STYCZEŃ 2013
LUTY 2013
MARZEC 2013
KWIECIEŃ 2013
MAJ 2013
CZERWIEC 2013
LIPIEC 2013
SIERPIEŃ 2013
WRZESIEŃ 2013
PAŹDZIERNIK 2013
LISTOPAD 2013
GRUDZIEŃ 2013

WIDEO
W INTERNECIE
www.interaktywnie.com/biznes/raporty

Partnerzy

Wydawca

Wideo coraz silniejsze i nikt się temu nie dziwi
Po raz kolejny przepytaliśmy ekspertów o wartość rynku reklamy wideo w sieci i po raz
kolejny nie ma wątpliwości. Według niektórych, może on nawet przekroczyć barierę
200 milionów złotych. Skąd taki wynik?
Postanowiliśmy sprawdzić jaki stosunek do reklamy mają użytkownicy internetu. Oczywiście
nie trudno było zgadnąć, że większość nie lubi, kiedy ich ulubiony film lub serial poprzedzony
jest spotem, ale co ciekawe, z naszej ankiety wynika, że aż 23 procent osób ma obojętny
stosunek do tego. Czyżbyśmy zaczęli się przyzwyczajać do reklam w wideo w sieci?
Wszystko na to wskazuje.
Ponadto w naszym raporcie przedstawiamy kilka interesujących przykładów na realizacje
kampanii wideo w internecie. Okazuje się, że wcale nie trzeba mieć setek tysięcy złotych,
żeby stworzyć angażującą realizację.
Oprócz tego przyglądamy się kondycji finansowej największych spółek z branży mediów,
które zajmują się wideo. Jak radzą sobie na rynku? To wszystko i nie tylko w najnowszym
raporcie Interaktywnie.com – Wideo w internecie.
Podziel się raportem:

Robert Ocetkiewicz, redaktor prowadzący Interaktywnie.com
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Oto, jak Polacy płacą za wideo on-line i jak traktują internetowe spoty
Marta Smaga, Bartłomiej Dwornik

Komentarze ekspertów
Anna Jaskółka, Kaja Grzybowska

Rynek jest niedoszacowany. Będzie wideo-boom?
Bartosz Wawryszuk

Skuteczne kampanie wideo w sieci
Robert Ocetkiewicz

Tak zarabiają serwisy VOD
Maciej Rynkiewicz
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STREAM STUDIO | New media video production
Adres
ul. Smulikowskiego 6/8
00-389 Warszawa

Zakres usług:
• YouTube inStream ads
• corporate comunication videos
• video profile of your company
• marketing & PR videos
• social media lifestyle videos

Dane kontaktowe
office@streamstudio.pl
www.streamstudio.pl
+48 784 594 490

•
•
•
•
•

video infographics
video training
video tutorials
showreel videos
event coverage

•
•
•
•
•

online product demo
promotional movie
live streaming
music videos
animation

Opis działalności
Dzięki potędze obrazu, dźwięku i ruchu pomożemy Twojej marce efektywniej docierać do Twoich
odbiorców. Niezależnie od wielkości Twojego budżetu zapewnimy Ci produkcję najbardziej
efektywnych kosztowo i najlepiej realizujących Twoje cele materiałów video.
Dzięki znajomości najnowszych trendów video stworzymy dla Ciebie wyjątkową kreację.
Skontakuj się z namii przekonaj się sam. Zapraszamy!
Klienci
Samsung, Nivea, Narodowe Centrum Kultury, Agora S.A., Burn, Polpharma, Euronet, Polkomtel,
HAVAS Worldwide, Young&Rubicam, Grey Group, NuOrder Group, ...(<- tu miejsce na Twoją firmę)
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Biuro Podróży Reklamy
Adres
ul. Turmoncka 22 /1101
03-254 Warszawa

Dane kontaktowe
aga@biuropodrozyreklamy.com
www.biuropodrozyreklamy.com
+48 22 499 61 90, +48 607 731 718

E_misja Interactive 360
Adres
ul. Św. Wojciech 22/24 lok. 7a
61-749 Poznań

Adres
ul. Chłodna 48/12
00 - 872 Warszawa

Dane kontaktowe
dzial.obslugi@e-misja.net
www.e-misja.net
+48 22 266 04 20

Opis działalności
Eksperci w tworzeniu niestandardowych akcji reklamowych. Eventy internetowe
z wykorzystaniem social media, viral marketing i kampanie video na YouTube, akcje
crowdsourcingowe z video, inbound marketing i inne cuda. Agencja otrzymała wyróżnienie
Golden Arrow i nagrodę Mixx-Awards za kampanię „Samsung Game”. Agencja jest członkiem
IAB Polska.

Opis działalności
Jesteśmy partnerem marek w zakresie pełnej obsługi działań interaktywnych.
Dodatkowo dzięki naszej marce partnerskiej 6ix WoMM & Social Media zapewniamy naszym
klientom synergię pomiędzy kompleksową obsługą interaktywną, a działaniami WoMM
i Social Media. Umów się z nami, jeśli chcesz poważnie porozmawiać o optymalizacji Twojego
budżetu marketingowego.

Klienci
Samsung, OBI, Luxmed, Beko, Triton Development, CityIndex, ASUS, Canal +, ING,
Esselte, Imperial-Cinepix

Klienci
Actavis, Herbapol, Johnson&Johnson, Knauf Insulation, Lafarge, Polpharma, PZPN,
Solar, Timex, Valeant
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InsysPlay – platforma video
Adres
ul. Jana Matejki 46/1
60-767 Poznań

Dane kontaktowe
play@insys.pl
www.insysplay.com
+48 61 624 21 00

Opis działalności
Jest wiele pomysłów na biznes video w sieci:
• portale VOD
• telewizje internetowe i mobilne
• aplikacje video na urządzenia mobilne, konsole i set-top-boxy
• aplikacje na Smart TV
• vlogi
I jeden niezawodny sposób na ich realizację – platforma video InsysPlay. Z nami dostarczysz
video w jakości HD na każdy ekran. Sprawdź nas.
Klienci
CANAL+ Cyfrowy, TVN, TVP, Netia, Kino Polska, Agencja reklamowa GPD, Cineman, Strefa VOD,
KKS Lech Poznań, Lechia Gdańsk

Raporty interaktywnie.com - Wideo w internecie
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OTO, JAK POLACY
PŁACĄ ZA WIDEO
ON-LINE I JAK TRAKTUJĄ
INTERNETOWE SPOTY
Marta Smaga

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

ms@interaktywnie.com

Bartłomiej Dwornik
redaktor Interaktywnie.com

bd@interaktywnie.com

1
Między 29 maja a 10 czerwca 2013
roku zapytaliśmy 2715
użytkowników portali
Interaktywnie.com, Money.pl,
iWoman.pl, MenStream.pl oraz
Platine.pl, którzy zadeklarowali
sporadyczny bądź regularny kontakt
z materiałami wideo w internecie
o ich preferencje, dotyczące tego
typu publikacji.

Większość spośród przeszło 2700 internautów,
którzy w badaniu Interaktywnie.com
zadeklarowali kontakt z wideo w internecie to
widzowie sporadyczni. Ich przewaga nad "hard
userami" materiałów filmowych on-line jest
jednak niewielka, nieco ponad 10 punktów
procentowych.

wszystkie prowadzone w tej materii badania
- serwisy wideo, takie jak YouTube, Wrzuta
i podobne. Deklaracje zarówno internautów,
którzy określają się jako regularni konsumenci
internetowych filmów, jak i tych, którzy kontakt
z nimi mają tylko sporadyczny, były pod tym
względem porównywalne.

Wideo w internecie

Wyraźnie widać jednak pewną prawidłowość
- regularni odbiorcy dominują we wszystkich
miejscach, gdzie publikowane jest wideo,
z jednym wyjątkiem. Są to portale
ogólnotematyczne, które coraz chętniej okraszają
filmami materiały informacyjne. Tylko w tym
jednym przypadku odsetek wskazań wśród
widzów sporadycznych był nieznacznie wyższy.

oglądam regularnie

44,60%

oglądam sporadycznie

55,40%

Liczba respondentów: 2715

Najczęściej wskazywanym miejscem, gdzie
z wideo mamy kontakt, są - co potwierdzają

Raporty interaktywnie.com - Wideo w internecie
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Gdzie w internecie oglądasz materiały wideo?

Na jakim urządzeniu oglądasz w internecie materiały wideo?
regulanie

sporadycznie

regulanie

sporadycznie

w serwisach wideo (np. YouTube, Wrzuta)

87,04%

82,98%

na komputerze stacjonarnym/laptopie

93,89%

94,35%

w serwisach VOD (np. Ipla, TVN Player)

46,24%

30,05%

w smartfonie

35,34%

18,55%

w portalach tematycznych

28,24%

19,95%

na tablecie

19,41%

12,77%

w portalach ogólnotematycznych

23,62%

26,13%

w telewizorze z internetem

14,37%

8,91%

w serwisach społecznościowych

25,52%

15,23%

na konsoli

3,39%

1,93%

przez P2P

6,52%

1,46%

inne

12,88%

6,25%

Jeśli chodzi o urządzenia, które wykorzystujemy do oglądania
internetowego wideo, to wyraźnie - co też nie jest żadnym zaskoczeniem
- dominują komputery i laptopy. Bez względu na to czy kontakt jest
sporadyczny, czy regularny, odsetek przekracza 90 procent. Choć
nieznacznie - co już takie oczywiste nie jest - częściej wybierali tę
odpowiedź widzowie sporadyczni.
Istotny, zwłaszcza w kontekście trwającego boomu na internet mobilny,
jest też fakt, że ponad jedna trzecia widzów regularnych zapewnia, iż do
oglądania filmów wykorzystuje swojego smartfona. Prawie co piąty - tablet.

Raporty interaktywnie.com - Wideo w internecie

Jak wynika z badania, prawie trzy czwarte internautów, oglądających
w sieci filmy, nigdy dotąd nie zdecydowało się za nie zapłacić. Wypada
jednak odnotować fakt, że wyraźnie większy odsetek badanych deklaruje,
że jeśli już zdecydowało się wydać na ten cel pieniądze, robi to już
regularnie. Tylko nieco ponad dziesiąty ankietowany spróbował raz
i się zniechęcił.
Czy zdarza Ci się płacić za dostęp do materiałów wideo w internecie?
tak

17,64%

zdarzyło mi się raz

11,27%

nie

71,09%

09

Powyższe deklaracje niezwykle ciekawie prezentują się przez pryzmat
urządzenia, wykorzystywanego do oglądania internetowych filmów.
Najchętniej - choć jest ich zdecydowanie najmniej - z płatnego wideo
korzystają posiadacze konsol. Rzadziej, choć porównywalnie między sobą,
decydują się za dostęp do wideo zapłacić widzowie korzystający
z telewizorów z dostępem do sieci, tabletów i smartfonów. Na ostatnim
miejscu, i to z wyraźnie gorszym wynikiem, plasują się ci, którzy kontakt
z wideo mają tylko i wyłącznie na komputerze stacjonarnym, bądź laptopie.

Jaka to forma płatności?

Zdecydowanie częściej decydujemy się zapłacić za dostęp do konkretnego,
interesującego nas materiału. Zarówno ci, którzy płacą regularnie, jak
i jednorazowi testerzy wskazują wyraźnie częściej taki model płatności.
Jednak znaczący wydaje się fakt, że na abonamenty lub pakiety niemal
trzykrotnie częściej decydują się ci, którzy w płatnym wideo mają już
doświadczenie, niż nowicjusze. Ale nawet wśród tej drugiej grupy znalazły
się osoby, które choć zadeklarowały w badaniu, że zapłaciły tylko raz, to
zdarzyło im się wypróbować oba modele.

Najchętniej płacimy za oglądanie filmów. To zdecydowanie
najpopularniejszy rodzaj materiałów zarówno wśród tych badanych,
którzy decydują się na wykupienie pakietów, lub abonamentu oraz tych,
którzy wolą płacić tylko za konkretny materiał. Drugie miejsce zajmują
seriale, choć - co w tym wypadku zrozumiałe - ich oglądanie wyraźnie
częściej wiąże się z wykupieniem częstszego dostępu. Odwrotnie, niż
w przypadku transmisji sportowych. Tutaj przewagę mają ci, którzy
preferują opłatę za jeden, wyraźnie określony materiał.

zdarza mi się

zdarzyło mi się raz

abonament lub pakiety

45,30%

17,97%

dostęp jednorazowy

70,56%

84,31%

Czy zdarza Ci się płacić za dostęp do materiałów wideo w internecie?
komputer/laptop

tablet

smartfon

TV z internetem

konsola

tak

17,10%

23,19%

22,77%

24,03%

34,29%

zdarzyło się raz

11,03%

12,41%

14,85%

15,58%

17,14%

nie

71,87%

64,40%

62,38%

60,39%

48,57%

Raporty interaktywnie.com - Wideo w internecie
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Za dostęp do jakich materiałów wideo zdarza Ci się płacić?

Spot reklamowy emitowany PRZED filmem

abonament/pakiet

dostęp jednorazowy

filmy

75,37%

seriale

bardzo nie lubię

39,04%

63,26%

nie lubię

32,38%

43,38%

27,68%

są mi obojętne

23,72%

transmisje sportowe

19,49%

26,01%

lubię

3,43%

programy telewizyjne

14,34%

7,89%

bardzo lubię

1,44%

inne

13,97%

17,79%

Sprawdziliśmy też, jak internauci reagują na
reklamy, które coraz częściej zamieszczane są
w internetowych materiałach filmowych.
Niewiele osób - co trzeba przyznać - je lubi.
Bardziej istotne może być jednak to, w jaki
sposób zmieniają się emocje, w zależności od
tego, w którym momencie materiału reklama
jest wyświetlana.

