użytkowników rośnie - mówi Piotr Wójcicki.
- Sieci handlowe zaczynają rezygnować z drukowania gazetek i zaczynają
tworzyć narzędzia na przykład aplikacje, które między innymi będą

19,5 - 20,4 proc.
23,9 proc.

- Przy coraz trudniejszej sytuacji na rynku reklamy telewizyjnej
- spowodowanej wojną cenową, odpływem widowni, rozproszeniem stacji,
koniecznością coraz większej ilości emisji dla zachowania ratingów, a co za
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tym idzie coraz większym kosztem marginalnym dodatkowego zasięgu
- coraz większy kawałek tych budżetów przenoszony będzie do internetu
- tłumaczy Bartosz Wysocki, dyrektor sprzedaży Grupy Gazeta.pl.

Udział klas mediów w rynku reklamowym w 2012 roku
telewizja

51,6 proc.

radio

7,7 proc.

outdoor

6,1 proc.

magazyny

8,1 proc.

kina

1,6 proc.

dzienniki

6,2 proc.

internet

18,6 proc.

źródło: Starlink
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podstawową formą komunikacji z klientem, w tym przekazywania informacji
reklamowo-marketingowych. Widzę również po swoich klientach, jak rośnie
ich świadomość na temat pozycjonowania, adwords czy reklam
kontektstowych na serwisach skupiających ich potencjalną grupę odbiorców
– dodaje Krzysztof Kościukiewicz, współzałożyciel i dyrektor zarządzający
DWG Design.
Reklama internetowa pozwala też w pełni kontrolować wydatki, daje wiele
narzędzi do monitoringu i oceny efektywności kampanii. - Trudniej i drożej
jest określić wyniki kampanii w przypadku tradycyjnych mediów. Uważam,
że internetowa reklama w dużej mierze przejmie budżet przeznaczany do tej
pory na reklamę w prasie – twierdzi Judyta Pogorzelska, public relations
manager z Insys.pl.
- Długofalowo cały rynek digital ma przed sobą dalsze wzrosty i w kolejnych
latach można spodziewać się dwucyfrowej dynamiki wzrostu stymulowanej
głównie przez marketing na smartfonach i tabletach - uważa Robert
Sosnowski, dyrektor zarządzający agencji Biuro Podróży Reklamy.

Na SEM może pójść nawet miliard złotych
Raport opublikowany przez IAB Polska wyraźnie wskazuje, że spośród
kanałów używanych do reklamy online, największy wzrost notuje marketing
w wyszukiwarkach (SEM) z 19-procentową dynamiką wzrostu w pierwszym
półroczu 2012 roku. Coraz mniej popularna robi się reklama display, która
prawdopodobnie w 2012 roku ustąpiła z pozycji lidera. Najgorzej wypadła
reklama e-mail, która to zanotowała spadek aż o 11 procent.
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Struktura wydatków na reklamę online
2010

2011

2012

display

44 proc.

41 proc.

37,7 proc.

SEM

30 proc.

33 proc.

37,3 proc.

ogłoszenia

17 proc.

17 proc.

18 proc.

7 proc.

7 proc.

6 proc.

e-mail

źródło: Interaktywnie.com na podstawie IAB, PwC
* - na koniec trzeciego kwartału 2012

Eksperci wskazują, że 2013 rok będzie tylko kontynuacją obecnych trendów.
- Zyska reklama w wyszukiwarkach, reklama wideo i rynek reklamy mobilnej
oraz niestandardowe podejście do reklamy display - uważa Bartosz Wysocki.
Realizacja tej prognozy w przypadku marketingu wyszukiwarkach
oznaczałaby, że wydatki na SEM w 2013 roku mogą zbliżyć się do
przełomowej kwoty miliarda złotych.
Skąd ten boom na SEM? - Działania związane z pozycjonowaniem
jednostkowo są tanie, bo wynoszą od kliku groszy do kilku złotych, stąd też
olbrzymia liczba marketerów kieruje w nie swoje budżety. Te działania też
opierają się o ideę inbound marketing- czyli pozwoleniu konsumentom na
odnalezieniu treści, które ich interesują, których szukają. Co też przekłada się
na wzrost konwersji klików w konkretne akcje na danym serwisie. W ujęciu
jednostkowym SEM i SEO jest tanie ale jeśli spojrzymy na skalę tego typu
działań, na wolumen wtedy zrozumiemy dlaczego stanowią aż tak olbrzymi
udział w rynku reklamy online – tłumaczy Piotr Wójcicki, business
development manager, agencja Buzz Media.
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- Spodziewam się, że wzrosty zanotuje też video w internecie. Z dużym
zaciekawieniem śledzę poczynania YouTube i plany pozyskania kolejnych, po
Szymonie Majewskim, znanych twarzy. Jeśli pójdą za tym dobre produkcje,
a z zapowiedzi uda się zrealizować tylko część, to i tak uwaga marketerów
zostanie skutecznie przyciągnięta. Mam wielką nadzieję zobaczyć kolejne
rewelacyjne produkcje reklamowe na YouTube – komentuje Michał
Ryszkiewicz.
- Na znaczeniu zyskują formy reklamy związane z coraz bardziej i coraz
szybciej rozwijającym się w Polsce rynkiem mobile oraz coraz szerszemu
dostępowi do internetu – dodaje Małgorzata Bednarek, dyrektor ds. strategii
w agencji interaktywnej Migomedia.

