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Verne by tego nie wymyślił
Stanisław Lem, genialny polski pisarz i futurolog już w latach 70. poprzedniego stulecia przewidział jak wielką
rewolucję w naszym życiu wywołają komputery i internet, który wtedy był jeszcze mglistym projektem
kołaczącym w głowach amerykańskich naukowców pracujących na zlecenie armii. Szkoda, że Lem nie
rozwinął bardziej swoich rozważań na temat komputeryzacji, bo dziś byłaby to dla nas wskazówka
podpowiadająca jakie jeszcze możliwości stworzy dla nas globalna sieć.
Na razie wiele futurystycznych wizji snutych przez często pogardzanych i wyśmiewanych autorów prozy
science-fiction, spełnia się, podobnie jak ziszczały się prorocze pomysły XIX-wiecznych pisarzy pokroju
Juliusza Verne’a. Komputery nosimy już ze sobą i to nie tylko dlatego, że są „mózgiem elektronowym”, ale
również znakomitym narzędziem komunikacji. I właśnie z tej zalety wynika kolejny etap ewolucji urządzeń,
z których korzystamy na co dzień, a który najlepiej opisuje termin konwergencja.
Dziś już nie dziwi nikogo, że komputer jest także telefonem, a coraz częściej telefon staje się komputerem.
A ponieważ komórka jest już przedmiotem prawie powszechnym, a przy okazji stosunkowo niewielkim
i poręcznym (gdziekolwiek byśmy jej nie zabrali), to przyszłość wszelkiej komunikacji - także marketingowej,
zdaje się nieuchronnie zmierzać w stronę skrzącego się od miliardów przesłanych magabitów szyldu MOBILE.
Dzięki mobilnej technologii każdy może dziś dostać zindywidualizowany przekaz promocyjny dosłownie
wprost do ucha i oka, na własny aparat. Co więcej, marketingowcy zadbają jeszcze, by przekazywana
informacja była wartościowa, także w powiązaniu miejscem, w którym akurat jesteśmy. Możliwości jest zresztą
znacznie więcej: aplikacje, mobilne strony, fotokody, augmented reality - o czym piszemy w tym raporcie. Czy
to już reklamowy eden?
Chyba nie, bo jak każda nowość marketing mobilny z czasem - za pięć, a może za pięćdziesiąt lat - na pewno
spowszednieje i straci magiczną moc oddziaływania na konsumentów. Co zatem mogą jeszcze zrobić
marketerzy, by lepiej dotrzeć do swoich potencjalnych klientów? Może czas w poszukiwaniu inspiracji zajrzeć
na półkę z literaturą s-f i odkurzyć kilka książek.
Bartosz Wawryszuk, redaktor Interaktywnie.com
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WIZYTÓWKI FIRM
10Q Grupa Interaktywna
Adres
ul. Świętego Ducha 2A/108
70-205 Szczecin
Dane kontaktowe
info@10q.pl
www.10q.pl
+ 48 91 852 20 10
+48 609 628 107

Opis działalności
10Q Grupa Interaktywna specjalizuje się w tworzeniu mobilnych serwisów internetowych,
web aplikacji oraz aplikacji na mobilne systemy operacyjne iOS, Android. Nasze produkcje
wykonujemy dla klientów indywidualnych jak i domów mediowych. Posiadamy duże
doświadczenie, działamy szybko i kompleksowo.
Klienci
Unity Line, Nowy styl, Cyfra+, SGI, Biegnij Warszawo, WOŚP

ComVision Sp. z o.o.
Adres
ul. Toszecka 101
44-100 Gliwice
Dane kontaktowe
bok@smsapi.pl
www.smsapi.pl
+48 801 011 767
+48 32 7 505 889
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Opis działalności
Serwis SMSAPI to platforma oferująca szeroką gamę rozwiązań mobilnych, stosowanych na
potrzeby m-commerce i m-marketingu w biznesie oraz przez jednostki administracji publicznej.
Oferujemy: powiadomienia SMS, kampanie SMS i MMS, wiadomości głosowe VMS oraz wiele
indywidualnych rozwiązań mobilnych.
Klienci
Lotto - Totalizator Sportowy Sp. z o.o., UM Rzeszów, Albedo Marketing Sp. z o.o., Skąpiec.pl,
wykop.pl - Wykop Sp. z o.o., netguru.pl - Netguru sp. z o.o., BMW – Bawaria Motors Sp. z o.o.,
Mitsubishi Electric Europe B.V., Stock Polska Sp. z o.o., Toyota Bielany Autoryzowany Dealer
Toyoty Motor Poland Sp. z o.o.
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WIZYTÓWKI FIRM
Mobile Experts Sp. z o.o.
Adres
Al. Jana Pawła II 41 L
31-864 Krakow
Dane kontaktowe
info@mobileexperts.pl
sales@mobileexperts.pl
www.mobileexperts.pl
www.mobileexperts.us
+48 12 410 04 20

Opis działalności
Mobile Experts Sp. z o. o. jest krakowską spółką technologiczną – innowatorem rynku oraz
dostawcą najnowocześniejszych rozwiązań IT na urządzenia mobilne oraz w zakresie
bezpieczeństwa teleinformatycznego. Dzięki własnym kompetencjom pozyskała do swojego
grona partnerów biznesowych czołowe firmy sektorów telekomunikacji, mediów oraz technologii
informatycznych, dzięki którym posiada wiele referencji.
Podstawową przewagą konkurencyjną Mobile Experts jest unikalna nawet na skalę światową
wiedza i doświadczenie (know-how) w obszarach technologii informatycznych, technologii
mobilnych (mobile IT).
Klienci
Do partnerów biznesowych i Klientów Mobile Experts należą m.in.: Nasza Klasa Sp. z o.o.,
PTK Centertel Sp. z o. o. - Orange, Główny Urząd Statystyczny, Komeda Główna Policji,
Standard Chartered Bank, Lukas Bank S.A., Przelewy 24 i wielu innych.

Softhis sp. z o.o.
Adres
ul. Mydlarska 4
30-703 Kraków
Dane kontaktowe
office@softhis.com
www.softhis.com
+48 123 50 5555
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Opis działalności
Softhis to dynamiczna firma posiadająca nie tylko wysokie kompetencje w zakresie tworzenia
zaawansowanego oprogramowania dedykowanego i mobilnego, ale także doskonałe umiejętności
w obszarze produkcji interaktywnych i wizerunkowych. Tworzymy indywidualne rozwiązania oparte
o technologie webowe
Klienci
Wydawnictwo Otwarte (Woblink), BP, PKN Orlen, Business Centre Club, Wydawnictwo Wiedza
i Praktyka, FoodCare, TOP SECRET, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Llentabhallen, PSO
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WIZYTÓWKI FIRM

Witchcraft Studios Sp. z o.o.
Adres
ul. Marszałkowska 80
00-517 Warszawa
Dane kontaktowe
info@witchcraftstudios.com
www.witchcraftstudios.com
+48 22 350 64 28
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Opis działalności
Witchcraft Studios jest producentem kontentu mobilnego z siecią dystrybucji w ponad 80 krajach.
Do chwili obecnej wyprodukowaliśmy ponad 100 aplikacji na telefony komórkowe i tablety.
Oferujemy szeroki zakres usług powiązanych z produkcją aplikacji na zamówienie między innymi
pełną integrację z WEB, WAP, CMS czy portalami społecznościowymi.
Klienci
Lancome, Merck, MTV, Comedy Central, 4fun.tv, Cellular, Warner Bros, Zeal Entertainment,
RTL, Jamba.
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MOBILNEGO POTENCJAŁU NIE
MOŻNA ZMARNOWAĆ
Bartłomiej Dwornik
redaktor, Interaktywnie.com

Za trzy lata internautów mobilnych będzie więcej, niż stacjonarnych.
Rynek reklamy już zarzuca na nich sieć. W ubiegłym roku jego globalna
wartość wyniosła 1,5 miliarda dolarów, ale już za cztery lata przekroczyć ma
20 miliardów. Polscy m-internauci tymczasem przełamują kolejne bariery.

Jeśli zestawić te szacunki z danymi operatorów
i informacjami na temat liczby internautów nad
Wisłą okazuje się, że liczba osób mobilnie
korzystających z sieci zbliża się już do
4 milionów.
Liczba użytkowników internetu
mobilnego w Polsce
2008

1,1 mln

2009

2,1 mln

2010

3,0 mln

2011

3,7 mln (szacunki)

Źródło: dane operatorów sieci komórkowych, TNS, UKE,
Ericsson Polska

Dynamiczny rozwój potwierdzają światowe
trendy. Te - jak choćby zapowiadane w raporcie
poświęconych globalnej sieci przez bank
inwestycyjny Morgan Stanley - sugerują, że już
na przełomie 2013 i 2014 roku na świecie
więcej będzie internautów mobilnych, niż
stacjonarnych.

Źródło: Morgan Stanley, Internet Trends
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Zwolennikami mobilności okazują się być
mężczyźni. W Polsce wśród m-internautów jest ich
niemal dwie trzecie. Pod względem wieku natomiast
dominują ludzie młodzi. Trzy czwarte użytkowników
mobilnej sieci nie skończyło jeszcze 35 lat, choć
- jak sami deklarują - w większości (56 procent) to
osoby pracujące, a nie studenci i uczniowie.