REKLAMA

Prawie trzy czwarte badanych internautów,
którzy materiały filmowe oglądają
odpowiedziało, że nie lubią, lub bardzo nie lubią
spotów, emitowanych przed filmem, który chcą
obejrzeć. Ciekawe jednak, że prawie co
dwudziesty deklaruje emocje pozytywne.

Raporty interaktywnie.com - Wideo w internecie
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Absolutnie nie można tego jednak powiedzieć o reklamach, które
oglądany film przerywają. Odsetek negatywnych uczuć jest tutaj
rekordowy - przekracza 90 procent wszystkich wskazań. Co warte
odnotowania - są to wskazania wyjątkowo zdecydowane.

Z kolei jeśli chodzi o materiały reklamowe, które wyświetlane są internautom
już po tym, jak obejrzeli wybrany materiał, emocje są najmniejsze. Sześciu na
dziesięciu badanych uznało, że takie spoty są im obojętne. Co ósmy
ankietowany przyznał nawet, że je lubi, lub lubi bardzo!

Spot reklamowy emitowany W TRAKCIE filmu

Spot reklamowy emitowany PO filmie

bardzo nie lubię

73,15%

bardzo nie lubię

17,02%

nie lubię

19,93%

nie lubię

11,12%

są mi obojętne

4,86%

są mi obojętne

59,78%

lubię

0,81%

lubię

7,33%

bardzo lubię

1,25%

bardzo lubię

4,75%

REKLAMA

Raporty interaktywnie.com - Wideo w internecie
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Mniej przychylnie traktujemy natomiast te reklamy, które na wyświetlany film
nakładane są na dodatkowej warstwie. Tutaj znów ankietowani byli
zdecydowanie na "nie", choć mimo wszystko poziom irytacji jest mniejszy,
niż w przypadku tych reklam, które przerywają emisję.

Bannery ze spotami wideo
bardzo nie lubię

43,28%

nie lubię

29,10%

są mi obojętne

22,28%

Reklama tekstowa lub graficzna przysłaniająca fragment odtwarzanego filmu

lubię

3,83%

bardzo nie lubię

56,65%

bardzo lubię

1,51%

nie lubię

28,99%

są mi obojętne

11,42%

lubię

1,40%

bardzo lubię

1,55%

Okazuje się też, że internetowi widzowie nie przepadają też za
"samodzielnymi" reklamami wideo. Również tutaj odsetek wskazań
negatywnych oraz zdecydowanie niechętnych przekroczył łącznie
70 procent.

Czy jednak - niezależnie od wzbudzanych, a przynajmniej deklarowanych
emocji - reklama wideo w internecie jest skuteczna? Okazuje się, że
63 procent ankietowanych pod jej wpływem wykonało jakąś czynność.
Najmłodsi - osoby w wieku do 24 lat - klikają w nie najchętniej. Im starszy
internauta, tym do kliknięcia skłonić go jednak trudniej. Okazuje się jednak,
że warto. Bo internauci wraz z wiekiem, klikają w reklamy tych usług
i produktów, którymi są naprawdę zainteresowani i wyraźnie częściej takie
kliknięcie kończy się złożeniem zamówienia. Lub przynajmniej chęcią
bliższego zapoznania się z prezentowaną ofertą.

Czy pod wpływem reklamy wideo zdarzyło Ci się
do 24 lat

25-34 lata

35-44 lata

45-60 lat

61 i więcej lat

kliknąć w tą reklamę

84,29%

78,55%

75,83%

70,21%

61,11%

przejść na stronę reklamodawcy i kupić na niej produkt (lub zamówić usługę)

7,14%

9,63%

6,95%

8,90%

11,81%

szukać dodatkowych informacji o reklamowanym produkcie lub usłudze

27,71%

35,81%

31,72%

30,14%

35,42%

Liczba respondentów: 1709
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Zgodnie z deklaracjami, niemal 49 procentom badanych zdarzyło się
ciekawy, albo śmieszny spot reklamowy, znaleziony w sieci, przesłać
znajomym. Wirusowe rozpowszechnianie reklam to z - jak się okazuje
- domena panów. To oni chętniej dzielą się z kolegami nietuzinkowymi
spotami, na które natkną się w internecie. Co ważne, wolą robić to
najczęściej za pomocą poczty elektronicznej, przeważają też
w wykorzystywaniu do tego calu komunikatora. W serwisach
społecznościowych dominują już pod tym względem panie, które
w ten sposób dzielą się między sobą najchętniej.

Nieco więcej, bo prawie 55 procent badanych internautów przyznaje się do
otrzymywania linków do podobnych treści od swoich znajomych. Również
w tej kategorii przodują mężczyźni. I ponownie najczęściej kanałem
dostarczenia linku jest e-mail. Wśród kobiet - analogicznie jak w poprzednim
przypadku - dominują portale społecznościowe.

W jakiej formie zdarzyło Ci się PRZESŁAĆ link do ciekawego lub
śmiesznego spotu?

W jakiej formie zdarzyło Ci się OTRZYMAĆ link do ciekawego lub
śmiesznego spotu?

kobieta

mężczyzna

mailem

43,06%

55,15%

przez komunikator

31,81%

w serwisie społecznościowym

55,54%

Najczęstszą reakcją jest - i to domena osób w wieku 25-34 lata, choć nieco
młodsi i nieco starsi odbiegają od nich tylko nieznacznie - przesłanie linku
dalej. Co też nie jest przecież bez znaczenia.

kobieta

mężczyzna

mailem

46,18%

56,42%

34,30%

przez komunikator

31,05%

35,03%

40,90%

w serwisie społecznościowym

52,07%

41,62%

Liczba respondentów: 1327

Liczba respondentów: 1493

Czy zdarzyło Ci się po otrzymaniu takiego linka zainteresować nim? Jak?
do 24 lat

25-34 lata

35-44 lata

45-60 lat

61 i więcej lat

przekazać link dalej

56,97%

60,93%

55,33%

46,27%

46,24%

kliknąć w reklamę

51,79%

48,79%

48,77%

44,78%

29,03%

przejść na stronę reklamodawcy i kupić na niej produkt (lub zamówić usługę)

6,77%

5,52%

3,69%

4,48%

7,53%

szukać dodatkowych informacji o reklamowanym produkcie lub usłudze

21,51%

22,96%

18,85%

26,37%

34,41%

Liczba respondentów: 1709
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KOMENTARZE
EKSPERTÓW
Anna Jaskółka

redaktor Interaktywnie.com

redakcja@interaktywnie.com

Kaja Grzybowska

redaktor Interaktywnie.com

kg@interaktywnie.com

Jakie są obecnie największe wady systemu VOD i co najbardziej odstrasza użytkowników od korzystania z takich treści?
VOD w Polsce wciąż jest drogie i nie bójmy się do tego przyznać. Na największych polskich platformach cena filmu waha się od ok. 11 zł (nowości) do 5 zł za
wypożyczenie na dobę. Oczywiście w ofercie znajduje się masa filmów w modelu AVOD, dostępnych za darmo, ale płatny, nowszy repertuar na pewno zniechęca
użytkowników, wychowanych na piractwie i typowo polskim pojmowaniu zaradności (skoro na Chomikuj mam ten film za darmo, to po co mam płacić?). To
właśnie piractwo sprawia, że wciąż bardzo daleko nam do modelu Netflixa, który za 8 dolarów daje dostęp do wszystkiego. Naprawdę wszystkiego.
Nielegalne korzystanie z treści jest największym ograniczeniem rozwoju rynku VOD w Polsce i utrzymuje go w pułapce błędnego koła. Skala piractwa ogranicza
zainteresowanie legalnymi filmami, za które trzeba zapłacić. To powoduje dwie rzeczy: utrzymanie cen na wyższym poziomie oraz ograniczenie oferty
– inwestowanie w droższe produkcje, jednocześnie najbardziej przez widzów pożądane, czyli kinowe hity producentów z Holywood, jest ryzykowne, bo
w polskich realiach one na siebie po prostu nie zarobią.
Spójrzmy na przykład „Django” Quentina Tarantino. Podczas polskiej premiery w ciągu pierwszego weekendu nie tylko ściągnął do kina tysiące osób, ale został
również - według luźnych szacunków - pobrany nielegalnie z pirackich źródeł ponad 300 tysięcy razy. To tylko statystyki z pierwszych 3 dób. Aby zarobił na siebie
w serwisie VOD musiałby wygenerować rocznie kilkaset tysięcy transakcji. Czy zarobi, jeśli dzisiaj ponad milion widzów już go widziało, w większości
nielegalnie?
Wierzę w zmianę, ale w perspektywie kilku lat. Wyjście z tej sytuacji może przynieść tylko wzrost świadomości widzów w sferze korzystania z legalnego kontentu,
a co za tym idzie, większy popyt na filmy w modelu video-on-demand. Bez zmiany mentalności konsumentów, walka z pirackimi serwisami jest walką
z wiatrakami.

Magda Bigaj

szef biznesu VOD
Agora S.A. - www. Kinoplex.pl
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Niedawno YouTube wprowadził płatne subskrypcje wybranych kanałów. Czy nie jest na to za wcześnie?
Wprowadzenie płatnych subskrypcji należy analizować w kontekście globalnych zmian w YouTube (między innymi: rozwój systemu automatycznego
zarządzania prawami autorskimi, ujednolicenie layoutu kanałów, wprowadzenie wskaźnika popularności treści wyrażanego za pomocą czasu emisji,
umożliwienie partnerom sprzedaży reklam). Z tej perspektywy płatne subskrypcje dobrze wpisują się w całościową strategię Google (zadbanie o prawa
autorskie, profesjonalizacja contentu, intensyfikacja monetyzacji), której celem jest zmiana postrzegania YouTube - serwisu "ze śmiesznymi filmikami"
w YouTube - największą na świecie, "globalną telewizję".
Jeżeli płatny - od $0.99/ms - abonament zostanie zaakceptowany przez użytkowników, to twórcy dostaną dodatkowy kanał monetyzacji (wprowadzenie opłat
nie musi oznaczać rezygnacji z dotychczasowych reklam), a YouTube znajdzie się bliżej miejsca, które w głowach reklamodawców i szefów stacji telewizyjnych
zajmują obecnie Netflix i Hulu.
A jeśli eksperyment (subskrypcje są dostępne dla kilkudziesięciu kanałów i tylko dla widzów z obszaru Stanów Zjednoczonych) nie wypali? W takiej sytuacji
rozwiązanie dołączy do listy pomysłów, które - mimo kilku lat od czasu testowego wprowadzenia - wciąż czekają na swoją wielką chwilę (sekcje shows i movies,
TVOD).
W tej grze Google nie może przegrać. Może tylko cierpliwie czekać, aż mimochodem zauważymy, że za swoje ulubione kanały płacimy tyle, co za dostęp do
kablówki. O to toczy się gra.

Jakub Abramczuk
szef serwisów wideo
Gazeta.pl
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Jakie są główne trendy wśród konsumentów materiałów wideo w Polsce?
Materiały wideo z roku na rok stają się coraz ważniejszym elementem przestrzeni wirtualnej. Seriale, teledyski, wideoblogi czy pełnometrażowe filmy to treści,
po które sięgamy najczęściej. Odbicie naszych preferencji widać również w działaniach nadawców, a emitowanie materiałów zarówno w telewizji, jak i sieci staje
się powszechną praktyką. Z etapu planowania wieczoru zgodnie z programem telewizyjnym przeszliśmy zatem do momentu, w którym to widz decyduje o tym
kiedy i gdzie, ale także za pośrednictwem jakiego medium obejrzy interesujący go materiał. Analizy Gemiusa dotyczące aktywności na stronach WWW
pokazują, że konsumenci najchętniej rozpoczynają swój dzień od przeglądania treści na smartfonie, w pracy korzystają z komputera, wieczorami natomiast
częściej sięgają po tablet czy tv. Przypuszczalnie zatem preferencje tych użytkowników sieci, którzy oglądają online, są zbliżone do ogólnych trendów w zakresie
internetowych przyzwyczajeń Polaków.
Bazując na dotychczasowych obserwacjach możemy przypuszczać, że konsumpcja wideo w najbliższym czasie mocno skieruje się w stronę livestreamingu.
Coraz chętniej oglądamy udostępniane nam materiały na żywo, jest to zatem wielka szansa dla webcasterów. Wyzwaniem dla wydawców będzie z kolei wciąż
utrzymujący się opór internautów wobec płacenia za nagrania dostępne online. Zaledwie średnio co piąty użytkownik godzi się na opłatę w zamian za brak
reklam. Z drugiej strony, obserwując wpisy internautów na forach dyskusyjnych coraz częściej spotykamy się z głosami wyrażającymi aprobatę reklamy
towarzyszącej nowościom wideo.

