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Przyszłość aplikacji to gesty i minimalizm
Już niebawem popularnych smartfonów na rynku ma być około 2 miliardy. To prawie
tyle, co ludności w dwóch najliczniejszych krajach świata. Co ciekawe, podobnie jak
Chiny i Indie zdominowały świat pod względem mieszkańców, tak na rynku aplikacji
mobilnych królują dwa systemy. Mowa oczywiście o Androidzie i iOS.
Oba mają bardzo mocną pozycję na światowym rynku, a co za tym idzie w tym roku
i prawdopodobnie w kolejnych latach, nikt nie będzie w stanie im zagrozić. Pozostaje
więc pytanie. W którą stronę pójdzie rozwój aplikacji na systemach od Apple i Google?
Eksperci są zgodni, że przede wszystkim twórcy postawią w tym roku na intuicyjną
obsługę za pomocą gestów. To nie tylko ułatwić ma sterowanie. Przede wszystkim
spowodowane jest tym, że aplikacje są coraz bardziej zaawansowane. Trzeba więc
w nich upchać sporo funkcji, które trudno zmieścić na kilkucalowym ekranie smartfona.
A ten, jak nie trudno zauważyć, rośnie równie szybko jak liczba ludności w Chinach.
Robert Ocetkiewicz,
Podziel się raportem:

redaktor prowadzący Interaktywnie.com
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Aduma Mobile Sp. z o.o.
Adres
ul. Duńska 9
54-427 Wrocław

Dane kontaktowe
info@adumamobile.com
www.adumamobile.com
+48 504 132 631

Opis działalności
Aduma Mobile to firma zajmująca się kreacją mobilną oraz tworzeniem rozwiązań opartych
o koncepcję rozszerzonej rzeczywistości. Spółka specjalizuje się we wdrażaniu dedykowanych
strategii i produktów mobilnych dla klientów z różnorodnych branż.
Klienci
KFC, Starbucks, Echo Investment, Galeria Echo, Galaxy Szczecin, Centralne Muzeum
Włókiennictwa w Łodzi, Wrocławski Park Technologiczny, Biblio Lublin, Muffiniarnia
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Future Mind Sp. z o.o.
Adres
ul. Okrzei 23
03-715 Warszawa

Dane kontaktowe
biuro@futuremind.com
www.futuremind.com
+48 22 219 59 69

Opis działalności
Future Mind tworzy aplikacje mobilne od 2009 roku i ma na koncie blisko 30 realizacji.
Pracujemy kompleksowo - od sprecyzowania pomysłu przez design i realizację po wsparcie
marketingowe i rozwój produktu. Lubimy to co robimy i znamy się na tym.
Zapraszamy do współpracy!
Klienci
Continental, Ernst & Young, TVP, Nestle, Baltona, Linie lotnicze SAS, Polska Presse, Wiedza
i Praktyka, G-Shock, Antyweb
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TM

GoldenSubmarine
Adres
ul. Głogowska 12
01-743 Warszawa
ul. Macieja Palacza 113
60-273 Poznań

We Like CAPS!
Dane kontaktowe
info@goldensubmarine.com
www.goldensubmarine.com
+48 61 664 72 30
+48 22 663 08 14

Opis działalności
Tworzymy strategie i kreacje, zajmujemy się komunikacją marek w mediach interaktywnych
wykorzystując wszystkie obszary 360interactive. Kompleksowo działamy w mobilności
budując autorskie aplikacje, serwisy i kampanie. Jesteśmy najbardziej utytułowaną
w mobilności agencją w 2012 roku. Sprawdź nas!
Klienci
Agata Meble, Agros Nova, Credit Agricole, Kopalnia Soli “Wieliczka”, Ministerstwo Środowiska,
Media Saturn Holding Polska, PISF, PKN Orlen, Skoda Auto Polska, Volkswagen, Żabka Polska
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Adres
ul. Okrężna 11a
02-916 Warszawa

Dane kontaktowe
arek.urban@welikecaps.com
www.welikecaps.com
+48 505 141 787

Opis działalności
Tworzymy rozwiązania mobilne oparte na połączeniu najnowszych rozwiązań
technologicznych z przemyślanymi strategiami obecności w kanale mobile. Jesteśmy
autorami największego w Polsce wdrożenia klienckiego – cross platformowej aplikacji
Przepisy.pl dla marki Knorr. Budujemy natywne aplikacje i strony mobilne przy zachowaniu
najwyższego poziomu best practices.
Klienci
Unilever Polska (Knorr), Express Rent a Car, ENEL-MED, ING, Money Makers
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MOBILNY TORT JUŻ
POKROJONY.
ALE CZY NA DŁUGO?
Dominująca pozycja Androida to niepodważalny fakt. Jednak czy
długo utrzyma pozycję lidera? Pytamy specjalistów z branży, kto ma
szanse przełamać hegemonię OS-ów od Google i Apple. I jaka
będzie przyszłość rozwoju aplikacji mobilnych.

1
Bartłomiej Dwornik
redaktor Interaktywnie.com

bd@interaktywnie.com
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Z ostatniego badania TNS na temat mobilnego
rynku w Polsce wynika, że 25 procent z nas ma
smartfony. Intryguje jednak to, że zaledwie 9
procent zdaje sobie z tego sprawę - bo taki
właśnie odsetek badanych deklarował posiadanie
smartfona, choć techniczne parametry urządzeń
mówiły wyraźnie, że jest ich znacznie więcej.

cykliczne badanie GemiusTraffic uwzględnia
bowiem liczbę mobilnych odsłon, generowanych
przez poszczególne systemy, a nie liczbę
urządzeń, posiadanych przez Polaków. W tym
ujęciu również zdecydowanym liderem jest
jednak Android.

Polski rynek rozwija się szybko, podążając za
globalnym trendem. Na świecie smartfonów
wkrótce będzie 2 miliardy. Rynek zdominowany
jest przez urządzenia z systemem Android od
Google. Według ostatnich danych, dwa na trzy
smartfony mają właśnie taki system operacyjny.

Najpopularniejsze mobilne systemy
operacyjne na świecie

W przypadku Polski, gdzie z mobilnego internetu
korzysta 5,5 miliona osób, o jednoznaczne dane
jest jednak trudniej. Najbardziej miarodajne,

Android

68,3 proc.

iOS

18,8 proc.

BlackBerry OS

4,7 proc.

Windows Phone

2,6 proc.

Linux

2,0 proc.

źródło: IDC Worldwide Mobile Tracker
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Najpopularniejsze mobilne OS w Polsce (tygodniowo generowane odsłony)

Czy będzie miało to wpływ na przyszły podział rynku? Kto ma największe
szanse w wyścigu po mobilnego klienta i użytkownika?

Android

143 mln

iOS

58 mln

Odsetek zadowolonych użytkowników mobilnych OS

Symbian

16 mln

iOS

71 proc.

Windows Phone

10 mln

Windows Phone

53 proc.

Android

48 proc.

BlackBerry

26 proc.

źródło: Gemius Traffic, 25.02-3.03.2012

Walka producentów urządzeń i systemów operacyjnych nabiera jednak
rumieńców. Nie tylko patentowych - o których co jakiś czas głośno
w światowych mediach. Karty, które z jednej strony wydawać się mogą
rozdane między Androida i iOS, kilku graczy będzie się starało radykalnie
przetasować. Nowy system operacyjny Microsoftu - Windows Phone
- sukcesywnie pnie się w górę w rankingach. Ostatniego słowa nie
powiedziało też jeszcze nieco zapomniane BlackBerry - do niedawna znane
jako RIM - prezentując na początku roku nowy OS, oznaczony numerem 10.
System, który zbiera całkiem pozytywne opinie, zwłaszcza wśród najbardziej
atrakcyjnych klientów biznesowych. Z kolei do Androida zaczyna przyklejać
się łatka platformy dziurawej i niebezpiecznej - jest najczęściej
i najskuteczniej atakowana przez cyberprzestępców.

źródło: ChangeWave Research

Jeszcze używany Flash traci na znaczeniu. Przyszłość należy do HTML 5,
RIA oraz rozwiązań responsywnych. Dychotomia podziału platform
systemowych (Android i iOS) może się nieco zmienić, jednak
w najbliższych latach nie powinniśmy zaobserwować ich strącenia
z czołowych miejsc .

Paweł Zieliński
W tym kontekście interesujące dane opublikowała ChangeWave Research,
która zbadała poziom zadowolenia użytkowników poszczególnych
systemów z tego, co oferują im platformy, kontrolujące ich urządzenia. Tutaj
Android wypadł już zdecydowanie gorzej.
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PR & marketing manager
Softhis
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Karty rozdane, ale…
- W przypadku smartfonów ponad 90 procent sprzedawanych obecnie
urządzeń jest opartych o platformę Android lub iOS. Z pozostałych
największy udział ma Windows Phone, a na końcu BlackBerry. Nie sądzę, aby
w najbliższym czasie wartości miałyby ulec drastycznej zmianie. Android jest
sprzedawany w wielu wersjach, też przestarzałych 2.3 na tanich smartfonach
za 1 zł, oraz na urządzeniach sporej liczby producentów. To główna przewaga
nad konkurencją i powód wysokiej penetracji rynku - uważa Paweł Zieliński,
PR & marketing manager firmy Softhis. - Dla pewnej grupy heavy userów
znaczenie ma również otwartość Androida na zewnętrzne aplikacje, spoza
Google Play, czego nie możemy powiedzieć o pozostałych systemach.
Pomimo niedawnej premiery BlackBerry X to nadal jest urządzanie kojarzone
bardziej biznesowo, z pewnym odstępstwem tańszej linii Curve.
Zieliński przypomina też, że w przypadku tabletów – analitycy IDC
przewidują, że w 2013 Android odbierze Apple palmę pierwszeństwa w tym
segmencie osiągając 48,8 procent udziału. Niektóre źródła mówią, że to już
się stało. - Jednak co istotne, według danych Chitica.com, to użytkownicy
iPadów generują ponad 80 procent ruchu w sieci z tabletów oraz są
najaktywniejszą grupą konsumentów - wyjaśnia manager z Softhis. - Wysoka
świadomość możliwości swoich urządzeń oraz surfowanie w sieci to cechy
wyróżniające większość właścicieli iPadów.

- Windows Phone stawia na obecność poprzez produkty Nokii i HTC
adresowane do najbardziej dynamicznej grupy odbiorców, która świadomie
korzysta ze smartfonów. Jako część ekosystemu Windowsa zyskuje na sile
wraz z popularnością Modern UI i Windows 8. W wyścigu po ilość
użytkowników przewagę zachowa Android, oferujący korzystne cenowo
urządzenia i dostęp do największej ilości aplikacji. Z kolei Apple, jako
synonim stylowej elegancji, posiada stałe grono fanboyów i od strony
wykonania oraz estetyki może zostać wiodącym OS. Jednak stawia na
stabilność kosztem interfejsu, któremu brak świeżości. Traci dawny blask
oferując przestarzałe rozwiązania, dlatego użytkownicy szukają bardziej
innowacyjnych produktów u konkurencji.

W przeszłości mieliśmy do czynienia z kilkoma systemami operacyjnymi
na smartfony, które pojawiły się i szybko zniknęły. Samsung Bada – na
początku tak mocno promowany – dziś już o nim niewiele słychać.
O popularności danej platformy świadczy ilość dostępnych aplikacji.

Bartłomiej Lozia
CEO
JOJO Mobile Polska

- Każdy gracz na rynku mobile w inny sposób usiłuje dotrzeć do
użytkowników - dodaje Bartłomiej Lozia, CEO w JOJO Mobile Polska.

Raporty interaktywnie.com - Aplikacje mobilne
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O tym, że na razie pozycja Androida na rynku mobilnym wydaje się być
niezagrożona przekonana jest również Magdalena Kurylak, strategic planner
w GoldenSubmarine.
- Optymistyczne prognozy dotyczą zarówno wzrostów sprzedaży urządzeń
tym systemem, jak i liczby pobrań aplikacji na smartfony. Tutaj w 2013 roku
58 procent pobieranych aplikacji ma trafiać na telefony z systemem Android,
na iOS – 33 procent - podkreśla Kurylak. - Jeśli szukać alternatywy dla iOSa
i Androida, w najbliższym czasie raczej będzie to Windows Phone. Mimo
głośnej premiery BB10, systemowi BlackBerry nie daje się dużych szans na
„wielki powrót”. Analitycy stawiają na Androida także w dłuższej
perspektywie. Prognozują, że do 2016 roku zdominuje on rynek nie tylko
mobilny – liczba wszystkich urządzeń z systemem Android ma przewyższyć
liczbę tych z Windowsem.
Bartosz Brażewicz-Dosiółko, IT director MoveApp wskazuje ponadto, że na
polskim rynku różnica dzieląca Android od iOS i Windows Phone jest wręcz
przepaścią, która w przyszłości może się jeszcze zwiększać.
- Jednak te trendy nie mówią jeszcze wszystkiego o kondycji polskiego
rynku mobile. W rzeczywistości bowiem użytkownicy iOS oraz WP częściej
korzystają z aplikacji, niż osoby wybierające Androida - wyjaśnia
Brażewicz-Dosiółko. - Zestawienie liczby posiadaczy smartfonów oraz ich
sposobu użytkowania aplikacji daje nieco inny obraz rynku. Na tej podstawie
można przyjąć, że obecnie w Polsce mamy dwóch równych sobie
zawodników: Android i iOS. Warto nadmienić, że przepływ użytkowników
pomiędzy tymi dwoma środowiskami przemawia na korzyść iOS.
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Zdaniem dyrektora MoveApp, trend ten jeszcze się pogłębi, ponieważ
obecnie iPhone 4 jest osiągalny dla polskiego użytkownika za 1 000 zł, co
może w dłuższej perspektywie wpłynąć na wzmocnienie pozycji iOS.
Z uwagi na dużą popularność, jaką cieszą się w Polsce telefony Nokii, można
przypuszczać, że dystans dzielący Androida od Windows Phone będzie się
zmniejszał.
- W przypadku BlackBerry wypada poczekać z osądami na pierwsze raporty
sprzedaży najnowszych telefonów w Polsce. Nie ma co jednak oczekiwać, że
zagrozi on pierwszej trójce - uważa Brażewicz-Dosiółko.

W najbliższym roku czeka nas ciekawa i nowa sytuacja na rynku
mobilnym. Pojawiają się mniejsi gracze, którzy mogą nas zaskoczyć.
Raczej nie ma mowy o rewolucyjnym skoku na miejsce Androida czy
iOS. Ale jeśli systemy zostaną dobrze przyjęte przez developerów,
mogą powalczyć o małą część rynku.

Magdalena Kurylak
strategic planner
GoldenSubmarine
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Przychylniej na potencjalne szanse BlackBerry patrzy Marek Lesiak, dyrektor
technologii w Efigence. - Oczywistym jest fakt, że w dużej mierze, za
sukcesem mobilnego systemu operacyjnego stoją urządzenia, na których
będzie dostępny szerszej publiczności - twierdzi. - Kolejnym, równie ważnym
aspektem, jest zaplecze dostępnych aplikacji - tutaj iOS i Android zostawiają
swoją konkurencję daleko z tyłu. Być może również BlackBerry nie
zmarnowało jeszcze swojej szansy na rynku biznesowych smartfonów
pomimo bardzo późnego startu w wyścigu producentów.
Choć pozycja Androida wydaje się być w Polsce niezagrożona, dla Piotra
Hrebieniuka z Aduma Mobile wartą odnotowania jest jednak otwartość
Polaków na platformę Windows Phone.
- Dzięki zaufaniu do produktów Microsoftu, oraz silnej kampanii
marketingowej, telefony z Windowsem sprzedają się w Polsce znacznie lepiej
niż w innych europejskich krajach. Niebawem HTC i Nokia z Windows Phone
mogą stać się drugą najpopularniejszą platformą w Polsce - uważa
Hrebieniuk. - BlackBerry wchodzi na rynek z nową platformą, umożliwiającą
uruchamianie na niej aplikacji pisanych pod Androida. To świetny krok, który
z pewnością zainteresuje środowisko developerów. Wydaje się jednak, że to
zbyt mało, aby przebić się do świadomości Polaków niespecjalnie
dotychczas zaprzyjaźnionych z tą marką.