Rynek mobile stanie się reklamowym eldorado
Motorem napędowym dla reklamy online w tym roku będzie rynek mobile.
Wydatki na reklamę na smartfony w polskim internecie w 2013 roku wyniosą
prawie 30 milionów złotych, wynika z prognozy Interatywnie.com na
podstawie wypowiedzi ekspertów z branży. To prawie trzy razy więcej, niż
w ubiegłym roku.
- W Polsce ponad 5,5 mln osób korzysta z internetu w urządzeniach
mobilnych i liczba ta stale rośnie. Dynamika wzrostu wydatków na reklamę
mobile jest trzycyfrowa – komentuje Małgorzata Bednarek.
Eksperci w tej kwestii byli jednak bardzo podzieleni. Ich typowania wahały
się w przedziale od 10 do 60 milionów złotych. Najbardziej optymistyczną
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prognozę wydał Robert Sosnowski. - Trwa obecnie zażarta walka o pozycje
na rynku smartfonów i tabletów i w ogonku do przyszłego eldorado ustawiły
się już dziesiątki firm – tłumaczy.
Wydatki na reklamę mobile w polskim internecie w 2013 roku

Robert Sosnowski
dyrektor zarządzający agencji Biuro Podróży Reklamy

Jarosław Bułka
managing director w ClickQuickNow

60 mln zł
23,70 proc.
50 mln zł

Michał Ryszkiewicz
dyrektor zarządzający Kamikaze

30 - 40 mln zł

Tomasz Pudlis
prezes zarządu BAN

30 - 32 mln zł

Tomasz Tołłoczko
head of strategy Lemon Sky

Agnieszka Lizoń
head of digital development domu mediowego
PanMedia Western

30 mln zł

20 - 25 mln zł
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Bartłomiej Pawluk
prezes zjednoczenie.com

22 mln zł

Judyta Pogorzelska
public relation manager Insys

20 mln zł

Krzysztof Kościukiewicz
współzałożyciel i dyrektor zarządzający DWG Design

15 mln zł

Piotr Wójcicki
business development manager agencji Buzz Media

10 - 15 mln zł

Średnia prognoz

29,8 mln zł

W podobnym tonie wypowiada się Jarosław Bułka, managing director
w ClickQuickNow. - Brak jest na tym rynku pomiarowego standardu, więc
trudno szacować dokładnie jego wartość. Ale reklama mobilna zanotuje
w 2013 roku ponownie trzycyfrowy wzrost, o 200-300 procent w stosunku
do roku 2012. Mam również nadzieję, że zostanie wypracowany w końcu
ujednolicony standard mierzenia skuteczności reklamy mobilnej, co
znacząco wpłynie na rozwój tej formy reklamy w ogóle.
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- Zaczynamy z uwagą przyglądać się danym na temat liczby odsłon
non-PC. Miliard, dwa miliardy odsłon na urządzeniach mobilnych to póki
co trzy, cztery procent całości. Jednak w mojej ocenie ta liczba wystrzeli
w górę jeszcze szybciej od budżetów na reklamę mobilną. A pierwszym
beneficjentami będzie Google i agencje SEM – uważa Michał Ryszkiewicz.
- Do podniesienia wartości tego rynku może także przyczynić się aktywna
promocja operatorów komórkowych, wspierająca dystrybucję urządzeń
mobilnych – dodaje Bartosz Wysocki.

Których reklam będzie mniej?
Wydatki na reklamę online nie podzielą się na wszystkie branże po równo.
Zaciskanie pasa przez Polaków, obawy o utratę pracy i spadek pensji to
wszystko czynniki, przez które w 2013 roku ucierpią przede wszystkim
branże, które żyją ze sprzedaży droższych produktów.
- Gdy zaczynamy oszczędzać, to ograniczamy najpierw wydatki
niezwiązane z bezpośrednią konsumpcją – tłumaczy doktor Małgorzata
Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan. To
chociażby samochody, meble, sprzęt RTV-AGD. W tych segmentach
raczej na pewno będziemy w najbliższych miesiącach obserwować
spadki sprzedaży, a przez co mniejsze budżety na reklamę.
Jeżeli konsumenci będą wydawać mniej, to również niechętnie będą
zaciągać nowe kredyty i pożyczki. Nie ma wątpliwości, że negatywnie odbije
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się to na branży finansowej. Banki odczują więc w tym roku wyraźny
spadek marż i prowizji.
W drugiej połowie 2013 roku eksperci i ekonomiści przewidują jednak, że
polska gospodarka zacznie się odbijać od dna. Najbardziej optymistyczne
prognozy mówią, że zmiana PKB w trzecim i czwartym kwartale wyniesie
niemal dwa procent. Będzie to efekt zwiększania się popytu krajowego
oraz coraz lepszej kondycji naszego głównego partnera gospodarczego
– Niemiec. Wszystko więc wskazuje, że branża reklamowa – która jest
wyjątkowo podatna na wahania koniunktury – musi jeszcze przez chwilę
zacisnąć pasa. Potem ma być już tylko lepiej.
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Reklama w Internecie
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BRANŻA SEM
IDZIE W GÓRĘ
Wszystko wskazuje na to, że wydatki na marketing
w wyszukiwarkach w tym roku urosną jeszcze bardziej niż
w minionym. Jeśli nie okażą się większe od budżetów
przeznaczonych na reklamę typu display, co jest dość
prawdopodobne, to na pewno będą na bardzo zbliżonym do niej
poziomie. Z szacunków, jakie snują eksprci wynika też, że z dużym
prawdopodobieństwem pieniądze przeznaczone na SEM stanowić
będą ponad 40 proc. nakładów na reklamę online w Polsce.

6
Bartosz Wawryszuk
redaktor Interaktywnie.com

bw@interaktywnie.com
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Nie brakuje takich, którzy liczą, że mimo kryzysu
na koniec 2013 roku pula pieniędzy wydanych
przez marketerów na SEM osiągnie pułap
miliarda złotych. Przyczynić się do tego mogą
małe i średnie firmy, które dostrzegając
skuteczność działań w tym kanale coraz chętniej
po niego sięgają. Średnia kwota oszacowana na
podstawie ankiet przeprowadzonych wśród
reprezentantów firm zajmujących się
marketingiem w wyszukiwarkach jest jednak
nieco niższa i wynosi 920 mln zł. Biorąc pod
uwagę, że w poprzednich latach kwota ta była
niższa i według wyliczeń IAB oraz PwC wynosiła
odpowiednio: 643 mln zł w 2011 roku oraz około