Aleksandra Załęska

ekspert w zakresie badań audio i wideo w sieci
Gemius
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Jak często firmy w Polsce decydują się na tworzenie profesjonalnych wideoblogów?
Jaka jest szansa, że w przyszłości częściej będą wykorzystywać to narzędzie do komunikacji i promocji?
Marketerzy niedawno tylko podejrzewali, a teraz są już pewni, że „warto jest mieć film”. Wielu z nich zaufało ruchomemu obrazowi z powodu filmów
wirusowych, które zalewają co jakiś czas facebookowe ściany. Inspiracją stały się także nieliczne, acz udane rodzime kampanie oparte o wirus, takie jak Henio,
Serce i Rozum, ostatnio Mafia dla psa.
Równocześnie z tym procesem nasila się dyskusja o biznesowej skuteczności tychże filmów wirusowych. Czy film zostanie obejrzany przez widzów z mojej grupy
docelowej? Czy wirus zagwarantuje zwiększenie ruchu na stronie? Czy kampania zwiększy sprzedaż? Odpowiedzi na te pytania są tak samo trudne, jak
przewidzenie w momencie publikacji tego, ile film zaliczy odsłon.
Przed nami kolejna ewolucja: od filmu wirusowego, który jest akcją zauważalną, ale jednorazową, do firmowych wideoblogów jako przejawów regularnej
i nowoczesnej komunikacji z konsumentami. Posługując się porównaniami pirotechnicznymi: wirus to osamotniona petarda, wideoblog to kanonada. To od
twojej strategii wojennej zależy w jaki sposób walczysz.
Wideoblogi firmowe i pochodzące z „wewnątrz” firmy to wymarzone narzędzia do prowadzenia content marketingu, działań PR-owych, employer brandingu. To
dobra platforma do bezpośredniej, spontanicznej komunikacji oraz do przekazywania emocji, bo to one są najważniejsze w tworzeniu internetowego wideo. To
one tworzą aurę filmów, to nimi możemy przykuć uwagę i wzbudzić przywiązanie odbiorcy. Warto być otwartym, słuchać i odpowiadać. W internetowym wideo
warto być sobą.

Grzegorz Zięba
co-fouder
Ikona KMP Studio
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Jak szybko rozwija się rynek transmisji internetowych w Polsce?
W ostatnich latach obserwujemy zdecydowany wzrost zainteresowania usługą transmisji do internetu. Porównanie liczby zrealizowanych transmisji przez TVIP
w tym roku, do tego samego okresu w 2012 r., daje ponad dwukrotny wzrost.
Zmienia się percepcja technologii strumieniowych, które przestają być traktowane jako nowinka czy tylko uzupełniający kanał dystrybucji wydarzenia. Dużą
popularnością zaczynają się cieszyć wydarzenia, które w zamyśle organizacyjnym są wyłącznie dostępne online. Takie podejście jest konsekwencją rozwoju
łączy szerokopasmowych oraz internetu mobilnego. Dzisiaj, przepustowość Internetu staje się tematem drugorzędnym. Standardem jest transmisja w kilku
jakościach oglądana na laptopach, smartfonach i tabletach. Użytkownicy oczekują dobrej, a nawet bardzo dobrej jakości, profesjonalnej realizacji wizji
(kamery i miksery HD) oraz możliwości komunikacji. Okazuje się, że popularne dotychczas systemy webinarowe, umożliwiające samodzielną obsługę
streamingu, nie wystarczają. Szczególnie w sytuacji, gdy transmisję ma oglądać równocześnie 1000 czy 2000 internautów, a organizator ma własną koncepcję
tego, jak powinna wyglądać strona transmisji, procedura identyfikacji i dostępu do niej czy sposób realizacji obrazu (kamery, multimedia, grafiki).
Rynek transmisji w Polsce przez ostatnie trzy lata stał się bardzo konkurencyjny dla dostawców tej usługi. Ich liczba wzrosła z kilku działających osiem lat temu,
do kilkudziesięciu dzisiaj. W konsekwencji cena realizacji transmisji jest niższa, a usługa bardziej przystępna.

Honorata Gawlas
dyrektor zarządzający
TVIP
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Jakie warunki musi spełnić wideo, żeby miało szansę rozprzestrzenić się wirusowo?
Nie da się stworzyć pewnego przepisu na viral. W tym procesie jest zawsze ryzyko. Ale są elementy, które sprzyjają sukcesowi. Przede wszystkim im krócej tym
lepiej. Ponadto wideo wirusowe musi wywoływać silne emocje. Efekt ten można uzyskać na dwa sposoby: szokując odbiorców treścią komunikatu (można też
śmieszyć jednocześnie) lub pokazując im coś nowego, czego jeszcze nie widzieli – w zakresie atrakcyjności realizacji, osiągnięć technicznych, zjawisk. Przy czym
zdecydowanie taniej jest szokować i rozbawiać niż zachwycać.
Wirus, który sami share’ują masowo użytkownicy to mit (takich wyświetleń jest nie więcej niż 5-10%). Trzeba zatroszczyć się o publikacje w serwisach
rozrywkowych, u blogerów i w innych miejscach. To napędza wirusową kulę. Oprócz tego, najszerzej rozchodzą się te wirusy, wobec których nie ma pewności, czy
zrobiła je marka, czy user z własnej inicjatywy. Warto też odnosić się do bieżących internetowych zjawisk, memów, kultowych zdarzeń w sieci. Pamiętać, że coś
co było hot kilka dni temu, jest już passe.
Ponadto dobrze jest, kiedy marka w marketingu wirusowym prowadzi z internautami dialog, a nie mówi z góry i ma dystans. Marka musi być w tym szczera, nie
fałszywa. Dodatkowo trzeba pamiętać, że jest to typowe narzędzie brandingowe i rzadko udaje się wywołać nim efekt sprzedażowy.

Robert Sosnowski
dyrektor zarządzający
Biuro Podróży Reklamy
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W jaki sposób efektywnie wykorzystać wideo w komunikacji wewnętrznej lub zewnętrznej firmy?
Pięciominutowa wideorelacja zamiast kilkustronicowego sprawozdania, dział wideonewsów zamiast aktualności, internetowa telewizja korporacyjna zamiast
tradycyjnego biuletynu. Brzmi ciekawie? Wideo jako narzędzie komunikacji firmy wyróżnia, zwiększa zapamiętywalność marki, oszczędza czas i optymalizuje
koszty (transmisja online zamiast wyjazdu służbowego). Ponadto, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, komunikacja wideo może być interaktywna. Funkcja
zadawania pytań (przez czat) i uzyskiwanie na nie odpowiedzi w czasie rzeczywistym personalizuje postaci znane nam z maili. „Wideoczat z CEO”, „Godzina
z ekspertem” pobudzą kulturę organizacji, odświeżą wizerunek firmy i zacieśnią więź z klientem. Z kolei vlogi, wideo case studies, webinaria sprawdzą się
w kreowaniu firmy jako eksperta danej dziedziny. I choć wideo nie zastąpi w biznesie komunikacji mailowej, może ją znacznie poprawić. Według Sunday Sky,
słowo „wideo” w tytule maila zwiększa OR do 30%. Jeśli treść zawiera klikalną miniaturę playera i spersonalizowany CTA, prawdopodobieństwo kliknięcia
wynosi 80-99%. To dowód na potencjał wideonewsletterów.
Mówiąc o komunikacji wideo online, należy podkreślić mierzalność tego kanału: od odwiedzin, przez liczbę pauz, full screenów, po monitoring zmian głośności
(przykładowe statystyki platformy InsysPlay). Wideo daje narzędzia do analizy i wyciągania wniosków. Tak szczegółowa wiedza z pewnością wpłynie na
efektywność firmowej komunikacji, pomoże poznać oczekiwania audytorium i je zaspokajać.

Judyta Pogorzelska
public relations manager
Insys
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Czy w przyszłości reklamodawcy będą w większym stopniu doceniać wideoblogi i wideocasty?
Reklamodawcy pójdą za widzami, a reklamowe wykorzystanie sieciowego wideo będzie rosło lawinowo, choć właściwie należałoby powiedzieć „rośnie”,
w czasie teraźniejszym, bo dzieje się to już teraz.
Widz w sieci ogląda uważniej, bo sam wybiera to, co ogląda. Koszty emisji są bardzo atrakcyjne, z TV nawet nie ma co porównywać, a bogactwo możliwych form
promocji jest ogromne. Dodatkowym plusem jest mobilność, nowy filmik ulubionego vlogera możemy obejrzeć w telefonie, choćby w drodze do pracy.
Produkt i reklama towarzyszy osobom (stronom, kanałom), które opowiadają ciekawe rzeczy, lub staje się wręcz tematem ich opowieści. Pojęcie product
placement nabiera rumieńców. Wideoblogi kosmetyczne, modowe, ale i motoryzacyjne czy poświęcone grom, są w istocie kilkuminutowymi spotami
reklamującymi konkretne marki i produkty – choć bez charakterystycznej, znanej z TV, reklamowej maniery.
Co liczy się najbardziej? Fakt, że twórcy wideo postrzegani są jako autentyczni i wiarygodni. Są swoimi własnymi wydawcami, więc poprawność polityczna czy
korporacyjny „ton głosu” nie narzucają im ani ram, ani treści wypowiedzi. Stąd się biorą milionowe kliknięcia filmików Maxa Kolonko, Abstrachuje czy
Niekrytego. Dzięki temu prawdziwa pasja może przerodzić się w profesję, jak stało się to w przypadku twórcy „Polimatów” czy autorki „Kotlet.tv”. A to oznacza,
że jakość produkowanych materiałów będzie rosła, co z kolei z pewnością docenią reklamodawcy.

Sergiusz Zembrzuski
managing director
Red8 Digital
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Co musi się stać, żeby internauci w Polsce przekonali się do legalnych materiałów wideo?
Ciekawą rzeczą jest „półlegalne” oglądanie amerykańskich serwisów wideo, typu Hulu czy Netflix, przez polskich użytkowników. Dlaczego „półlegalne”? Otóż
użytkownicy kamuflują realny adres IP swojego komputera / laptopa / tabletu, aby uzyskać dostęp do tych serwisów, co jest nie do końca legalne, a następnie
wykupują jak najbardziej legalny abonament. Czyli płacą, ale oglądają treści, które nie są przeznaczone dla polskiego rynku.
Nie mnie osądzać sensowność funkcjonowania systemu praw autorskich do filmów online, ale gołym okiem widać, że nie nadąża on za sytuacją w globalnej
wiosce.
Użytkownik w Polsce chce mieć dostęp do tego samego, do czego ma dostęp jego amerykański odpowiednik. Nie chce czekać pół roku, aż ktoś w jego ojczyźnie
wykupi prawa i rozpocznie emisję. Chce to mieć tu i teraz. Właściwie to zawsze tak chciał, tylko w przeszłości w pełni nielegalnie kopiował film z torrentów, a dziś
już nie jest w 100% nielegalny. Właściwie to ciekawe w ilu procentach jest nielegalny? Czy ktoś może na to pytanie odpowiedzieć?
Wracając do pytania – powyższy przykład jest jednocześnie obserwacją i odpowiedzią. Ludzie są jak najbardziej przekonani do legalnych materiałów wideo.
Ale chcą oglądać treści, które są aktualne i atrakcyjne, dobrze podane i sprawnie dostarczone. Chcą je oglądać na tych urządzeniach, na których lubią, a nie na
których im się każe. Kiedy to będzie możliwe? Raczej nieprędko, bo ranga naszego kraju w globalnej machinie biznesu rozrywkowego zbyt wysoka nie jest.
Zatem zgodnie z narodową mentalnością, Polacy muszą sobie radzić jakoś inaczej.

Olgierd Cygan

CEO / managing partner
Digital One
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Jaka jest przyszłość VoD w Polsce?
Na rynku wyraźnie widać schyłek ery linearnej telewizji, opartej na sztywnej ramówce. Boom na treści wideo w sieci doprowadził do dużej fragmentaryzacji
rynku i samego kontentu. Przekłada się to na obfitość wyboru, która często dezorientuje i frustruje widza. Dodatkowo sprzyja temu wymieszanie treści
tworzonych amatorsko z jakościowymi, tworzonymi profesjonalnie.
Niedaleka przyszłość to najpewniej ponowna konsolidacja rynku, jak też samego kontentu tak, aby użytkownik nie czuł się zagubiony i łatwo mógł znaleźć
interesującego go materiały, czyli przede wszystkim prostota, intuicyjność i wieloplatformowość oferowanej usługi VoD. A jednym z wyzwań stojących przed
branżą VoD będzie na pewno budowanie przyzwyczajenia użytkownika, że to czego szuka, jest na wyciagnięcie ręki w najlepszej jakości i legalnie.
Czy polski rynek jest gotowy na wejście lub stworzenie takich platform jak Netflix, Hulu czy Love Film/Amazon? Moim zdaniem w obecnej sytuacji, gdzie
wszystkie nowości mogą być konsumowane przez użytkowników w serwisach pirackich (które często przypominają legalne platformy) nikt nie zainwestuje
pieniędzy w pozyskanie praw do kontentu wszystkich wytworni filmowych. A taką właśnie ofertę często mają pirackie serwisy i co istotne, duża ich część
pobiera regularne opłaty, co jeszcze bardziej zwiększa poczucie użytkowników, że korzystają z legalnego źródła. Wejście wspomnianych potentatów
zachodnich mogłoby wprowadzić zdecydowanie szerszą ofertę programową, ale mieli by oni duże trudności w konkurowaniu z cenami serwisów pirackich
oraz z czasem, w którym wprowadzana byłaby oferta – serwisy pirackie bardzo często udostępniają treści niemal natychmiast po ich premierze.

Sabina Lipska

dyrektor VoD i działu współpracy z partnerami
Grupa Onet.pl S.A.
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O czym trzeba pamiętać, żeby materiały wideo tworzone na
potrzeby promocji, były skuteczne?

Czy są treści wideo, które są w Polsce słabo lub w ogóle
niedostępne, a internauci ich pragną?