Co zwojują nowi gracze?
Na tym pozornie rozdysponowanym już, mobilnym rynku planuje zamieszać
kliku nowych graczy. Wkrótce zadebiutuje w Polsce pierwszy smartfon
- Alcatel - działający pod systemem operacyjnym Firefox OS od Mozilli.
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To znana i lubiana nie tylko w Polsce marka. Zęby na kawałek tortu ostrzą
sobie również autorzy dystrybucji Linuxa Ubuntu, proponując własny OS. Jak
branża ocenia ich szanse na sukces?
Bartłomiej Lozia z JOJO Mobile Polska jest sceptyczny. - W przeszłości
mieliśmy do czynienia z kilkoma systemami operacyjnymi na smartfony,
które pojawiły się i szybko zniknęły. O Samsung Bada, na początku tak
mocno promowanym, dziś już niewiele słychać - przypomina.
- O popularności danej platformy świadczy ilość dostępnych aplikacji. Zatem
dopóki producenci nie przekonają developerów do programowania na ich
OS, to nikt nie będzie kupował smartfonów, które nie oferują ciekawego
kontentu.

W najbliższej przyszłości do dwóch wiodących platform, na które
tworzona jest większość aplikacji, dołączy Windows Phone, jako trzeci
podstawowy OS. Poza tym wiodącym trendem, który już teraz nabiera
coraz większego znaczenia, będzie mobile entertainment.

Bartosz Brażewicz-Dosiółko
IT director
MoveApp
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- Obie platformy wykorzystują technologię HTML5 do tworzenia aplikacji.
Od czasu słynnej wypowiedzi Marka Zuckerberga o przewadze rozwiązań
natywnych nad aplikacjami w HTML5, święta wojna zdaje się być
rozstrzygnięta na korzyść tych pierwszych. To, w połączeniu z brakiem
wiodącej platformy sprzętowej, nie wróży Ubuntu Mobile i Firefox OS
sukcesu na miarę Androida czy Windows Phone - dodaje Piotr Hrebieniuk
z Aduma Mobile. - Trzeba jednak przyznać, że szczególnie Ubuntu Mobile
prezentuje się świetnie i z pewnością zdobędzie serca grupy pasjonatów
technologii mobilnych.
Magdalena Kurylak z GoldenSubmarine również uważa, że raczej nie ma
mowy o rewolucyjnym skoku na miejsce Androida czy iOS. - Ale jeśli
potwierdzą się zapowiedzi i systemy zostaną dobrze przyjęte przez
developerów, a także spełnią stawiane obietnice, mogą powalczyć o małą
część rynku. Obydwa systemy zaczynają spokojnie, celując w rynki
rozwijające się. Patrząc ilościowo, stawia się tu szczególnie na system od
Firefoxa, który ma sprawdzać się na urządzeniach najtańszych. Rynek może
więc pozytywnie przyjąć nowy system, bo wciąż brakuje dobrego
niewygórowanego cenowo rozwiązania.
- Ubuntu Mobile i Firefox OS trafiają na moment, kiedy najwięksi rywale są
na bardzo ugruntowanej pozycji. Szansę widzę dla nich raczej w gronie
bardziej zaawansowanych użytkowników - ocenia Paweł Zieliński z Softhis.
- Pierwszy z nich daje duże możliwości optymalizacji przez dostosowanie
pod różne ekrany, ale wymaga mocniejszych urządzeń. Drugi z nich został
dobrze wyposażony w zakresie obsługi HTML 5, CSS i JavaScript, dając
developerom łatwy start w dostosowaniu nowych aplikacji, wchodząc na
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rynek z już niezłą liczbą aplikacji – także dużych graczy jak Facebook, Twitter,
SoundCloud czy Cut the Rope.
Prezentacja Firefox OS Marka Lesiaka z Efigence nie zachwyciła. Głównie za
sprawą zbyt słabych urządzeń, które uwydatniły problemy wydajnościowe
nowego systemu. - W tym momencie na współpracę zdecydowały się ZTE,
Huawei i Alcatel, nieśmiało do tego grona chce dołączyć Sony. Samsung,
który jest liderem producentów urządzeń z Androidem zdecydowanie
odmawia i woli próbować własnych rozwiązań pod szyldem Tizen,
zastępując Bada OS - tłumaczy Lesiak. - Ubuntu natomiast zaprezentowało
swój koncept na urządzeniach dużo bliższych dzisiejszym standardom. Sam
system działa bardzo płynnie, ma być responsywny w zależności od ekranu
urządzenia i umożliwia bardzo sprawne nawigowanie pomiędzy

Za sukcesem mobilnego systemu operacyjnego stoją urządzenia, na
których będzie dostępny szerszej publiczności. Kolejnym, równie
ważnym aspektem, jest zaplecze dostępnych aplikacji - tutaj iOS
i Android zostawiają swoją konkurencję daleko z tyłu.

Marek Lesiak

dyrektor technologii
Efigence
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uruchomionymi aplikacjami. Czy to wystarczy aby zachwycić konsumentów?
Na odpowiedź musimy poczekać do momentu wprowadzenia urządzeń do
regularnej sprzedaży.
- Rynek mobilnych OS dla high-endowych urządzeń jest już na tyle
wypełniony, że nowe środowiska nie mają szans na walkę w tej grupie
- kwituje Bartosz Brażewicz-Dosiółko z MoveApp. - Inaczej sytuacja wygląda
w odniesieniu do smartfonów z najniższej półki cenowej. Tam możliwe
byłoby wywalczenie kilku procent kosztem Androida. Zainteresowanie
środowiskiem Firefoxa producentów, takich jak: Sony, LG czy Huawei,
pokazuje, że szansa wejścia na rynek low-endu istnieje, jednak, aby
zakończyło to się sukcesem, nowy OS musiałby się wyróżniać. Niestety, jak
pokazały wersje testowe, Firefox OS nie ma obecnie istotnych przewag nad
Androidem.

Aplikacje to klucz do sukcesu
System operacyjny sam w sobie znaczyłby niewiele, gdyby nie liczba, ceny
i jakość dostępnych dla niego aplikacji. To argument w największej mierze
- jak pokazują badania - decydujący o wyborze konkretnej platformy. Isobar
Mobile Polska pokusiło się niedawno o opublikowanie infografiki,
pokazującej w jaki sposób z aplikacji korzystają użytkownicy smartfonów
w naszym kraju. Wyniki styczniowego badania nie zaskakują. Liderami są
komunikatory i serwisy społecznościowe.
Czy ten obraz w najbliższym czasie się zmieni? - Wiodącym trendem, który
już teraz nabiera coraz większego znaczenia, będzie mobile entertainment.
Jest to gałąź mobilnego przemysłu, która w Polsce swój największy rozkwit
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ma jeszcze przed sobą, o czym może świadczyć rosnąca popularność gier
i przychody, jakie generują - przewiduje Bartosz Brażewicz-Dosiółko
z MoveApp. - Warto też zwrócić uwagę na rosnącą na polskim rynku
dostępność coraz lepszych urządzeń. Dotyczy to również tabletów.
Trzecim, wartym uwagi trendem, jest rosnący popyt na dedykowane
aplikacje do obsługi biznesu. Aplikacje mobilne otwierają nowe możliwości
obsługi pracowników i są doskonałym narzędziem usprawniającym ich
codzienną pracę.
Aplikacje najczęściej instalowane przez polskich użytkowników smartfonów
komunikatory

44 proc.

serwisy społecznościowe
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aplikacje użytkowe
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gry

39 proc.

pogoda

38 proc.
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źródło: Isobar Mobile Polska
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- Będzie coraz więcej funkcjonalnych rozwiązań. Odejdziemy od robienia
aplikacji „byle zrobić”. Marki będą pracować nad aplikacjami, o których nie
zapomina się po pierwszym użyciu. Najważniejsza będzie budowa
zaangażowania i dostarczanie realnej wartości - dodaje Magdalena Kurylak
z GoldenSubmarine. - Ważną rolę zacznie odgrywać kontekst użycia
i zaspokojenie potrzeby użytkownika „tu i teraz”. Dlatego też rozwijać się
będzie geolokalizacja, targetowanie przekazu i optymalizacja treści pod
kątem potrzeb danego użytkownika. Będziemy przyzwyczajać się do
mobilnej bankowości i poznawać mobilne płatności. Słowem kluczem stanie
się funkcjonalność.
Bartłomiej Wyszyński, wiceprezes Artegence/Efigence ds. strategii uważa
z kolei, że na pewno będzie więcej aplikacji dedykowanych na tablety.
- Rynek tabletów rośnie i w ciągu dwóch najbliższych lat ta tendencja się
utrzyma. Wbrew pozorom, w wielu przypadkach nie oznacza to, że ta sama
aplikacja będzie tworzona z myślą o smartfonie i o tablecie. Smartfon,
z definicji, ma mniejszy wyświetlacz niż tablet. Tym samym, projektując
np. aplikację internet bankingową, myślałbym o funkcji odmiennej ich
aranżacji, bo po prostu do dyspozycji mam więcej miejsca - wyjaśnia
Wyszyński. - Jestem przekonany, że jeśli mówimy o rynku instytucji
finansowych, skoncentrują się one w bieżącym i przyszłym roku na
tworzeniu aplikacji przede wszystkim dedykowanych dla rynku tabletów.
Jeszcze innego kierunku spodziewa się natomiast Bartłomiej Lozia z JOJO
Mobile Polska. - Rośnie konsumpcja prasy i książek za pośrednictwem
mediów cyfrowych. Wszelkiego rodzaju serwisy newsowe i gazety migrują
treści na urządzenia mobilne. Zauważalny jest także wzrost zainteresowania
aplikacjami muzycznymi - wylicza. - Powoli odchodzi się od piractwa na
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rzecz użytkowania treści płatnych. Są one bardziej dostępne niż kiedyś oraz
tańsze w zakupie i dystrybucji, co zwiększa konkurencję. Rozwija się także
rynek płatności z wykorzystaniem NFC. To ucieczka od kart kredytowych,
wygodne przeniesienie kuponów płatniczych i rabatowych do smartfona.
Mocno promuje się także płatności za pomocą tabletów. Dystrybucja
technologii zbliżeniowej pozostaje jednak uzależniona od gwarancji
bezpieczeństwa transakcji oraz postawy operatorów sieci komórkowych.
- Mobile wchodzi w fazę dojrzałości, podobnie jak strony Web dekadę temu.
Oczekiwania użytkowników są znacznie większe niż jeszcze kilka miesięcy
temu. Proste aplikacje marek nie robią już na nikim wrażenia - ocenia Piotr
Hrebieniuk z Aduma Mobile. - Rynek mobile rozwinie się więc w kierunku

BlackBerry wchodzi na rynek z nową platformą, umożliwiającą
uruchamianie na niej aplikacji pisanych pod Androida. To świetny krok,
który z pewnością zainteresuje środowisko developerów. Wydaje się
jednak, że to zbyt mało, aby przebić się do świadomości Polaków
niespecjalnie dotychczas zaprzyjaźnionych z tą marką.

Piotr Hrebieniuk
Aduma Mobile
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bardzo przydatnych, zintegrowanych z otoczeniem narzędzi. Jednocześnie
dynamicznie rozwijać się będą mechanizmy mobile marketingu. Istotną rolę
w rozwoju mobile może odegrać rozszerzona rzeczywistość. Dziś
obserwujemy ewolucję AR z eventowych instalacji i marketingowych
błyskotek do narzędzia komunikacji B2C. W przyszłości Augmented Reality
może stać się zupełnie nową przestrzenią zarówno do komunikacji, dotarcia
do klienta jak i interakcji z otoczeniem.
- Przyszłość należy do HTML 5, RIA oraz rozwiązań responsywnych
- podsumowuje Paweł Zieliński z Softhis. - Liczę mocno na to, że to
producenci hardware i dostawcy internetu mobilnego staną na wysokości
zadania. Chciałbym mieć szybki dostęp do sieci także na trasie kolejowej
Kraków - Warszawa oraz smartfona w rozsądnej cenie, którego bateria nie
wyczerpie się po kilku godzinach pracy. Rysuje się również walka „na
ekrany”. iPad mini chce mieć prym w segmencie 7 cali, platforma Android
szturmuje od 4 do 5-calowych, a Apple nie zmierza oddać tego pola bez
walki. Z kolei na targach Cebit 2013 Samsung zaskoczył ekranem
sterowanym ruchem gałek ocznych i gestami, bez konieczności dotykania
ekranu – zatem czekam na odpowiedź innych producentów. Z pewnością
najbliższe lata mobile będą bardzo ciekawe.
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REKLAMA

Aplikacja dla biznesu
W 2013 wszyscy są mobile! Favore.pl przygotowało darmową aplikację na
Androida, stworzoną z myślą o tych użytkownikach, którzy dostęp do usług
i zleceń chcą mieć zawsze pod ręką, niezależnie od tego, gdzie się znajdują.
Postanowiliśmy jednak pójść o krok dalej – nie tylko zwróciliśmy swoją uwagę
w stronę użytkowników urządzeń mobilnych, ale wręcz ich faworyzujemy - aktualnie dla użytkowników aplikacji mobilnej Favore.pl wszystkie
dane kontaktowe w zleceniach są dostępne za darmo i bez logowania!

W krótkim czasie przerzuciłam się całkowicie na aplikację mobilną –
- używanie jej jest wygodne, mogę szybko odpowiadać na zlecenia,
szybciej niż inni, i przez to pozyskiwać nowych klientów, no i mam
darmowy dostęp do danych zleceniodawców, a przecież po to
korzystam z Favore!

Magda Majewska
webdesigner

Możliwość przeglądania
wszystkich zleceń
i oznaczania Ulubionych

Aplikacja mobilna Favore.pl

Powiadomienia
o nowych zleceniach
( 6000 miesięcznie )

Potrzebowaliśmy wyremontować mieszkanie, a że jesteśmy zapracowani
i z natury wygodni i leniwi, dodaliśmy zlecenie. Ekipy remontowe same
się do nas odezwały. Wybraliśmy tę, która nam się najbardziej spodobała.

Dostęp do danych
kontaktowych
w zleceniach za darmo
i bez logowania

Kasia Damczyk
fotograf

Grzegorz Damczyk
programista

Proste i szybkie
dodawanie nowego
zlecenia

Linki

Wyszukiwanie wśród
300 000 aktywnych usług

Pobierz aplikację Favore.pl: www.favore.pl/pobierz-mobile
Przejdź do serwisu Favore.pl: www.favore.pl
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TAK SIĘ ROBI
APLIKACJE MOBILNE
W tym roku już ponad 1,3 miliarda użytkowników na świecie będzie
korzystać z aplikacji mobilnych, wynika z najnowszych danych
serwisu eMarketer.com. W każdym miesiącu poświęcą oni w sumie
ponad sto miliardów minut tylko korzystając z aplikacji. To ogromny
i wciąż rosnący rynek dla twórców i marketerów. Które sektory rynku
mają więc największy potencjał do wykorzystywania mobile?