Użytkownicy stacjonarnego i mobilnego internetu, prognoza 2007-2015

Licza użytkowników internetu (w mln)

nternet mobilny jest najszybciej rozwijającą się
formą dostępu do sieci. Według opublikowanych
pod koniec ubiegłego roku wyników badania
Mobile Exposure Polska, przeprowadzonego
przez TNS Global dla marki Orange - do tej formy
korzystania z internetu przyznaje się 11 procent
Polaków od 15 roku życia wzwyż.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015
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REKLAMA

Z sierpniowego, cyklicznego raportu State of the
Mobile Web, publikowanego co miesiąc przez
Operę, producenta jednej z najpopularniejszych
przeglądarek mobilnych na świecie wynika, że
Polacy są drugą siłą w Europie pod względem
wykorzystywania tej aplikacji. Ze statystyk Opery
wynika też niezbicie, jak szybko przekonujemy
się do mobilnej sieci. W ciągu roku liczba
odwiedzanych stron wzrosła o dwuipółktrotnie,
przy wzroście liczby użytkowników o połowę.

Statystyki Opery dla Polski
za lipiec 2011
odsłony stron

+151,2% w skali roku

unikalni użytkownicy

+54,9% w skali roku

przyrost transferu

+124,0% w skali roku

Źródło: Opera, State of the Mobile Web- lipiec 2011

Statystyczny polski internauta, używający Opery
przegląda miesięcznie 321 stron internetowych.
Przeznacza na to średnio 10 megabajtów
transferu. Najchętniej odwiedzaną stroną lipca
było w tym zestawieniu google.com. Drugie
i trzecie miejsce zajęły serwisy społecznościowe
- NK i Facebook.
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Strony internetowe odwiedzane przez
największą liczbę mobilnych internautów z Polski

Skąd łączą się użytkownicy mobilnego
internetu w Polsce

1.

google.com

2.

nk.pl

3.

facebook.com

4.

wp.pl

5.

youtube.com (poprzedni miesiąc - 6)

Źródło: Mobile Exposure Polska 2010

6.

wikipedia.org (poprzedni miesiąc - 5)

7.

onet.pl

8.

allegro.pl

9.

chomikuj.pl (poprzedni miesiąc - 10)

10.

zapytaj.com (poprzedni miesiąc - 9)

muzykę i oglądamy materiały wideo. Przyznaje
się do tego odpowiednio 76 i 66 procent
badanych, co autorzy badania tłumaczą
możliwością korzystania przez mobilne
urządzenia z sieci WiFi. Z kolei będąc poza
domem na popularności zyskują mapy
i nawigacje, po które sięga 62 procent
ankietowanych. Do korzystania z wyszukiwarek
internetowych przyznaje się w takich
okolicznościach 52 procent mobilnych
internautów, a wysyłanie wiadomości deklaruje
44 procent z nich. W pracy i w szkole z kolei
w najczęstszym użyciu jest mobilny e-mail
- korzysta z niego 57 procent użytkowników
oraz mobilne wersje komunikatorów
- 58 procent.

Źródło: Opera, State of the Mobile Web- lipiec 2011

Łączymy się z domów,
rządzą maile
Interesująco prezentują się dane na temat tego,
gdzie mobilni internauci z Polski z mobilnej sieci
korzystają. Okazuje się bowiem, że - choć
teoretycznie jest to usługa dla osób będących
poza domem, to właśnie w domach
korzystających z mobilnych łącz jest najwięcej.
Mniej zaskakująco wygląda natomiast cel
połączeń, w zależności od miejsca pobytu.
W domach mobilnie najchętniej ściągamy z sieci

Raport interaktywnie.com - marketing mobilny

z domu

73%

poza domem

59%

w pracy lub w szkole

59%

w autobusie lub pociągu

54%

Wykorzystywanie internetu mobilnego w Polsce
E-mail

44%

Geolokalizacja

44%

Sieci społecznościowe

39%

Oglądanie TV

35%

Źródło: Mobile Exposure Polska 2010

Do czego internet mobilny wykorzystywany jest
najchętniej? Okazuje się, że najpopularniejsza jest
poczta e-mail. Prawie taki sam wynik uzyskały
usługi geolokalizacyjne, co ciekawe - wyraźnie
dystansując media społecznościowe.

Społeczności mobilne - jak podkreślają analitycy
- mają jednak największy potencjał pod
względem marketingowym. Użytkowników
mediów społecznościowych nieustannie
przybywa, a - jak policzył branżowy serwis
Mashable.com - odsetek osób, które korzystają
z nich bez pomocy stacjonarnych komputerów
jest bardzo wysoki. W przypadku Facebooka
sięga przeszło 33 procent spośród wszystkich
600 milionów użytkowników. Mobilnie
obsługiwana jest też połowa spośród 165
milionów kont na Twitterze. Urządzenia mobilne
generują też przeszło 200 milionów odsłon
dziennie w serwisie YouTube.

Koszty odstraszają,
możliwości kuszą
Jak wynika z badania Mobile Exposure Polska
2010, media mobilne postrzegamy jako
nowoczesne i innowacyjne, ale to połączenia
stacjonarne oceniane są jako wygodne.
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W przypadku mobilnych łącz dostrzegamy
bowiem istotne - z naszego punktu widzenia
- wady. Najważniejszą - choć oferty operatorów
wydają się być z biegiem czasu coraz
korzystniejsze - nadal są koszty. To one
powodują, że deklarowane aż przez co trzeciego
użytkownika, jednorazowe połączenie
z internetem mobilnym trwa w Polsce nie więcej
niż 10 minut.
Wady internetu mobilnego w Polsce
według internautów

z istniejącymi w niej stronami mobilnymi
najczęściej łączą się urządzenia z logo jabłuszka.
Całkiem niedawno, bo na początku sierpnia
produkty z Cupertino odebrały palmę
pierwszeństwa dotychczasowemu hegemonowi
- fińskiej Nokii. Pozostali producenci - według
statystyk Gemiusa - są daleko w tyle.
Urządzenia mobilne, używane przez internautów
do przeglądania

Apple

35%

cena

41%

Nokia

34%

wielkość ekranu urządzenia

37%

Sony Ericsson

16%

brak szybkiego transferu

36%

Samsung

9%

HTC

3%

Zalety internetu mobilnego w Polsce
według internautów
informacje dostępne w każdym miejscu

38%

szybkość dostępu do informacji

28%

informacje dostępne o każdej porze

24%

Źródło: Mobile Exposure Polska 2010

Na drugim biegunie są rzecz jasna
niepodważalne zalety. A te - w naszych oczach to
przede wszystkim możliwość błyskawicznego
dotarcia do potrzebnych w danej chwili
informacji. Niezależnie od miejsca i pory.
Jak wynika z prowadzonej regularnie przez firmę
Gemius badania ruchu w polskiej sieci,
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Źródło: Gemius, Ranking.pl

Jeśli chodzi o konkretne modele urządzeń,
najpopularniejszym okazuje się dziś iPad,
sześciokrotnie popularniejszy od najczęściej
używanego do łączenia się z internetem produktu
Nokii - modelu C3.
Jednak jeżeli spojrzeć na statystyki odsłon stron
mobilnych, okaże się że najpopularniejszym
mobilnym systemem operacyjnym nie jest ani
iOS, ani Symbian. Palmę pierwszeństwa od
grudnia ubiegłego roku dzierżą urządzenia
wykorzystujące system Google Android. A ich
przewaga nad konkurentami stale się powiększa.

Najpopularniejsze mobilne systemy operacyjne
Android

15,3 mln odsłon

Symbian

12,7 mln odsłon

iOS

6,7 mln odsłon

Źródło: Gemius, Ranking.pl, dane za pierwszy tydzień sierpnia

Warto tutaj dodać, że - jak podają TNS Global
i Orange - nieco popularniejsze jest korzystanie
z dedykowanych urządzeniom mobilnym
aplikacji (45 procent) niż z zainstalowanych, lub
dostarczonych przez producenta sprzętu
przeglądarek internetowych (39 procent).

Pora na m-handel?
Telefon w roli portfela
Mobilny internet darzymy też wyjątkowo
wysokim zaufaniem - przynajmniej
w porównaniu do najbardziej zmobilizowanych
rynków w Europie. Prawie dwie trzecie
użytkowników urządzeń mobilnych deklaruje
wykorzystywanie ich do płacenia, dokonywania
rezerwacji lub robienia zakupów. Dane
uwzględniają również operacje prowadzone za
pośrednictwem SMS-ów.
Duża w tym zasługa szybko rozwijającego się
segmentu reklamy mobilnej. I tego, że jej
skuteczność wydaje się całkiem spora. Toteż nie
dziwią rosnące wydatki na nią. W ubiegłym roku
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- jak szacuje w czerwcowym raporcie firma
analityczna Gartner - globalna wartość reklamy
mobilnej przekroczyła 1,5 miliarda dolarów,
a w tym roku ta ma się podwoić.
Odsetek użytkowników urządzeń mobilnych,
dokonujących transakcji
Polska

64%

Francja

48%

Hiszpania

43%

Wielka Brytania

48%

Źródło: Mobile Exposure Polska 2010

Prognozy Gartnera na rok 2015 rok wyglądają
wręcz imponująco - wartość rynku powinna
przekroczyć 20 mld. dolarów.
Wydatki na reklamę mobilną na świecie
(w dolarach)
2010

1,6 mld

2011

3,3 mld (szacunki)

2015

20,6 mld (szacunki)

Źródło: Gartner

Według deklaracji, 28 procent użytkowników
mobilnego internetu zetknęło się z taką formą
marketingu, a 16 procent świadomie kliknęło
w nią co najmniej jeden raz. Taki sam odsetek
użytkowników mobilnych mediów jasno
deklaruje, że mobilną reklamą są zainteresowani,
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co stawia nas na równi z Francuzami
i Hiszpanami.