Przygotowując wideo na potrzeby internetu, należy na wstępie określić
formy reklamowe, w których materiał będzie emitowany. To pozwoli
zaplanować optymalną długość wideo i sposób komunikowania się
z odbiorcą treści. Niektóre narzędzia promocji pozwalają bowiem
użytkownikowi na przerwanie emisji już po kilku – kilkunastu
sekundach. Dobrze więc już na etapie tworzenia scenariusza reklamy
pamiętać o tym, że już na początku materiału należy przekazać widzowi
najważniejsze informacje lub zaciekawić go na tyle, by dokończył
oglądanie całej komunikacji. W przypadku kiedy reklama była
przygotowywana na potrzeby telewizji, a do internetu jest jedynie
adaptowana – można rozważyć ponowny montaż. Z kolei po
zakończeniu emisji materiału, po kliknięciu i po przekierowaniu widza na
stronę docelową, reklamodawca może rozważyć kontynuację historii
opowiadanej w reklamie, również w formie wideo. Koszt emisji we
własnym serwisie jest znikomy w stosunku do opłaty za czas reklamowy
wykorzystywany w kampanii.

Internet to globalna sieć. Można w nim znaleźć właściwie wszystko, czego
dusza zapragnie. Jeśli jednak chodzi o wideo, to wydaje się, że
w porównaniu z zagranicą mamy trochę do nadrobienia. W moim odczuciu
brakuje miejsca, gdzie możliwe byłoby legalne oglądanie filmów czy seriali
(nie tylko amerykańskich), które można byłoby wybierać z całego spektrum
materiałów i w różnych rozwiązaniach - w tym w polskiej wersji językowej
(lektor/ napisy). Czyli - brakuje u nas serwisów takich jak amerykański
Netflix. To rodzaj wirtualnej wypożyczalni. Za kilka dolarów miesięcznego
abonamentu można oglądać legalnie wszystkie filmy i seriale zgromadzone
w serwisie, i to zarówno na laptopie jak i na tabletach czy smartfonach.

Łukasz Bąkowski
współwłaściciel
Video4net.pl
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Oczywiście zawsze można zadać sobie pytanie, czy Polacy są w stanie płacić
za oglądanie legalnych treści czy raczej szukają sposobów, żeby uniknąć
płatności. Jestem jednak przekonana, że jeśli będziemy mieć dostęp do
legalnych i bezpiecznych serwisów dystrybuujących różny kontent wideo, to
liczba płacących osób będzie wzrastać.

Dominika Rzepka-Borys
dyrektor
interia.tv
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Jakie najczęstsze błędy popełniają reklamodawcy przy użyciu wideo?
Marki wykorzystują wideo w sieci na potęgę. Właściwie nie możemy już obejrzeć filmu na YouTube bez „odpalenia” prerolla. W TVN Player, musimy przygotować
się na dwie kilkuminutowe przerwy w oglądaniu, które idealnie nadają się na zrobienie kawy, a do tego wszystkiego z co trzeciego banneru reklamowego zrobił
się format wideo. Przy czym reklamy wideo online to w 90% te same kreacje, których konsumenci unikają w TV. Dlaczego nie mieliby uciekać od nich
w internecie?
Głównym problemem reklam wideo w sieci jest to, że one po prostu nie powstają. W internecie utylizuje się to, co powstało na potrzeby telewizji. Niestety,
internauci mogą wyłączyć reklamę po 5 sekundach, odejść od monitora albo najzwyczajniej nakierować kursor na „x”.
Internet to medium stworzone do interakcji – dlaczego kompletnie tej interakcji pozbawione są reklamy wideo, które do sieci wrzucamy? Dlaczego nie angażują
internautów w świat marki? Dlaczego brandy wydają setki tysięcy złotych na reklamę na YT, a nie stworzą do tego nawet swojego custom gadżetu? Dlaczego
wiedząc, że nasz preroll najpewniej zostanie wyłączony po 5 sekundach, nic nie robimy, aby w tym czasie zainteresować konsumenta? Taki stan wynika głównie
z braku chęci i pomysłów.
Co zrobić, aby reklamy wideo w sieci były bardziej efektywne? Musimy dać internautom możliwość jakiejkolwiek interakcji z reklamą. Czasem wystarczy ją
„zatrzymać” i zapytać, co będzie dalej, a czasem warto stworzyć kontent unikalny – choćby na platformy social media, w których nasi fani powinni świetnie go
rozpropagować.

Adam Szudra

managing director
Faster & Better Sp. z o.o.
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Jaka jest przyszłość reklamy wideo w Polsce?
Zbliżamy się coraz szybciej do punktu, w którym „reklama wideo”
przestaje być kojarzona z nachalnym komunikatem czy
wciskaniem produktu na siłę. Dotyczy to zarówno jej treści, funkcji,
jak i sposobu jej dystrybucji. Docelowo będzie ona
doświadczeniem, w którym widzowi zostanie przypisana nowa
rola – partnera, współtwórcy, rozmówcy. Kluczem, którym już dziś
myśli coraz więcej reklamodawców, jest generowanie
zaangażowania, czyli skłonienie użytkownika nie tylko do
obejrzenia reklamy w całości, ale także do podjęcia zabawy
z materiałem i w końcu, do kliknięcia w button „udostępnij”. Jak
pokazują badania, materiały wideo są jednym z najczęściej
„przekazywanych dalej” typem treści w mediach
społecznościowych. Konsumpcja filmów już dawno wyszła poza
obszar serwisów wideo, dlatego coraz większą rolę odgrywa jakość
materiału, która daje widzom impuls do generowania „buzzu”
w „earned mediach”. Wydatki na reklamę wideo w Polsce powinny
w najbliższych latach w dalszym ciągu systematycznie rosnąć, jak
prognozują analitycy, pochłaniając przy tym część budżetów
dotychczas przeznaczanych na reklamę telewizyjną.

Magdalena Kurylak
strategic planner
GoldenSubmarine
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Które formy wideo dostępnego w internecie odnotują
w najbliższych latach największy wzrost w Polsce? VoD, materiały
wygenerowane przez użytkowników, inne? Dlaczego?
Mówiąc o rozwoju serwisów VoD, nie sposób nie wspomnieć o kanałach nielegalnej
dystrybucji wideo. Który z braci - grzeczny czy niegrzeczny - podbije rynek zależy od
powszechnej akceptacji dla respektowania prawa autorskiego. Wydaje się, ze na
razie obaj bracia będą rosnąć kosztem tradycyjnych kanałów.
Widoczny będzie rozwój wideoblogosfery. Przede wszystkim jakościowy.
Z pokątnie kręconych autorskich wypowiedzi ma szansę przekształcić się
w mikro telewizje i profesjonalne programy skierowane do precyzyjnie określonych
grup docelowych.
Wideo stworzone w sposób crowdsourcingowy będzie coraz częstszym gościem
telewizyjnych bloków reklamowych, a także będą obecne w pre-rollach
i kontekstowych reklamach wideo. Głównie w związku ze wzrostem świadomości
marketerów o skuteczności globalnego trendu jakim jest crowdsourcing oraz
konkurencyjnością tego modelu. Lepiej jest mieć dużą ilość autentycznych,
świeżych, zinternalizowanych przez dużą grupę twórców treści wideo
poświęconych marce niż jeden agencyjny spot.

Jan Okulicz - Kozaryn
crowdsourcing brand strategist
MillionYou
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W jaki sposób nawet mała firma może czerpać profity z contentu wideo
– jak zoptymalizować kanał i wideo na YT, aby podnieść jego widoczność?
Coraz więcej firm wykorzystuje materiały wideo w celu budowania wizerunku lub
promocji własnych produktów i usług. Niestety, wiele działań związanych z produkcją
contentu kończy się na realizacji materiału oraz umieszczeniu go na kanale YouTube.
Rosnąca ilość materiałów wideo sprawia natomiast, że bardzo trudno w naturalny
sposób, bez kampanii reklamowej, dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Istnieje jednak
kilka podstawowych technik, które pozwalają zwiększyć widoczność treści wideo w sieci.
Trzeba przede wszystkim sprawdzić, jakich słów kluczowych używają internauci,
poszukujący informacji, produktów lub usług związanych z danym materiałem. Można do
tego wykorzystać Narzędzie Słów kluczowych Google, które poda przybliżoną ilość
wyszukań każdego ze słów. Następnie należy użyć jednego lub dwóch najważniejszych
słów kluczowych w tytule, który jednocześnie powinien zachęcać do obejrzenia materiału.
Koniecznie powinno się również napisać dobry, rozbudowany opis dla filmu. W przypadku
wywiadów czy prezentacji można użyć transkrypcji treści. Najlepiej wykorzystać
maksimum tekstu, który można zastosować w danym serwisie wideo – w opisie nie można
nadużywać słów kluczowych, ale nie wolno o nich zapominać. W pierwszych trzech
linijkach opisu warto umieścić link do własnej witryny, strony FB lub innego
promowanego miejsca – rozpoczęty od znacznika http:// zostanie automatycznie
zamieniony w klikalny odnośnik. Słowa kluczowe trzeba również umieść w tagach filmu.

Paweł Bieniek

CEO
AdHorizon Agencja Interaktywna
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Jak marki mogą wykorzystywać wideo do promocji?
Dzisiejsze rozwiązania technologiczne dają znacznie szersze pole
do wykorzystania materiału wideo niż było to możliwe jeszcze
kilka lat temu. Obecnie sam spot wideo w działaniach
marketingowych to opcja minimum. Kierunek rozwoju tego typu
formatów to m.in. rich media, czyli szansa na interakcję
z użytkownikiem już z poziomu kreacji. Taka forma reklamowa
to dla Marketera również szansa na wykorzystanie,
wyeksponowanie poprzez media płatne (Paid) tzw. mediów
własnych (Owned) , np.: fanpage’a, strony produktowej, specjalnej
aplikacji czy też przekierowanie do mapy z geolokalizacją
punktów sprzedaży). Spot interaktywny to przyszłość. Materiały
wideo można również wykorzystywać jako zawartość kontentową
na stronach produktowych. Pomocnym narzędziem mogą być
w tym obszarze techniki realizacyjne oparte o greenbox. Wreszcie
na wideo warto spojrzeć od strony mediowej i optymalizacji
zasięgu kampanii. Wzrost popularności serwisów Vod i innych
zawierających treści wideo powoduje, że Mediaplaner i Klient
coraz częściej dokonują zmian w mediamiksie: w kierunku
szerszego wykorzystania wideo (spotu) w internecie.

Bartek Kapler

Interaction Manager
MEC Interaction
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Jak rozwija się rynek wideo w kanale mobilnym?
17 proc. użytkowników smartfonów w Chinach ogląda na nich wideo przynajmniej
3 razy dziennie – podała na ostatnim europejskim forum IAB managerka Nielsena.
Z badań Comscore dla rynku amerykańskiego wynika z kolei, że większość
właścicieli tabletów używa ich tam do oglądania wideo. Zjawisko jest na tyle
świeże, że nie ma miesiąca, by nie spłynęły kolejne statystyki z różnych rynków
opisujące rozwój wideo w kanale mobilnym. Niestety – nie zawsze spójne, na
szczęście – zawsze pokazujące ogromny potencjał rynku mobilnego wideo.
Dlaczego? Po pierwsze – z uwagi na popyt wśród użytkowników. Jeśli co drugi
sprzedający się w Polsce telefon to smartfon, o tablecie mówi się, że jest najszybciej
adaptującą się nowinką technologiczną w historii świata, a właściciele tych
urządzeń chcą mieć z poziomu tych ekranów taki sam dostęp do sieci jak
z komputera, w interesie wydawców leży udostępnienie im atrakcyjnych treści.
Zmonetyzować je trudniej niż w tradycyjnych kanałach (jak telewizja), dlatego
uruchamianie nowych aplikacji z wideo nie postępuje jeszcze równie szybko co
wzrost penetracji tabletów i smartfonów. Widać to na przykładzie wyścigu
o mobilną oglądalność w Polsce. Swoje aplikacje z materiałami wideo mają na
razie TVP, TVN, Ipla, Onet, do wejścia na rynek mobile przygotowuje się także
serwis iplex.pl. Inwestycje w kolejne aplikacje na pewno zdynamizowałby rozwój
badań pozwalających skuteczniej sprzedawać reklamy wokół treści
udostępnianych na tych platformach.

Kamil Krupa

kierownik działu interactive w
Atmediach

Raporty interaktywnie.com - Wideo w internecie

Jakie działania powinny towarzyszyć promowaniu
reklamowych treści wideo?
Działania promujące treści wideo w sieci powinny być przede
wszystkim skuteczne – oznacza to, że niezwykle ważna jest konwersja,
czyli użytkownik, który dociera do kompletnego materiału wideo
i ogląda go. Na efektywność promocji wpływ ma zarówno format
reklamowy, jak i miejsce emisji oraz jego kontekst. Najskuteczniejszym
miejscem promocji są portale bazujące na kontencie wideo typu
YouTube, Vimeo czy serwisy VOD. To ich naturalne otoczenie, wiemy
jakiego rodzaju materiałów poszukuje w nich użytkownik, do jakiej
formy reklamy jest przyzwyczajony i na jaką świadomie się godzi.
Ważne jest też odpowiednie pozycjonowanie i tagowanie filmów,
szczególnie, gdy kontent jest bardzo praktyczny i odpowiada na
potrzeby użytkowników, np. wideo przepisy – dobre spozycjonowanie,
otagowanie filmu spowoduje, że użytkownik łatwo odnajdzie go
w sieci. Rekomendowane jest także kontekstowe dobieranie serwisów,
w których prowadzimy kampanię reklamową do treści promowanego
materiału, co powinno zdecydowanie zwiększyć konwersję kampanii.
Warto również korzystać z dedykowanych formatów wideo takich jak
pre-rolle czy mid-rolle oraz rozliczać się z mediami za obejrzany film,
a nawet za przekierowanie do docelowego materiału.