2
- Sądzę, że potencjału do wykorzystania aplikacji
mobilnych nie należy oceniać przez pryzmat
sektorów rynku. To tak jakbyśmy powiedzieli, że na
przykład sektor bankowy ma największy potencjał
do wykorzystania PPC albo branża
telekomunikacyjna do wykorzystania reklam
telewizyjnych, podczas gdy zupełnie nie o to
chodzi – twierdzi Karolina Kobiela, head of mobile
w agencji interaktywniej LemonSky.

Maciej Rynkiewicz

redaktor Interaktywnie.com

mr@interaktywnie.com
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Zdaniem ekspertki, aplikacje mobilne powinny
i będą powstawać tam, gdzie ich funkcjonowanie
jest uzasadnione strategicznie. Innymi słowy tam,
gdzie niosą za sobą wartość użyteczną lub
rozrywkową dla użytkownika. - Jeśli zatem zasadne
jest dać użytkownikom dostęp do konta
bankowego poprzez aplikację, to takich aplikacji
będzie rzeczywiście coraz więcej i będą zaspokajać

coraz to nowe i bardziej rozbudowane potrzeby
użytkowników – tłumaczy Karolina Kobiela.
Podobnego zdania jest Michał Hryniszyn, dyrektor
zarządzający agencji interaktywnej MigoMedia.
Ekspert twierdzi, że najważniejszy jest ciekawy
pomysł i sposób dotarcia do grupy docelowej.
- Firmom, którym zdecydowanie polecam
wykorzystanie aplikacji mobilnych są te działające
w sektorze B2C, docierające do klienta masowego.
Także te działające w sektorze B2B mogą dzięki
aplikacjom mobilnym rozwijać swój biznes, jak
również zwiększyć rozpoznawalność marki w
momencie, kiedy zostanie stworzona aplikacja,
która będzie przydatna i dostarczy wartość
dodaną użytkownikom – twierdzi Michał
Hryniszyn.
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- Aplikacje mobilne zdecydowanie powinny realizować potrzeby użytkownika,
który obecnie nie jest już tylko zwykłym konsumentem, ale przede wszystkim
człowiekiem żyjącym w erze masowej cyfryzacji. Jego rzeczywistość jest coraz
bardziej cyfrowa, a bariera pomiędzy offline i online zaciera się, a mobile
– w tym aplikacja mobilna – ma mu ułatwiać i uprzyjemniać poruszanie się
w tym świecie – dodaje Karolina Kobiela.

e-commerce, który zwraca się powoli w stronę m-commerce, pojawia się
szybki dostęp do internetu mobilnego, powoli wchodzimy w erę
multiscreeningu. Za chwilę nie będzie już miało dla nas znaczenia czy
przeglądamy daną treść na telefonie czy zegarku, ważne będzie, że chcemy
zrealizować swoją konkretną potrzebę w tej właśnie chwili i narzędzie, jakim
jest technologia, w tym technologia mobilna, powinno nam to umożliwić.

Banki i rozrywka?

Jeśli więc jest tu pole dla aplikacji mobilnej danego sektora to tak
– użytkownik powinien dostać możliwość skorzystania z niej – mówi Kobiela.

Nieco innego zdania jest Krzysztof Kościukiewicz, założyciel i dyrektor
zarządzający DWG Design. Ekspert widzi największy potencjał rozwoju
zwłaszcza w dwóch sektorach: bankowości i płatnościach oraz rozrywce.
– Największe finansowe firmy na świecie przeznaczają na ten cel mnóstwo
pieniędzy. W Polsce od jakiegoś czasu obserwujemy podobną tendencje. Walka
trwa i trwać będzie w Polsce jeszcze dobrych kilka lat o to kto lepiej trafi i spełni
oczekiwania użytkowników mobilnych – uważa Krzysztof Kościukiewicz.
Smartfony to też rozrywka. Dlatego gry jeszcze długo pozostaną najbardziej
popularnymi aplikacjami. - Wielkość rynku można oceniać nie tylko po liczbie
pobrań, ale również po liczbie developerów i firm, które coraz chętniej
produkują gry. Oczywiście rynek może się w danym momencie nasycić, jednak
nie zmienia to faktu, iż dobra gra zawsze będzie na topie i przyniesie duże
profity – dodaje Krzysztof Kościukiewicz.

Użyteczność przede wszystkim

Ważnym czynnikiem, który decyduje o wyborze systemu operacyjnego
jest strategia, jaką chcemy obrać, grupa docelowa oraz to, jakich używa
ona urządzeń. Najlepsza i najbardziej optymalna decyzja to stworzenie
aplikacji na popularne systemy, jakim jest: Android i iOS.
Skupiając się jednak na użytkownikach w Polsce należałoby wybrać
Android, ponieważ ten system ma w Polsce najwięcej użytkowników.
W związku z tym wybór tego systemu gwarantuje nam, że trafimy
z aplikacją do największej grupy użytkowników. Jeśli natomiast
chcielibyśmy wykroczyć poza granicę Polski wtedy warto wybrać
system iOS.

Michał Hryniszym
dyrektor zarządzający
MigoMedia

- Aplikacje mobilne powinny być narzędziami maksymalnie użytecznymi.
Obserwujemy intensywny rozwój NFC (Near Field Communication),
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Ekspert zwraca uwagę, że korzystanie z tego rodzaju narzędzi będzie
w przyszłości coraz bardziej kompleksowe. Co to znaczy? - Podam
przykład: jeśli w przerwie między spotkaniami szukam przepisu, by móc
ugotować coś na obiad lub kolację, to chcę nie tylko znaleźć przepis
i dodać składniki do listy zakupów, chcę z poziomu telefonu kupić to, co
jest mi potrzebne i chcę, by znalazło się to w moim domu, zanim ja dotrę
tam po pracy. I nie chcę w tym celu używać kilku aplikacji. Moim
marzeniem jest jedno optymalne narzędzie, które ułatwi mi realizację
tego zadania – opisuje Karolina Kobiela.
Warto tu zwrócić uwagę na fakt, jak ważna jest znajomość potrzeb
użytkownika oraz przeprowadzenie go przez dane zadania
w maksymalnie prosty sposób, dodaje ekspertka. Jej zdaniem nie chodzi
o naszpikowanie aplikacji toną funkcjonalności, gdzie połowa z nich
w ogóle nie będzie wykorzystywana, a druga połowa nie będzie
realizowała płynnie pewnej mentalnej drogi, jaką użytkownik przebywa
w głowie zanim wykona daną czynność. Chodzi o rozważne i dokładne
stworzenie dopracowanej ścieżki, którą konsument będzie chciał iść. Inna
kwestia to konieczność zapewnienia mu , doznań estetycznych i
nawigacyjnych na najwyższym poziomie, tak by bez chwili zastanowienia
wracał do aplikacji za każdym razem, gdy odezwie się w nim potrzeba.

Wejdź w umysł m-użytkownika
- Mobile to narzędzie maksymalnie osobiste. Użytkownik ma w nim
często swój cały świat: pocztę, kontakty, społeczności, zdjęcia swoich
bliskich, notatniki, kalendarze, coraz częściej karty płatnicze, ulubione
aplikacje i gry.
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Myślę, że rynek w dużej mierze fiksuje się trochę na punkcie aplikacji, traktując po
macoszemu kwestie mobilnych serwisów swoich firm. Warto zwrócić uwagę, że często
odpowiedzią na zapytanie użytkownika jest właściwie wyświetlająca się na niewielkim
ekranie strona internetowa, niż sama aplikacja. Zauważmy, że kontekst użycia
smartfona to w dużej mierze tu i teraz czegoś chcę i aby to dostać raczej wrzucę
zapytanie w Google niż wejdę do sklepu z aplikacjami i będę szukać tej jedynej.
Aplikacje mobilne są odpowiedzią na bardziej zaawansowane i co ważniejsze
uświadomione potrzeby użytkownika, dla których jest w stanie poświęcić czas: na
znalezienie odpowiedniego narzędzia, pobranie aplikacji i jej przetestowanie. Dla wielu
marek jest to zdecydowanie za wiele –wystarczy dobrze przygotowany serwis mobilny,
który zaspokoi główną potrzebę użytkownika, wynikającą z kontekstu, w jakim może
szukać o niej informacji.
Wspomnę jeszcze o analityce rozwiązań mobilnych, w tym aplikacji. Warto badać
i analizować, co robi użytkownik w naszej aplikacji, jakie czynności sprawiają mu
trudność, co robi najczęściej. Statystyki w aplikacji to kopalnia wiedzy o naszym
użytkowniku, wiedzy która jest niezastąpiona jeśli chcemy naszą architekturę
informacji optymalizować, czyli polepszać proces realizacji zadania, które użytkownik
wykonuje w aplikacji. W zeszłym roku w kontekście analityki mobilnej rozwinął się
bardzo Google Analytics i to rozwiązanie warto wdrażać do rozwiązań mobilnych,
by poznać sposób zachowania użytkownika i jeszcze pełniej realizować jego potrzeby
przez działania optymalizacyjne.

Karolina Kobiela
head of mobile
Lemon Sky
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Jednym słowem wszystko, co jest mu potrzebne „od ręki” lub z czym jest
osobiście związany. Z mojego punktu widzenia - smartfon to trochę taka
kobieca torebka - albo męski portfel, których niesłychanie szeroka
i oczywiście niezbędna zawartość mieści się w jednym niewielkim
urządzeniu – porównuje Karolina Kobiela.
Dlatego też jeśli chcemy, aby użytkownik do tej swojej torebki coś włożył
i by pozostało w niej jako wyposażenie stałe, musimy pamiętać, że to, co mu
dajemy musi być dla niego jak najbardziej wartościowe, kończy ekspertka.
W ten sposób możemy z nim zbudować długotrwałe i bardzo osobiste
relacje. W takim ujęciu jest to komunikacja typu B2C o szczególnym
osobistym charakterze.
- W ujęciu B2B rysuje się przed firmami bardzo duże pole do popisu, jeśli
chodzi o tworzenie mobilnych platform do zarządzania biznesem.
Monitoring floty, zarządzanie ruchem kierowców w korporacjach
taksówkowych, wewnątrzfirmowe organizatory czasu pracy, rozwiązania
płatnicze dla handlu i tym podobne. Rzeczywiście wykorzystując osobisty
charakter smartfonów, można tworzyć zaawansowane narzędzia
usprawniające komunikację na odległość charakterystyczną dla transportu
czy branż z transportu i logistyki korzystających na dużą skalę, jednak trudno
tutaj mówić o relacjach marki z konsumentem – twierdzi ekspert.
Karolina Kobiela tłumaczy, że chodzi raczej o wykorzystanie mobilności
urządzeń w specyficznych warunkach, gdzie bezpośredni kontakt jest
utrudniony a stosowanie innych, większych i mniej zaawansowanych
narzędzi - nieoptymalne.
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Dobra strategia zawiera wybór systemu
Jaki wpływ na popularność i rentowność aplikacji ma system operacyjny, na
który trafi? - Znaczenie systemu, pod który tworzone są aplikacje mobilne
jest bardzo duże, ponieważ czym bardziej popularny system tym większe
prawdopodobieństwo ataku na niego przez szkodliwe oprogramowanie
– uważa Michał Hryniszyn.
Z przeprowadzonych badań wynika, że spośród wszystkich wykrytych
zagrożeń w 2012 roku, aż 79 procent z nich dotyczyło systemu jakim jest
Android.
- Tak wysoki procent wynika z faktu, że w 2012 roku udziały Androida
w rynku wzrosły z 49,2 proc. do 68,8 proc. w porównaniu z rokiem 2011.
Natomiast złośliwe oprogramowanie dla systemu Symbian stanowiło
19 proc., a dla Apple było to jedynie 0,7 proc. spośród wszystkich wykrytych
złośliwych aplikacji. Patrząc na BlackBerry liczba ta wyniosła 0,3 proc. i tak jak
Windows Mobile (0,3 %) stanowiła najniższy odnotowany wskaźnik
obecności malware – komentuje Michał Hryniszyn.
Jak więc wybrać najlepszy system dla aplikacji? - Jednym ze sposobów,
którym można kierować się podczas wyboru systemu, na którym miałaby
być „postawiona” aplikacja jest przeprowadzenie analizy, z jakich telefonów
i urządzeń oraz na jakich systemach korzysta z aplikacji określona grupa
użytkowników i wtedy tworzyć je właśnie dla nich. Sposób ten pozwala na
dotarcie do osób, których profil zawodowy może zwiększać
prawdopodobieństwo zainteresowania aplikacją.
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CZY APLIKACJE
MOBILNE SPRZEDAJĄ?
Kanał mobilny już sprzedaje, a będzie sprzedawał coraz więcej.
Sklepy i e-biznesy, które chcą się rozwijać, muszą wpasować się
w ten trend. Pytanie tylko jak. Czy warto inwestować w aplikacje
mobilne? Czy może wystarczy mobilna strona www
zoptymalizowana pod smartfony i tablety?

3

Więcej niż moda

Polscy użytkownicy smartfonów już masowo
pobierają aplikacje, ale rzadko wykorzystują je do
zakupów – to wniosek z badań przywoływanych
przez Jarosława Rzepeckiego, Mobile Marketing
Managera w Isobar Mobile Polska. Według Aegis
Media w zeszłym roku aplikacje na swoje
urządzenia regularnie pobierało 1,2 mln
użytkowników w Polsce. Natomiast z raportu TNS
Mobile Life wynika, że tylko 5 procent Polaków
korzystało z takich, które służą do kupowania.

Marta Smaga

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

ms@interaktywnie.com
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Przyszłość? Eksperci nie mają wątpliwości:
w mobile'u czekają nas wyłącznie wzrosty,
i dotyczy to także obszaru m-commerce.
Użytkownicy wykorzystują swoje smartfony
i tablety w sposób coraz bardziej zaawansowany.

Powoli stają się one nieodłącznym elementem
życia w jego różnych wymiarach. Obserwując
dynamikę rynku, Rzepecki twierdzi, że podawane
wcześniej wartości już do końca tego roku
podwoją się.
Dlaczego boom w kanale m-commerce dopiero
przed nami? Zdaniem Adama Szudry, Managing
Directora w Faster&Better, wynika to z faktu, że
smartfony to stosunkowo nowe urządzenia,
których masowy użytkownik ciągle jeszcze się
uczy. W kanale mobilnym obecnie zachodzi
proces podobny do tego, który kilka lat temu
przeszedł „stacjonarny” internet – od zaspokajania
podstawowych potrzeb do pełnego
wykorzystania możliwości sieci. Dla handlu
w kanale mobilnym to dobra wróżba. - Zakupy
wymagają od konsumentów czasu, który
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w obecnym świecie staje się coraz bardziej deficytowym dobrem. Możliwość
kupowania podczas stania długich godzin w korku czy na nudnej konferencji
to duży atut i oszczędność, bo to, o czym często zapominamy, to fakt, że czas
konsumenta też ma realną wartość i może być „wydany” różnie – twierdzi
Adama Szudry, managing directora w Faster&Better.
Olgierd Cygan, CEO / managing partner agencji Digital One zwraca uwagę
na perspektywy, jakie m-commerce'owi daje upowszechnienie się tabletów.
Smartfon w kontekście zakupowym sprawdza się przede wszystkim poza
domem, gdy potrzebujemy porównać ceny produktów albo znaleźć

Uważam, że nie powinno się w tym segmencie traktować aplikacji
mobilnych jako osobnego tematu. Ważne jest rozsądne wykorzystanie
kanału mobilnego, niezależnie czy przez odpowiednie dostosowanie
strony sklepu, czy przez zbudowanie aplikacji mobilnej. Ilościowy
wzrost użytkowników mobilnych i ich zachowania nie pozostawiają
wątpliwości co do dalszego szybkiego rozwoju tego sektora.
Konsumenci nauczyli się już korzystać z e-commerce, teraz ten nawyk
przenoszą na inny, mobilny ekran.