760 mln zł w 2012 roku - prognoza wskazuje na
dalszy dynamiczny wzrost.
Niektórzy eksperci szacują, że w stosunku do
poprzedniego roku suma zainwestowana
w marketing w wyszukiwarkach wzrośnie
o 20 na nawet 25 proc. Nie brakuje jednak
i takich, którzy nie są aż takimi optymistami.
- Polski rynek, jest już dość nasycony, jeśli
chodzi o działania SEM. Sądzę, że wzrost na
poziomie 2-3 procent w stosunku do 2012
roku to maksymalny możliwy poziom - uważa
Radosław Kopczyński, search manager z MEC
Interaction.
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Wydatki na reklamę SEM w 2013

Michał Wiercimiok
Top Position

1000 mln zł

Mateusz Zyguła
Widzialni.pl

900 mln zł

Wojciech Skąpski
Money.pl

960 mln zł

Jerzy Grześkowiak
Noril

800-900 mln zł

Michał Ryszkiewicz
Kamikaze

950 mln zł

Zbigniew Nowicki
Bluerank

800 mln zł

Kornel Dulęba
Semahead

950 mln zł

Marcin Pawłowski
Clearsense

950 mln zł

Piotr Dębowski
AdSEO

920 mln zł

Radosław Kopczyński
MEC Interaction

920 mln zł
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Średnia prognoz

920 mln zł

SEM liderem reklamy online
Popularny jest także pogląd, że w 2013 roku marketing w wyszukiwarkach
stanie się największą częścią w wydatkach na działania promocyjne firm
w internecie. Bo skoro ubiegły rok był pod tym względem przełomowy
i wydatki na taką reklamę zrównały się z displayem, to nie dziwi, że wielu
reprezentantów branży jest przekonanych, iż ten segment stanie się nowym
liderem. Taki rozwój wypadków na polskim rynku byłby konsekwencja
tendencji, która wyraźnie rysuje się już od czterech lat i która potwierdzają
badania IAB oraz PwC. Przez ten czas budżety na działania display’owe
systematycznie tracą na rzecz SEM.
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- W związku z realnym spadkiem wydatków na reklamę w mediach
klasycznych, takich jak telewizja, radio oraz prasa, a także prawie
10-procentowym wzrostem nakładów na reklamę w internecie, można
prognozować, że w 2013 roku osiągniemy wzrost wydatków na SEM do
poziomu 35-40 procent budżetów przeznaczanych na reklamę online
- stwierdza Jerzy Grześkowiak, dyrektor sprzedaży w Noril.
Udział wydatków na SEM w nakładach na reklamę online w Polsce w 2013

Michał Wiercimiok
Top Position

40 proc.

Piotr Dębowski
AdSEO

40 proc.

Kornel Dulęba
Semahead

45 proc.

Mateusz Zyguła
Widzialni.pl

40 proc.

Zbigniew Nowicki
Bluerank

45 proc.

Wojciech Skąpski
Money.pl

39 proc.

Michał Ryszkiewicz
Kamikaze

43 proc.

Jerzy Grześkowiak
Noril

Marcin Pawłowski
Clearsense

42 proc.

Radosław Kopczyński
MEC Interaction
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40 proc.

Średnia prognoz

35-40 proc.
41,2 proc.

Zbigniew Nowicki, managing director w Bluerank dodaje, że wydatki na SEM
ciągle rosną, gdyż wciąż jest to względnie niedroga i przede wszystkim
skuteczna forma promocji. Z kolei Michał Ryszkiewicz, prezes zarządu
Kamikaze, przyznaje, że chciałby, aby przełom trwał dalej i wywindował
udział SEM w rynku powyżej 50 proc. - Jestem jednak sceptyczny i uważam,
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że nie doczekamy tego w tym roku. Taki poziom charakteryzuje najbardziej
rozwinięte rynki i mam przekonanie, że doczekamy się takiego układu sił, ale
dopiero w perspektywie 2-3 lat - zastrzega Ryszkiewicz.

Mobilni szukają coraz więcej
Tendencja wzrostowa opisuje także mobilnych internautów, którzy coraz
śmielej korzystają z wyszukiwarek. Dane publikowane w Polsce wskazują, że
w 2011 roku urządzenia mobilne wygenerowały około 2 procent wszystkich
wyszukiwań.
- Badania prowadzone na własne potrzeby przy pomocy narzędzia do
tworzeniu listy słów kluczowych Google Adwords dają aktualnie wynik na
poziomie 8-10 procent zapytań. Prognozy Gemiusa dotyczące ruchu
generowanego przez urządzenia mobilne potwierdzają powyższe szacunki.
Użytkownicy smartfonów i tabletów odpowiadają już za kilkanaście procent
z ponad 50 miliardów odsłon miesięcznie, a roczne wzrosty to liczby
trzycyfrowe - twierdzi Michał Ryszkiewicz.
Potwierdza to Jerzy Grześkowiak, który przytacza dane o zapytaniach
kierowanych do Google. - W 2012 roku aż 8 procent ze wszystkich stanowiły
zapytania skierowane do wyszukiwarki zadane za pomocą urządzeń
mobilnych - mówi.
Jeśli dodamy do tego rosnącą tendencję zakupu smartfonów, która
w 2012 r. wynosiła 41 proc. w puli wszystkich sprzedanych telefonów
(aż o 12 proc. więcej w porównaniu z 2011 r.), można spodziewać się, że rok
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2013 będzie mobilną rewolucją, której konsekwencją będzie dwucyfrowy
wzrost wyszukań.
- Rynek mobile ma szansę na wzrost rzędu nawet 35 proc. względem
zeszłego roku. Za sprawą gwałtownego rozwoju rynku smartfonów
i tabletów, mobile search jeszcze bardziej zaznaczy swoją obecność na
rynku reklamy w wyszukiwarkach - uważa Wojciech Skąpski, specjalista
SEO Money.pl.
Potwierdza to także średnia wyciągnięta na podstawie ankiet
przeprowadzonych wśród przedstawicieli branży, która wynosi ponad
18 procent.
Odsetek wyszukań przez mobile w Polsce w 2013

Wojciech Skąpski
Money.pl

35 proc.

Michał Wiercimiok
Top Position

30 proc.

Mateusz Zyguła
Widzialni.pl

25 proc.
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Marcin Pawłowski
Clearsense

od 17 do 20 proc.

Jerzy Grześkowiak
Noril

od 15 do 20 proc.