Paweł Świerszcz

digital director,
agencja interaktywna Comfitura
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Jak ocenia Pan/ Pani potencjał potencjał vlogów w kontekście reklamy online?
Bardzo wysoko oceniam potencjał vlogów. Ludzie obecnie chętniej oglądają niż czytają, więc łatwiej jest kogoś zachęcić do poświecenia kilku chwil filmowi niż
tekstowi. Ważna jest też tematyka, która jest w stanie przyciągnąć widza. Vlogi idealne wydają się być na przykład do testów lub prezentacji produktów, gdzie
konsument może zapoznać się z funkcjonalnością, porównać modele lub sprawdzić wytrzymałość produktu, którego szuka.. Taki film, jeżeli dodatkowo jest
opatrzony komentarzem eksperckim, może stworzyć ciekawą całość, do której internauci dotrą sami, wyszukają, obejrzą i polecą znajomym.
Ważne jest jednak, aby przekaz był rzetelny. Linia jest bardzo cienka i łatwo ją przekroczyć, a film powinien pokazywać prawdę, wtedy jest szansa na sukces
takiego vloga. Inną możliwością może być content rozrywkowy, gdzie marka pojawia się jako sponsor lub product placement. Taki content może przyciągnąć
szeroką rzeszę odbiorców, a sukces reklamowy dla marki, to postrzeganie tego typu produkcji jako serialu, rozrywki, a nie reklamy. Kolejny potencjał dla vlogów
to poradniki lub vlogi edukacyjne, gdzie na podobnej zasadzie co np. testy produktów, film jest znajdowany przez użytkowników w procesie poszukiwania
wartościowej informacji. Co ważne na koniec czy vlog jest produkowany przez markę, czy jest inicjatywą osoby prywatnej – musimy pamiętać o osobowości,
charyzmie i sile przekazu prowadzącego. To ludzie, osobowości przyciągają widzów i tworzą obraz produkty, marki czy usługi.

Marcin Dworucha

managing director
f25 – interactive production house
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Jak będzie rozwijał się rynek wideo w sieci i ile będzie wart pod
koniec roku?

Jak wygląda obecnie - w czasach ścinania budżetów reklamowych rynek reklamy wideo w sieci? Czy ten rodzaj przekazu jest skuteczny?

Możemy być pewni jednego – będzie rosła, a jej wzrost będzie nadal dwucyfrowy.
W tym roku jednak kryzys odciśnie swoje piętno także na tym segmencie rynku.
Nie objawi się to w zmniejszeniu wydatków, ale w widocznym spowolnieniu ich
wzrostu. Wyniki badania IAB AdEx podsumowującego rok 2012 wskazują na
wzrost wydatków na reklamę wideo na poziomie prawie 65%. Taki wynik w 2013
roku w mojej ocenie nie będzie jednak możliwy, a bliżej nam będzie do 30-40%
wzrostów i wyniku na poziomie 170 mln zł. Rosną także potrzeby reklamodawców
związane z mierzalnością reklam typu in-stream. W najbliższym czasie możemy
się spodziewać powolnego ujednolicania technologii w tym zakresie. Z chwilą
powstania wspólnej metodologii badania większość wydawców będzie musiała
się do niej dostosować. Wszyscy z niecierpliwością czekamy także na pojawienie
się pierwszych badań Gemius w zakresie audio i wideo w sieci. Kolejna istotna
w tym roku kwestia to multiplatformowość, a w jej ramach bardzo szybki wzrost
ilości smart TV podłączonych do internetu oraz bardzo dobre wyniki sprzedaży
tabletów. Wszyscy ważniejsi gracze zauważyli potencjał w tym zakresie. Teraz
reszta rynku musi także dostosować swoją ofertę do zmieniającej się
rzeczywistości. Jednak, i w tym segmencie, nie należy spodziewać się w rewolucji
a systematycznej ewolucji. Zmiany, które są konieczne, dotyczą technologii,
a biorąc pod uwagę rosnący, lecz ciągle niewielki udział mobile w torcie
reklamowym nie spodziewałbym się, by mógł on zachwiać aktualnym status quo.

Ludzie kochają wideo. Marketerzy to wiedzą i chętnie korzystają z tego formatu.
Promocja w tej formie jest dość skuteczna, choćby ze względu na możliwość
precyzyjnego dopasowania do grupy docelowej. Dodatkowo, pre- czy mid-rolle są
zwykle na tyle krótkie, że internauci „wolą” je obejrzeć niż wyjść lub przełączyć
kanał, jak w przypadku bloku reklamowego w telewizji. Marzeniem każdego
marketera jest oczywiście reklama wideo, która staje się internetowym memem
i rozprzestrzenia się wirusowo. Niestety, nie istnieje uniwersalny i skuteczny przepis
na viral. Są jednak marki, które wiedzą, co lubią internauci. W internecie doskonale
radzi sobie np. RedBull czy BlendTec, których filmy na YouTube zostały wyświetlone
setki milionów razy. Żeby przekaz wideo w internecie był skuteczny, tak naprawdę
powinien być stworzony specjalnie dla celów tego medium. Rzecz jasna, sama
marka też powinna mieć coś ciekawego do powiedzenia. Tworząc wideo, należy
pamiętać o tym, w jaki sposób i co dana marka ma komunikować. Wszystkie
bowiem podejmowane działania powinny być spójne i w żadnym wypadku
- nudne. Korzyści z wykorzystania wideo w internecie są nieocenione. Przede
wszystkim dlatego, że można pozwolić sobie na więcej. Reklama w mediach
tradycyjnych rządzi się swoimi prawami, publikowane są zwykle jedynie oficjalne
wersje. W internecie zaś jest miejsce na dodatkowe treści, np. materiały typu
making-of. Daje to możliwość zaprezentowania marki w niestandardowy czy
humorystyczny sposób. A to zawsze działa.

Rafał Jung

Project Manager Video
Goldbach Audience
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Joanna Waś-Smyrgała
Social Media Manager
Interactive Partners
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Jaki model biznesowy zastosować, by na treściach VOD można było zarabiać?
Współczesny rynek VOD jest niezwykle zróżnicowany - taka też powinna być oferta skierowana do odbiorców. Dodajmy – odbiorcy już nieco wyedukowanego,
któremu nie tylko nie trzeba wyjaśniać, co kryje się za hasłem VOD, ale który doskonale odnajduje się w oferowanych mu możliwościach.
Teraz, kiedy mamy tak wiele działających podmiotów, wygra ten, kto w najbardziej optymalny sposób zaspokoi potrzeby klientów. A te, jak wiemy są różnorakie
- sądzimy więc, że zaproponowanie użytkownikom modeli AVOD*, SVOD* i TVOD*, aby sami mogli wybierać sposób korzystania z filmowych materiałów,
sprawdzi się najlepiej.
*AVOD – materiały udostępniane bezpłatnie – w zamian za obejrzenie video reklamy
*SVOD – oferta subskrypcyjna, zazwyczaj oferująca dodatkowo kontent Premium i określony pakiet filmów, w ramach którego użytkownik może korzystać
*TVOD – oferta transakcyjna, umożliwiająca odpłatność za poszczególny film
Aktualnie większość zagranicznych podmiotów skupia się na proponowaniu klientom bogatej oferty subskrypcyjnej. Świadomość swobodnego korzystania
z filmowych treści w nieograniczonej liczbie zdaje się być najbardziej pożądaną wersją rozrywki przed ekranem. Ważną kwestią jest też przeniesienie się widowni
sprzed ekranu komputera na ekran telewizora. Dziś tam można znaleźć większość biblioteki VOD. Coraz większą rolę odgrywać zaczynają też ekrany tabletów
czy smartfonów. Dynamika rynku zmienia się jednak tak szybko, że jedynie utrzymanie mieszanych rozwiązań, pozwala na błyskawiczną reakcję i dostosowanie
się do aktualnych potrzeb użytkowników. Tylko taka elastyczność może przynieść finansowy sukces.

Łukasz Skrzypek
Wiceprezes
IPLEX S.A.
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Czy VoD zagrozi tradycyjnej telewizji?"
Posiadacze telewizorów bardzo często mają poczucie, że mimo dostępu do setek kanałów, na żadnym z nich nie leci akurat nic ciekawego. Jest to efekt
nałożenia się wielu czynników. Programy telewizyjne uzależniają telewidza od tego co jest w ramówce. Rośnie też ich ilość przez co trudniej walczyć o odbiorcę.
Jednocześnie zmieniają się przyzwyczajenia widzów, którzy sami wybierają co, kiedy i w jakiej ilości chcą oglądać.
Nie interesuje ich też platforma dostarczająca kontent. Słabości telewizji to główne elementy wpływające na popularność usług VoD. W tej chwili trudno jeszcze
powiedzieć o realnym zagrożeniu dla tradycyjnej TV, ale w perspektywie najbliższych lat sytuacja ta powinna się zmienić.
Przemawiają za tym fakty. Grupa odbiorców 6 najpopularniejszych serwisów VoD w Polsce to 10,7 mln RU. Dynamika wzrostu niektórych z nich jest naprawdę
imponująca co pokazuje serwis tvp.pl, który w marcu 2013 rok do roku zanotował wzrost liczby użytkowników o 110%. Wyraźne ruchy widać też po stronie
dostawców telewizji kablowej, którzy stale rozbudowują swoją ofertę VoD. 100 mln $ wydanych na własny serial telewizyjny przez Netflix to kolejny ruch jaki
wywołał spore zamieszanie na rynku. „House of Cards”, o którym mowa okazał się sporym sukcesem komercyjnym.
Przedsmak tego jak duże zmiany mogą nas czekać w przyszłości pokazuje upadek wypożyczalni filmów Beverly Hills, które jak się wydaje przespało możliwość
dokonania w swoim biznesie technologicznej i mentalnej zmiany.

Wojciech Drewczyński
Project Manager
Jamel Interactive.
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W jakim kierunku będzie rozwijało się wideo w sieci (mobile, Smart TV itd.)?
Kryzys na rynku mediów tradycyjnych przesunął kampanie do internetu. Reklamodawcy, licząc na skuteczną konwersję i lepszy targeting, inwestują w reklamę
wideo, której oglądalność jest zdecydowanie bardziej mierzalna niż telewizyjnej. Recesja napędza więc rozwój tego segmentu rynku. Internet wdziera się na
ekrany telewizorów i telefonów.
Popularyzacja smart TV zmienia telewizję tradycyjną, definiowaną jako odbiornik, w urządzenie peryferyjne, działające w internetowej chmurze. Czeka nas
jeszcze szybsza „ucieczka” kontentu telewizyjnego do sieci, która jednak nie przyjmie go tak chętnie, jak się tego spodziewają producenci. Tu „nie klikają się”
bowiem 20- i 50-minutowe programy. Internetowe wideo to krótka i zwięzła forma. Oznacza to m.in., że znakomicie adaptuje się na urządzeniach mobilnych.
Oferta programowa serwisów będzie więc przygotowywana pod kątem takich urządzeń i, w zależności od kontekstu użycia, kontent wideo będzie rozwijał się
dwutorowo. W opcji „outdoor” – by na przerwie w szkole lub między przystankami A i B internauta był w stanie obejrzeć cały, dwuminutowy klip. W opcji
„indoor” – czyli z dopasowaniem pod duży ekran telewizora, z możliwością oglądania w HD. Zarabiać na wideo będą serwisy oparte na krótkich formach,
umożliwiających szybkie emisje reklam. Serwisy oferujące dłuższy metraż, głównie typu VoD, nieprędko osiągną próg rentowności. Długa droga również przed
raczkującą telewizją hybrydową. Biorąc pod uwagę przyzwyczajenia widzów, minie trochę czasu, zanim zaczną oni z niej efektywnie korzystać.

Łukasz Skalik

Wirtualna Polska
kierownik Działu WPtv i Multimedialnego Wsparcia Portalu
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RYNEK JEST
NIEDOSZACOWANY.
BĘDZIE WIDEO-BOOM?

Bartosz Wawryszuk
redaktor Interaktywnie.com

bw@interaktywnie.com

3
Rokowania dla rozwoju segmentu
wideo w internecie są w tym roku
optymistyczne. Większość
specjalistów z branży uważa, że ta
część rynku online będzie
dynamicznie wzrastać i stoją przed
nią obiecujące perspektywy. Na tyle,
że według niektórych
ankietowanych przez
Interaktywnie.com ekspertów
wartość rynku reklam wideo sieci
przekroczy nawet 200 mln złotych!
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Kiedy po raz pierwszy poprosiliśmy
przedstawicieli biznesu interaktywnego
prognozę wielkości rynku reklam wideo w sieci
na początku tego roku, najwięksi optymiści
typowali ja na poziomie 100 mln zł na koniec
2013 r. Po prawie pół roku ta kwota wydaje się
już całkiem pewna.
- Pierwsze próby szacowania dynamiki rynku
podjął Starlink, który w I kwartale i ocenił ją na
35 proc. Jest to spójne z naszymi szacunkami,
które mówią o około 40 proc. wzroście w skali
całego 2013 roku - mówi Radek Gołąb, specjalista
z działu interactive w Atmedia, biurze reklamy
telewizji i nowych mediów. Wedle jego
przewidywań do końca grudnia tego roku polskie
reklamy wideo w sieci warte będą właśnie
100 mln zł.