Arek Urban
head of mobile
We like CAPS!
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informacje o nich. A tablet jest urządzeniem, z którym surfujemy po sieci
leżąc na kanapie - i między wieloma innymi czynnościami robimy także
zakupy.
Sprzedawcy muszą wpasować się w ten trend, bo inaczej będą tracić
klientów. Olgierd Cygan tłumaczy, że wiele decyzji zakupowych
podejmowanych jest pod wpływem impulsu, na przykład podczas
przeglądania serwisów społecznościowych i rekomendacji, z których często
korzystamy na urządzeniach mobilnych (na przełomie 2012 i 2013 roku na
Facebooku liczba wejść z urządzeń mobilnych prześcignęła odwiedziny ze
stacjonarnych komputerów!). Stąd użytkownicy jednym kliknięciem

Współczesny klient chce dokonywać zakupów w dowolnym czasie
i w dowolnym miejscu, w którym aktualnie przebywa. Mobilna wersja
sklepu internetowego umożliwia użytkownikom właśnie takie zakupy.
Dodatkowo ułatwia i zapewnia im stały dostęp do oferty sklepu,
a dzięki temu mogą oni częściej do niego zaglądać. Może mieć to wpływ
na większą sprzedaż oraz zwiększenie lojalności klientów.

Małgorzata Bednarek
dyrektor ds. strategii
Migomedia
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przechodzą na strony producentów lub do sklepów, a jeśli te nie działają
prawidłowo na urządzeniach mobilnych, to do sfinalizowania zamówienia
nie dochodzi.

zmieniających się nawyków ich posiadaczy. Zdaniem eksperta korzystanie
z aplikacji mobilnych przestaje być fanaberią młodego pokolenia, a staje się
oczywistością.

Forma ma znaczenie?

W potencjał sprzedażowy aplikacji wierzy także Olgierd Cygan. - Moim
zdaniem na pytanie „czy mieć aplikacje mobilne” w branży e-commerce jest
już za późno, jeśli sklep myśli poważnie o swoim rozwoju, a nie ma aplikacji
mobilnej, to czym prędzej musi nadrabiać zaległości – twierdzi ekspert.

Kanał mobilny będzie sprzedawał – co do tego nie ma wątpliwości. Ale czy
aplikacje mobilne są – lub będą – wykorzystywane do robienia zakupów? Tu
już eksperci mają podzielone zdania.
Adam Szudra jest pewien, że rynek aplikacji mobilnych będzie rósł. I to nie
tylko dlatego, że przybywa smartfonów, ale przede wszystkim wskutek

Dla sklepów stacjonarnych (ale nie tylko) mobile marketing to kanał,
który może mieć tysiące konkretnych zastosowań - od aplikacji
wskazujących konkretne położenie poszukiwanych produktów, po
informacje o aktualnych promocjach na danym dziale etc. A wszystko
w zgodzie z coraz bardziej rozpowszechniającą się ideą smart
shoppingu.

Adam Szudra
managing director
Faster&Better
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Także Małgorzata Bednarek, dyrektor ds. strategii w agencji interaktywnej
Migomedia, rekomenduje sklepom internetowym stworzenie aplikacji
mobilnych. Jej zdaniem szczególnie dobrze sprawdzą się one w dziedzinach,

Nie patrzyłbym na to, które branże powinny sprzedawać przez aplikacje
mobilne, a które nie. Po prostu - korzystanie z internetu jest coraz
bardziej mobilne i coraz więcej rzeczy będziemy załatwiać z tabletem
lub smartfonem w ręku. Oznacza to, że wszyscy muszą się dostosować
do tej sytuacji, niezależnie czy sprzedają bilety do kina, bilety kolejowe,
książki, elektronikę, ciuchy, meble czy samochody.

Olgierd Cygan

CEO / managing partner
Digital One
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w których jest masowy klient, czyli w przypadku sprzedawców handlujących
produktami FMCG, odzieżą, kosmetykami, książkami itp.
Bardziej sceptyczny jest Marcin Nowak, Członek Zarządu i Dyrektor
Sprzedaży w Softhis. Jego zdaniem ważniejsza od aplikacji mobilnej jest
strona www sklepu dedykowana dla urządzeń mobilnych. - Zbyt często też
myślimy „stwórzmy własną aplikację”, zamiast sprawdzić jakie platformy
i kanały już są na rynku mobilnym do wykorzystania dla nas. Nie możemy
oczekiwać, że przeciętny użytkownik zainstaluje sobie tylko naszą aplikację
i nie będzie nawet sprawdzał jakie ma możliwości u innych dostawców. Nikt
nie zainstaluje też kilku, kilkunastu aplikacji różnych sklepów – tłumaczy.

Aplikacje mobilne to raczej chwilowy trend w rozwoju rynku mobilnego,
który nie ma podstaw do tego, aby mógł utrzymać się w kolejnych
latach. To raczej nasze zachłyśnięcie się nowością i chęć posiadania jak
największej ilości nic niedających gadżetów. Zobaczmy, w którym
kierunku poszedł rozwój aplikacji (kiedyś mówiło się: „programów”) dla
komputerów typu desktop. Czy chcemy mieć na komputerze osobną
aplikację dla każdej strony internetowej, którą odwiedzamy? Nie, nie
ma to sensu.

Sławomir Kornicki
doradca zarządu
Codemedia SA
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Podobnego zdania jest Arek Urban, Head of Mobile w agencji We like CAPS!
Sklepom internetowym radzi przede wszystkim dostosować stronę www do
specyfiki internetu mobilnego. - Aplikacja sklepowa to duża inwestycja,
zarówno pod względem produkcji i utrzymania, jak i pod względem
promocji. Na pewno duże marki lub sieci sklepów powinny zastanowić się
nad takim rozwiązaniem, natomiast najpierw warto doprowadzić podstawy
swojej obecności w komórkach konsumentów do przyjaznego im stanu
– przekonuje.
Zdecydowane „nie” aplikacjom mobilnym mówi Sławomir Kornicki, Doradca
Zarządu domu mediowego Codemedia SA. I wymienia szereg argumentów.

Aplikacja ma sens wtedy gdy sklep posiada szeroką grupę lojalnych
i powracających klientów, czyli najczęściej dotyczy to liderów rynku.
Sklepy średnie i małe powinny dysponować stroną w wersji mobilnej i to
najczęściej zaspokoi potrzeby ich klientów. Do niedawna wąskim
gardłem zakupów w telefonie był brak możliwości płacenie na stronach
mobilnych. Teraz rozwiązania m.in. MasterCard Mobile wychodzą
naprzeciw tym potrzebom.

Jarosław Rzepecki

mobile marketing manager
Isobar Mobile Polska
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Ikony aplikacji mobilnych konkurują o miejsce na małym ekranie smartfona
– i wygrywają te, z których korzystamy najwięcej. Wśród użytkowników
smartfonów będzie rosła świadomość kwestii bezpieczeństwa, a ono
zmniejsza się z każdą zainstalowaną aplikacją. Standard HTML5 pozwala
tworzyć aplikacje webowe, ładowane przez przeglądarkę, których
funkcjonalność może być analogiczna do aplikacji natywnych (przegrywają
z natywnymi jedynie w obszarze wydajności i szybkości ładowania). Strony
mobilne są tańsze w przygotowaniu. Jedna wersja strony działa na
wszystkich urządzeniach: na Androidzie, iOS, Windows Phone, czy już
niedługo Firefox OS. W przypadku aplikacji mobilnych koszty pozyskania
użytkowników (instalacji) gwałtownie wzrastają, a sama instalacja aplikacji,
która jest często postrzegana jako KPI, nie musi konwertować na sprzedaż.
Zdaniem Kornickiego w przypadku większości e-sklepów posiadanie wersji
mobilnej otwieranej przez przeglądarkę jest wystarczające. - Sens posiadania
natywnej aplikacji mobilnej mają tylko największe projekty, np. Allegro, eBay,
Amazon lub projekty typu porównywarki cen, cashback (np. dostęp do
kamery celem skanowania kodów kreskowych produktów). Dla każdego
innego podmiotu przygotowanie i dystrybucja aplikacji mobilnych jest
bezcelowym i całkowicie nieefektywnym kosztowo przedsięwzięciem
– komentuje Kornicki.

rozwiązań, które będą klientom ułatwiały zakupy. - Wyobraźmy sobie
sytuację w której zamiast biegać po hali marketu budowlanego
z kompletami paneli podłogowych poukładanych na śmiesznie za małych
wózkach, chodzimy spokojnie skanując kody produktów, wchodzimy do
restauracji, a po wypiciu kawy wszystkie „zamówione” przez nas rzeczy
czekają już przy kasie. To by było coś.
Eksperci zostali poproszeni o podanie przykładów aplikacji m-commerce,
które mogą polecić jako źródło inspiracji.
Marcin Nowak poleca zajrzeć do Etsy, aplikacji ogólnoświatowego portalu
dla ludzi sprzedających samodzielnie wytworzone przedmioty, która ma
bardzo dobry, bogaty i intuicyjny interfejs. Poza tym rekomenduje aplikację
E-bay, na której dokonano najwyższej jak do tej pory transakcji z telefonu
– zakupiono samolot za 265 tys. dolarów. A z naszego podwórka – Listonic,
który zdaniem eksperta jest bardzo dobrą aplikacją, ale jeszcze nie
wykorzystuje w pełni swego potencjału.

Dobra aplikacja, czyli jaka?

W opinii Jarosława Rzepeckiego jednym do najciekawszych wdrożeń
z pogranicza e-commerce należą aplikacje do zamawiania taksówek,
na przykład myTaxi. Warte odnotowania jest to, że oferują nie tylko
możliwość złożenia zamówienia, ale cały proces oceny i uwiarygodniania
usługi.

Zdaniem Adamia Szudry potencjał aplikacji mogą wykorzystywać także sieci
sklepów działających off-line. Bo możliwości są dużo większe niż proste
przeniesienie e-sklepu do wersji komórkowej. Ekspert radzi poszukać

Adam Szudra poleca aplikację Shopkick, która bije rekordy popularności
w USA. Ta aplikacja urzeczywistnia ideę smart shopping, z rozbudowanym
programem lojalnościowym i rabatowym, opartym niemal w stu procentach
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o mobile. U nas raczkuje jej polski odpowiednik – BeBack – zdaniem eksperta
wersja trochę uboższa, ale też ciekawa.
Małgorzata Bednarek jako dobry przykład podaje aplikację mobilną serwisu
Tablica.pl. Umożliwia przeglądanie ogłoszeń znajdujących się w portalu
i kontakt ze sprzedającym. Pozwala także na dodawanie oferty, do której
można dołączyć zdjęcia dostępne w galerii urządzenia. Powiadomienia push
pozwalają otrzymywać informacje także wtedy, gdy aplikacja jest wyłączona.
Olgierd Cygan poleca zagraniczne aplikacje Booking.com oraz The Fancy,
która jest ciekawym połączeniem serwisu społecznościowego z zakupami.
Wśród polskich rozwiązań wskazuje Allegro oraz Bilkom – aplikację do
sprawdzania rozkładu jazdy pociągów i zamawiania biletów.
Arek Urban rekomenduje aplikację mobilną platformy Fab.com, która może
być inspiracją pod względem ekspozycji oferty, atrakcyjności wizualnej
i łatwości dokonania zakupu.
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Jeśli miałbym wskazać jakie czynniki zdominują aplikacje do
m-commerce, to użyłbym jednego z nowych pojęć SoLoMo – Social,
Local, Mobile. Telefon umożliwia dotarcie do użytkownika gdziekolwiek
jest, ale nie daje możliwość analizy zbyt wielu informacji – więc tym
bardziej kupujący będzie bazować na heurystykach, skrótach w ocenie
na opiniach innych użytkowników, zwłaszcza mu bliskich. Aplikacje,
które będą potrafiły wykorzystać jednocześnie miejsce w jakim jest
użytkownik, jego otoczenie kontaktów społecznościowych oraz
właściwości urządzenia z jakiego korzysta, odniosą sukces. Telefon
mamy ze sobą zawsze – jeśli pozwolimy naszą aplikacją na łatwe
działanie impulsywne – np. widzę jak ktoś czyta książkę – mogę ją kupić
w ciągu 15 sekund, to znaczy że rozumiemy mobile.

Marcin Nowak

członek zarządu, dyrektor sprzedaży
Softhis
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OTO JAKIE CZEKAJĄ
NAS TRENDY
W PROJEKTOWANIU
Bez wątpienia w tym roku użytkownicy smartfonów i tabletów
zauważą, że aplikacje, które będzie można pobrać, staną się coraz
bardziej rozbudowane. To przede wszystkim zasługa poprawy
jakości grafiki i różnego rodzaju dodatkowych opcji. Ponadto twórcy
aplikacji już teraz stawiają na używanie gestów do sterowania, co
będzie jeszcze bardziej widocznym trendem w obecnym roku. Ale
to nie wszystkie trendy w projektowaniu.

4
Robert Ocetkiewicz

redaktor prowadzący Interaktywnie.com

ro@interaktywnie.com
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Rozbudowane aplikacje to przede wszystkim
zasługa coraz tańszych pakietów danych, które
są dostępne u operatorów sieci komórkowych.
- Oferowane przez operatorów pakiety transferu
danych i pamięć wewnętrzna urządzeń stale
wzrastają. Zatem nic nie powinno stać na
przeszkodzie, aby tworzyć rozbudowane
aplikacje z animacjami, zdjęciami, audio i wideo
wysokiej jakości, a także integrować się
z chmurami do przechowywania danych. Duże
znaczenie będzie mieć w tym wypadku
stabilność infrastruktury operatorów, która musi
nadążyć za wzmożonym ruchem generowanym
przez urządzenia mobilne - twierdzi Bartosz
Czechowicz, kierownik projektów Wirtualnej
Polski. Jakie w związku z tym zostaną wywołane
trendy?

cykliczne badanie GemiusTraffic uwzględnia
bowiem liczbę mobilnych odsłon, generowanych
przez poszczególne systemy, a nie liczbę
urządzeń, posiadanych przez Polaków. W tym
ujęciu również zdecydowanym liderem jest
jednak Android.