Świadomość istnienia i chęć instalacji
mobilnych rozwiązań bezpieczeństwa

Jednocześnie jednak - jak podają autorzy Mobile
Exposure Polska 2010 - mamy obawy związane
z mobilną reklamą. Najważniejszą jest ta, że
pociąga ona za sobą dodatkowe koszty, związane
z korzystaniem z samego internetu.

Nie wiedziałem, że takie istnieją

53%

Nie jestem pewien czy je zainstalować

14%

Korzystam z nich

11%

Prawdopodobnie je zainstaluję

9%

Nieświadomi większości
zagrożeń?

Prawdopodobnie ich nie zainstaluję

7%

Na pewno ich nie zainstaluję

4%

Na pewno je zainstaluję

2%

Obawom trudno się dziwić również z innego
powodu. Bombardowani jesteśmy informacjami
o zagrożeniach całkiem innego typu. I to całkiem
realnych. W lipcu tego roku zajmująca się
bezpieczeństwem w sieci firma Kaspersky Lab
przedstawiła wyniki własnych badań,
dotyczących platform mobilnych. Wynika z nich,
że niemal każda z nich jest narażona na atak
blisko dwóch tysięcy szkodliwych programów
i aplikacji. Mogą one nie tylko wysyłać
wiadomości na drogie, płatne numery SMS,
zmieniać i wykradać dane, ale również wyłudzać
pieniądze.
Co może niepokoić, tylko 12 procent badanych
przez Kaspersky Lab użytkowników smartfonów
przyznaje się do zainstalowania na swoich
urządzeniach jakiegokolwiek oprogramowania
antywirusowego. Większość po prostu
o nim nie wie.

Źródło: Kaspersky Lab

W tym kontekście trudno nie zgodzić się
z autorami raportu, którzy deklarowane przez
58 procent ankietowanych poczucie
bezpieczeństwa podczas korzystania z sieci
określają jako zdecydowanie zbyt daleko idącą
beztroskę. Tym bardziej, że aż co trzeci
użytkownik smartfona w badanych krajach
używa go do transakcji bankowych.

Obiecujące prognozy
Pomimo istniejących niebezpieczeństw, wszystko
wskazuje na to, że marketing mobilny i ogólnie
pojęte m-commerce ma przed sobą świetlaną
przyszłość. Po pierwsze ze względu na
błyskawiczne powiększanie się grupy
potencjalnych klientów. Wspomniane już
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prognozy banku Morgan Stanley, mówiące
o nieodległej dominacji mobilnego internetu nad
stacjonarnym, poparte są projekcjami rozwoju
technologii. Do 2014 roku przeszło 40 procent
świata znajdzie się w zasięgu sieci 3G. Taki
potencjał będzie trzeba wykorzystać.
Rozwój sieci 3G na świecie do 2014 roku
Penetracja

Liczba użytkowników

2007

8%

273 mln

2008

11%

430 mln

2009

15%

688 mln

2010

21%

1055 mln

2011

27%

1503 mln

2012

33%

1928 mln

2013

38%

2348 mln

2014

43%

2776 mln

Przed m-biznesem i operatorami stoi też - jak
wynika z badań TNS Global i Orange - ciekawe
wyzwanie organizacyjne. Okazuje się bowiem, że
przeszło 55 procent polskich m-internautów
bardzo chętnie robiłoby niewielkie zakupy przez
swoje urządzenia mobilne, jeśli ich koszt
doliczany byłby do rachunku
telekomunikacyjnego. Pod tym względem
jesteśmy najbardziej zdeklarowanymi
m-klientami w Europie.

Źródło: Morgan Stanley, Internet Trends

A potencjał potwierdzają sami użytkownicy
mediów mobilnych. Jeśli wierzyć deklaracjom, aż
40 procent polskich mobilnych internautów
zamierza w przyszłości robić zakupy przez swoje
telefony, smartfony i tablety. Jeszcze więcej - bo
aż 52 procent badanych zamierza w ten sam
sposób dokonywać rezerwacji.

Raport interaktywnie.com - marketing mobilny
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ZAAPLIKUJ SIĘ W PAMIĘĆ
UŻYTKOWNIKA
Beata Ratuszniak
redaktor, Interaktywnie.com

AppStore dobija do progu pół miliona aplikacji. W sumie użytkownicy
systemu iOS ściągnęli na iPhony, iPady i iPody Touch 14 miliardów pobrań.
Android Market, nieco młodszy od konkurenta, gromadzi dziś ponad
250 tysięcy aplikacji, a liczba pobrań sięga 4,5 miliarda.
Na przestrzeni trzech lat AppStore urósł
850-krotnie. Android Market, na razie,
180-krotnie, choć istnieje rok krócej. To dwa
największe na świecie sklepy z aplikacjami,
pierwszy dedykowany systemowi iOS
i urządzeniom Apple, drugi przeznaczony dla
Androida. System ten jest jak na razie
najpopularniejszy na świecie, instalowany między
innymi w urządzeniach HTC czy Samsung.
Wiele aplikacji jest darmowych, przez co
pojawiają się w nich reklamy. Jest ich jeszcze
niewiele, choć można przypuszczać, że
z miesiąca na miesiąc liczba kampanii w
aplikacjach na smartfony i tablety będzie
lawinowo rosła.
Brakuje w Polsce twardych danych
określających, ilu użytkowników telefonów
komórkowych korzysta ze smartfona. Trudno
policzyć też tablety, choć krąży kilka
nieoficjalnych liczb. Można starać się jednak takie
dane oszacować.
- Jeżeli chodzi o liczbę smartfonów w Polsce, to
mogę powiedzieć, że dysponujemy bazą 230
Raport interaktywnie.com - marketing mobilny

Dariusz Adamczyk
dyrektor zarządzający
Time4Mobi

Na pewno motorem napędowym dla reklamodawców jest
rosnąca liczba smartfonów, według szacunków, w 2011
w Polsce zostanie ich sprzedanych ponad 3 miliony. Rozwija
się także rynek tabletów, chociaż tu skala jest mniejsza.
Ostrożne prognozy zakładają sprzedaż na poziomie 100-150
tysięcy sztuk. Po rebrandingu Ery, telekomy zaczęły
konkurować cenami za dostęp do mobilnego internetu, co
oczywiście przekłada się na atrakcyjność i zasięg reklamy
mobilnej. Reklama za pośrednictwem aplikacji mobilnej jest
efektywną formą dotarcia, chociaż w Polsce firmy podchodzą
do tematu ostrożnie.

tysięcy osób, które wyraziły zgodę na
otrzymywanie komunikacji marketingowej na
swoje aparaty. Dlatego też nasze szacunki
zakładają od 3 do 4 milionów takich urządzeń,
jednak dane te nie są w żaden sposób
potwierdzone – szacuje Robert Stopyra,
dyrektor generalny Mobile Entertainment
Europe.

- GfK Polonia dosyć dobrze monitoruje rynek
produktów elektroniki użytkowej w Polsce, w tym
również detaliczną sprzedaż smartfonów, a dane
często są publikowane przez media, choćby przy
okazji publikowania wyników sprzedaży
największych marek. Oczywiście oprócz sprzedaży
monitorowanej przez firmy badawcze istnieje
prywatny import oraz rynek urządzeń używanych
15

- zaznacza Lucjan Exner, szef marketingu Mobilvi.
- Według różnych szacunków, w Polsce
w połowie 2011 roku było około 5-6 milionów
smartfonów - dodaje. Exner podkreśla przy
okazji, że smartfony to tylko część telefonów
umożliwiających dostęp do sieci. Według
ostatniego raportu IAB Polska, w naszym kraju
z internetu w telefonach komórkowych w 2010
roku korzystało 14 procent ogółu internautów.
Szacunki, jak widać, są rozbieżne, niemniej
jednak rynek ma potencjał. Coraz więcej
reklamodawców decyduje się na zaistnienie
w mobilnym świecie.
- W kraju mamy już kilka milionów tego typu
aparatów - a ta liczba mówi sama za siebie. Do
tego coraz więcej ruchu w internecie generowane
jest przez mobilny dostęp. Dlatego też marketerzy
powinni brać pod uwagę to medium w
planowaniu komunikacji - uzupełnia Jarosław
Kozak, account director w Adv.pl.

Robert Stopyra

dyrektor generalny
Mobile Entertainment Europe

Jeśli chodzi o mobilne aplikacje reklamowe, to głównie
mamy do czynienia z aplikacjami i grami sponsorowanymi,
rzadziej z grami darmowymi, gdzie występuje reklama
displayowa. W przypadku projektów z zakresu
advergamingu, klient tworzy produkt od początku,
określając zakres brandingu lub wykorzystuje istniejący
produkt, aby poddać go rebrandingowi, co jest
rozwiązaniem znacznie tańszym. Formy reklamowe to
głównie ikona z logiem na pulpicie telefonu, logo klienta
umieszczone na ekranie tytułowym oraz reklamy
i elementy korespondujące z marką występujące podczas
użytkowania gry lub aplikacji.

REKLAMA

Bannery rządzą też
w telefonach
Dobrze obrandowana aplikacja jest reklamą samą
w sobie. Nie jest inwazyjna, nie przeszkadza
w korzystaniu z najistotniejszych funkcji,
a jednak zapada użytkownikowi w pamięci.