Podobnego zdania jest Judyta Pogorzelska, PR
manager z Insys. - Reklamy wideo mają ogromny
potencjał nie tylko sprzedażowy, wizerunkowy,
ale również społecznościowy. Według NetBase, aż
75 proc. Amerykanów w grupie wiekowej 18-24
lata dzieli się linkami do reklam wideo, co
zwiększa viralowość spotów - podkreśla Judyta
Pogorzelska.
Tę siłę dostrzegają już twórcy platform
społecznościowych - z doniesień prasowych
wynika, że reklamy wideo zagoszczą niebawem
jako format na Facebooku. Z pewnością zwiększy
to budżety w tym segmencie. - Nowe formaty
reklamowe i modele rozliczeń z reklamodawcami
(w tym Real Time Bidding) również pozytywnie
wpłyną na transfer reklamodawców z telewizji
i prasy do sieci - dodaje Pogorzelska.
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Nie brakuje jednak i takich, którzy uważają, że filmowe spoty reklamowe
emitowane w internecie staną się jeszcze bardziej atrakcyjne dla marketerów
i po drugim półroczu wartość budżetów na tego typu kampanie przełamie
pułap 200 mln zł.
- Znaczenie formatów wideo w sieci dynamicznie rośnie kolejny rok z rzędu
i jestem przekonany, że ten trend będzie obecny jeszcze przez kilka
najbliższych lat - stwierdza Michał Siejak, dyrektor zarządzający 6ix WoMM
& Social Media i agencji interaktywnej E_misja Interactive 360. Zaznacza, że
widać to wyraźnie w raportach podsumowujących wartość rynku reklamy
online, ale także wśród klientów, którzy co raz częściej dostrzegają ogromny
potencjał kampanii wideo w sieci i pytają o tego typu rozwiązania. - Mimo to
mam wrażenie, że polski rynek reklamy wideo online wciąż nie jest tak
wysycony, jak rynki zachodnie - wyraźnie wskazują na to chociażby wciąż
niskie stawki CPV w Polsce - zaznacza.
O tym, że w wydatkach na reklamę zostanie przekroczona bariera 200 mln zł
przekonany jest także Robert Sosnowski, dyrektor zarządzający agencji
interaktywnej Biuro Podróży Reklamy. - Biorąc po uwagę, że w 2012 roku
wydano na nią 127 mln zł i zakładając podobną dynamikę wzrostu, należy
spodziewać się finalnie wzrostu do około 210–220 mln zł netto - szacuje.
Natomiast największy optymista - Jan Okulicz-Kozaryn, crowdsourcing brand
strategist z MillionYou - zakłada, że wzrost wydatków osiągnie poziom 80
proc., co w rezultacie przełoży się na kwotę 228 mln zł. Do podania tak
wyśrubowanej sumy skłania do niedoszacowanie prognoz z ubiegłego roku.
- Reklama wideo online nie jest już nowinką i przestała być dodawana do
budżetów reklamowych jako eksperyment. W 2012 odebrała część rynku
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bardziej tradycyjnym formom osiągając w ostatnim kwartale 43-procentowy
udział. Nie ma powodu sądzić, by w tym roku ten trend nie postępował
Wydatki na reklamy wideo w polskiej sieci na koniec 2013 r. (w mln zł)
Jan Okulicz-Kozaryn
crowdsourcing brand strategist, MillionYou

Robert Sosnowski
dyrektor zarządzający, Biuro Podróży Reklamy

228

210-220

Michał Siejak
dyrektor zarządzający, E_misja Interactive 360 i 6ix WoMM

200

Michał Buszko
media manager, Mediacom

160

Judyta Pogorzelska
PR Manager, Insys

100

Radek Gołąb
specjalista z działu interactive, Atmedia

100

Średnia prognoz

167,1
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- przekonuje Jan Okulicz-Kozaryn. Jako dodatkowy argument wskazuje fakt,
iż raporty IAB nie ujmują wszystkich form reklamy wideo w Internecie.
- A takim są alternatywne formy stworzone w sposób crowdsourcingowy,
jak user generated content lub jak wiedo-blogi, wideo-recenzje itp. Tylko
w MillionYou w 2012 powstało 1195 filmów o reklamowym charakterze,
promujących marki, produkty, idee mających swój natywny zasięg
- twierdzi.
Dodajmy do tego, że średnia z prognoz podanych przez przedstawicieli
branży jest znacznie wyższa niż na początku 2013 r., kiedy wyniosła
78,5 mln zł.

Odsetek polskich internautów regularnie oglądająych wideo w sieci na
koniec 2013 r. (w proc.)

Radek Gołąb
specjalista z działu interactive, Atmedia

100

Jan Okulicz-Kozaryn
crowdsourcing brand strategist, MillionYou

100

Robert Sosnowski
dyrektor zarządzający, Biuro Podróży Reklamy

100

Oglądają już wszyscy?
Równolegle do lepszych rokowań dla reklamowych budżetów, lepiej
przedstawia się także prognoza dotycząca oglądalności materiałów wideo
online. Optymiści są przekonani, że na koniec 2013 r. wszyscy polscy
internauci będą je regularnie oglądać w sieci.
- Biorąc pod uwagę to, że według niektórych badań z 2012 roku już 90 proc.
internautów odpowiedziało, że regularnie korzysta z wideo przynajmniej raz
w tygodniu, ze sporym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że pod
koniec 2013 roku praktycznie nie będzie użytkownika, który przynajmniej raz
w miesiącu nie uruchomi pliku wideo online - uważa Robert Sosnowski.
- W tym roku na pewno osiągniemy 105 procent, bo czasami ktoś nam
zagląda przez ramię - żartuje Jan Okulicz-Kozaryn. - Trzeba uwzględnić osoby
starsze, którym pokazujemy to, czego nigdy nie zobaczą w tradycyjnej
telewizji - dodaje.
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Michał Buszko
media manager, Mediacom

90

Judyta Pogorzelska
PR Manager, Insys

88

Michał Siejak
dyrektor zarządzający, E_misja Interactive 360 i 6ix WoMM

Średnia prognoz

80-85

93,4
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100-procentową oglądalność przyjmuje także Radek Gołąb, ale
z zastrzeżeniem, że uwzględniane są wszystkie możliwe formaty wideo.
- Jeśli ograniczamy się do widzów dłuższych materiałów - filmów i seriali na
życzenie - to odsetek ten wyniesie około 50 proc. - zastrzega.
Mniejszy wzrost aktywnych widzów w sieci prognozują zaś Judyta
Pogorzelska i Michał Siejak, który uważa, że 80 proc. polskich internautów
regularnie oglądających wideo online to wartość graniczna. - Nie ma już
prawa zauważalnie wzrosnąć w kolejnych latach i będzie utrzymywać się na
podobnym poziomie - ocenia.
Per saldo średnia prognoz wytypowanych przez specjalistów okazuje się
jednak nieznacznie wyższa niż kilka miesięcy temu, gdy osiągnęła
poziom 91 proc.

Więcej do obejrzenia
Kolejnym aspektem opisującym rynek jest liczba dostępnych legalnie
materiałów filmowych i wideo. Ponad rok temu IAB oszacowało, że
użytkownicy mieli do dyspozycji ponad 115 tys. materiałów w formule VOD.
Wszyscy, których poprosiliśmy o prognozę podali wartości wyższe od tej
liczby o kilkadziesiąt tysięcy. Jeden ze specjalistów w swoich szacunkach
odróżnia się jednak znacząco od pozostałych i typuje liczbę treści wideo na
300 tys.!
- Nie możemy mówić o przyroście stałym jeśli chodzi o treści wiedo. Nie jest
bowiem tak, że raz dodany film, program w serwisie VOD jest tam na wieki.
Wzrost jednak z pewnością będzie następował. Największy wpływ na jego
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dynamikę mogłoby mieć obniżenie poziomu szarej strefy oglądania treści
wideo - mówi Jan Okulicz-Kozaryn z MillionYou. Podkreśla, że oglądanie
nielegalnego wideo także ma wpływ na rozwój VOD. - Raz zdobytych
przyzwyczajeń widzowie nie zmieniają szybko. I będą chcieli obejrzeć swój
ulubiony serial w sieci, nie w zwykłej telewizji. A kolejnym elementem
zwiększającym szanse rynkowe VOD jest dostępność tych usług w Smart
TV - tłumaczy.
Reszta ekspertów jest bardziej powściągliwa, choć niektórzy zastrzegają, że
raport IAB nie obejmował wszystkich podmiotów obecnych na rynku, a tylko
tych, którzy uczestniczyli w akcji „Oglądaj legalnie”. - W statystykach nie wzięto
pod uwagę kilku dużych graczy - zastrzega Robert Sosnowski z Biura Podróży
Reklamy. - Tym samym nie uwzględniono materiałów ze stron TVN i TVP. Nie
wzięto też pod uwagę treści wideo dostępnych w aplikacjach Smart TV,
oglądanych przez odtwarzacze blu-ray, dvd, konsole do gier, itp. Można więc
powiedzieć, że nie znamy realnej liczby legalnych materiałów wideo - dodaje
Radek Gołąb z Atmedia. - Jeśli przyjąć tylko ograniczoną bazę do estymacji,
można ocenić, że przybędzie 30-40 proc. nowych wideo. Jednak nie jest to
kompletny szacunek. Każdego dnia w sieci pojawiają się setki nowych wideo
- wydań wiadomości, relacji z wydarzeń, odcinków seriali, itp. Legalne i dobre
jakościowo materiały wideo w internecie to już zjawisko powszechne i nie ma
sensu przykładać do niego zaproponowanej miary - konstatuje. Jest
zwolennikiem opinii, że analizując rynek wideo w polskiej sieci powinno się
posługiwać takimi wskaźnikami jak łączna liczba odtworzeń materiałów
wideo albo liczba realnych użytkowników korzystających z playerów na
stronach www, w aplikacjach oraz na Smart TV. - Pierwsze spójne dane na ich
temat przyniosą wyniki oglądalności materiałów wideo zapowiedziane przez
Gemius na połowę roku - podsumowuje Gołąb.
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Mobilna alternatywa?

Liczba materiałów wideo i filmowych dostępnych w legalnie w polskim
internecie w formule VOD na koniec 2013 r.
Jan Okulicz-Kozaryn
crowdsourcing brand strategist, MillionYou

300 000

Judyta Pogorzelska
PR Manager, Insys

170 000

Michał Buszko
media manager, Mediacom

Robert Sosnowski
dyrektor zarządzający, Biuro Podróży Reklamy

Radek Gołąb
specjalista z działu interactive, Atmedia

Michał Siejak
dyrektor zarządzający, E_misja Interactive 360
i 6ix WoMM

Średnia prognoz
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170 000

170 000 - 160 000

160 000

150 000 - 140 000

185

Nie brakuje głosów, że polski rynek mobilny będący obecnie w fazie
wzrostu, będzie w dużej mierze napędzany przez wideo. - Czytanie
artykułów na ekranach smartfonów jest dla wielu osób niewygodne, dlatego
telewizja mobilna może stać się kuszącą alternatywą - uważa Judyta
Pogorzelska z Insys.
Problemem jest na razie niewielka liczba mobilnych telewizji (w rozumieniu
stron oraz aplikacji, które emitują programy tv live). - Odnoszę wrażenie, że
popyt przewyższa w tym segmencie podaż. Życzyłabym sobie, aby rok 2013
przyniósł dwucyfrowy wzrost, by przybyło telewizji internetowych, które
będziemy mogli oglądać w podróży, na plaży oraz przedsiębiorców, którzy
będą mieli pomysły i będą chcieli je tworzyć. Realnie jednak, wzrost
w segmencie telewizji mobilnych wyniesie kilka procent - przewiduje
Pogorzelska, która prawdziwy boom telewizji mobilnych wieszczy za 2-3 lata.
- Wówczas rynek telewizyjny rozproszy się na tematyczne segmenty,
wzrośnie liczba telewizorów i aplikacji Smart TV oraz ugruntuje się rola
telewizji internetowych. Telewizja mobilna będzie obok nich kolejnym,
naturalnym kanałem dystrybucji - tłumaczy.
Sceptyczny wobec telewizji mobilnej jest Michał Siejak z 6ix WoMM. - Nie
jestem przekonany, czy odniesie sukces w Polsce. Wystarczy spojrzeć na
rynki zachodnie, na których po dużym boomie związanym
z wprowadzeniem tego typu usług, wielu operatorów zaczęło rezygnować
z ich oferowania nie notując wzrostów przez kilka kwartałów z rzędu. Sądzę,
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że w Polsce wciąż jest miejsce na wzrost segmentu telewizji mobilnej na
poziomie 10-15 proc. rocznie, jednak uważam, że szybko osiągnie on swój
szklany sufit - mówi.
Z kolei Radek Gołąb i Robert Sosnowski przewidują gwałtowny wzrost
mobilnej TV. - W Polsce rok 2013 będzie czasem umacniania się trendu
mobile - wzrośnie zasięg, dostępność, chęć korzystania z usług. Jednocześnie
mamy trend wzrostu konsumpcji wideo. Nałożenie się tych dwóch trendów
spowoduje gwałtowny rozwój konsumpcji wideo w kanale mobilnym
- uważa dyrektor zarządzający Biura Podróży Reklamy.
Radek Gołąb spodziewa się natomiast wzrostu rzędu nawet kilkuset procent,
ale będzie to skutkiem niskiej bazy, bo rynek dopiero zaczyna się tworzyć.