Duże zdjęcia i wyższa
jakość grafik
Jak twierdzi Bartosz Brażewicz-Dosiółko, IT
director w MoveApp istotnym trendem będzie
wykorzystanie dużych zdjęć oraz wzrost jakości
graficznej. - Będzie to warunkowane przez stale
powiększające się rozmiary ekranów smartfonów.
Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że
atrakcyjne ilustracje tematu wpływają na
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pozytywny odbiór realizacji. Prekursorem tego nurtu jest Instagram.
Jednakże jeśli chodzi o dalszy rozwój trendu, to z pewnością jego potencjał
będzie miał duże znaczenie przede wszystkim w aplikacjach turystycznych
i promocyjnych - podkreśla Brażewicz-Dosiółko. Za przykład podaje
chociażby projekt projekt Citydoping NYC. - Wzrost jakości graficznej będzie
dodatkowo motywowany rosnącą liczbą aplikacji. Użytkownicy, mając do
czynienia z realizacjami, które prezentują coraz wyższy poziom graficzny,
zaczynają być wyczuleni także na ten aspekt. Stąd będzie też
prawdopodobnie rósł nacisk na jakość tekstur wykorzystywanych
w aplikacjach – dodaje. Mimo że aplikacje będą coraz bardziej rozbudowane
i zaoferują większość jakość, to jednocześnie zauważalny ma być tak zwany
trend „flat design”.
To minimalistyczne podejście do tworzenia grafiki zostało zapoczątkowane
przez projektantów systemu operacyjnego Windows 8. Charakteryzuje się
między innymi tym, że elementy graficzne pozbawione są zbędny
„fajerwerków”, które obciążają aplikację i smartfona. - Brak skosów, cieni
i gradientów oraz usunięcie zbędnych ozdobników - to trendy, które
charakteryzować będą prawdopodobnie najlepsze projekty 2013 r. Nie jest
to oczywiście jedynie kwestia walorów estetycznych. Tego rodzaju
rozwiązania pozwalają bowiem również na uporządkowanie dużej ilości
treści w prostym, minimalistycznym środowisku. Po raz kolejny więc
determinantem trendu okazuje się optymalizacja narzędzia pod kątem
potrzeb użytkowników - komentuje Bartosz Brażewicz-Dosiółko.
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Dziś same rozwiązania mobilne to za mało. Aplikacje na telefony
komórkowe, koniecznie w trzech systemach, powinny być częścią
zintegrowanych kampanii i systemów marketingowych. Globalnym
trendem jest łączenie technologii mobilnych z nowoczesnymi
multimediami. Sterowanie mappingiem na ogromnym budynku
w centrum dużego miasta za pomocą tabletu, możliwość prezentacji
własnej twórczości wysłanej z urządzenia mobilnego na
wielkoformatowe ściany sterowane za pomocą technologii reagujących
na ruch i gesty to przykłady rozwiązań, jakie spotkamy niedługo
w przestrzeniach indoorowych i outdoorowych. Rok 2013 w Polsce to
także czas technologii Augmented Reality, która święciła triumfy na
Zachodzie w ubiegłym roku.
Mobile to technologia chętnie wykorzystywana już nie tylko przez
młode pokolenie, a korzystanie z rozwiązań Augmented Reality
w przestrzeniach muzealnych może dzięki niedużym nakładom
finansowym skutecznie zachęcić miłośników technologii do
odkrywania dziedzictwa prezentowanego w instytucjach kultury.
Najskuteczniej przecież zapamiętujemy treści, przy odkrywaniu których
świetnie się bawimy.

Marcin Duda

key account director
Aduma S.A.
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Aplikacje sterowane gestem
Co prawda nie są już nowością na rynku, ale eksperci zgodnie twierdzą, że
w tym roku zobaczymy jeszcze większy wysyp aplikacji korzystających z tego
rozwiązania. - Coraz większą uwagę przykłada się do wyglądu i wrażenia,
jakie interfejs wywołuje u użytkownika. Przejawem tego jest choćby
wypieranie tradycyjnej nawigacji na rzecz nawigacji gestami - potwierdza
Piotr Macura, product manager serwisów mobilnych w Interia.pl. Podobnego
zdania jest Bartosz Brażewicz-Dosiółko.
- W wielu przypadkach treść pochodząca ze stron www jest przenoszona na
aplikację, która wymaga prezentacji na stosunkowo niewielkim ekranie.
Wyzwala to wręcz konieczność obsługi za pomocą gestów. Użycie buttonów
pozwala zaoszczędzić miejsce. Dzięki temu realizacja staje się bardziej
przejrzysta, a co za tym idzie – korzystanie z niej jest łatwiejsze
i przyjemniejsze dla użytkowników. Warto zwrócić uwagę, że użycie
intuicyjnego modelu gestów w aplikacji ciągle jeszcze stanowi dla
deweloperów wyzwanie – komentuje. Jak dodaje warto podjąć taki trud,
ponieważ to tego rodzaju rozwiązania będą mają charakteryzować
najciekawsze realizacje obecnego roku. Te będzie można zastosować na
różne sposoby - Sterowanie mappingiem na ogromnym budynku
w centrum dużego miasta przy użyciu tabletu, możliwość prezentacji
własnej twórczości wysłanej z urządzenia mobilnego na wielkoformatowe
ściany sterowane za pomocą technologii reagujących na ruch i gesty to
przykłady rozwiązań, jakie spotkamy niedługo w przestrzeniach
indoorowych i outdoorowych – stara się wyjrzeć w przyszłość Marcin Duda,
key account director w Aduma S.A.
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Piotr Macura z kolei podkreśla, że coraz większą uwagę przykłada się do
wyglądu i wrażenia, jakie interfejs wywołuje u użytkownika. - Przejawem
tego jest choćby wypieranie tradycyjnej nawigacji na rzecz nawigacji
gestami – twierdzi ekspert i dodaje. - Wydaje mi się, że skończyła się już era,
kiedy developerzy aplikacji nastawiali się wyłącznie na stabilność działania
produktu.

Aplikacje projektowane w 2013 r. będą prawdopodobnie wpisywały się
w trzy wiodące trendy: większe wykorzystanie gestów, dbałość o stronę
graficzną oraz minimalistyczny flat design. Coraz bardziej widoczne jest
upodabnianie się narzędzi mobilnych oraz witryn internetowych.
W wielu przypadkach treść pochodząca ze stron www jest przenoszona
na aplikację, która wymaga prezentacji na stosunkowo niewielkim
ekranie. Wyzwala to wręcz konieczność obsługi za pomocą gestów.
Użycie buttonów pozwala zaoszczędzić miejsce. Dzięki temu realizacja
staje się bardziej przejrzysta, a co za tym idzie – korzystanie z niej jest
łatwiejsze i przyjemniejsze dla użytkowników. Warto zwrócić uwagę, że
użycie intuicyjnego modelu gestów w aplikacji ciągle jeszcze stanowi
dla deweloperów wyzwanie. Warto jednak podjąć taki trud, ponieważ
to tego rodzaju rozwiązania będą prawdopodobnie charakteryzować
najciekawsze realizacje 2013 r.

Bartosz Brażewicz-Dosiółko
IT director
MoveApp
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Nieco odmiennego zdania jest Bartosz Czechowicz. - Ogromna i stale
rosnąca liczba aplikacji nie pozwala na pomyłki. Deweloperzy będą więc
musieli zwracać baczną uwagę na szybkość, stabilność działania produktów
i wygodę korzystania z udostępnianych funkcjonalności. W przeciwnym
wypadku dotychczasowi użytkownicy zrezygnują z ich aplikacji i zwrócą się
w stronę innej, dającej takie same korzyści. Sama „miodność” interfejsu to za
mało! Zadanie stojące przed deweloperami nie jest proste, zważywszy
choćby na liczbę urządzeń z różnymi wersjami OS (np. Androida).

HTML5 i NFC
Oprócz trzech wymienionych wcześniej trendów, czyli większej jakości grafik,
flat designu oraz sterowania aplikacjami za pomocą gestów, eksperci
zauważają jeszcze przynajmniej dwa trendy. Chodzi przede wszystkim o
rozwój projektowania w technologii HTML5. - W ciągu najbliższych miesięcy
HTML5 na pewno nie wyprze tradycyjnych aplikacji, ale nadal będzie
zyskiwać na popularności – uważa Bartosz Czechowicz. To ze względu na
prostszy proces tworzenia i aktualizowania produktów na różne platformy.
Szturmem przy projektowaniu aplikacji, wdziera się także technologia NFC,
która umożliwia chociażby płatności zbliżeniowe. Tutaj pojawia się jednak
pewien problem, a mianowicie kwestie bezpieczeństwa tego rozwiązania.
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W kolejnym „roku mobile”, tym razem 2013, częściowo obejdzie się bez
niespodzianek. Użytkownicy nadal będą oswajać się z mobilnymi
technologiami i częściej z nich korzystać, producenci - rywalizować
w sprzedaży jeszcze bardziej zaawansowanych urządzeń, a branża
internetowa – szukać sposobu na godną monetyzację produktów.
Oprócz tego, łatwego do przewidzenia kierunku rozwoju rynku
mobilnego, będziemy również obserwować kilka dużo ciekawszych
trendów.
W związku z rosnącą popularnością tego (jednego z najmłodszych)
systemu operacyjnego, zmianie będzie ulegać postrzeganie aplikacji
jako zbioru widoków à la strony WWW i z grafiką 3D. Płaski interfejs,
oparty na typografii oraz szerokich widokach (panoramy, pirvoty),
może znacząco wpłynąć na sposób projektowania UI, nie tylko
w aplikacjach na Windows Phone.

Bartosz Czechowicz

kierownik projektów dział rozwoju biznesu
WP.pl
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Jakie będzie obserwować najważniejsze trendy w projektowaniu
aplikacji w tym roku? Przede wszystkim prostota, minimalizm i to, co
rozumiemy pod określeniem „flat design”. Więcej „wektorów”, mniej
zdjęć. Wykorzystanie „Hamburger Menu Drawer”. Więcej animacji css
i javascriptowych. Ponadto zaobserwujemy większą popularność
aplikacji hybrydowych tworzonych za pomocą HTML5, CSS i JavaScript.
Szybkość działania aplikacji mobilnych opartych o frameworki ulega
poprawie. Część webdeveloperów zacznie tworzyć aplikacje mobilne w
oparciu o znane im technologie bez konieczności nauki nowych języków.
Zobaczymy też premiery nowych systemów: iOS 7, Android 5.0,
BlackBerry10 , Windows Phone 9. Te przyniosą zmiany. Spodziewane jest
uproszczenie interfejsów, większy minimalizm i udostępnienie
developerom nowych API. Dodatkowo rozszerzanie możliwości aplikacji
mobilnych o elementy świata realnego w połączeniu z funkcjami
natywnymi telefonu - wykorzystanie augmented reality, rozpoznawania
obrazów oraz komunikacji NFC i RFID. Popularne będą również aplikacje
„For Help”. To aplikacje, które dają użytkownikowi realną wartość np.
uczą jak zdrowo jeść, pomagają realizować indywidualny plan treningu
itp. Aplikacje te wzbogacone będą o funkcje analizy „dokonań” oraz
funkcje „socialowe”.

Mariusz Bednarko
strategic director
Infinity Group
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Prostota, minimalizm, płaskość, typografia. To obecnie jedne z najpopularniejszych
cech, charakteryzujących interfejsy aplikacji mobilnych. Zapanowała moda na
szeroko rozumiany flat design, który wyróżnia się prostą formą i brakiem
jakichkolwiek elementów imitujących rzeczywistość. Nowopowstałe aplikacje
pozbawione są cieni, skosów, gradientów i elementów 3D. Trend ten zapoczątkował
m.in. Microsoft prezentując Windows 8 oraz Windows Phone. Styl ten panuje również
wśród androidowych aplikacji mobilnych a płaski interfejs jest rekomendowany przez
Google w wytycznych dla developerów. Flat design jest odejściem od sekumorfizmu,
który był popularny na przestrzeni ostatnich kilku lat i polegał na odtwarzaniu
w interfejsie rzeczywistych przedmiotów. Stylowi temu wierne było przede wszystkim
Apple, jednak dziś Jonathan Ive, główny projektant Apple, stawia na płaski interfejs
kolejnej wersji iOS.
Jedną z zalet płaskiego interfejsu jest możliwość łatwego przystosowania do
wyświetlaczy różnej wielkości. Taka adaptacja znana jest jako responsive design i jest
kolejnym zauważalnym trendem. Stosowana głównie w aplikacjach webowych
sprawia, że zawartość prezentuje się dobrze na niemal każdym ekranie, w pełni
wykorzystując jego możliwości. Ostatnim trendem jaki chciałbym wyróżnić są gesty.
Stosowanie ich w interfejsach mobilnych ma szczególne znaczenie. Dzięki nim mamy
błyskawiczny dostęp do wielu funkcjonalności bez konieczności zaśmiecania
interfejsu kolejnymi ikonami.

Paweł Woszkowski
Paweł Woszkowski
CEO Smartzilla
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Użytkownicy aplikacji wykazują większe zaangażowanie od internautów
przeglądających strony www, możemy to zaobserwować na podstawie liczby
odsłon wykonywanych w trakcie jednej sesji w obu kanałach. Można więc sądzić,
że aplikacje i sposób, w jaki tam konsumowane są treści, będą miały coraz
większy wpływ na wygląd i działanie serwisów webowych. To aplikacjami będą
się inspirowali twórcy stron, chcąc powtórzyć wynik odsłony per wizyta.
Developerzy skupią się na kilku grupach aplikacji: wizerunkowych, społeczność &
grywalizacja i wreszcie narzędzia (w tym również te oparte o model SaaS). Jak nie
trudno się domyśleć, w odróżnieniu od pozostałych, pierwsza z tych grup musi
najmocniej walczyć o budżety reklamowe marketerów. Dodatkowo, należy mieć
świadomość, chociaż to pewnie nic nowego, że na naprawdę duży sukces można
liczyć wyłącznie udostępniając produkt (aplikację) globalnie. Póki co, to co na
rodzimym rynku uznawane jest za sukces (liczba pobrań, przychody), jest
zaledwie wstępem do sukcesu mierzonego dla międzynarodowego rynku
aplikacji.
Stale zwiększająca się grupa ‘connected devices’ będzie miała spory wpływ na
specjalizowanie się dostawców aplikacji pod konkretne urządzenia. Aplikacje
działające w oparciu o geolokalizację to żadna nowość i tu chyba rewolucji nie
będzie. Nieustannie natomiast wyrażam umiarkowany, ale jednak, optymizm
związany z AR.

Na polskim rynku wciąż mało jest firm, których ROI na aplikacjach
mobilnych jest dobry (z wyjątkiem oczywiście twórców tych aplikacji,
którzy pracują na zlecenie). Cała ta sytuacja dużych oczekiwań
i jednocześnie braku konkretnych perspektyw na monetyzację
w krótkim czasie przekłada się na trendy w realizacji aplikacji. Jakie
zauważymy najważniejsze trendy w tym roku jeśli chodzi
o projektowanie aplikacji? Przede wszystkim realizacja projektów będzie
poparta bardziej gruntowym badaniem otoczenia biznesowego
– konkurencyjnych rozwiązań. Po drugie, aplikacje będą ładniejsze,
większa waga będzie przywiązywana do usability. Po trzecie, aplikacje
będą tańsze w realizacji. Ponadto większość wydawców, którzy
prowadzą strony www i dostarczają informacje (takich, którzy mają
ugruntowany, poważny biznes) stworzy swoje aplikacje mobilne - jeśli
jeszcze ich nie ma. A także zatroszczy się o mobilne wersje swoich stron
internetowych. W końcu ostatni trend - na rynek będzie trafiać coraz
większa liczba dopracowanych gier rozrywkowych i edukacyjnych.

Robert Sosnowski
dyrektor zarządzający
Biuro Podróży Reklamy

Piotr Macura

product manager serwisów mobilnych
Interia.pl
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JAK MIERZYĆ EFEKTY
MARKETINGOWE
APLIKACJI
MOBILNYCH?
Duża liczba pobrań o niczym nie świadczy. Google Analytics, Flurry
Analytics, gemiusTraffic - to narzędzia godne polecenia, które
umożliwiają zaawansowaną analizę aplikacji mobilnych. Jakie są ich
główne wady i zalety?

5
Anna Jaskółka
redakcja@interaktywnie.com
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Sposób mierzenia efektów aplikacji uzależniony
jest od tego, do czego ma ona służyć. Inaczej
powinniśmy podchodzić do tej, która ma
sprzedawać, a inaczej, gdy najważniejsze są cele
wizerunkowe czy rozrywkowe. Przy czym liczba
pobrań wcale nie świadczy o sukcesie aplikacji,
chyba że naszą główną intencją jest czerpanie
zysków z jej sprzedaży.