Radosław Kopczyński
MEC Interaction

od 5 do 25 proc.

Zbigniew Nowicki
Bluerank

od 5 do 18 proc.

- Spoglądając na dynamiczny przyrost zapytań z urządzeń mobilnych na
zachodzie Europy, szczególnie w branżach hotelarskiej, taxi oraz
gastronomicznej - szacujemy, że na rynku polskim, ze względu na rosnącą
sprzedaż tabletów, zwyżka może wynieść ponad 10 punktów procentowych
i stanowić nawet 25 procent ogółu zapytań miesięcznych do wyszukiwarek
na koniec 2013 roku - szacuje Mateusz Zyguła, CEO & key account manager
z Widzialni.pl.
Patrząc z perspektywy globalnej, liczba wyszukiwań za pomocą urządzeń
mobilnych w perspektywie 2-3 lat przewyższy tę z komputerów
stacjonarnych oraz laptopów (Badania Morgan Stanley, Bernstein). - Intuicja
podpowiada mi, że w Polsce potrwa to 3-4 lata, a w tym czasie przeciętny
użytkownik przestanie zupełnie rozróżniać jedne od drugich - dodaje prezes
Kamikaze.

Google nadal się zmienia
Michał Ryszkiewicz
Kamikaze

10 proc.

Piotr Dębowski
AdSEO

10 proc.

Kornel Dulęba
Semahead

Średnia prognoz
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10 proc.
18,3 proc.

Marketing w wyszukiwarkach jest obecnie najbardziej efektywną formą
reklamy internetowej. To właśnie w Google użytkownik szuka szczegółowych
informacji o produktach i usługach, opinii i rekomendacji, porównuje ceny,
oferty i na tej podstawie podejmuje konkretne decyzje m.in. o zakupie.
- Bariera wejścia w działania SEM jest dość niska, istotna jest tak naprawdę
wiedza, którą trzeba mieć lub zakupić na rynku, aby dobrze zainwestować
czas i środki. Działania SEM są oprócz tego bardzo uniwersalne - przekonuje
Kornel Dulęba, dyrektor Semahead - agencji SEM Grupy Interia.pl i zaznacza,
że to skuteczny kanał obecności marketingowej w sieci zarówno dla małych
jak i dużych firm, praktycznie niezależnie od branży.
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W tym roku branża obecnie koncentruje się na zmianach w modelu
kupowania reklamy. Google również skupia się na zaoferowaniu klientowi
pełnego spektrum usług - od giełdy i możliwości zakupu reklamy w każdym
kanale, formacie i placemencie, przez wyszukiwarki (jeden system do obsługi
wszystkich wyszukiwarek na całym świecie), mobile, wideo, pełną
profesjonalną analitykę wszystkich kanałów reklamowych i na
dynamicznym tworzeniu reklamy kończąc. - Dodatkowo, warto zwrócić
uwagę na to, że Google będzie kontynuować politykę dbania o jakość
i usuwania z indeksu stron naruszających wytyczne. Cieszę się, że coraz
więcej firm dostrzega, że działania SEM powinny być prowadzone
w sposób etyczny i profesjonalny. To właśnie ta świadomość często
wpływa na wybór zaufanego partnera - podkreśla Kornel Dulęba.
Rok 2013 wymusi na reklamodawcach jeszcze bardziej precyzyjne
targetowanie reklam, bo w ten sposób osiągać mogą wyższe stopy zwrotu
prowadzonych przez siebie kampanii.
- Na ten trend odpowiada też Google dokonując daleko idących zmian
w interfejsie AdWords. Wprowadzenie modyfikatorów lokalizacji, urządzenia
i czasu ułatwi precyzyjne zdefiniowanie właściwego momentu emisji
reklamy i dopasowanie jej jeszcze lepiej do zgłaszanej przez klienta potrzeby
- wyjaśnia Marcin Pawłowski, head of marketing w Clearsense.
To wszystko sprawi, że nadchodzące miesiące mogą być przełomowe pod
względem oferowanych usług SEO i SEM w Polsce. Ogromne zmiany
zachodzące w wyszukiwarce Google wymuszają skok jakościowy oraz
zastosowanie innych niż dotychczas technik pozycjonowania.
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- Najbliższa przyszłość SEO będzie zmierzać do pozyskiwanych
atrakcyjnych linków nie tylko pod kątem uzyskania lepszych wyników
w wyszukiwarkach, ale również pozyskiwania wartościowego ruchu.
Istotne stają się również działania związane z budową pozytywnego
wizerunku marki w sieci - tłumaczy Piotr Dębowski, SEO&SEM director
w Adseo z Grupy Adweb.
- Jeśli chodzi o kampanie PPC zauważyliśmy, że Google rozpoczął testy
wielu nowych narzędzi, które mogą być skutecznie wykorzystywane
(m.in. zaawansowany remarketing również w wyszukiwarce, albo nowe
metody kierowania behawioralnego). Ponadto, sukces czeka
prawdopodobnie te firmy, które dostosują swoją kampanie reklamowe
do lokalnych wyszukiwań na urządzeniach mobilnych - prognozuje
Zbigniew Nowicki.
Z kolei na rozwój branży SEM w Polsce mocny wpływ będą miały nowe
funkcjonalności oraz usługi uruchomione przez Google, takie jak
rozszerzone kampanie albo Google Merchant Center. To drugie będzie
miało szczególne znaczenie dla branży e-commerce, zwłaszcza, gdyby
towarzyszyło mu pojawienie się Google Shopping.
- Bardzo duży wpływ na rynek marketingu w wyszukiwarkach ma
kondycja branży e-commerce, a ta według wszelkich prognoz będzie
przez najbliższe lata rosnąć dużo szybciej niż polska gospodarka.
Wzrosty sprzedaży online przekładają się na stabilizację na rynku
usług SEM i tworzą znakomite perspektywy - ocenia Michał Ryszkiewicz.
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SEO zdrożeje?

Jaki będzie rok 2013?

Część specjalistów przewiduje, że częste zmiany algorytmu Google wpłyną
w tym roku na podwyższenie stawek za usługi SEO.