Produkcja ciągle droga
Dla branży istotne jest pytanie, jak spodziewane wzrosty wskaźników
opisujących rynek przekuć na własne dochody. Niestety sprawa nie jest tak
prosta, bo jak twierdzą eksperci obecnie 90 proc. reklam wideo w sieci to
spoty przenoszone z telewizji.
- Tylko część reklamodawców zleca produkcję reklam wideo do internetu
agencjom interaktywnym. Bardzo trudno więc ocenić wzrost ich
przychodów z tego tytułu. W najbliższym czasie w tej kwestii niewiele się
zmieni, natomiast rośnie wśród klientów świadomość tego, że internet to
medium coraz bardziej wymagające i standardowy format wideo należało
będzie uzupełniać o opcje, które zainteresują i zaangażują użytkownika
- twierdzi Radek Gołąb.
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Można wprawdzie założyć, że produkcja wideo przeznaczonego do użycia
w sieci zagości na stałe w ofertach agencji obsługujących poważniejsze
budżety. - Nie da się jednak ukryć, że jest ona wciąż droższa niż produkcja
klasycznych nośników display. Zapewne dlatego wideo będzie wciąż
rzadziej stosowane niż np. AdWords - uważa Michał Siejak. Stąd wysnuwa
wniosek, że docelowo przychody, które produkcja wideo wygeneruje
agencjom, będą porównywalne z tymi, które dziś pochodzą z produkcji
nośników display.
Pojawia się jednak alternatywa dla tradycyjnych agencji
- w postaci freelancerów, potrafiących przygotować projekty na niezłym
poziomie. Towarzyszy temu wówczas obniżenie ceny, za jaką agencje
interaktywne przygotowują wideo.
- Takich ludzi skupia MillionYou, będąc olbrzymim działem kreacji w modelu
crowdsourcingowym. Wierzę w rozwój crowdsourcingowego wideo i rozwój
indywidualnych przedsięwzięć twórczych. W tak rozumianym modelu dla
tradycyjnych agencji interaktywnych zostanie mniej miejsca - przewiduje Jan
Okulicz-Kozaryn.

Przyszłość ma na imię YouTube?
Dostęp do sieci stał się już na tyle tani i szybki w zakresie transferu (również
w mobile), że nie ma bariery, która przez lata hamowała konsumpcję i rozwój
wideo online. Eksperci wskazują, że jednym z istotniejszych czynników, które
wpłyną w najbliższym czasie na rozwój rynku jest wzrastająca pozycja
YouTube i generalnie zabiegi Google promujące tę platformę. - Z jednej
strony wzrośnie konsumpcja wideo a z drugiej Google dostarczy jeszcze l
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epszych narzędzi reklamodawcom. To będzie najważniejszy czynnik, ale
starania innych gigantów na rodzimym rynku np. Ipli, vod.pl Onetu oraz
sekcji wideo innych portali, a także platform VOD typu kinoplex, iplex,
cineman w kierunku pozyskania większych budżetów i rozwijania się na ich
bazie będą budowały rynek - przewiduje Robert Sosnowski. Towarzyszyć
temu będzie nieco mniejsza ekscytacja reklamodawców Facebookiem, więc
wideo będzie przejmować część tej energii, ale zastrzec należy, że i portal
Zuckerberga będzie rozwijał się w zakresie wideo.
- Możliwości, które Google wygenerowało przez synergię kampanii wideo na
YouTube z innymi swoimi narzędziami, takimi jak np. remarketing stały się
dodatkowym stymulantem rozwoju - dodaje Michał Siejak. - Z resztą
systematyczny wzrost stawek CPV wskazuje jasno, że zainteresowanie tą
formą stale rośnie.
Innym kluczowym elementem rozwoju wideo w sieci mogą stać się wysiłki
YouTube’a polegające na promocji autorskich kanałów, z których autorzy
mogą czerpać twarde korzyści i stawać się alternatywą dla klasycznych
kanałów TV. - Całkiem możliwe, że właśnie tak będzie wyglądała
interaktywna telewizja przyszłości. Pozostaje tylko czekać na moment,
w którym YouTube zacznie agregować wybrane treści w najzwyklejsze na
świecie kanały telewizyjne - sugeruje Siejak.
Inny element, który może mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości wideo
w sieci jest standaryzacja pomiaru streakingu. Pozwoli ona ocenić nie ile
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było unikalnych użytkowników stron z VOD i jaką liczbę odsłon
wygenerowali (to miary niezbyt adekwatne), ale da wiedzę o „unikalnych
widzach” i liczbie odtworzeń wideo. - To uwiarygodni VOD w oczach
reklamodawców - przekonuje Radek Gołąb.

Treści premium zyskają znaczenie
Piotr Czekała, managing partner w Insys, podaje jeszcze inne kluczowe dla
rynku wideo w 2013 r. elementy: dostęp na każdym ekranie, mobilność,
treści premium i zapotrzebowanie na infrastrukturę sieciową.
- Przeglądarka internetowa nie jest już jedynym odbiornikiem, musimy być
na każdym ekranie podłączonym do sieci. Oprócz wersji webowej serwisu
wideo, portalu VOD oraz telewizji online, musimy zapewnić dedykowane
aplikacje na smartfony, tablety, telewizory SMART TV, konsole do gier
i urządzenia Set Top-Box. Wszystko po to, by podążać za widzem, być na
jego zawołanie - ”live”, “on demand” - tłumaczy Piotr Czekała.
Z kolei wraz ze wzrostem liczby urządzeń, na których można oglądać wideo,
zwiększy się zapotrzebowanie na wartościowe treści. Treści, za które
użytkownik jest w stanie zapłacić najczęściej w modelu subskrypcyjnym,
dającym dostęp na wszystkich urządzeniach. - Format VOD będzie
stopniowo przejmował rynek DVD (czego zwiastunem jest zamknięcie
wypożyczalni filmów Beverly Hills Video) a telewizja liniowa przenosić się
będzie do dystrybucji w sieci - ocenia Czekała.
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Jakościowego skoku internetowego wideo oczekuje także Jan
Okulicz-Kozaryn, z MillionYou. Jego zdaniem można się spodziewać wzrostu
liczby materiałów o wysokiej jakości treści - eksperckiego, edukacyjnego
wideo, czy wideo adresowane do wąskich grup.
- Większe wydatki na reklamę wokół VOD, rozwój infrastruktury i rosnąca
konsumpcja VOD przyczyniają się do wzrostu inwestycji nadawców (jak np.
TVP) w kontent premium. Reklamodawcy, którzy chcą pokazywać marki
właśnie przy programach premium, wciąż borykają się z ich niewielką
dostępnością w sieci - zauważa Radek Gołąb.
Z kolei nadawcy ostrożnie udostępniają kontent, ponieważ jego
komercjalizacja nie jest tak prosta jak w tradycyjnej telewizji. - Pomiar
pozwoli skuteczniej sprzedawać reklamy w VOD, więc ten problem
częściowo zostanie rozwiązany - uważa Gołąb.
Konsekwencją zarówno liczby podłączonych urządzeń jak i zainteresowania,
będzie coraz większy ruch sieciowy generowany przez wideo online. Tempo
jego wzrostu będzie ogromne. Można spodziewać się, że wzrośnie
przepustowość łącz, przybędzie odbiorców mobilnych i posiadaczy
szybkiego internetu. - Cisco szacuje, że w 2013 roku 90 proc.
konsumenckiego ruchu w sieci generowane będzie właśnie przez treści
wideo. Spowoduje to wzrost zapotrzebowania na wydajne i skalowalne sieci
CDN i będzie wyzwaniem dla dostawców łącz i infrastruktury
- podsumowuje Piotr Czekała.
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W jaki sposób wykorzystać wideo,
żeby kampania odniosła pożądany
efekt? Ilu użytkowników można
przyciągnąć do spotu w internecie?
Sprawdzamy jedne z ciekawszych
realizacji w polskiej sieci i zdradzamy
ich przepis na sukces.

Kiedy YouTube zaczął działalność reklamową
w naszym kraju, minęło już sporo czasu, a także
wiele się zmieniło. - Kiedyś video In-stream był
dostępny tylko w kampaniach zamawianych,
teraz może go kupić każdy kto ma konto AdWords
i założy konto z filmami na YouTube. Jeszcze
niedawno reklamy Video na YouTube były drogie
przez co nieopłacalne dla wielu reklamodawców.
Stworzenie modułu zakupu reklam In-stream
w rozliczeniu pay per view, sprawiło, że reklama
ta stała się bardziej atrakcyjna - zauważa Justyna
Sikorska, specjalistka SEM z firmy Marketing
Online.
Teraz YouTube ma ponad 13 milionów
użytkowników w miesiącu. Jak więc zainteresować
taką rzeszę osób swoim wideo? Okazuje się, że nie
trzeba mieć na to ogromnego budżetu.
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- Najważniejsze, o czym trzeba pamiętać, aby
zmaksymalizować wyniki kampanii, to wybrać
najbardziej odpowiednią grupę docelową
- dodaje Sikorska.

Bilguun wkracza do akcji
Jednym z dobrych przykładów jest kampania
„Ludzie z fajnymi wnętrzami” zorganizowana
przez AGENCJA 180hb + JvM/ f25 interactive
production house dla serwisu Lokalo.pl. Lokalo.pl
to serwis, gdzie można znaleźć nocleg, wynająć
mieszkanie, a przy okazji poznać ciekawych ludzi.
Główny film na YouTube osiągnął prawie 900
tysięcy wyświetleń. Sporym zainteresowaniem
cieszył się także spot „Bilguun na Przystanku
Woodstock 2012”. Ten został wyświetlony
188 tysięcy razy.
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Jak zrealizować skuteczną kampanię za mniej niż
10 tysięcy złotych?
Tutaj dobrym przykładem są realizacje przygotowane przez Marketing
Online dla SKOK Ubezpieczenia. - W związku z tym, że jest to „młoda marka”
jednym z celów było wzmocnienie przekazu pośród nowych użytkowników
i wsparcie budowy świadomości i wizerunku, ale też wsparcie sprzedaży
internetowej. Sama kampania na YouTube nie miała celu sprzedażowego,
jednak udowodniliśmy, że odpowiednio skonfigurowana kampania
skutecznie wspomogła inne działania marketingowe i ostatecznie wpłynęła
na wzrost sprzedaży – opowiada Justyna Sikorska, specjalistka SEM
z Marketing Online.

Projekt składał się z 7 filmów, w tym bilbordu sponsorskiego do TV,
zrealizowanych na przestrzeni 3 miesięcy, objął 6 dni zdjęciowych w studio i
naturalnych lokacjach na terenie Polski. Wszystkie filmy powstały z udziałem
Bilguuna Ariunbaatara. Reżyserem filmów był Maciej Dąbrowski.
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Przy złym targetowaniu kampanii niewielki budżet może zostać
wykorzystany zbyt szybko i nieefektywnie, jeśli nie przygotuje się dobrego
media planu. - W omawianym przypadku wykorzystaliśmy cztery rodzaje
targetowania: słowa kluczowe, tematy, zainteresowania i wybrane miejsca
docelowe. Przy odpowiednim dobraniu słów kluczowych, tematów
i kategorii zainteresowań udało nam się zminimalizować liczbę wyświetleń
na kanałach, w których treść mogłaby mieć negatywny wpływ na markę
i odbiór samej reklamy. Stąd wszystkie grupy kierowania zostały
odpowiednie „uzbrojone” w szereg wykluczeń na każdym z rodzajów
kierowania. I tak w grupie z tergetowaniem na słowa kluczowe zostały
wykluczone wszystkie kategorie ze śmiesznymi filmikami, plotkarskie kanały,
kraksy drogowe czy filmiki dotyczące gier i tutoriali. Pierwsze selekcję
zmniejszyły nam dość znacznie ilość użytkowników, ale pozwoliła lepiej
dotrzeć do potencjalnych klientów – komentuje przebieg realizacji.
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Dalej trzeba było zmniejszyć zasięg dzięki zastosowaniu harmonogramu
wyświetleń. Reklamy nie pojawiały się na przykład między godziną 23,
a 8 rano. - Kolejnym krokiem wytyczającym lepiej naszą grupę docelową
było zastosowanie cappingu dziennego. Przede wszystkim chcieliśmy
uniknąć nachalności i zamęczania użytkownika reklamami. Zależało nam,
aby uniknąć coraz częściej pojawiających się myśli: „O nie! Znowu ta
reklama!?”. Z drugiej jednak strony uznaliśmy, że jednokrotne wyświetlenie
reklamy nie do końca przełoży się na oczekiwany przez nas efekt, stąd
capping został ustawiony na 3 wyświetlenia per użytkownik na dzień
– dodaje Sikorska. Jaki był tego efekt?
Reklama

użytkowników na stronę docelową klienta. Jak wiadomo w kampaniach na
YouTube płacimy za obejrzenie całego filmu, stąd można powiedzieć, że
kliknięcie jest gratis. W przestawionym okresie zanotowaliśmy 3 000 wejść na
stronę – podsumowuje.

Niezwykła podróż
Wideo, które z pewnością warto pochwalić ze względu na realizację jest
projekt The Trip. Zdobył Webby Awards 2013, czyli internetowego Oskara w
kategorii „Best Use of Interactive Video” oraz szereg nagród branżowych. The

Wyświetlenia

Obejrzenia

Unikalni widzowie

Średnie CPV

Kampania na słowa kluczowe

80 774

ponad 16 tysięcy

15 769

0,13 zł

Wybrane Miejsca docelowe

75 528

ponad 15 tysięcy

14 789

0,13 zł

Zainteresowania i remarketing

69 457

ponad 14 tysięcy

13 735

0,14 zł

225 759

ponad 45 tysięcy

41 615

0,13 zł

Łącznie – wszystkie reklamy wideo

W ciągu miesiąca udało się dotrzeć do 41 615 unikalnych użytkowników.
- Owszem przy 13 milionach potencjalnych użytkowników nie jest to
imponujący wynik. Jednak wykorzystaliśmy tylko ponad 60% budżetu,
a jeden unikalny użytkownik kosztował naszego klienta zaledwie 0,14 zł.
Sama reklama została w całości obejrzana ponad 45 700 razy, gdzie średni
koszt obejrzenia wyniósł (CPV) 0,13 zł. W sumie osiągnęliśmy ponad 225 700
wyświetleń reklamy. W ramach kampanii ważne było również liczba przejść
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Trip to przede wszystkim projekt transmedialny Kissinnger Twins (Kasia Kifert
i Dawid Marcinkowski). – Innowacyjność tego przedsięwzięcia objawia się
w kilku poziomach. Po pierwsze pokazuje bardzo ciekawą historię, a po
drugie stajemy się jej aktywnymi nawigatorami. Przy pomocy kursora,
nadajemy swoje własne tempo opowieści i decydujemy o poszczególnych
sekwencjach. Prawdziwym novum jest jednak ścisłe dostosowanie do
poszczególnych kanałów. Inaczej wygląda wersja na komputery, a inaczej na
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iPadzie – komentuje realizację Olgierd Cygan, CEO, Managing Partner agencji
Digital One. Jak realizację komentuje sam Dawid Marcinkowski?

z pełnym, 60-sekundowym filmem opatrzonym kartką z kalendarza
bohaterki (zharmonizowanego z prezentowanym nagraniem).