- W Polsce już kilka tysięcy pobrań brandowanej
aplikacji będzie sukcesem. Przy kilkuset tysiącach
możemy otwierać szampana, ale firm z takimi
aplikacjami jest na naszym rynku niewiele. Za
często jednak skupiamy się na ilości
użytkowników, a nie ich jakości - twierdzi Marcin
Pasternak, dyrektor działu sprzedaży
i marketingu, Janmedia Interactive.

- Samo pobranie aplikacji nie oznacza, że odbiorca
z niej faktycznie korzysta. Nie jest też
determinantem zaangażowania w stosunku do
marki. Z tego punktu widzenia duże znaczenie ma
również jakość mechanizmu samej aplikacji,
ponieważ użytkownicy tego rodzaju narzędzi,
stanowią wymagającą grupę docelową
- przekonuje Bartosz Brażewicz-Dosiółko, IT
director w MoveApp (grupa Me & My Friends SA).

- Najważniejsze nie jest to, ile razy aplikacja
została pobrana, ale kim są jej użytkownicy
i co z nią robią. Bo nagle może się okazać, że
większość z nich pobrała ją, ale zaraz potem
usunęła. Lista pobrań może wyglądać
imponująco, a przełożenie kosztów na realne
korzyści dla marketera są niewspółmierne
- dodaje.
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Podstawowe informacje o aplikacji, takie jak właśnie liczbę pobrań,
zobaczymy na koncie deweloperskim platformy, na której jest umieszczona.
Z narzędzi, które umożliwiają bardziej zaawansowaną analizę, z pewnością
warto omówić darmowe Google Analytics i Flurry Analytics, natomiast
z płatnych - rodzimy gemiusTraffic dla aplikacji mobilnych.

Google Analytics - integracja z Google Play
- Google w ostatnim czasie aktywnie rozwija swoje usługi w kierunku
mobilności. Można przypuszczać, że Google Analytics i Google Play
w przyszłości będą ze sobą coraz mocniej zintegrowane. I to jest jednym
z największych atutów systemu statystyk od Google - twierdzi Cezary
Różański, analityk działu badań i analiz w GoldenSubmarine. - Niemałe
znaczenie ma także to, że większość klientów dobrze zna interfejs GA, śledzą
za jego pomocą ruch na swoich stronach internetowych - dodaje.
Dzięki Google Analytics możemy uzyskać informacje m.in. o liczbie nowych
użytkowników. Poznajemy dane userów - ich przybliżoną lokalizację, języki,
którymi się posługują, a także to, jak często, jak długo i na jakich
urządzeniach korzystają z aplikacji. Kategoria przywiązanie informuje o tym,
ile i jakie ekrany są oglądane przez użytkowników, również o akcjach, które
wykonują. Wyniki - dowiadujemy się, czy aplikacja spełnia zdefiniowane cele
biznesowe, mogą być nimi przykładowo liczba rejestracji lub transakcji.
- Za pomocą Google Analytics możemy monitorować zarówno aplikacje
dedykowane dla systemu Android, jak i iOS. Kiedy w interfejsie GA tworzymy
nowy profil, na którym będziemy zbierali informacje o ruchu w naszej
aplikacji, możemy pobrać pakiety narzędzi dla deweloperów (SDK)
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dedykowane do aplikacji na tych dwóch platformach - wyjaśnia Cezary
Różański.
Najbardziej rozbudowane statystyki znajdziemy jednak dla aplikacji
pobranych z Google Play. Do dyspozycji mamy dodatkowy raport, dzięki
któremu znamy witryny, które użytkownicy odwiedzili przed pobraniem
aplikacji z tego sklepu, dowiadujemy się też, które kampanie marketingowe
przyciągają największe grono użytkowników.

Przed stworzeniem danej aplikacji, w pierwszej kolejności powinniśmy
dokładnie sprawdzić, czy podobna przypadkiem nie istnieje na którejś
z platform. Musimy też odpowiedzieć sobie na pytania: „Po co nam ta
aplikacja?”, „Do kogo jest kierowana?”, „Ilu użytkowników możemy się
spodziewać?”, „Czy będzie jednorazowego użytku, czy użytkownicy
będą z niej chętnie korzystać - jeśli tak, to dlaczego mieliby to robić?”,
„Ile pieniędzy jesteśmy w stanie przeznaczyć na dotarcie do jednego
użytkownika?”. Załóżmy, że koszt wykonania aplikacji to 60 tysięcy
złotych. Jeśli zostanie ona pobrana 1000 razy, to czy koszt dotarcia do
jednego użytkownika wynoszący 60 zł jest opłacalny?

Marcin Pasternak

dyrektor działu sprzedaży i marketingu
Janmedia Interactive
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W internecie, poza oficjalnymi stronami Google Analytics, można znaleźć
wskazówki jak podłączyć narzędzie również pod aplikacje dla urządzeń
z systemem Windows 8.
Niewątpliwą zaletą GA są raporty w czasie rzeczywistym. Dzięki nim możemy
na bieżąco obserwować to, w jaki sposób użytkownicy w danej chwili
poruszają się po aplikacji - natychmiastowo wykrywać ewentualne błędy.

Badaniem objęta każda akcja, czyli gemiusTraffic
Gemius oferuje badanie gemiusTraffic również dla aplikacji mobilnych, nie
tylko dla stron WWW. Firma zaznacza, że pod wieloma względami
przewyższa Google Analytics.
- Oferowane przez nas rozwiązanie pozwala na znacznie elastyczniejszy
sposób pomiaru dowolnych aktywności użytkowników - przekonuje
Krzysztof Rosiński, ekspert Gemiusa w obszarze mobile. - Jej twórca może
objąć badaniem każdą akcję - od otwarcia aplikacji, jej zamknięcia,
przełączenie w tło, przez wybór poszczególnych elementów menu, na
przeglądaniu konkretnych treści kończąc, dopasowując strukturę raportów
wynikowych do własnych potrzeb - twierdzi.
Dzięki badaniu możliwe jest analizowanie aplikacji na iOS, Android oraz
Windows Phone w wersjach 7 i 8, podczas gdy mierzenie aplikacji na
mobilną wersję systemu od Microsoft w GA jest już problematyczne.
- GemiusTraffic umożliwia także wyższą, niż ma to miejsce w przypadku
produktu Google jakość segmentacji urządzeń mobilnych, a co się z tym
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wiąże bardzo dokładne zbadanie wszystkich narzędzi, za pomocą których
internauci łączą się z aplikacjami - twierdzi Krzysztof Rosiński.
Badanie dla aplikacji mobilnych jest jednak płatne. Na całkowity koszt składa
się opłata aktywacyjna w wysokości 2000 złotych netto, do tego dochodzi
miesięczny koszt uzależniony od liczby odsłon w aplikacji.

Liczba pobrań nie musi być wyznacznikiem sukcesu aplikacji. Liczy się
precyzyjne dotarcie z aplikacją do grupy docelowej. Wśród naszych
realizacji znalazła się aplikacja mobilna, którą przygotowaliśmy
z myślą o sześciu osobach. W tym przypadku sukcesem było dotarcie ze
stworzoną aplikacją do tych właśnie sześciu osób i sprawienie, by
w pełni spełniała ich oczekiwania. Nie możemy zakładać, że sukces
odniesiemy tylko wtedy, gdy przewyższymy liczbą pobrań Angry Birds.
Czasami sam fakt istnienia aplikacji może okazać się sukcesem. Może
ona osiągnąć zakładany cel w oparciu o wirusowość komunikatu, czego
przykładem jest realizacja „gdzie jest moja kupa”. Mówiły o niej
najpopularniejsze media i wszyscy usłyszeli o rozbudowie systemu
kanalizacji w Jaworznie, a liczba pobrań w tym kontekście nie miała
znaczenia.

Cezary Różański

analityk działu badań i analiz
GoldenSubmarine
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Flurry - darmowy, elastyczny
Popularnym, godnym polecenia narzędziem jest bezpłatny, stworzony
i rozwijany od 2008 roku Flurry Analytics. - Dzięki elastycznemu
dashboardowi możliwe jest pełne dostosowanie widoku, co sprawia że
informacje są czytelne. Po za tym Flurry dostarcza dużej ilości informacji

O ile liczba pobrań może być istotna z punktu widzenia zysków ze
sprzedaży aplikacji, o tyle przy głębszej analizie znacznie istotniejszym
wskaźnikiem jest liczba aktywnych użytkowników - wartość zmienna
w czasie. Oprócz tej najważniejszej metryki, istotnymi wskaźnikami są
poszczególne akcje, jak otwarcie i zamknięcie aplikacji, przełączenie jej
w tło, wybór poszczególnych elementów menu czy konkretnych treści.
Z punktu widzenia twórców aplikacji serwujących treści, istotne jest do
jakiej grupy użytkowników poszczególne treści docierają. Oprócz tych
danych bardzo ważne są informacje techniczne, takie jak:
geolokalizacja użytkowników, marki i modele urządzeń przenośnych,
rozdzielczości ekranu, głębie koloru czy wreszcie rodzaje i wersje
systemów operacyjnych pod kontrolą których aplikacja pracuje.

Krzysztof Rosiński
ekspert w obszarze mobile
Gemius
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podzielonych na cztery kategorie: użycie, odbiorcy, wydarzenia i kwestie
techniczne - przekonuje Bartosz Brażewicz-Dosiółko. - Odnośnie wad
należałoby zaznaczyć że czasem dostęp do niektórych analiz może wymagać
większej ilości kliknięć, przez co nie jest to najszybsze narzędzie - dodaje.
Flurry Analytics dostępny jest dla iOS, Android, Windows Phone, HTML5,
BlackBerry i JavaME.

Genezą dużej liczby nieścisłości przy mierzeniu efektów
marketingowych aplikacji jest użycie niewłaściwych statystyk do
pomiaru. Na początku warto więc zdefiniować cel marketingowy
aplikacji: wizerunkowy lub sprzedażowy. Dla każdego z tych typów
wyznacznikiem oceny efektywności są inne kryteria. Bywa tak, że
w procesie ewaluacji sięga się po te same statystyki. Sprawia to, że np.
działania wizerunkowe są oceniane przez ich wpływ na sprzedaż,
a w rzeczywistości takie przełożenie jest nieuprawnione. W dużej części
aplikacje mobilne są działaniami o charakterze wizerunkowym. Jeśli
nie mają wprowadzonego dodatkowego mechanizmu
prosprzedażowego, to badanie ich w tym kontekście może być błędem.
Mierzenie efektów działań wizerunkowych powinno kierować się raczej
w stronę analizy przywiązania do marki.

Bartosz Brażewicz-Dosiółko
IT director
MoveApp
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APLIKACJE ROZRYWKOWE
JAKO FORMA PROMOCJI,
CZYLI JAK USTRZELIĆ
MOBILNEGO PROSIAKA?
Spektakularny sukces Angry Birds – gry ani nazbyt pięknej, ani
mądrej – to wciąż zagadka dla specjalistów z branży mobile, którzy
przyznają, że nie sposób było go zaplanować, ani tym bardziej
przewidzieć jego rozmiarów. Stawka, o jaką toczy się w tej chwili
walka, jest jednak zbyt wysoka, by mogli oni ustać w poszukiwaniu
odpowiedzi.

6
Potencjał rynku najlepiej obrazują liczby i choć
w przypadku polskiego poletka wciąż będą to
bardziej estymacje niż twarde dane, warto
podkreślić, że wzrost udziału smartfonów w rynku
telekomunikacyjnym wydaje się w tej chwili
niepodważalny. Według raportu IDC w Polsce
w 2013 roku będzie około 13,5 miliona takich
urządzeń, a prognoza ta pokrywa się z szacunkami
ekspertów z branży.

Kaja Grzybowska

redaktor Interaktywnie.com

kg@interaktywnie.com
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- Koniunkturę napędza dynamiczna sprzedaż
smartfonów i rosnąca wartość sektora reklamy
mobilnej. Globalna wartość wynosi, według
Juniper Research, około 500 milionów dolarów.
W 2015 roku będzie to już 1,2 miliardów. Rynek
gier i aplikacji mobilnych wart jest ponad
8 miliardów dolarów na początku 2013 roku.

Zagregowane przychody z usług mobilnych
będą rosnąć w skali 100 miliardów dolarów
rocznie – najnowsze dane przytacza prezes
zarządu Time4Mobile i dyrektor zarządzający
Juupstore, Dariusz Adamczyk.
Zasadność inwestycji w tak dynamicznie
rozwijający się sektor nie powinna więc budzić
żadnych wątpliwości i część ekspertów
rzeczywiście ich nie ma. - W aplikacje mobilne
powinny śmiało i z rozmachem inwestować
marki, których grupa docelowa to użytkownicy
smartfonów. Ta oczywistość właściwie
determinuje sens inwestycji. Pojawienie się marki
i jej pomysłu na aplikację spotka się wówczas
z zainteresowaniem i pozwoli aktywnie
rozszerzyć interakcję z marką. Dlatego każda
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marka, która myśli poważnie o wykorzystywaniu mobile musi dobrze poznać
swoich klientów i ich upodobania – przekonuje Justyna Kaczmarczyk,
account manager z firmy Softhis.

przebicie się spośród innych – a w samym App Store pojawia się kilkaset
nowych programów dziennie – nie jest ani łatwe, ani tanie. Warto więc
przemyśleć, czy poniesiony koszt może się zwrócić.

Równolegle pojawiają się jednak głosy studzące ten entuzjazm. Nie brakuje
bowiem sygnałów, że znaczna część użytkowników najbardziej
zaawansowanych urządzeń wciąż nie wykorzystuje pełni ich możliwości,
zadowalając się prostymi funkcjami komunikacyjnymi, znanymi jeszcze
z czasów telefonów z klapką. Analitycy Deloitte wskazują, że w Polsce
odsetek ten może sięgać nawet 30 procent użytkowników, którzy nie umieją
lub nie chcą korzystać ze wszystkich możliwości smartfonów w obawie
przed wysokimi rachunkami.

- Z gier mobilnych korzystają przede wszystkim młodzi użytkownicy
smartfonów, dlatego jest to korzystne rozwiązanie dla firm, takich jak np.
marki odzieżowe, spożywcze czy kosmetyczne, które targetują swoje
produkty do odbiorców w przedziale wiekowym od 15 do 24 lat – mówi
Bartosz Brażewicz-Dosiółko, IT director w MoveApp - Ostatecznie jest to też
uzależnione od formy rozrywki, jaką aplikacja oferuje. Liczy się też sam
pomysł i jakość jego wykonania.

To nie jest kraj dla starych ludzi
Podobnych obiekcji nie mają przede wszystkim ludzie młodzi, dla których
korzystanie z aplikacji mobilnych nie stanowi żadnego problemu. - W 2012
roku przeprowadzono badanie w osiemnastu krajach wśród osób między
osiemnastym a trzydziestym rokiem życia na temat używania internetu
w urządzeniach mobilnych. Zapytano użytkowników o aplikacje mobilne
- mówi Małgorzata Bednarek, dyrektor ds. strategii w agencji interaktywnej
Migomedia. - 42 procent badanych odpowiedziało, że korzysta z nich
głównie do celów rozrywkowych czy też grania, a 35, że korzysta z nich
w pracy.
Firma rozważająca inwestycję w kanał mobilny powinna więc zacząć od
zadania sobie pytania, czy po drugiej stronie rzeczywiście jest jej grupa
docelowa. Stworzenie aplikacji na tyle interesującej, by miała ona szansę na
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Głównym powodem, dla którego mobilne aplikacje rozrywkowe mogą
okazać się sukcesem jest fakt że osoby, które z nich korzystają, robią to
dobrowolnie. Oferując wciągającą grę lub inną aplikację rozrywkową,
angażujemy użytkownika do wielokrotnego obcowania z marką. Poza
tym w razie zadowolenia z aplikacji użytkownicy sami polecają je dalej
swoim znajomym, czyli mamy do czynienia z efektywnym
marketingiem wirusowym.