Raport interaktywnie.com - marketing mobilny
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Osoby, które używają aplikacji mobilnych,
chętniej wracają do tych, które reklamami
przeładowane nie są. - Jeśli marka dostarcza
użyteczne funkcjonalności przez aplikacje,
przestaje razić i zniechęcać jak typowa reklama.
Takie są chętnie pobierane przez użytkowników
- mówi Jarosław Kozak.
Aplikacje, które same w sobie są reklamami, to na
przykład programy z przepisami, sygnowane
marką przypraw. Można je pobrać zarówno od
Knorra, jak i od Winiar. Obie są darmowe i obie
pozwalają użytkownikom wyszukiwać przepisy
pod kątem składników, kategorii lub łatwości
przyrządzenia.

dostępnych przez jego mobilną przeglądarkę.
Przykładowe aplikacje to Vooch i HotDeals
- wylicza Dariusz Adamczyk, dyrektor
zarządzający w Time4Mobi.

Kampania niestandardowo
W aplikacjach mobilnych można reklamować się
za darmo. Oczywiście jedynie w wybranych,
przede wszystkim społecznościowych.
Najświeższym przykładem jest Foursquare
(aplikacja umożliwiająca geolokalizację)
- belgijski oddział Euro RSCG postanowił
„wygryźć” przy jej użyciu swoich konkurentów.

W aplikacjach nie brakuje jednak również reklam
display.
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Trudno oceniać skuteczność tej kampanii,
niemniej firma wywołała całkiem spory szum
medialny. Jedni pomysł krytykowali, inni
zachwalali. Jedno jest jednak pewne: niewiele
było tak ciekawych akcji na Foursquare, które

Skuteczność reklam w mobilnym internecie mierzy się podobnie,
jak skuteczność reklam w internecie w ogóle. Operuje się
wskaźnikiem CTR (click through rate), który mierzy kliknięcia
w formy reklamowe w porównaniu do odsłon tychże, instaluje się
kody konwersji na stronach, do których kieruje kliknięcie
w reklamę - w związku z tym można mierzyć liczbę akcji
wykonanych dzięki reklamie, czy pobrań aplikacji. Mobilny
internet - w tym reklama w aplikacjach - to jedno z najlepiej
mierzalnych mediów reklamowych.

- Obecnie spotyka się przeróżne formy
reklamowe wykorzystujące aplikacje mobilne
- od aplikacji tworzonych na zamówienie marek,
po reklamę typu display, realizowaną w formie
bannerów, linków tekstowych również
emitowanych na mobilnych stronach
internetowych - mówi Lucjan Exner.
- Coraz bardziej popularne staje się korzystanie
z kuponów mobilnych, wykorzystywana tu jest
technologia geolokalizacji. Użytkownik pobiera
bezpłatną aplikację i korzysta z promocji, rabatów

Wykorzystując system Fousquare i uparcie
meldując się w siedzibach innych agencji, Euro
RSCG, jako profil firmowy, zdobyło w wybranych
punktach status „mayora”. Tym samym agencja
chciała przekonać potencjalnych przyszłych
pracowników, że jest numerem jeden jeśli chodzi
o technologie i pomysły (zobacz case study
http://youtu.be/FxK08EPdiMM).

Lucjan Exner

szef sprzedaży i marketingu
Mobilvi

Natomiast czym innym są aplikacje budowane na zamówienie
firm lub marek - ich rolą jest długofalowe budowanie albo
wspieranie wizerunku - ale i w tym wypadku możemy mówić
o skuteczności, wyrażonej np. liczbą pobrań aplikacji
i korzystających osób. To wszystko można precyzyjnie zmierzyć!
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Q R I O US?

Nie trzeba też szukać daleko, by wyłonić ciekawe
realizacje. Wspomniane już aplikacje Knorra
i Winiar to jak na razie jedne
z najpopularniejszych polskich programów
z gotowymi przepisami kulinarnymi.

- Bardzo ciekawym pomysłem jest aplikacja
Muzeum Powstania Warszawskiego
(http://gomobi.pl/GoMobi-pl-aplikacje/Muzeum-Po
wstania-Warszawskiego-w-formie-aplikacji-z-rozsz
erzona-rzeczywistoscia-wideo) - mówi Lucjan
Exner. - Niestety, prawdopodobnie z braku
odpowiedniej reklamy, przeszła bez większego
echa - stwierdza.

REKLAMA

wykorzystywałyby jedynie zawziętość, bez
korzystania z możliwości tradycyjnej, płatnej
reklamy.

Nasze dotychczasowe doświadczenia pokazują, że
kampania komunikacji typu push jest najlepszym
sposobem na uruchomienie marketingu wirusowego
wśród użytkowników telefonów z systemami iOS oraz
Android. Dlatego też samo stworzenie aplikacji na iPhone,
czy Androida bez zapewniania jej dystrybucji przez kanał
mobilny mija się z celem. Skuteczność marketingu
internetowego jest porównywalnie 4-krotnie słabsza niż
przez mobile przy tym samym koszcie kampanii. Jeżeli
zależy nam na konkretnej grupie odbiorców, tylko
marketing mobilny zapewni skuteczne na dużą skalę.

Robert Stopyra

dyrektor generalny
Mobile Entertainment Europe
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Przymierz wirtualnie
Coraz częściej w ramach kampanii
niestandardowych reklamodawcy sięgają po
Augmented Reality. Czyli rzeczywistość
rozszerzoną. Technika ta pozwala za pomocą
kamery i telefonu komórkowego połączyć świat
realny z wirtualnym. Przykładowo: idąc ulicą
i kierując kamerę telefonu na wybrany punkt, na
ekranie urządzenia można zobaczyć zupełnie
nowy obiekt, scenę, ludzi, sytuacje.
- Przykładem jest realizacja dla Solano
Sunglasses, gdzie najlepszym rozwiązaniem

okazało się wykorzystanie narzędzia
Augmented Reality i face trackingu, czyli
identyfikacji twarzy. Solano to producent
okularów. Naturalnym krokiem było więc
wymyślenie „wirtualnego lustra”, które
umożliwiłoby przymierzanie okularów
przeciwsłonecznych w domu, przed monitorem
komputera. Efekt widać od razu. Aplikacja
rozpoznaje i trackuje twarz człowieka tak, aby
okulary idealnie układały się na nosie.
Konsument może także sfotografować się
w wybranym modelu i wysłać zdjęcie
znajomym – mówi Przemek Pawlak, video
& motion production manager w Adv.pl.

Innym przykładem może być realizacja dla
krakowskich Sukiennic, po których turystów
oprowadzały wirtualne postaci znane z historii
(między innymi Helena Modrzejewska), czy
aplikacja uruchomiona w tym roku dla Muzeum
Powstania Warszawskiego.

REKLAMA
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Aplikacja, która podbiła telefony
siedmiu milionów osób

Powstanie Warszawskie 67 lat później.
W telefonie

Wystarczyło dziewięć miesięcy, by Instagram pobił nowy rekord.
Niedawno w aplikacji pojawiło się 150-milionowe zdjęcie.

Od 1 sierpnia mieszkańcy Warszawy i turyści, właściciele
smartfonów, mogą poznać miejsca i wydarzenia z Powstania
Warszawskiego. Specjalna aplikacja wykorzystuje rozszerzoną
rzeczywistość.

Instagram to aplikacja na iOS, umożliwiająca dzielenie się zdjęciami ze
znajomymi. Pozwala połączyć konto między innymi z Facebookiem,
Twitterem i Foursquare, jednak równie dobrze można gromadzić
obserwujących tylko w ramach aplikacji. Instagram, poza opcjami
społecznościowymi, pozwala w prosty sposób obrabiać zdjęcia z telefonu
- za pomocą kilku gotowych filtrów, kadrowania i dodania ewentualnego
rozmycia.
Po pierwszych dwóch miesiącach istnienia w AppStore, Instagram
zgromadził milion użytkowników. W sierpniu użytkowników jest już siedem
razy więcej, a niedawno jeden z nich dodał 150-milionowe zdjęcie. Jeśli
chodzi o aplikacje związane z fotografią, Instagram w AppStore nie ma sobie
równych.
150 milionów zdjęć w bazie Instagram oznacza, że średnio w ciągu jednego
dnia użytkownicy dodają 1,3 miliona obrazków. To z kolei przekłada się na
15 publikowanych zdjęć w ciągu sekundy.
Mimo że Instagram można połączyć z Facebookiem albo Twitterem, to jednak
jest to wciąż dość hermetyczna aplikacja. Nie można dodać do niej zdjęć
z komputera, jest dostępna wyłącznie mobilnie - użytkownik nie może
zalogować się do niej inaczej, niż tylko przez telefon. Poza tym dostępna jest
tylko na urządzeniach Apple - iPhonach, iPadach i iPodzie Touch. Pod tym
względem, wynik 7 milionów użytkowników, którzy dodali 150 milionów
zdjęć, można uznać za imponujący.
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Po uruchomieniu aplikacji Layar i załadowaniu warstwy, posiadacz
smartfona zobaczy na ekranie obraz z kamery wzbogacony o dodatkową
treść: zdjęcia i informacje związane z tym miejscem, na które skierowana jest
kamera w telefonie. W ten sposób każdy użytkownik aplikacji będzie mógł
popatrzeć na Warszawę przez pryzmat wydarzeń, jakie rozegrały się w stolicy
przeszło 60 lat temu.
- Layar to rozszerzona rzeczywistość w telefonie komórkowym. Dzięki
współpracy odbiornika GPS, kamery oraz kompasu wbudowanego w aparat,
widoczny jest uaktualniany na bieżąco obraz z naniesionymi danymi
dotyczącymi na przykład znajdujących się w pobliżu restauracji, muzeów czy
stacji metra - mówi Przemysław Pawlak, video & motion production manager
w Adv.pl.
Adv.pl przygotowało aplikację dla Muzeum Powstania Warszawskiego. To nie
pierwsza interaktywna akcja muzeum, które ma pokazać ludziom, jak
wyglądało powstanie.
Layar oficjalnie nie jest przeznaczony na tablety, ale będzie działał na iPad2
(wersja 3G) oraz na większości tabletów z Androidem.
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SKANUJESZ - KUPUJESZ,
PRZYBLIŻASZ - PŁACISZ
Beata Ratuszniak
redaktor, Interaktywnie.com