- Jeśli chodzi o SEO, obecnie obserwujemy prawie trzykrotny wzrost liczby
zapytań, a co za tym idzie wizyt generowanych przez użytkowników
korzystających z urządzeń przenośnych, w stosunku do poprzedniego roku
(dane z Google Analytics). Ilość wyszukiwania mobilnego zależy silnie od
kontekstu: potrzeby, czasu, miejsca. Już teraz w szczególnych przypadkach
mamy udział zapytań kilkunastoprocentowy. Na początku 2013 roku udział
użytkowników mobilnych wynosił od 3 do nawet 10 proc. wszystkich
użytkowników odwiedzających serwis. Rok temu były to wartości rzędu
1 - 4 proc - wylicza Zbigniew Nowicki z Bluerank. - Możemy przypuszczać,
że trend ten będzie się utrzymywał i na początku kolejnego roku udział
ruchu mobilnego osiągnie wartości od 5 do 18 proc. wizyt. Wartości te
zależą oczywiście od branży.

- Szczególnie w przypadku dużych brandów, kwestia bezpieczeństwa
pozycjonowania będzie kluczowa. Wzrost świadomości klientów, którzy SEO
będą traktowali jako długofalową inwestycję wpłynie na sposób rozliczeń. To
nie pozycja w wyszukiwarce, lecz ilość generowanego za pomocą niej ruchu
będzie nareszcie najważniejsza! - podkreśla Mateusz Zyguła.
Droższe SEO, przełoży się z kolei na wyższe koszty prowadzenia kampanii
PPC. - Klienci korzystający z tej formy marketingu, którzy stracili na zmianach,
będą skłonni przeznaczyć większe budżety na linki sponsorowane - dodaje
Michał Wiercimok, właściciel Top Position.
- Update'y Google'a w 2012 roku mocno wpływały na wyniki organiczne.
Zyskuje dobry kontent, który wymaga większych budżetów. Na efekty
potrzeba więcej czasu. To musi się odbić na cenach, modelach rozliczeń
i decyzjach klientów. Ceny za pozycjonowanie powinny rosnąć.
Zastanawiam się też jak wytrzyma te próby wciąż najpopularniejszy
w Polsce model rozliczania tylko za efekty. Dojrzałe rynki pokazują, że
model mieszany jest akceptowalny dla klientów, ale przy dużej konkurencji
oceniam, że tym roku znaczących zmian w modelach rozliczeń nie będzie
- komentuje Michał Ryszkiewicz.
Prezes Kamikaze zastanawia się te z nad tym, jak szybko branża SEM
zdyskontuje wzrosty rynku mobilnego. W tym segmencie drzemie
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- SEM osiągnie niecały miliard złotych w 2013 roku. To dużo, ale taki podział
budżetów nie dziwi w kontekście poszukiwania przez reklamodawców
kanałów komunikacji, które przynoszą bezpośredni zwrot - przewiduje
Marcin Pawłowski z Clearsense. - Marketerzy są coraz bardziej dojrzali
i wyedukowani w obszarze reklamy online, dokonują głębszych analiz i to
powoduje właśnie przenoszenie budżetów reklamowych do form
efektywnościowych.
- Rok 2013 przyniesie wiele przeobrażeń w branży usług SEO i SEM - uważa
Jerzy Grześkowiak z Noril. - Kluczowym elementem dla rozwoju marketingu
w wyszukiwarkach będzie zmiana strategii kampanii SEO dla dużych
i małych przedsiębiorstw. Największy nacisk należy kłaść na łączenie różnych
aktywności z obszaru SEM. Realizacja założeń zintegrowanego marketingu
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internetowego będzie wymagać tworzenia ofert wiązanych, w ramach
których działania z zakresu SEO, SEM, mailingu oraz social media będą się
wzajemnie przeplatać i uzupełniać. Istotną rolę będzie odgrywać szerzenie
wiedzy na temat korzyści, które wiążą się z promowaniem za pośrednictwem
mediów społecznościowych produktów, marek albo wydarzeń. W myśl tego
założenia należy prowadzić edukację w zakresie obsługi klientów za pomocą
social media.
- Ten rok będzie przełomowy również w sposobie wyszukiwania, ze względu
na rosnącą dostępność internetu mobilnego oraz urządzeń przenośnych. Już
nie wyszukujemy informacji tylko w swoich miejscach pracy, uczelniach lub
domach, lecz wszędzie tam, gdzie tego potrzebujemy - podkreśla Michał
Wiercimok, właściciel Top Position. - Dzięki temu stale rośnie liczba zapytań
kierownych do wyszukiwarki, tym samym możemy oczekiwać zwiększonej
efektywność działań SEO i SEM.
- W latach 2013-14 na znaczeniu zyska tworzenie wartościowej treści
wspomaganej przez coraz bardziej zdywersyfikowane źródła pozyskiwania
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ruchu. Inbound marketing, będzie pojęciem coraz częściej padającym z ust
marketerów - uważa Mateusz Zyguła z Widzialni.pl. - SEO jest jego ważnym,
aczkolwiek nie jedynym elementem, zapewniającym największe źródło
pozyskiwania ruchu.
- Na rynku SEM w 2013 największe zmiany będą widoczne w sposobie
wyszukiwania i korzystania z wyszukiwarki, coraz bardziej dynamicznie będą
rosły zapytania z urządzeń mobilnych. W konsekwencji zmiany pojawiają się
również w samym panelu Adwords - ocenia Radosław Kopczyński z MEC
Interaction. - Nowe, rozszerzone kampanie zwiększą możliwości
optymalizacji, na poziomie lokalizacji czasu i urządzenia. Zmiany te mogą
również spowodować podwyższenie obecnych stawek CPC mobile, ze
względu na integrację mobile i desktop w jednej kampanii Adwords.
Z jednej strony więc, będziemy dysponować większymi możliwościami
dostosowania komunikacji do użytkownika, z drugiej - może się to wiązać
z wyższym kosztem dotarcia. Rozwinie się też remarketing w
wyszukiwarkach, który umożliwia kierowanie reklamy do użytkowników,
którzy wykonali konkretne działanie na stronie docelowej.
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TO BĘDZIE KOLEJNY,
REKORDOWY ROK
DLA E-COMMERCE
Jeszcze pięć lat temu mieliśmy zaledwie 4,2 tysiące sklepów
internetowych. Teraz eksperci szacują, że do końca roku powinno
być ich około 14 700. Skąd takie prognozy? To proste, według
ekspertów, każdego dnia powstaje kilka, do kilkunastu nowych
e-sklepów. Ponadto przepytani przez nas specjaliści są niemal
zgodni, że Polacy wydadzą na zakupy w sieci ponad 25 miliardów
złotych w tym roku, a dzięki temu udział e-commerce w handlu
detalicznym zwiększy się z 3 do ponad 4 procent.