Małgorzata Bednarek
dyrektor ds. strategii
Migomedia
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Mniej znaczy więcej
Tajemnicą sukcesu wszystkich najbardziej znanych aplikacji mobilnych jest
oczywiście dobry pomysł. Problem w tym, że w mobilnym świecie dobry
często nie oznacza mądry, a już nigdy – skomplikowany. - Angry Birds, iBeer,
Żulionerzy, infantylna gra, gadżet w stylu Toys For Boys czy quiz dla
gimbusów. Według mnie wszystkie te aplikacje mają jedną cechę wspólną
– stwierdza Arkadiusz Legoń, dyrektor strategii w GoldenSubmarine - Są
„wystarczająco głupie” w swoich założeniach, by odnieść prawdziwy sukces.
Dla firm, które swoje budżety marketingowe planują z wielomiesięcznym
wyprzedzeniem i nic nie pozostawiają przypadkowi, to założenie zwykle jest
jednak zbyt brawurowe. Największe marki, których wizerunek to efekt kilku-,
kilkudziesięciu lat pracy zwykle nie mogą pozwolić sobie na ryzyko – tym
bardziej, że wirusowy potencjał porażki jest znacznie większy niż
umiarkowanego sukcesu. Firmy często więc decydują się obrać
bezpieczniejszy kurs, który nie stanie się przyczyną żadnego przełomu.
- Tworząc aplikację mobilną wspierającą działania promocyjne marki czy
produktu można zastosować dwa podejścia: bezpieczne albo ryzykowne
– mówi Justyna Kaczmarczyk. - Bezpieczne opiera się na skopiowaniu
dobrego pomysłu i ubraniu go w historię naszej marki. Natomiast ryzykowne
polega na podejściu zespołu kreatywnego i brand managera w sposób
nowatorski, bardziej startupowy.
Wysoka śmiertelność wśród startupów, z których mniej więcej co dziesiąty
wychodzi zwycięsko z pierwszego starcia z rynkowymi realiami, nie zachęca
jednak do podejmowania tej walki, co jednak nie znaczy, że firmy poddają się
walkowerem. Wręcz przeciwnie – mobile, jak nigdy przedtem, jest teraz na
fali wznoszącej. I o ile jeszcze kilka lat temu, wiedziała o tym tylko branża,
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dzisiaj już wszyscy chcą płynąć z prądem. - Powinniśmy traktować rynek
aplikacji mobilnych jako kolejny obszar interaktywny, który za moment
będzie nie tylko dodatkiem do dużych aktywacji, ale wręcz ich ośrodkiem.
Zdecydowanie łatwiej jest markom, nazwijmy to „kontentowym”, które mogą
dać użytkownikowi bardzo praktyczne narzędzia. Natomiast każda z marek
może znaleźć swój sposób na aplikację mobilną, są marki bardziej
nastawione na rozrywkę oraz interakcję, inne pozycjonują się jako marki
bardziej użyteczne - zarówno jedne, jak i drugie mogą wykreować bardzo
skuteczne aplikacje – nie ma wątpliwości Paweł Świerszcz, digital director
w agencji interaktywnej Comfitura.

Mobilność drastycznie zaburza koncepcję wielokanałowego dotarcia
i „punktów styku” – do tej pory musieliśmy ustalić, gdzie jest nasza
grupa docelowa, jakie media konsumuje, jakie miejsca odwiedza, jakie
są jej szlaki – stawialiśmy tam ogłoszenia plakaty, wyświetlaliśmy
reklamy, łapaliśmy ich w tym, ściśle określonym czasie. Teraz wystarczy
zlokalizować człowieka raz, by mieć go w kieszeni – a właściwie to on
ma nas w kieszeni – my musimy dawać mu powody, by sięgnął akurat
po nasze treści.

Arkadiusz Legoń
dyrektor strategii
GoldenSubmarine
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- Stworzenie aplikacji jest naturalnym etapem w rozwoju obszaru w każdej
firmie działającej w obszarze nowoczesnego marketingu. To już konieczność
– potwierdza Dariusz Adamczyk, który ewolucję marketingu mobilnego
dostrzega najwyraźniej na przykładzie branży FMCG. - Jednym
z prekursorów był McDonald’s, który już w 2008 roku oferował w USA,
później w Europie, także w Polsce, mobilne kupony - dodaje.

Na jakiej platformie są potencjalni klienci?
Zdecydowanym liderem, jeśli chodzi o liczbę użytkowników jest Android
i nic nie zapowiada, by w najbliższej przyszłości coś miało się w tym
względzie zmienić. Android niepodzielnie króluje zarówno na smartfonach
w każdej kategorii cenowej, jak i na tabletach, bo w Polsce szczególnie ciepło
przyjmujemy ich najtańsze wersje. iOS – choć plasuje się na drugiej pozycji
– pozostaje dobrem luksusowym, zwykle wymykając się możliwościom
przeciętnych użytkowników. Od pewnego czasu mobilny tort przestał się
jednak dzielić jedynie na dwoje – po swój kawałek sięga bowiem coraz
śmielej Windows Phone. System Microsoftu – choć na świecie radzi sobie
umiarkowanie – w Polsce ma się nadspodziewanie dobrze.
- W naszym kraju produkcja aplikacji mobilnych to głównie dwie platformy Android i iOS, a także coraz mocniejszy i popularniejszy Windows Phone.
Oczekiwania użytkowników poszczególnych systemów są podobne.
Wszyscy oczekują bardzo dobrej jakości, precyzyjności, sprawnego działania
aplikacji. Jednakże należy zauważyć, iż użytkownicy iPhone’ów i iPadów są
bardziej wyczuleni na estetykę i jakość wykonania aplikacji – twierdzi Mariola
Szypszak, dyrektor ds. rozwoju w firmie Norbsoft.
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Marcin Pilśniak z Mindmine, podkreśla jednak, że wybór jednej platformy jest
dzisiaj zbędny. - Łącząc technologie hybrydowe i natywne w jednej aplikacji
jesteśmy w stanie stworzyć szybko aplikacje na wiele platform wykorzystując
jednocześnie ich różnice do polepszenia jakości.

W oczekiwaniu na efekt
Skuteczność rozrywkowych aplikacji mobilnych przywykło się mierzyć liczbą
ich pobrań. Tymczasem eksperci zgodnie twierdza, że nie jest to
najważniejszy wyznacznik.

Działania zintegrowane zawsze poprawiają skuteczność aktywacji.
Idealnie jest, gdy aplikacja mobilna jest powodem do zaangażowania
użytkownika na pozostałych platformach ekosystemu marki.
Użytkowanie aplikacji mobilnych bardzo naturalnie może się łączyć
z aktywacjami i promocjami konsumenckimi, co bezpośrednio może
wpływać na sprzedaż produktów. Interakcje i zaangażowanie
w aplikacji można zdecydowanie zwiększyć poprzez powiązanie jej
z mechanizmami społecznościowymi używanymi np. na Facebook czy
Foursquare.

Paweł Świerszcz

digital director
agencja interaktywna Comfitura
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- Często uważa się, że wymiarem sukcesu lub porażki aplikacji mobilnej jest jej
popularność, tymczasem ze skutecznością aplikacji mobilnych jest jak ze
skutecznością stron internetowych. Tak jak pierwsze, o czym chcemy wiedzieć
w przypadku strony www to liczba użytkowników, którzy ją odwiedzili, tak
samo podstawową wiedzą odnośnie aplikacji, jest liczba jej pobrań. Daje nam
ona wyobrażenie o zasięgu naszych działań, ale w obu przypadkach nie jest
to wiedza pozwalająca na właściwą ocenę ich skuteczności – podkreśla Cezary
Różański, analityk działu badań i analiz w GoldenSubmarine.
- Aby mówić o sukcesie użytkownicy aplikacji muszą z nich, poza pobraniem,
również korzystać. I to właśnie częstotliwość korzystania z danej aplikacji może
być jednym z wyznaczników jej efektywności – dodaje Małgorzata Bednarek.

Mobilne aplikacje rozrywkowe pozwalają budować pozytywny
i nowoczesny wizerunek marki oraz wyróżnić się na tle konkurencji.
Nie bez znaczenia pozostaje też możliwość budowania wokół marki
społeczności użytkowników, która na co dzień ma z nią kontakt.
Wykorzystanie tego narzędzia pozwala również na wirusowe
rozpowszechnianie informacji o marce.

Bartosz Brażewicz-Dosiółko
IT director
MoveApp
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Aplikacje mobilne są jednak doskonale mierzalne i ich twórcy – dysponując
odpowiednimi narzędziami są w stanie monitorować niemal wszystkie
zachowania użytkowników – w tym śledzić, jak zmienia się ich
zaangażowanie – i reagować na niepokojące sygnały. Odpowiednie
wsparcie z zewnątrz – działania reklamowe, social mediowe i PR-owe
mogą bowiem skutecznie przedłużyć cykl życia danej aplikacji.
- Idealnym narzędziem do monitorowania wszystkiego, nawet gdy telefon
nie jest podłączony do internetu jest Universal Analytics, który rozszerza
możliwości Google Analytics, dzięki czemu jesteśmy w stanie monitorować
wszystko, co się dzieje w aplikacji mobilnej – mówi Marcin Pilśniak.
Sukces, bez względu na to, jak liczony, nie jest jednak możliwy, jeśli działania
marketingowe ograniczymy do mobile’u. Rynek już bowiem w tej chwili jest
tak duży, że nawet najlepsze aplikacje bez promocji nie zdołają się przebić,
a nawet jeśli odniosą chwilowy sukces – bez odpowiedniego wsparcia nie
przełoży się on na długofalowe zaangażowanie użytkowników.
- Aktywność prowadzona w obszarze mobile nie może być oderwana od
całości działań promocyjnych. Powinna być częścią zintegrowanej
komunikacji marketingowej. Tylko spójność przekazu może przynieść
pozytywny efekt wizerunkowy dla marki. Nie ma natomiast reguły na to,
z jakimi kanałami należy łączyć działania w obszarze mobile. Aplikacja jest
jednym z narzędzi, a nie punktem wyjścia do budowania strategii
komunikacji. Kluczowa pozostaje marka i jej grupa docelowa
– podsumowuje Bartosz Brażewicz-Dosiółko.
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Najbardziej skuteczne narzędzia promocji aplikacji mobilnych bazują
na… aplikacjach mobilnych. Po pierwsze: reklama mobilna, linki do
innych aplikacji, cross-promocja. Można znaleźć na rynku rozwiązania
wspomagające App SEE, ale trzeba zwracać baczną uwagę na zgodność
mechanizmu promocyjnego z regulaminem danego marketu. W siłę
rosną markety niezależne, umożliwiające możliwość bezpośredniej
promocji aplikacji na obszarze danego kraju.

Dariusz Adamczyk

prezes zarządu Time4Mobile
i dyrektor zarządzający Juupstore
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Aby aplikacja mobilna odniosła sukces należy skupić się nie tylko na jej
parametrach technicznych i prawidłowym działaniu, ale także na
szeroko rozumianej promocji. Idealnym byłoby gdyby budżet klienta na
wszystkie działania w mobile pozwalał na proporcje 30/70, gdzie 30
procent to koszt produkcji aplikacji, a 70-koszty promocji i komunikacji
w mediach.

Mariola Szypszak
dyrektor ds. rozwoju
Norbsoft
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UNIWERSALNOŚĆ
ZJEDNA
UŻYTKOWNIKA
Każdy z mobilnych systemów operacyjnych ma zestaw
charakterystycznych rozwiązań interfejsu oraz sposobu ich obsługi.
Producenci systemów udostępniają projektantom wytyczne oraz
wzorce projektowe, których powinno się przestrzegać by dana
aplikacja działała poprawnie i była przyjazna dla użytkownika.
Przedstawiciele firm zajmujących się tworzeniem mobilnego
oprogramowania przekonują, że bez dobrej znajomości danego
systemu można stworzyć coś, co zirytuje, odrzuci i zniechęci
internautów.

7
Żeby odpowiedzieć na pytanie, czym powinna
różnić się aplikacja tworzona pod system iOS od
dedykowanej pod Androida, trzeba najpierw
przyjrzeć się urządzeniom Apple oraz tym,
w których systemem operacyjnym jest ten spod
znaku zielonego robota.

Bartosz Wawryszuk
redaktor Interaktywnie.com

bw@interaktywnie.com
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- Pierwszą istotną rzeczą różniącą te urządzenia są
fizyczne przyciski dostępne dla użytkownika,
warunkujące jego poruszanie się po aplikacjach
oraz po samym systemie. W przypadku urządzeń
z iOS główną rolę odgrywa „home button”,
w przypadku Androida prym wiodą przyciski:
home, menu oraz back - wyjaśnia Łukasz
Marjański, manager ds. nowych technologii
z Broken Rules. Już ta różnica znacząco odbija się
na przyzwyczajeniach użytkowników w obsłudze
poszczególnych urządzeń oraz projektowaniu

interfejsów aplikacji. - Z racji, że iPhone nie ma
przycisków powrotu oraz menu umieszczonego
bezpośrednio w obudowie, muszą być one
każdorazowo zaszyte w interfejsie aplikacji.
Z kolei na Androidzie funkcje wywołujące
w aplikacji ustawienia i krok wstecz przypisywane
są zwykle do przycisków poza ekranem - dodaje
Łukasz Marjański.
Jednym z podstawowych błędów twórców
aplikacji jest kopiowanie rozwiązań z iOS do
Androida „jeden do jednego”.
- Z tego powodu bardzo często nie są w pełni
wykorzystywane możliwości tej platformy takie
jak tworzenie widgetów na pulpit, większe
możliwości programowania powiadomień, oraz
nie branie pod uwagę dodatkowych fizycznych
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przycisków „wstecz” i „menu”. Android oferuje również zestaw gotowych
elementów interfejsu z określoną stylistyką o nazwie „Holo Theme”, dla tych,
którzy nie chcą od zera projektować wyglądu aplikacji. Korzysta z niego wiele
znanych aplikacji np. Spotify - podaje przykład Tomasz Muter, wiceprezes
Droids On Roids.
Trzeba też podkreślić, że iOS i Android to różne systemy operacyjne.
Oprogramowanie na system obsługujący aparaty Apple tworzone jest
natywnie w języku programowania Objective C, z kolei na platformie
Android do tworzenia gier i aplikacji wykorzystuje się język Java.
- Z tego punktu widzenia jest więcej różnic niż cech wspólnych, a więc chcąc
stworzyć jedną aplikację w obu językach programowania należy ją napisać
osobno na obie platformy mobilne - mówi Marcin Stojak, country manager
w Timgu.
Podobny pogląd wyraża Bartosz Jarocki, Android developer w JOJO Mobile
Polska. Jego zdaniem warto tworzyć osobne aplikacje dla obu systemów
z kilku względów. - Po pierwsze natywna aplikacja działa szybciej i płynniej
oraz umożliwia pełną integrację z systemem operacyjnym – udostępnianie
treści, zdjęć albo korzystanie z funkcji oferowanych przez inne aplikacje.
Takich możliwości nie zapewni jedna aplikacja napisana na wszystkie
platformy - przekonuje Jarocki. - Kolejnym powodem jest fakt, że mimo
podobnej nawigacji na obydwu systemach, użytkownicy są przyzwyczajeni
do wyglądu oraz sposobu działania elementów systemowych, które
w przypadku iOS definiowane są przez Human Interface Guidelines, a dla
Androida przez Android Design Guidelines. Tych zaleceń należy się trzymać
przy projektowaniu aplikacji na te platformy - dodaje.
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Wspólną cechą aplikacji na iOS i Androida jest jej struktura oraz nawigacja po
poszczególnych ekranach. Projektując oprogramowanie w ten sposób
uzyskamy tę samą funkcjonalność na każdej z platform, a jedynymi różnicami
będą sposób interakcji oraz wygląd poszczególnych elementów.