Kody QR to - wydawałoby się - niedoceniany sposób na zaistnienie w telefonach.
A jednak pojawia się coraz więcej ciekawych akcji z ich użyciem. Z ostatnich
warto przypomnieć promocję giełdy zakładów bukmacherskich Betfair, która
umieściła kody na pupach brytyjskich siatkarek plażowych.
Zamiast zwykłego logo, siatkarki na bikini miały
umieszczony kod QR (Quick Response). Taki
zabieg przyciągał uwagę widzów oglądających
rozgrywki. Kod, po zeskanowaniu specjalną
aplikacją, łączył właściciela smartfona ze stroną
internetową firmy. Kibice dzięki temu mogli
między innymi obstawiać wyniki.
To pierwsza taka akcja, gdy siatkarki plażowe
promowały w ten sposób sponsora. Z kolei same
zakłady sportowe przeprowadzane są za pomocą
specjalnej aplikacji. Betfair Mobile ma ułatwić tę
czynność. A zawodniczki, z kodem QR na pupie,
można było oglądać podczas turnieju
przygotowującego do Olimpiady.
- Kody QR są w Polsce jeszcze dość mało
popularne, choć tkwi w nich potencjał. Można je
umieścić na różnych nośnikach: na receptach,
paragonach, etykietach, wizytówkach, folderach,
witrynach sklepowych, przystankach
autobusowych - mówi Jarosław Kozak, account
director w Adv.pl.
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Online z offline
Wielu marketerów uważa, że kody QR są
świetnym sposobem na połączenie kampanii
online z offline. Kody można umieszczać na
bannerach reklamowych, na słupach
ogłoszeniowych, przystankach, gdzie zresztą już
z powodzeniem funkcjonują. Przykładowo, we
Wrocławiu każdy przystanek autobusowy
i tramwajowy jest oznaczony kodem QR. Po jego
zeskanowaniu w telefonie wyświetla się rozkład
jazdy dla danego przystanku.

zarządzający w Time4Mobi. - Przykładową listę
znaleźć można chociażby w ciekawym, moim
zdaniem serwisie, http://rozkoduj.pl. Każdy
może tu samodzielnie przygotować swój kod
i oznaczyć wybrane miejsce - wyjaśnia.

Ciekawe wykorzystanie
kodów QR

Podobne kody umieszczane są również
w magazynach, ale nawet na stronach www, jako
ciekawy gadżet.
- W porównaniu do rynków zagranicznych, kody
QR w Polsce przyjmują się dosyć powolnie.
Usługi takie rozwijają się jednak i coraz częściej
w opcję oznaczenia kodem wchodzą lokale
gastronomiczne, muzea a nawet punkty
medyczne - mówi Dariusz Adamczyk, dyrektor

Kod QR ze słoniem. Zaprojektowany dla
azjatyckiej restauracji w Los Angeles.
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- Fotokody to świetne narzędzia do łączenia
reklamy zewnętrznej i marketingu w terenie
z reklamą mobilną. Umieszczane na billbordach,
naklejane na szybach albo drukowane na
biletach i ulotkach są idealnym sposobem na
ściągnięcie ciekawej aplikacji na swój telefon lub
wejściem na długi adres url - mówi Robert
Stopyra, dyrektor zarządzający Mobile
Entertainment Europe.

Telefon jako portfel
Oryginalny kod QR stworzony na potrzeby
kampanii reklamowej serialu HBO – True Blood.

Kod stworzony dla marki piwa Patrick Donnelly.
Znacznik wyświetlał się na fanpage'u marki na
Facebooku.
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Znacznik w kształcie czerwonego krzyża,
mający zachęcić do pomocy Japończykom po
trzęsieniu ziemi i tsunami.

Kod QR, z pandą pośrodku, odsyła do mobilnej
strony marki Louis Vuitton.

Smartfony można wykorzystywać również jako
mobilny portfel - alternatywę dla kart płatniczych.
Dokonywanie zapłaty przy użyciu telefonu
komórkowego przypomina transakcje kartami
zbliżeniowymi. Terminal, znajdujący się
w sklepie, łączy się z kartą SIM w naszym
aparacie. Na karcie zapisane są dane o naszym
rachunku bankowym. Na razie jednak w Polsce
telefonami nie zapłacimy, gdyż aparaty nie
spełniają odpowiednich warunków. Jednak
niektóre banki już testują możliwość mobilnego
płacenia.
Brak jednak spójności, jeśli chodzi o rozwiązania
techniczne i sposób realizacji transakcji. Mimo
tego można stwierdzić, że być może niedługo
mobilne płatności w Polsce zaczną być
popularyzowane. Zarówno operatorzy kart
płatniczych, jak i producenci telefonów
komórkowych są optymistami i przygotowują się
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do udostępnienia tej usługi użytkownikom.
Obecnie, na szeroką skalę, to rozwiązanie działa
w Japonii.
- Płatności mobilne będą jednym z najszybciej
rozwijających się segmentów rynku.
Użytkownicy są coraz bardziej wyedukowani,
chociaż cały czas istnieje obawa
o bezpieczeństwo transakcji - mówi Dariusz
Adamczyk. - Paradoksalnie, transakcja mobilna
może być bardziej bezpieczna: klient nie musi
identyfikować się PIN-em lub numerem telefonu.
Przykładów wdrożenia finansowych serwisów
mobilnych na rynku można znaleźć wiele
- twierdzi.

Jest kilka barier, które wstrzymują rozwój kodów QR.
Przede wszystkim telefony nie mają zainstalowanych
domyślnie czytników kodów (oprogramowanie). Kolejnym
problemem jest wiedza potencjalnych użytkowników, która
po prostu jest za mała i rozwiązanie nadal ma charakter
niszowy.

Jarosław Kozak
account director
Adv.pl

Firma SkyCash oferuje np. możliwość wypłaty
pieniędzy z bankomatu z użyciem telefonu
z zainstalowaną aplikacją.
- Płatności mobilne stają się coraz bardziej
popularnym i powszechnym sposobem
finansowania usług z wielu segmentów rynku.
Kojarzą się z wygodą i oszczędnością czasu.
Płacąc telefonem nie trzeba martwić się
o gotówkę na parking, bilet komunikacji miejskiej
lub należność za taksówkę. Korzystanie z tego
typu rozwiązań wpisuje się w naturalną potrzebę
dzisiejszego społeczeństwa, które chce jak
najefektywniej wykorzystywać technologiczne
rozwiązania upraszczając sobie przy tym
codzienne życie - mówi Krzysztof Pawlicki,
dyrektor rozwoju firmy CallPay.
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Ostatnia sprawa to sposób wykorzystania kodów przez
m.in. marketerów. Bardzo często po prostu brak im
ciekawego pomysłu. W rezultacie, zdarza się, iż użytkownik
skanując kod, nie otrzymuje nic ciekawego - a to głównie
o ten efekt (i użyteczny benefit) w kodach QR chodzi.

Kody pojawiają się w reklamach prasowych, znana była
kampania jednego z browarów. Użyte zostały nawet na
plakatach promujących kampanię poszukiwania
zaginionych dzieci. Według mnie rozwój QR kodów
rozpocznie się jeszcze w tym roku. To doskonałe narzędzie
łączące sektory: mobile, www i offline. Pozwala nie tylko na
zabawę, ale przeprowadzenie poważnej i efektywnej
kampanii reklamowej. Czytnikiem kodów jest przecież
wszechobecny telefon komórkowy.

Dariusz Adamczyk
dyrektor zarządzający
Time4Mobi
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terminala. Po zbliżeniu telefonu do urządzenia,
łączy się z nim i przekazuje informacje
o płatności. Ta jest realizowana poprzez kartę
przedpłatową Google Prepaid albo z konta
Google połączonego z kartą kredytową. Usługa
jest darmowa i zabezpieczona kodem PIN.
Dochody z niej przynosić mają prowizje
z programów lojalnościowych i ofert specjalnych.
Aplikacja współpracuje na razie z systemami kart
kredytowych MasterCard i cityBanku. Właśnie
rozpoczęły się jej testy.
System płatności Google Wallet na razie dostępny
będzie jedynie w Stanach Zjednoczonych. Usługa
pojawi się najpierw na telefonach Google Nexus
w amerykańskiej sieci Sprint.

Jedynym problemem z wykorzystaniem fotokodów jest
konieczność zainstalowania odczytującej je aplikacji. Przy
każdym kodzie powinna być umieszczona instrukcja
pozwalająca pobrać go przy pomocy darmowego smsa
i opisująca proces instalacji czytnika. Wtedy umieszczanie
fotokodów ma sens, gdyż musimy zakładać że nawet 80
procent posiadaczy telefonów typu smartfon nie ma
wgranej odpowiedniej aplikacji.