7
Pozytywne dane to w dużej części zasługa
dużych firm offline’owych, które pod koniec
zeszłego roku zaczęły ekspansję do sieci.
Przykładów jest wiele, od sklepów branży
RTV/AGD jak Media Markt, czy Neonet, po
przedstawicieli branży odzieżowej z Reserved
i Cropp na czele. Przez to również pozostali
giganci będą niemal zmuszeni dorównać
konkurencji, co spowoduje dalsze wzrosty
w e-commerce.

Robert Ocetkiewicz

redaktor prowadzący Interaktywnie.com

ro@interaktywnie.com
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Ponadto ten rok będzie należał także do stale
rozwijających się klubów zakupowych. - Pojawią
się kolejne serwisy i wzrośnie konkurencja w tym
niezagospodarowanym jeszcze obszarze
- potwierdza Andrzej Cudny, prezes zarządu
Cube Group S.A. Ale to nie jedyny argument,

który jasno daje do zrozumienia, że także w tym
roku w e-commerce będzie się sporo działo.
- Branża będzie się przygotowywać do wypełniania
warunków dyrektywy unijnej - 2011/83/UE oraz,
niestety, nadal borykać się z kryzysem, który akurat
branży jako takiej nie dotyka zbyt mocno i tak
pozostanie, ale w skali pojedynczego sklepu
- oczywiście w zależności od jego wielkości i pozycji
- może nieco utrudniać biznes. To spowoduje, że
będziemy obserwować długofalowy trend
w którym przedsiębiorcy zaczną mocno pracować
na wielu płaszczyznach nad jakością sklepów
– twierdzi Joanna Ruczyńska, menadżer sklepu
Mobile2.pl. - Najniższa cena, szczególnie przy
zakupach droższego asortymentu, już klientowi nie
wystarczy – dodaje Ruczyńska.
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Wydatki na e-commerce w Polsce w 2013 roku

Andrzej Cudny
prezes zarządu Cube Group

Jakub Szczepankowski
kierownik pionu e-commerce Money.pl

Jarosław Nowak
brand manager Mail-Media

Marcin Piwowarczyk
strategy director Bold Agency

29 mld zł

24-25 mld zł

26,5 mld zł

Marcin Stojak
country manager Timgu Ltd.

22 mld zł

26 mld zł

Tomasz Wesołowski
członek zarządu Unity Group

22 mld zł

25-26 mld zł

Małgorzata Bednarek
dyrektor ds. strategii Migomedia

25,4 mld zł

Anna Rak
country manager Trusted Shops

25 mld zł

Joanna Ruczyńska
menedżer Mobile2.pl

25 mld zł
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Kamil Bartczak
senior analyst Media Ambassador

Średnia prognoz

25 mld zł

- Ponadto, zwiększy się znaczenie e-mail marketingu, który daje doskonałe
możliwości do utrzymywania relacji z klientami, przez rozbudowę bazy
własnej oraz komunikację opartą na modelach sprzedażowych – prognozuje
Jarosław Nowak brand manager Mail-Media.
Oprócz tego Andrzej Cudny dopatruje się jeszcze jednego trendu, który
z kolei ożywi polski e-commerce. - W drugiej połowie 2013 roku na
znaczeniu zyskają urządzenia mobilne, a swój rozkwit będą miały w 2014.
W Europie Zachodniej to jeden z najdynamiczniejszych kanałów
e-commerce, który znacznie ułatwia korzystanie z ofert sklepów online
– podkreśla prezes zarządu Cube Group.
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Dodatkowo, największą kotwicą dla polskiego e-commerce wydają się być
cena i jakość usług pocztowych i kurierskich – to ten aspekt powstrzymał
serwis Amazon przed wejściem na nasz rynek. - Liberalizacja rynku
pocztowego, pojawienie się Paczkomatów, pozwalają żywić nadzieje na
pewną poprawę w tej kwestii. Niniejsza prognoza zakłada, iż nie doczekamy
się tu jednak rewolucji w tym roku, zaś Amazon.com nie wejdzie na nasz
rynek przed 2014 rokiem – twierdzi Kamil Bartczak, senior analyst z Media
Ambassador.
- Mniejsze znaczenie wydaje się mieć wejście na e-rynek znanych marek
odzieżowych, na przykład Zary. Dla grup Inditex, H&M oraz LPP głównym
polem konkurencji są fizyczne sklepy, mało prawdopodobne by któraś z nich
zdecydowała się na poważniejsze pod względem nakładów wejście w

e-commerce - dodaje Bartczak. Skąd taki wniosek? - Należy raczej uznać iż
ich e-sklepy pełnią raczej dla swoich marek rolę promocyjną, zwiększając
poczucie dostępności oraz poprawiając kontakt z klientem.

Udział e-commerce w handlu detalicznym
będzie jeszcze większy
Poprzez to, że Polacy wydają coraz więcej pieniędzy w sklepach
internetowych, e-commerce będzie zgarniać coraz więcej z tortu zwanego
handlem detalicznym. - W 2012 roku poziom ten, zmienił się na plus o 0,7
procent. W zeszłym roku obserwowaliśmy gwałtowne przenoszenie się
największych biznesów offline do online. Silnie przełożyło się to na segment
performance marketingu. Ze strony stabilnych e-biznesów w 2013 roku
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obroty będą rosły, nawet na poziomie 15-30 procent. Wzrost procentowy
udziału e-commerce w handlu detalicznym będzie uwarunkowany również
nową jakością obsługi klientów przez sklepy internetowe. Powoli, na rynek
polski, wkraczają praktyki wypracowane na rynkach rozwiniętych – tania,
dostawa, aż do wersji bezkosztowej dla konsumentów oraz ekspresowe
dostarczanie towarów. To realnie przełoży się na ich większe zainteresowanie
klientów e-ofertą – argumentuje Andrzej Cudny.