Projektując aplikację na iOS oraz Android należy wziąć pod uwagę
różnice w elementach interfejsu tych platform. Dostosowanie projektu
graficznego według wzorców projektowych i standardów dla danej
platformy jest kluczowe, aby spełnić oczekiwania użytkowników
poprawiając tym samym użyteczność aplikacji. Sama architektura
informacji w aplikacji jest zwykle podobna i tylko w rzadkich
przypadkach projektanci decydują się na różnice ze względu na
platformę.
Platforma Android umożliwia również programowanie widgetów
dających dostęp do wybranych funkcjonalności aplikacji z poziomu
pulpitu. Widgety są wskazane dla aplikacji, w których istotny jest szybki
dostęp do określonych informacji lub funkcjonalności, np. sprawdzenie
pogody lub załadowanie zdjęcia do aplikacji.

Wojciech Szwajkiewicz
prezes zarządu
Droids On Roids
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Hybryda obniży koszty?
Warto jednak odnotować, że istnieje wiele rozwiązań oferujących
cross-platformowość. - Programista tworzy w teorii jeden kod i ma
możliwość skompilowania go do aplikacji Android lub iOS - dodaje Marcin
Stojak.
Mówiąc o tworzeniu aplikacji trzeba wspomnieć o rozwiązaniu Xamarian,
dającym wsparcie programistom na platformy Android, iOS, Mac.
W przypadku tworzenia gier warto zainteresować się takimi rozwiązaniami
jak Unity3d lub Corona SDK.
- Oczywiście, ze względu na różnice systemów operacyjnych, architektury
interfejsu użytkownika, kod tworzony w rozwiązaniach cross-platformowych
nigdy nie będzie w stu procentach wspólny, natomiast z pewnością obniży
koszty tworzenia oprogramowania - przekonuje Stojak.
Wojciech Szwajkiewicz, prezes Droids On Roids podaje jeszcze dwa inne
rozwiązania hybrydowe, pozwalające na tworzenie oprogramowania na
wiele platform jednocześnie. Są to Cocos2d-x i Phonegap.
- Nie są to jednak rozwiązania nadające się dla każdego typu aplikacji
- zastrzega Wojciech Szwajkiewicz. - Phonegap powinien służyć głównie do
programowania czytników treści opartych o HTML albo prostych gier
opartych o HTML5 i JavaScript. Corona SDK oraz Cocos2d-x to frameworki
wspierające produkcję gier 2d - tłumaczy.
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Wiele zespołów deweloperów aplikacji mobilnych używa języka C w
programowaniu ich rozwiązań. - To również pozwala na używanie tego
samego kodu na platformach iOS oraz Android - jest to możliwe dzięki
korzeniom Objective-C - wywodzącego się z języka C, oraz bibliotece
Android-NDK - dodaje Szwajkiewicz.

Z technicznego punktu widzenia aplikacje na Androida i iOS różnią się
bardzo mocno. Chcąc uzyskać dobre doświadczenie użytkowania,
przyciągnąć płynnością i szybkością działania, należałoby stworzyć
dedykowaną aplikacje na każdą platformę. Wielu programistów
i właścicieli firm, uważa jednak, że aplikacje pisane w hybrydowych
frameworkach, takich jak PhoneGap lub Corona będą optymalnymi
rozwiązaniami w wielu dziedzinach. Takie aplikacje, to głównie proste
rozwiązania np. kontentowe (dla znalezienia balansu hybrydowa
aplikacja Facebooka już się nie sprawdziła). Istnienie tylko jednego
kodu na wszystkie platformy nie rozwiązuje sprawy do końca, musi on
być w pewien sposób dedykowany na każdą z nich, co prowadzi do
sporego skomplikowania aplikacji. Możemy się także pokusić
o prezentacje treści w postaci HTML.

Radosław Cięciwa
programista iOS/Android
Softhis
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Inną sytuacją, w której aplikacje na dwa systemy mogą zawierać wspólne
elementy np. kodu źródłowego, ale także wyglądu interfejsu, są gry.
- Dzieje się tak, ponieważ gry zazwyczaj korzystają z własnych kontrolek
interfejsu, mają często nietypowy, mocno graficzny, a czasami w 3D, design
menu głównego, wyboru poziomu itp. Zazwyczaj pomijane jest w tym
przypadku zalecenie używania kontrolek systemowych. Z technicznego
punktu widzenia jest to możliwe dzięki temu, że zarówno platforma iOS jak
i Android wspomagają te same technologie renderowania grafiki
trójwymiarowej czasu rzeczywistego - tłumaczy Henryk Kaufman, iOS
developer z We like CAPS!

Szanuj przyzwyczajenia
Głównym czynnikiem, z którym styka się użytkownik jest ekran dotykowy.
Dodatkowe przyciski (np. „menu” oraz „wstecz” na Androidzie) determinują
pewien sposób użytkowania, jednak one też już przenoszą się na ekran (np.
we wszelkiego rodzaju tabletach chociażby Samsungu GalaxyTab 10.1),
bądź są zewnętrzne, ale również dotykowe (np. Samsung GalaxyTab).
- Android i iOS różnią się w swoich standardach użytkowania. Postawię tezę,
że użytkownicy każdej z platform rzekliby, że różnice są ogromne.
Wymieńmy chociażby menu kontekstowe na Androidzie po długim
przytrzymaniu na elemencie listy (nie używane na iOS), bądź mnogość
zastosowania mechanizmu „pull to refresh” na iOS (rozwiązanie już prawie
oczywiste) - Radosław Cięciwa, programista iOS/Android z Softhis podaje
przykłady.
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Innym przykładem różnic są aplikacje importowane z jednej platformy na
drugą, bez dostosowania User Interface. - Takie aplikacje, mówiąc wprost, nie
wyglądają dobrze, a każdy, który to zauważy, wyrzuci je z urządzenia

Różnica w architekturze iOS i Androida widoczna jest przy położeniu
zakładek. W iOS umiejscowione są na dole ekranu, na Androidzie - na
górze. Warto dodać, że w Androidzie do nawigacji między zakładkami
stosuje się gesty typu swipe, które ułatwiają nawigację po elementach
ekranu na dużych wyświetlaczach.
Ważną, często pomijaną rzeczą jest również to, że w przypadku
projektowania aplikacji na Androida należy brać pod uwagę wiele
rozdzielczości ekranów. Tak więc wielkości czcionek oraz samych
elementów systemowych powinny być dobrane oraz zaprojektowane
tak, aby były czytelne oraz łatwe w obsłudze na telefonach z dużymi
i z małymi wyświetlaczami.
Mimo że systemy te są dość podobne, podążanie za wytycznymi
producentów dotyczących projektowania aplikacji, pozwoli stworzyć
aplikacje intuicyjne, wykorzystujące potencjał systemów operacyjnych,
a co za tym idzie, chętniej użytkowane.

Bartosz Jarocki
Android developer
JOJO Mobile Polska
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z grymasem niesmaku - twierdzi Radosław Cięciwa. Pytany o to, czy są różnice
w standardach użyteczności między systemem pod Apple i Androidem,
przyznaje, że do niedawna odpowiedziałbym na tak postawione pytanie
zdecydowanie twierdząco. - Teraz wydaje mi się, że przyzwyczajenia stają się
coraz bardziej uniwersalne. Różnice pojawiają się raczej na poziomie
konkretnych aplikacji, zazwyczaj tworzonych na obie platformy. I myślę, że
będą dążyć do coraz większej uniwersalności - prognozuje Cięciwa i podkreśla,
że jedną z wytycznych przy projektowaniu aplikacji jest niezmienianie
przyzwyczajeń użytkownika. - Aby taka osoba zatrzymała się na naszej
aplikacji musi wiedzieć od razu, co i jak może zrobić - mówi.
Patrząc z kolei przez pryzmat specyficznych przyzwyczajeń użytkowników obu
systemów, można wskazać przycisk „wstecz” standardowo umieszczany
w górnym lewym rogu na platformie iOS, natomiast całkowicie zbędny, na
Androidzie, ponieważ każde urządzenie pracujące na tym systemie ma
sprzętowy bądź emulowany na ekranie przycisk „wstecz”.

z tytułem oraz opcjonalne przyciski w lewym górnym i prawym
górnym rogu.
- Owszem, można zaprojektować aplikację dowolnie i w ogóle nie brać pod
uwagę tego standardu, ale to właśnie ten schemat jest najbardziej znany
użytkownikowi iPhone'a i aplikacja zaprojektowana w taki sposób będzie dla
niego od początku zrozumiałą - uważa Łukasz Marjański. Warto zauważyć, że
użytkownik przyzwyczaił się do tego schematu jeszcze zanim deweloperzy
mogli zaprojektować jakąkolwiek aplikację, bowiem na początku nie istniał
App Store, a użytkownicy już poruszali się po standardowych aplikacjach
zaprojektowanych właśnie w ten sposób.

REKLAMA

- Takich różnic w interfejsie użytkownika jest więcej: nawigacja w postaci
czarnego paska z ikonami znana z iOS powinna na Androidze pojawić się jako
zakładki bądź droplista na górze ekranu, jako element tzw. Action Bar. Wiedza
ta wynika z wytycznych dla danej platformy tworzonych odpowiednio przez
Apple i Google, ale także z wzorców projektowych wypracowanych przez lata
przez niezależnych programistów i w konsekwencji przeniesionych na
przyzwyczajenia i oczekiwania użytkowników - mówi Wojtek Kaliciński,
CTO & Android developer z We like CAPS!
System iOS już od pierwszej wersji ma mocno utarty schemat interfejsu
aplikacji: na dole menu do przełączania pomiędzy zakładkami, u góry belka
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- W przypadku Androida spotykamy się z większym zróżnicowaniem
interfejsów poszczególnych aplikacji, ale główne menu jest umieszczone
zwykle u góry. Należy pamiętać, że niektóre urządzenia z Androidem nie
mają „namacalnych” przycisków, tylko są one wyświetlane u dołu ekranu.
Mogą one kolidować z menu, więc dobrym posunięciem jest umieszczenie
ich wyżej - mówi Marjański.
Deweloper aplikacji stara się w jak największym stopniu korzystać
z elementów, które są zaszyte w poszczególnych systemach. Są one od razu
identyfikowane przez użytkownika i działają podobnie w każdej aplikacji.
Np. w iOS, gdy korzystamy z listy przewijanej w jakiejkolwiek aplikacji wiemy,
że po dotknięciu belki z zegarem, lista ta wróci na górę. Takich przykładów
można przytoczyć więcej. Lista komponentów do wykorzystania
w aplikacjach różni się jednak od siebie i to też wpływa w pewien sposób na
różnice w oprogramowaniu na poszczególne systemy.
- Nie ma sensu na siłę tworzyć komponentu identycznego do użytego
w konkurencyjnym systemie, skoro możemy wykorzystać element już
istniejący i bardziej rozpoznawalny przez użytkowników. Przykładem może
być lista rozwijana - bardzo często spotykana w Androidzie, praktycznie
niedostępna w iOS - stwierdza manager ds. nowych technologii z Broken
Rules.
- To co warte odnotowania w przypadku platformy Android to bardzo
wyraźna fragmentacja w kontekście rozmiarów i rozdzielczości ekranu. Przez
to tworzone aplikacje i gry, jeżeli mają być kompatybilne na większości
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aparatów, muszą zawierać w sobie wiele kompletów grafik i umiejętnie je
pozycjonować na interfejsie użytkownika. Na platformie iOS ten problem jest
decydowanie mniejszy - zauważa Aaron Smith, developer z Timgu.

Zdecydowanie łatwiej jest tworzyć aplikacje na iPhone'a, gdyż mamy
do czynienia z zaledwie dwiema wielkościami ekranów: 3,5" oraz 4".
Co prawda ekran 3,5" występuje w dwóch rozdzielczościach, ale
rozwiązano to tak, że nie stanowi to żadnego problemu w procesie
tworzenia aplikacji.
W przypadku urządzeń z systemem od Google jest pełna dowolność
jeżeli chodzi o parametry ekranu, przez co interfejs powinien być
zaprojektowany tak, by dopasować się do każdego ekranu
(a przynajmniej do jak największej liczby). Często odbywa się to
kosztem zmian w interfejsie aplikacji. Istotnym jest też fakt, że
w aplikacjach na iOS, widoki na iPhone'a i iPad'a są przygotowywane
oddzielnie, co pozwala na zaprojektowanie interfejsów
zoptymalizowanych pod telefon i tablet osobno.

Łukasz Marjański

manager ds. nowych technologii
Broken Rules
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Oba systemy operacyjne - zarówno iOS, jak i Android mają atuty oraz
ograniczenia. Np. projektując grę na iOS możemy skorzystać z gotowego
i świetnie działającego Game Center - gdzie są zapisywane nasze osiągnięcia,
możemy zapraszać znajomych do gier online, itp. Android nie oferuje nam
podobnej funkcjonalności i trzeba szukać innych rozwiązań.
- Niemniej dzięki założeniom tego systemu możemy do naszej aplikacji
dołączyć przydatny widget i pozwolić użytkownikowi umieścić go sobie na
jednym z pulpitów. W iOS nie ma takiej opcji - zaznacza Łukasz Marjański.
Specjaliści twierdzą, że oprogramowanie mimo tego, że na różnych
systemach wygląda inaczej, powinno realizować ten sam cel w podobny,
lecz niekoniecznie identyczny, sposób. Użytkownik, który korzysta z danej
aplikacji na iOS, po zainstalowaniu jej odpowiednika na urządzeniu
z Androidem, nie powinien mieć żadnego problemu ze znalezieniem
rzeczy, które go interesują.

Przenoszenie na ślepo elementów interfejsu z iOS na Androida to nie
jedyny błąd popełniany przy tworzeniu aplikacji mobilnych na te
systemy. Android od początku miał znacznie bardziej rozbudowany
model multitaskingu (równoczesne działanie wielu aplikacji w tle)
i notyfikacji, co niesie ze sobą diametralnie inne podejście do
przełączania się między aplikacjami. Przy powrocie do wcześniej
używanego programu nie stosuje się splash screenów, ważniejsze jest
szybkie wyświetlenie interfejsu w takim stanie, w jakim ostatnio opuścił
go użytkownik.
Z łatwością w przełączaniu się między aplikacjami związana jest
również w Androidzie kwestia tzw. Uniksowej filozofii, która w skrócie
brzmi: „Pisz programy, które robią jedną rzecz i robią ją dobrze. Pisz
programy, aby współpracowały ze sobą”. Realizowane jest to za
pomocą intentów, czyli krótkich instrukcji wysyłanych między
aplikacjami. Aby łatwiej to zobrazować: jeśli nasza aplikacja potrzebuje
wczytać kod kreskowy, zrobić zdjęcie, bądź wysłać e-mail, to nie ma
potrzeby kodować tych komponentów na nowo. Można wysłać żądanie
wykonania tej operacji (intent) do ulubionej aplikacji użytkownika
zainstalowanej w jego telefonie - np: klienta e-mail, aparatu
fotograficznego lub czytnika kodów kreskowych.

Wojtek Kaliciński

CTO & Android developer
We like CAPS!
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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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