Robert Stopyra

dyrektor zarządzający
Mobile Entertainment Europe

Czy jesteśmy gotowi?
GfK Polonia przeprowadziła badania dotyczące
tego, czy jesteśmy gotowi na wprowadzenie
płatności mobilnych. Wśród dziewięciu
przebadanych rynków, tylko Korea Południowa
oferuje odpowiednie usługi płatności mobilnych.
W perspektywie globalnej, płatności mobilne są
atrakcyjne dla 62 procent konsumentów. Dane te
są wyższe dla niektórych grup, np. młodych
konsumentów w wieku 16-24 lat (75 procent),
innowatorów/wczesnych naśladowców (74
procent) oraz użytkowników smartfonów (72
procent).
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Płatności mobilne są najbardziej atrakcyjne na
rynkach wschodzących w Chinach (82 procent)
i Brazylii (73 procent), natomiast na rynkach
rozwiniętych, z ugruntowaną pozycją systemów
płatniczych, takich jak np. w Stanach
Zjednoczonych i Europie, przemawiają one do
mniejszej liczby osób (około 50 procent).

Najbardziej znanym wykorzystaniem fotokodów jest
oczywiście akcja Home Plus w Korei Południowej
(http://www.youtube.com/watch?v=nJVoYsBym88&feature
=share). Chociaż tak naprawdę wystarczyłby jeden fotokod
do ściągnięcia aplikacji offlinowej do robienia zakupów
przez komórkę, to tutaj obrazy i rozmieszczenie produktów
w formie reklamy outdoorowej przeciąga uwagę
zdecydowanie bardziej.

krok do przodu. Odświeżyłoby to ich wizerunek.
Dla operatorów sieci komórkowych może to być
z kolei, obok podstawowych usług głosowych,
SMS i transferu danych, nowe źródło dochodów.
W przypadku smartfonów i dostawców systemów
operacyjnych, usługi płatności mobilnych
stanowią nowe źródło danych o zachowaniu
zakupowym konsumentów online i offline.

Dla instytucji finansowych wprowadzenie
płatności mobilnych oznaczałoby ewolucyjny
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ANDROID
BIJE RYWALI
Maciej Rynkiewicz
redaktor, Interaktywnie.com

Symbian od początku zachwycał, jednak dziś ze świecą trzeba szukać
zwolenników tego systemu. Z kolei Android w momencie premiery był
brzydki jak nieszczęście i zupełnie niepraktyczny, a obecnie to najbardziej
dynamicznie rozwijające się środowisko - produkt Google w pierwszym
kwartale tego roku zanotował największą sprzedaż. Konkurencja w mobile
niczym nie przypomina sielanki Microsoftu na rynku pecetów.
Apple iOS - mercedes
z przebitą oponą

Prezentujemy najbardziej popularne systemy
operacyjne na urządzenia mobilne. Mimo zaciętej
walki w czołówce, wybór był stosunkowo prosty.

Apple iOS bazuje na systemie operacyjnym z
większych urządzeń - Mac OS X 10.5 i jądrze
Darwin. Koncern instaluje program na większość
swoich urządzeń mobilnych - iPhone, iPod Touch
oraz na iPadzie. System do czerwca 2010 roku
funkcjonował pod nazwą iPhone OS.

- Obecnie rynek systemów operacyjnych dla
telefonów został opanowany przez potentatów IT
takich jak Google, Apple i Microsoft oraz od
zawsze zajmującą się urządzeniami mobilnymi
Nokię - mówi Rafał Pieszczek, IT specialist
z Symetria IT.

Udział systemów operacyjnych na urządzenia mobilne w ostatnich latach
Symbian

Android

RIM

iOS

Microsoft

Pozostali

2011 Q1

27,4%

36,0%

12,.9%

16,8%

3,6%

3,3%

2010

37,6%

22,7%

16,0%

15,7%

4,2%

3,8%

2009

46,9%

3,9%

19,9%

14,4%

8,7%

6,1%

2008

52,4%

0,5%

16,6%

8,2%

11,8%

10,5%

2007

63,5%

brak

9,6%

2,7%

12,0%

12,1%

Rok

Środowisko iOS od początku zasłynęło z tak
zwanego multidotyku. Firma już w pierwszych
urządzeniach zaimplementowała system, który
pozwalał na posługiwanie się dwoma palcami
- na przykład przy powiększaniu zdjęcia.
- Wyprodukowany przez Apple iOS ma bardzo
intuicyjny interfejs użytkownika, prosty
i świetnie obsługujący gesty, co przy
stabilności działania i ogromnej liczbie aplikacji
w sklepie AppStore jest wielką zaletą
- komentuje Rafał Pieszczek.
Koncern stworzył również sklep z przydatnymi
programami App Store. Posiadacze iPhone
mają do wyboru ponad 400 tysięcy płatnych
lub darmowych aplikacji. Apple dokłada
wszelkich starań, by kod był najlepszej jakości.
Przed publikacją firma sprawdza program pod
kątem użyteczności, bezpieczeństwa oraz
prawa. Użytkownik zostaje również

Źródło: Gartner
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automatycznie powiadomiony
o aktualizacjach programów.
Gigant z Cupertino zdążył przyzwyczaić
swoich klientów do „ulepszania” tego, co działa
już całkiem nieźle. Kupując produkt
z nadgryzionym jabłkiem musimy się
spodziewać świetnego designu
i funkcjonalności z przynajmniej jedną,
spektakularną wpadką.
- Wadami tego systemu są: cena urządzeń
z iOS, zamknięcie systemu przed możliwością
modyfikacji oraz możliwość synchronizacji
plików tylko poprzez program iTunes.
Niekorzystny jest również fakt, iż w tak
"multimedialnym" i nastawionym na design
telefonie nie ma oficjalnego Flash Playera
firmy Adobe - wylicza Pieszczek.
Koncern Apple wciąż nie dogadał się z Adobe
i najnowsze urządzenia nie są w stanie
obsłużyć plików Flash. Gigant forsuje własne
formaty, które obsługuje QuickTime.
Denerwować może również brak złącza HDMI
czy wspomniana już możliwość wgrywania
multimediów jedynie przez iTunes. Z kolei
starsi użytkownicy Apple z uśmiechem na
ustach wspominają obiektywy dołączane do
iPodów, które nie potrafiły robić zdjęć, tylko
nagrywały filmy.
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iPod, iPhone, iPad... iWhat?
Na pozycji poważnego konkurenta Apple stoi
Android. System został stworzony przez Google,
oparty jest na jądrze Linuksa i bazuje na
Powszechnej Licencji Publicznej (GNU). Pierwsza
wersja programu trafiła na smartfona HTC Dream,
znanego w Polsce raczej pod nazwą Era G1. Od
tego czasu system regularnie zyskuje
zwolenników. Co ciekawe, firma badawcza
Gartner prognozowała, że Android zajmie drugie
miejsce już w momencie, kiedy miał on jedynie
trzy i pół procenta rynku czyli w 2009 r. Obecnie
Google instaluje swój program w 48 procentach
wszystkich smartfonów, wynika z danych
Canalys za drugi kwartał bieżącego roku.
Czy warto kupić telefon z Androidem?
Użytkownicy twierdzą, że tak. System w pewien
sposób łączy zalety Linuksa i łatwość w obsłudze
Windowsa. Program umożliwia właściwie
dowolną personalizację ustawień wyglądu, czego
przykładem są przesuwane pulpity. Funkcja
pozwala na stworzenie do dziesięciu ekranów
głównych z definiowanym przez użytkownika
zestawem ikon. Na pulpicie możemy dodatkowo
umieścić dodatki lub rozszerzenia, jak kalendarz,
czytnik RSS lub ramkę z ulubionym zdjęciem.
- System Google Android ma przejrzysty
i dopasowany do użytkownika interfejs, pakiet

biurowy od producenta oraz dostęp do
wszystkich usług Google poprzez aplikacje. Jest
uniwersalny jeżeli chodzi o personalizację
interfejsu przez klienta - komentuje Rafał
Pieszczek.
Posiadacze smartfona z Androidem cenią sobie
również sklep z aplikacjami Android Market. To
obecnie baza 250 tysięcy płatnych lub
darmowych programów, które ułatwiają pracę
z telefonem. W sieci najdziemy też sporo
rozrywki, za opłatą można pobrać gry takie jak
Need For Speed czy Settlers.
- Ogrom aplikacji dostępnych w Android
Markecie, obsługa Adobe Flash oraz duża liczba
alternatywnych programów są wielkimi zaletami
tego systemu - potwierdza Pieszczek.
Do poważnych wad systemu do tej pory można
było zaliczyć szybkość działania. Na słabszych
telefonach użytkownicy na próżno mogli szukać
wydajności i płynności do której przyzwyczaił
iOS. Jednak nowsze wersje systemu, a zwłaszcza
dedykowany na tablety 3.0 Honeycomb
w testach wypada znacznie lepiej niż
poprzednicy.
Większym problemem Androida jest jego
otwartość. Internauci, zachwyceni dostępem do
kodu źródłowego robota, na potęgę zaczęli
tworzyć własne programy i dodatki. Zaczęły się
pojawiać również nakładki na system, jak choćby
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HTC Sense. Google wciąż rozwija środowisko,
jednak producent nie przewidział, że pobrane
aplikacje nie będą kompatybilne z nowymi
wersjami. W efekcie producenci smartfonów
często decydują się na wypuszczenie nowego
urządzenia na starej wersji Androida.
Spore problemy wciąż sprawia Android Market.
Sklep jest bardzo chaotyczny, aplikacje są
nieuporządkowane i łatwo trafić na szkodliwe dla
telefonu oprogramowanie. Nie zachwycają
również wyniki finansowe AM - strona zarabia
mniej niż pięć procent obrotów generowanych
u największego konkurenta App Store.