Marcin Piwowarczyk
strategy director Bold Agency

4,2-4,5 proc.

Kamil Bartczak
senior analyst Media Ambassador

4,2-4,5 proc.

Udział e-commerce w handlu detalicznym w Polsce w 2013 roku

Andrzej Cudny
prezes zarządu Cube Group

Jakub Szczepankowski
kierownik pionu e-commerce Money.pl

Joanna Ruczyńska
menedżer Mobile2.pl

4,8 proc.

4,5-4,8 proc.

4,5 proc.

Małgorzata Bednarek
dyrektor ds. strategii Bednarek

Anna Rak
country manager Trusted Shops

Jarosław Nowak
brand manager Mail-Media

Średnia prognoz
Tomasz Wesołowski
członek zarządu Unity Group

4,5 proc.

Marcin Stojak
country manager Timgu Ltd.

4,5 proc.
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4 proc.

3,8 proc.

3,5-4 proc.
4,3 proc.

Jednak nie wszyscy potrafią wykorzystać sprzyjające warunki rynkowe do
otwarcia sklepu w sieci. Zdarza się, że przedsiębiorcy po prostu nie znają
realiów i nie liczą się z kosztami inwestycji. - Zakładają, że wystarczy mieć
platformę wzorowaną na popularnych już e-biznesach, nie traktują wejścia
w świat e-commerce jako poważnej inwestycji, której w większości
przypadków nie da się zrealizować za kilkanaście tysięcy złotych. Nie
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rozumieją, że wydatki które należy ponieść na stworzenie sprawnie
funkcjonującego e-biznesu to kwoty oscylujące w granicach wydatków
związanych z otwarciem sklepu tradycyjnego – twierdzi Marcin Piwowarczyk,
strategy director z Bold Agency.
Dziś można stwierdzić, iż e-rynek będzie odnotowywał stały wzrost. Według
danych Eurostatu, w 2011 roku z sieci do zdobycia informacji o produktach
i usługach wykorzystało 44 procent Polaków wieku 16-74 lata. Wskaźnik ten
rośnie konsekwentnie o około 3 punktów procentowych rocznie. - Pozostawia
to jeszcze wielkie pole do wzrostu dzięki samej cyfryzacji społeczeństwa
- komentuje Kamil Bartczak, senior analyst z Media Ambassador.
- Następnym, w kolejności znaczenia czynnikiem, wpływającym na
przewidywany wzrost jest zjawisko zwiększaniu czasu dostępności do sieci,
bezpośrednio związane ze wzrostem popularności urządzeń mobilnych.
Co prawda, prognozy iż m-commerce stanie się zupełnie nowym kanałem
sprzedaży wydają się przesadzone. Sprzedaż na urządzeniach typu tablet
niewiele się różni od sprzedaży na konwencjonalnych komputerach
- smartfony zwiększają swoją popularność o wiele wolniej niż tablety.
Urządzenia mobilne zagospodarowały jednak "czas nudy", umożliwiając
dokonywanie zakupów podczas jazdy tramwajem, oczekiwania w kolejce,
etc. – dodaje Bartczak.

obserwujemy stopniowy wzrost, a według prognoz ta tendencja będzie się
utrzymywać. Szacujemy, że w 2013 roku obroty w branży wyniosą 25 mld zł.
Polacy nie tylko coraz chętniej robią zakupy w internecie, ale też wydają
więcej. W bieżącym roku udział w rynku detalicznym szacuje się na poziomie
3,8%. Wiele osób jest dość sceptycznych w przewidywaniach, że będzie rosła
liczba sklepów. My porównujemy Polskę do rynków zagranicznych. Na
przykład Francja przy 65 mln mieszkańców ma około 100 tys. sklepów.
Przewidujemy, że do końca roku w polskim internecie będzie istnieć około
18 tys. sklepów internetowych. Po pierwsze, stacjonarne sklepy rozpoczynają
działalność w Internecie, a na Polski rynek zaczynają wchodzić duże
zagraniczne e-sklepy.– optymistycznie patrzy na rynek Anna Rak, country
manager z Trusted Shops.
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Coraz więcej e-sklepów
Mimo tego że nie wszyscy zdają sobie sprawę z kosztami wejścia na rynek
e-commerce, to sklepów nadal będzie przybywać. Nasi eksperci twierdzą, że
do końca roku będzie ich około 14 700. - Na polskim rynku e-commerce
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Nieco odmiennego zdania jest z kolei Tomasz Wesołowski członek zarządu
Unity Group: - Krajobraz polskiego e-commerce robi się coraz ciekawszy.
Z jednej strony obserwujemy spadek dynamiki zakładania nowych e-sklepów
- szacuję, że na rynku będzie około 13 000 sklepów na koniec 2013 roku.
Z drugiej zaś, śledząc ostatnie wydarzenia na rynku e-commerce, widzimy
zdecydowanie profesjonalizację branży dostawców. W walce o e-klienta
przestają liczyć się małe i średnie sklepy, a na scenę wkraczają duzi gracze
– ocenia Wesołowski.

Kamil Bartczak
senior analyst Media Ambassador

13-13,3 tys.

Jakub Szczepankowski
kierownik pionu e-commerce Money.pl

13 tys.

Tomasz Wesołowski
członek zarządu Unity Group

13 tys.

Małgorzata Bednarek
dyrektor ds. strategii Migomedia

13 tys.

Liczba e-sklepów w 2013 roku

Jarosław Nowak
brand manager Mail-Media

Andrzej Cudny
prezes zarządu Cube Group

18-20 tys.

18 tys.
Marcin Stojak
country manager Timgu Ltd.

Anna Rak
country manager Trusted Shops

Marcin Piwowarczyk
strategy director Bold Agency

Joanna Ruczyńska
menedżer Mobile2.pl
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18 tys.