- Kiedy zdecydowaliśmy się zrealizować film o Jacku Torrance nie sądziliśmy,
że życie tak szybko napisze pilot. The Trip opowiada historię życia Jacka
Torrance’a, amerykańskiego reżysera, który w 1969 roku we współpracy
z rządem USA nakręcił film o lądowaniu na księżycu. Przez 40 lat milczał.
Nagle zdecydował się powiedzieć prawdę o mistyfikacji. Jacka poznaliśmy
w trakcie wakacji 2 lata temu. Chciał napisać książkę, niestety przepadł bez
śladu. Mamy nadzieję, że podobny los nie spotka Snowdena – podsumowuje
Marcinkowski. – Na naszych oczach rozgrywa się historia jak z politycznego
thrillera – dodaje.

Statystyki:

Jak osiągnąć dużą interakcję z kreacją?
Interesującą realizacją jest także projekt Wirtualnej Polski przygotowany na
zlecenie PHD Media Direction dla marki Rexona. Na potrzeby promocji
przygotowano format z dedykowanym wideo, ukazującym dzień z życia
aktywnej kobiety.

•
•
•

interakcja z kreacją (procentowo): 23%;
CTR-V: 1,43% (ponad 140 000 kliknięć);
blisko 50 000 odtworzeń wideo w kreacji.

Inna realizacja Wirtualnej Polski pokazuje jak zaangażować redakcję do
tworzenia projektu i dzięki temu przekaz miał dodatkowo walory praktyczne.
Dla marki Skoda, na zlecenie Mediacomu, przygotowana została specjalna
akcja. Redakcja serwisu moto.wp.pl zabrała użytkowników w podróż po
REKLAMA

Wideo podzielono na 4 części. W zależności od pory dnia użytkowniczkom
wyświetlał się inny odcinek filmu: rano widzieli jego bohaterkę
przygotowującą się do dnia pełnego wrażeń, w okolicach południa – w wirze
obowiązków zawodowych, po południu – wracającą z zakupów, wieczorem
– relaksującą się w ramionach ukochanego mężczyzny.
Fragmenty wideo osadzone zostały w skyscraperach emitowanych na
marginesach strony. Po najechaniu na nie kursorem ukazywała się warstwa
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północnej Europie nowym samochodem Skoda Rapid. Redaktor, fotograf
oraz kamerzysta przebyli 1500 kilometrów w dwa dni, dokumentując, na
potrzeby akcji każdy kilometr trasy.
Celem wyprawy było sprawdzenie, czy i jak nowa Skoda Rapid spisuje się w
czasie intensywnej podróży. Starano się przy tym zweryfikować stawiane
przez producenta tezy, że nowe auto to samochód ekonomiczny,
komfortowy i rodzinny, pozwalający bez problemu, wraz z całą rodziną,
wybrać się nawet w daleką podróż. Efekt to między innymi obiektywny test
redakcyjny samochodu. Dopełnieniem akcji, stanowiącym atrakcyjną
„wartość dodaną” dla użytkownika, był dedykowany materiał wideo,
podsumowujący podróż oraz prezentujący nie tylko ciekawe miejsca, ale co
najważniejsze wyróżniki nowego modelu Skody.

Statystyki:
•
•

ponad 250 000 unikalnych użytkowników, którzy zapoznali się z testem;
ponad 28 300 unikalnych odtworzeń materiału wideo (11%) o długości
ponad 10 minut.
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TAK ZARABIAJĄ
SERWISY VOD

Maciej Rynkiewicz

redaktor Interaktywnie.com

mr@interaktywnie.com

5
Telewizja internetowa to wciąż
niewielki udział w sumie
przychodów największych spółek
notowanych na GPW, jednak z
kwartału na kwartał ich znaczenie
rośnie. Druga połowa roku może
okazać się jeszcze lepsza. Przyczyna
jest jedna: reklamodawcy nie chcą
ciąć budżetów na reklamę wideo
online.

Największą spółką na polskiej giełdzie, która
prowadzi serwis telewizji internetowej jest Cyfrowy
Polsat. Grupa w kwietniu 2012 roku kupiła
platformę ipla i to obecnie jedna z największych
platform VOD w kraju. Zakup spółek tworzących
serwisy ipla i muzo był dopełnieniem naszej
długoterminowej strategii rozwoju, mającej na
celu jak najszerszą dystrybucję treści przy
wykorzystaniu najnowocześniejszych urządzeń
oraz technologii - czytamy w raporcie kwartalnym
Cyfrowego Polsatu.
W marcu 2013 roku liczba realnych użytkowników
witryny/aplikacji ipla wyniosła 3,2 miliona, co było
najlepszym wynikiem wśród dostępnych w Polsce
platform VOD (wg badania Megapanel
PBI/Gemius).
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Zdaniem Cyfrowego Polsatu, widownia platformy
jest jeszcze większa. Badanie Megapanel
PBI/Gemius nie obejmuje bowiem pełnego
spektrum urządzeń, na których można korzystać
z ipla. Realny zasięg serwisu powinien zostać
powiększony o użytkowników korzystających
z aplikacji na urządzeniach mobilnych, konsolach,
dekoderach operatorów płatnej telewizji oraz
telewizorach Smart TV, na których według
naszych danych, z oferty ipli skorzystało w marcu
ponad 1,5 miliona widzów – czytamy w raporcie
spółki.
Właściciel ipli chwali się również wiodącą pozycję
pod względem liczby użytkowników oraz
średniego czasu spędzonego na oglądaniu
materiałów wideo przez jednego użytkownika.
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Grupa w ciągu pół roku doprowadziła firmy tworzące platformę ipla do
rentowności. Obecnie przychody z tego serwisu w około 85 procentach
generowane są przez sprzedaż reklam w segmencie video, który jak czytamy
w raporcie, rośnie najszybciej. Pozostałe 15 procent pochodzi z transakcji
zakupu materiałów wideo przez użytkowników.
Grupa podaje, że rozwój serwisu ipla razem z serwisem muzo generuje
synergie w obszarach kosztowych i przychodowych. Jeśli chodzi o koszty,
chodzi tu głównie o wspólne realizowanie zakupów treści programowych,
inwestycji w rozwój technologii i podejmowanie wspólnych działań
Notowania Cyfrowego Polsatu od początku roku
19,05

+16,09%

marketingowych. Synergie przychodowe pochodzą zaś z oferowania usług
łączonych, zwiększenia atrakcyjności obecnych produktów i wprowadzania
nowych usług, które mają wpływ na wzrost satysfakcji naszych abonentów.
W pierwszym kwartale 2013 roku Cyfrowy Polsat osiągnął ponad 697
milionów złotych przychodów ze sprzedaży względem 669 milionów
złotych w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk operacyjny spadł
w tym okresie z niemal 203 milionów złotych do ponad 184 milionów
złotych, zaś wynik netto zamknął się na poziomie 95 milionów złotych
i był
o połowę mniejszy niż w pierwszym kwartale 2012 roku.

TVN Player pozytywnie na tle innych
2 sty 2012 - 13 cze 2013
19,15
18,72
18,30
17,87
17,45

Własny serwis VOD prowadzi również giełdowy gigant TVN i udostępnia
w nim głównie tytuły, które pojawiają się na antenie stacji. W przypadku
niektórych materiałów, treści pojawiają się również przed ich premierą
w telewizji. TVN Player stanowi fundament dalszego rozwoju strategii TVN
w zakresie nieliniowego wykorzystania treści programowych – czytamy
w raporcie spółki.

17,02
16,60
16,17
15,74
styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

Internetowa platforma tvnplayer.pl osiągnęła miesięczną liczbę
użytkowników na poziomie 1,4 miliona oraz 72,8 miliona odsłon w marcu
2013 r. Średni, miesięczny czas spędzony przez użytkownika w marcu 2013 r.
na tvnplayer.pl wyniósł ok. 12 godzin, według Megapanel PBI/Gemius
- czytamy w raporcie za pierwszy kwartał 2013 roku.

Źródło: Money.pl
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TVN podaje również kondycję finansową swojej platformy. Jak wynika
z materiałów inwestorskich, pozostałe przychody w segmencie nadawania
i produkcji telewizyjnej wzrosły w pierwszym kwartale 2013 roku o 1,354
miliona złotych lub 7,1 procent, głównie ze względu na wyniki TVN Player.
Wynik pozytywnie wyróżnia się na tle pozostałych źródeł przychodów.
W sumie spadły one o 23,8 miliona złotych do poziomu ponad 236 milionów
złotych w pierwszym kwartale 2013 roku. Spadek ten wynikał z niższych
przychodów reklamowych głównego kanału TVN oraz kanału
informacyjnego TVN24 w części skompensowanych przez lepsze wyniki
kanału TVN7 i TTV.
Notowania TVN od początku roku
10,89

+9,78%

2 sty 2012 - 13 cze 2013
10,97

W pierwszym kwartale 2013 roku wynik grupy TVN wyniósł minus 43,8
miliona złotych, czyli nieco mniej, niż oczekiwał rynek. Zysk operacyjny
zamknął się na poziomie 76,6 miliona złotych, z kolei przychody grupy
wyniosły 343,1 miliona złotych.

Agora bez szczegółów. Ale internet ma się nieźle
Swój serwis VOD Kinoplex.pl prowadzi również giełdowa spółka Agora,
wydawca Gazety Wyborczej i właściciel portalu Gazeta.pl. Kinoplex.pl to
serwis wideo na żądanie, oferujący internautom bezpłatne, legalne seanse
filmowe online w zamian za oglądanie powiązanych z filmami reklam oraz
premierowe filmy dostępne w płatnym modelu dystrybucji. Serwis
prezentuje jakościowe, atrakcyjne produkcje filmowe od znanych
dystrybutorów, m. in. SPI International, Grupa FOX International Channels
Poland (m.in. kanał tematyczny National Geographic), Vivarto oraz Art House
– czytamy w serwisie inwestorskim Agory.
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Grupa nie publikuje jednak szczegółowych danych finansowych na jego
temat. Agora kwalifikuje Kinoplex.pl jako projekt audiowizualny, razem
z serwisem Gazeta.tv, który udostępnia materiały dziennikarskie. Oba te
serwisy grupa zlicza do segmentu Internet i udostępnia tylko zbiorcze dane.
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Cały segment radzi sobie całkiem nieźle i notuje drugą po Kinie najlepszą
dynamikę przychodów. W pierwszym kwartale 2013 roku internetowe
serwisy Agory zwiększyły przychody ze sprzedaży reklam internetowych
o procent do poziomu 19,7 miliona złotych. Zysk operacyjny zamknął się na
poziomie 1,9 miliona złotych, względem 1,1 miliona w analogicznym
kwartale ubiegłego roku.
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Notowania Agory od początku roku
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Grupa Agora miała w pierwszym kwartale 2013 roku 1,5 mln zł straty netto
wobec podobnego poziomu w pierwszym kwartale 2012 r. Strata
operacyjna wyniosła 0,3 miliona złotych, podczas gdy rok wcześniej firma
zanotowała 2,1 miliona złotych straty. Przychody ze sprzedaży wyniosły
w omawianym okresie 261,8 mln złotych, względem 281 milionów złotych
rok wcześniej.

lub w telewizji, powoli rosną wydatki na internet. Firmy dostrzegły w tym
potencjał i postawiły na video, które w internetowej niszy rozwija się szybciej
od średniej. Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie internetu, wierzymy że
telewizja internetowa ipla będzie stawała się coraz bardziej istotnym
elementem naszej działalności w przyszłości – wynika z raportu Cyfrowego
Polsatu.
Reklama video online to obecnie recepta na kryzys. Segment internetowy
był najczęściej jedynym, albo jednym z niewielu, który w minionych
miesiącach oparł się cięciom wydatków na reklamę. Leciały w dół wszystkie
inne. Wielkość przychodów z tytułu emisji reklam w Polsce historycznie była
skorelowana ze zmianami ogólnej sytuacji biznesowej oraz gospodarczej.
Przychody te są wyższe w okresach szybkiego rozwoju gospodarczego, zaś
w czasie recesji ulegają obniżeniu - czytamy w raporcie TVN.
Według naszych wyliczeń opartych na prognozach PwC (Global
entertainment and media outlook: 2012–2016) średni wzrost wydatków na
reklamę wideo online w latach 2012-2016 wyniesie 37 procent. Uważamy, że
dzięki pozycji lidera rynku wideo online (poprzez telewizję internetową ipla)
możemy stać się beneficjentem wzrostu tego perspektywicznego segmentu
rynku reklamy – wynika z raportu Cyfrowego Polsatu.
Powyższy tekst stanowi wyraz osobistych opinii i poglądów autora i nie powinien być traktowany jako
rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych.

Telewizja w internecie to recepta na kryzys
Największe mediowe spółki prognozują, że telewizja internetowa to dla nich
przyszłość. Kiedy reklamodawcy ograniczają budżety na reklamy w gazetach
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