Według danych VisionMobile, system do
drugiego kwartału 2010 roku znajdował się na
385 milionach urządzeń. Jednak program Nokii
z roku na rok traci ogromną liczbę zwolenników.
O ile jeszcze w 2008 roku - kiedy mało kto
wiedział co to jest Android - był instalowany na
co drugim urządzeniu, dziś kawałek tortu zmalał
do 27 procent.

Rynek urządzeń mobilnych oraz ogólnie pojętej mobilności
technologicznej jest obecnie najszybciej rozwijającą się
dziedziną w IT. Coraz więcej aplikacji z których dotychczas
można było korzystać na komputerach stacjonarnych
przenoszonych jest na smartfony. Spowodowane jest to
większymi możliwościami sprzętowymi urządzeń. Telefony
mają wbudowane aparaty fotograficzne, karty sieci
bezprzewodowej i czytniki kart pamięci.

Symbian, czyli jak rocznie
tracić 10 proc. rynku
Kojarzona z Nokią platforma Symbian zaczynała
jako oprogramowanie typu open source. Fiński
koncern dopiero 5 kwietnia tego roku kupił
system i zamienił licencję na zamkniętą. Jak już
wiadomo, tegoroczny numer dwa nie doczeka się
aktualizacji.
- Konsekwentnie powtarzamy, Nokia udostępnia
platformę Symbian w sposób alternatywny,
w modelu bezpośrednim oraz otwartym. Ma to
umożliwić nam dalszą pracę z naszymi
japońskimi partnerami OEM oraz małą
społecznością partnerów rozwijających system,
z którymi dotychczas pracowaliśmy - tłumaczyli
się po przejęciu przedstawiciele firmy.

Raport interaktywnie.com - marketing mobilny

Przyczyn spektakularnego spadku popularności
Nokii jest kilka. Firma od 1996 roku była
niekwestionowanym liderem w tworzeniu
bardziej zaawansowanych urządzeń. Jak grom
w 2007 roku uderzył Apple wypuszczając
iPhone, na co Finowie najwyraźniej nie byli
przygotowani. Nokia kurczowo trzymała się
przestarzałego Symbiana, kiedy konkurencja

Rafał Pieszczek
IT Specialist
Symetria IT

Wykorzystując aktualne technologie mobilne jesteśmy
w stanie przetwarzać informacje oraz dane, które do
niedawna były przeznaczone tylko dla komputerów
stacjonarnych, są to m.in.: obróbka obrazu i przesyłanie
plików. Obecnie użytkownik ma ogromny wybór systemów
na których pracują telefony. Decyzja może zależeć od
prędkością działania, user interface, obsługi multimediów
bądź zewnętrznego rozpoznawalnego wyglądu telefonu.
W zależności od potrzeb danego klienta każdy jest w stanie
wybrać system dla siebie.
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szturmem przechodziła na platformę Google.
W dodatku firma od kilku ładnych lat nie wypuścił
żadnego modelu, który mógłby nawiązać walkę
z rywalami, z iPhonem na czele.
- Jednoczesną wadą, jak i zaletą, opisywanego
w pierwszej kolejności Symbiana, w zależności
od użytkownika może być trochę archaiczny,
aczkolwiek prosty i łatwy w obsłudze wygląd
systemu - komentuje Rafał Pieszczek.
Nokia z Symbianem to wciąż bardzo dobry
system, głównie dla użytkowników biznesowych.
Producent wyposażył system w obsługę
Microsoft Exchange i opcję korzystania z firmowej
sieci VPN. Komórka poradzi sobie również
z obsługą wielu urządzeń do pracy biurowej.
Nokia udostępnia bardzo dobrą nawigację GPS,
pełny multitasking i wsparcie dla HDMI. Z kolei
odstaje od konkurencji pod względem
graficznym - daleko mu do Androida oraz
systemu Apple.
- Do typowych zalet możemy zaliczyć
multitasking, obsługę Adobe Flash
w przeglądarce internetowej, zestaw
zbudowanych narzędzi biurowych oraz dostęp do
sklepu OVI z aplikacjami i muzyką. Wadą
jednakże jest fakt, że w poprzednich wersjach
Symbiana prędkość działania oraz stabilność
systemu były średnio satysfakcjonujące,
a obecnie problem sprawia brak intuicyjnego
dostępu do ustawień telefonu oraz dwie znacząco
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różniące się wersje systemu Symbian S60
i Symbian^3/Anna – wylicza Pieszczek.
Niedawno fiński koncern zapowiedział, że
zrezygnuje z instalowania Symbiana na nowych
urządzeniach. Zamiast niego, na Nokii już
wkrótce pojawi się Windows Mobile 7.

Windows nie daje za
wygraną
Kooperacja z gigantem z Redmond ma pomóc
Nokii w walce z Apple i Googlem. Pierwsza
wersja systemu dostępna była pod nazwą
Pocket PC 2000, twórcy oparli ją na jądrze
Windows CE 5.2. Koncern od początku
udostępnił deweloperom specjalne API.
Dziś WinMo najpopularniejszy jest w wersji 6.5,
która stanowi właściwie nakładkę na zwykłą
szóstkę. Złośliwi twierdzą, że szóstka to z kolei
Windows Mobile 5 po kosmetycznych zmianach.
Microsoft pod tym względem powtarza złe
praktyki Nokii i jej archaicznego Symbiana.
Gwoździem do trumny systemu może być fakt,
że właściciele większości wersji z 6.x nie będą
mogli zaktualizować systemu do siódemki.
W ogniu krytyki jest również Windows
Marketplace, czyli naśladowca App Store
i Android Market. Gigant z Redmond udostępnia
około dziesięć tysięcy aplikacji, czyli 20 razy
mniej niż konkurent z Mountain View i około 45

razy mniej niż Apple. Porównywanie sklepu
Windowsa z konkurencją to jak kopanie leżącego.
Na pocieszenie można jedynie zaznaczyć, że
market udostępnia większość
najpopularniejszych narzędzi, jak pakiet biurowy
Office, odtwarzacze filmów i muzyki oraz
aplikacje łączące z portalami społecznościowymi.
Programów wciąż przybywa.
- Wadami dla polskich użytkowników może być
także brak obsługi ojczystego języka - wylicza
Rafał Pieszczek.
Do zalet systemu należy intuicyjność
i użyteczność - korzystanie z telefonu na pewno
nie sprawi większych problemów posiadaczom
desktopowych wersji.
- Windows Phone 7 ma pakiet biurowy
zintegrowany z systemem oraz znakomicie
obsługuje multitouch. Jest szybki i stabilny
w działaniu, co przy intuicyjnym interfejsie
użytkownika jest wielką zaletą - wymienia Rafał
Pieszczek.
System całkiem nieźle radzi sobie z obsługą
internetu oraz multimediów. Koncern domyślnie
instaluje narzędzia Microsoftu, jak Internet
Explorer albo Windows Media Player, jednak
zamiast nich można pobrać ulubione programy.
- Jeżeli chodzi o obsługę multimediów, WinMo
dysponuje również odtwarzaczem Zune,
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jednakże przy braku obsługi kart pamięci
i posiadaniu tylko jednego systemu zarządzania
głośnością nie zachęca on do słuchania muzyki
- twierdzi Pieszczek.
Czekamy na dalsze informacje o współpracy
Nokii z Microsoftem. Nadzieje na odbicie się od
dna może budzić coraz większe tempo rozwoju
Windows Marketplace oraz przybywające
aplikacje.

RIM, Bada i inni
Pozostałe systemy operacyjne są zdecydowanie
mniej popularne w Polsce. Na świecie bardzo
dobrze radzi sobie RIM BlackBerry OS, czyli
system od Research In Motion instalowany
jedynie na firmowy sprzęt. Jednak mimo całkiem
niezłych wyników sprzedaży, firma zwolniła
niedawno dwa tysiące pracowników
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i zapowiedziała dalsze cięcia kosztów. Obecnie
do BlackBerry należy niewiele ponad 12 procent
udziału w rynku.
Na wspomnienie zasługuje również autorski
system Samsunga - Bada. Koreański producent
zapowiedział, że program szybko zastąpi
platformy wykorzystywane dotychczas
w telefonach. Pierwsze urządzenie z OSem
nazywało się Wave, a światło dzienne ujrzało
w 2010 roku. Koncern planuje dodatkowo
prowadzić sklep z aplikacjami, w Samsung Apps
już teraz znajduje się prawie trzy tysiące
programów.
Pozostałe programy to drobnica - jak kupiony
przez HP webOS, lub pieśń dalekiej przyszłości,
czego przykładem jest BrewOS od Qualcomm.
Urządzenia, na które można zainstalować system
da się zliczyć na palcach jednej ręki.
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REKLAMOWEJ
reklama@interaktywnie.com
+48 661 878 882

EFEKTOWNE I EFEKTYWNE,
CZYLI UŻYTECZNOŚĆ
W URZĄDZENIACH MOBILNYCH
Jarosław Królewski
ekspert usability

W czasach, gdy rynek urządzeń i usług mobilnych z każdą mijającą
godziną jest coraz potężniejszy, retoryczne staje się pytanie czy
powinniśmy inwestować w rozwiązania i usługi mobilne. Istotne jest
natomiast w jaki sposób to robić trafnie, by uzyskać odpowiedni
i zadowalający rezultat.
Technologie stosowane przez największych
graczy na rynku (Apple, Nokia, Sony Ericsson,
Samsung, HTC) są coraz bardziej zaawansowane
i wyrafinowane. Ekrany dotykowe dają
użytkownikom dużo większe możliwości
manipulacji interfejsem niż standardowe
urządzenia bazujące wyłącznie na klawiaturze.
Szybki rozwój nowych technologii sprawił, że
liczba użytkowników urządzeń mobilnych rośnie,
co wymusza poniekąd na właścicielach stron,
serwisów i aplikacji internetowych inwestycje
w marketing mobilny.
Specyfika urządzeń z jednej strony urzeka,
urozmaica rynek usług mobilnych, z drugiej staje
się sporym wyzwaniem zarówno dla samych
projektantów jak i właścicieli serwisów i aplikacji
internetowych.
W trakcie przygotowywania projektów mobilnych
warto już na wstępie zaznaczyć, że praca
z technologiami mobilnymi, doświadczenia
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użytkowników oraz kontekst użycia są zupełnie
inne niż w przypadku stron www obsługiwanych
przy pomocy standardowych, domowych
komputerów albo notebooków.