15 tys.

14 tys.

Średnia prognoz

11,5 – 12 tys.
14,7 tys.

Za prowadzeniem biznesu w sieci przemawia wiele argumentów z których z kolei
przedsiębiorcy zdają sobie sprawę. – Przede wszystkim otwarcie punktu
stacjonarnego wiąże się z koniecznością zatrudnienia minimum kilku osób oraz
wieloma innymi kwestiami organizacyjnymi. Sklepy internetowe obsługiwane są
zazwyczaj przez 1-2 osoby. Bariera wejścia nie jest więc aż tak wysoka jak
w przypadku działalności offline – podkreśla Andrzej Cudny.
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- Rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej i spadek cen dostępu do
Internetu będą sprzyjały wzrostowi e-commerce w Polsce, którego dynamika
jest jedną z najwyższych w Europie. Daleko nam jeszcze do poziomu Danii
czy Wielkiej Brytanii. Spodziewany udział e-commerce w handlu detalicznym
w Polsce przekroczy 4,5%. Zakładając nadal blisko dwucyfrowy wzrost branży,
szacuję zwiększenie liczby sklepów on-line do 11,5 - 12 tysięcy do końca roku
– prognozuje Marcin Stojak, country manager Timgu Ltd.
Ponadto ceny dostępu do sieci ustalone przez operatorów internetowych
będą systematycznie spadać, w wyniku presji napływającej z zachodu, to
spowoduje, że liczba realnych użytkowników, a zatem potencjalnych klientów
powoli wzrośnie. Oprócz tego jest jeszcze jeden trend przemawiający za
wzrostem liczby sklepów.

I jeszcze jedno, czyli trend odwrotny
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w Polsce zaczyna się krystalizować trend,
zgodnie z którym sklepy internetowe, o ugruntowanej pozycji oraz wieloletnim
doświadczeniu, otwierają również swoje placówki stacjonarne. - Decydują o tym
wysokie obrotny osiągane poprzez sprzedaż w internecie oraz chęć ugruntowania
zbudowanego wizerunku – argumentuje prezes zarządu Cube Group. Jak twierdzą
specjaliści, to świetny sposób na budowanie marki poza siecią.

- Z pewnością będziemy świadkami coraz większej ilości i wyższej jakości
usług kierowanych do użytkowników urządzeń mobilnych. Sklepy zaczną
mocniej uwzględniać kanał mobilny w swoich działaniach marketingowych
- przewiduję dynamiczny wzrost zainteresowania m-reklamą ze strony branży
e-commerce, z naciskiem na rozwiązania pozwalające na rozliczanie kampanii
za efekty sprzedażowe – twierdzi Joanna Ruczyńska.

Raporty interaktywnie.com - Polski internet 2012 i prognoza na 2013

81

Redaktorzy

Reklama

Tomasz Bonek
Prezes Zarządu i Redaktor Naczelny
+48 71 33 74 260
tb@interaktywnie.com

Maciej Rynkiewicz
Dziennikarz
+48 71 33 74 260
mr@interaktywnie.com

Robert Ocetkiewicz
Redaktor Prowadzący - Serwis Informacyjny
+48 661 878 881
ro@interaktywnie.com

Marta Smaga
Publicystka Działu Wydań Specjalnych
+48 71 33 74 287
ms@interaktywnie.com

Bartłomiej Dwornik
Redaktor Działu Wydań Specjalnych
+48 71 33 74 677
bd@interaktywnie.com

Bartosz Wawryszuk
Redaktor Działu Wydań Specjalnych
+48 71 73 42 540
bw@interaktywnie.com

Kaja Grzybowska
Redaktor
+48 71 734 25 39
kg@interaktywnie.com

Iwona Bodziony
Dyrektor sprzedaży
+48 661 878 882
reklama@interaktywnie.com

Kaja Kawulok
Specjalistą ds. sprzedaży
+48 697 395 858
reklama@interaktywnie.com

Paweł Wencel
Dyrektor zarządzający
+48 71 337 45 25
pw@interaktywnie.com

Raporty interaktywnie.com - Polski internet 2012 i prognoza na 2013

82

Interaktywnie.com jest częścią Grupy

Adres i siedziba redakcji

Interaktywnie.com Sp. z o.o.
Plac Grunwaldzki 23
50-365 Wrocław
redakcja@interaktywnie.com
NIP: 898-215-19-79
REGON: 020896541
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we
Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego KRS 0000322917

Interaktywnie.com to specjalistyczny magazyn dla wszystkich
pracujących w branży internetowej oraz tych, którzy się nią pasjonują.
Serwis zintegrował także społeczność, klika tysięcy osób, które
wymieniają się tu doświadczeniami, doradzają sobie, piszą blogi,
rozmawiają o najnowszych rozwiązaniach.
Interaktywnie.com istnieje od 2006 roku, na początku był branżowym blogiem. W ciągu trzech pierwszych lat
znacząco poszerzył się zarówno zakres tematyczny jaki i liczba autorów, którzy w nim publikują. Zostało to docenione
przez jury WebstarFestival i uhonorowane statuetką Webstara Akademii Internetu. Oprócz tego wortal jest laureatem
Grand Webstara 2008 dla strony roku.
Dziś Interaktywnie.com to nowoczesne internetowe medium tematyczne z codziennie nowymi newsami z rynku
polskiego i międzynarodowego, artykułami, wywiadami oraz omówieniami najciekawszych stron internetowych.
Jego redakcja przygotowuje też cykliczne, obszerne raporty branżowe, dystrybuowane do najlepszej grupy
odbiorców. Wśród nich są specjaliści zarejestrowani w Interaktywnie.com. Są to szczegółowe opracowania dotyczące
poszczególnych segmentów rynku internetowegoi zmian, które na nim zachodzą.
Raporty promowane są także każdorazowo tuż po publikacji w największym polskim portalu finansowym – Money.pl.
Od stycznia 2009 Interaktywnie.com jest bowiem częścią Grupy Kapitałowej Money.pl.

Kapitał zakładowy 6 000,00 zł
Więcej raportów: www.interaktywnie.com/biznes/raporty
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