Lepsza mobilna strona czy
aplikacja?
Jednym z największych dylematów, przed
którymi stajemy chcąc przygotować wersję
mobilną naszego serwisu, jest wybór pomiędzy
specjalnie zaprojektowaną stroną mobilną bądź
dedykowaną aplikacją. Oczywiście zwolenników
jak i przeciwników jednego i drugiego
rozwiązania jest sporo, nie mniej jednak samemu
dylematowi warto przyjrzeć się bliżej.
Znany projektantom interfejsów (choć
niekoniecznie zawsze można się z nim
utożsamiać), guru użyteczności - Jakob Nielsen
uważa, że aplikacje dedykowane są
efektywniejsze i bardziej naturalne dla

użytkowników niż strony mobilne. Nielsen
argumentuje swój pogląd empirycznymi
testami użyteczności (prowadzonymi w ramach
Nielsen Norman Group), według których
użytkownicy sprawniej radzą sobie
z dedykowanymi rozwiązaniami niż ze stronami
mobilnymi.
Według Nielsena kolejnym istotnym plusem na
rzecz aplikacji dedykowanych jest ich stabilne
działanie, gdy musimy zmierzyć się z brakiem
lub ograniczoną łącznością z internetem, co
z kolei przekłada się na koszty, a także przede
wszystkim, realizację przez użytkowników
określonego zadania.
Nielsen zauważa również, że dedykowane
aplikacje mobilne efektywnie współpracują
z systemami operacyjnymi, co przekłada się na
jakość ich działania i będzie mieć ogromne
znaczenie w przyszłości - możliwość
spersonalizowania aplikacji pod konkretny
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system operacyjny, a tym samym wzrost
wydajności i spadek kosztów funkcjonowania
aplikacji ze strony klienta (użytkowników).
Jakob Nielsen zauważa również wady rozwiązań
dedykowanych. Mimo, że aplikacje takie są
przygotowywane pod określony system
operacyjny, to zaprojektowanie i wdrożenie kilku
różnych wersji aplikacji mobilnej może być
bardzo kosztowne, biorąc pod uwagę liczbę
popularnych systemów operacyjnych
(np. Android, iOS4, BlackBerry, Windows Phone).
Warto również pamiętać, że rozmiar aplikacji
dedykowanych może odstraszać potencjalnych

użytkowników. Na razie w Polsce taryfy nie są aż
tak atrakcyjne dla wszystkich internautów,
dlatego też pobranie aplikacji zajmującej kilka
lub kilkanaście MB może być sporą
niedogodnością.
Kolejnym kłopotem mogą być aktualizacje
aplikacji oraz tzw. zgodność wstecz, co
w przypadku stron mobilnych nie jest już tak
kłopotliwe.
Najbardziej wrażliwą kwestią jest natomiast
bezpieczeństwo danych, to kolejny z problemów,
z którymi możemy się spotkać inwestując
w dedykowane rozwiązania mobilne, gdyż tego

typu aplikacje często wykorzystują zupełnie inne
sposoby ochrony danych niż serwisy www. To
powoduje, że mechanizmy typowo webowe nie
mogą być w bezpośredni sposób sklonowane
i przemycone do naszej aplikacji mobilnej.
Strony mobilne są z pewnością tańszym
i szybszym w realizacji sposobem na dotarcie
z naszym przekazem do użytkowników
mobilnych. Ponadto są zdecydowanie łatwiejsze
w utrzymaniu zgodności z określonymi
przeglądarkami mobilnymi, nie wymagają
dodatkowych aktualizacji pod względem
bezpieczeństwa, prócz tych stosowanych
bezpośrednio na serwerach obsługujących nasze
serwisy.

REKLAMA
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Kolejnym bardzo ważnym problemem jest
aktualność danych, np. w aplikacjach
sprzedażowych, w których przykładowo czas
synchronizacji w przypadku list aktualnie
dostępnych towarów może być nieco inny (mniej
aktualny, ze względu na udział w synchronizacji
użytkownika) w natywnej, dedykowanej aplikacji
mobilnej. Instalacja aplikacji to również przedarcie
się użytkowników przez usługi takie jak np.
Android Market, Ovi Store lub AppStore, a więc
konieczność zaznajomienia się z tymi serwisami,
które nie dla wszystkich mogą być intuicyjne,
a tym samym użyteczne.

Wymóg czasów
Czy powinniśmy więc rozpatrywać alternatywę,
wybór między stronami a dedykowanymi
aplikacjami? Zdecydowanie nie. Strony mobilne
to już wymóg współczesnych nam czasów. Nie
jest to rzecz nowa ani trudna w realizacji, dlatego
też jeśli choć trochę dbamy o marketing
i wizerunek w sieci, a także zależy nam na
odpowiedniej konwersji, stronę mobilną
powinniśmy bezdyskusyjnie mieć. Mobilne
aplikacje dedykowane są zdecydowanie
większym wyzwaniem, zarówno finansowym jak
i produkcyjnym. Często koszt wniesiony w tego
typu usługi nie jest adekwatny do zysku przez nie
generowanego.
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Wielokrotnie produkcja mobilnych aplikacji
dedykowanych to w dużym stopniu nieodzowny
element dobrych praktyk marketingowych,
wskazania innowacyjności i otwarcia na różne
platformy, nie mniej jednak nie zawsze przynosi
odpowiednie rezultaty. Dlatego też dla firm nie
dysponujących odpowiednich budżetem nie jest
to niezbędne rozwiązanie - dobrze przemyślana,
zaprojektowana i przetestowana pod kątem
funkcjonalności strona mobilna w zupełności
wystarczy.
Nie od dziś wiadomo, że jedną z najistotniejszych
opcji serwisów internetowych, która przykuwa
uwagę użytkowników, a więc bezpośrednio
wpływa na ich przywiązanie jej i zaangażowanie,
jest możliwość ingerencji w interfejs użytkownika,
a więc personalizacja danych modułów
i ustawień w ramach określonych usług.
Mobilne sklepy internetowe są przykładem, który
pokazuje, że w niektórych platformach dużo
łatwiej i efektywniej można wprowadzić strony
mobilne zamiast dedykowanych aplikacji, w które
ingerencja może okazać się z czasem dużo
trudniejsza, a co za tym idzie - mniej efektywna.
Mobilne aplikacje dedykowane są więc
znakomitym i profesjonalnym rozwiązaniem lecz
nie zawsze uzasadnionym ekonomicznie. Dlatego
powinny być stosowane w szczególności dla
serwisów i aplikacji internetowych oferujących
usługi, takie jak np. bankowość elektroniczna.

Dlaczego mobilne aplikacje
tyle kosztują?
Aplikacje dedykowane to relatywnie dużo wyższe
koszty produkcji, odpowiednie zabezpieczenia
oraz zapewnienie stabilności działania naszych
usług w popularnych mobilnych systemach
operacyjnych.
Podobnie rzecz prezentuje się jeśli chodzi
o niektóre elementy naszego życia codziennego
w sieci, takich jak np. płatności internetowe,
których możliwość wdrożenia w dedykowanych
rozwiązaniach jest dużo bardziej kosztowna.
Wymagają ponadto znacznie większych
nakładów pracy i kompleksowych testów
użyteczności oraz dostępności (a więc
angażowania dodatkowego czynnika ludzkiego)
niż strony mobilne oparte na dodatkowym
arkuszu stylów CSS z odpowiednio
przygotowanym kodem HTML.

Jak przygotować użyteczne
strony i aplikacje mobilne
Projektowanie, wdrażanie i rozwój stron oraz
dedykowanych aplikacji mobilnych jest dużym
wyzwaniem. Z pewnością korzystanie ze
smartfonów i innych tego typu urządzeń jest dla
statystycznego użytkownika wciąż zadaniem
nieco trudniejszym niż obcowanie z komputerem
stacjonarnym albo notebookiem.
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Problematyka projektowania interfejsów dla
aplikacji i stron mobilnych komplikuje się wraz
z różnorodnością urządzeń dostępnych na rynku.
Dotyczy to przede wszystkich zupełnie innego
sposobu nawigacji w urządzeniach mobilnych,
wielkości ekranu oraz możliwości manipulacji
interfejsem np. przy pomocy gestów. Mimo
stosunkowo coraz większej popularności
smartfonów i tabletów, wciąż są one dostępne dla
mniejszej grupy użytkowników usług mobilnych,
pozostali nadal korzystają z aparatów znacznie
mniej bogatych w funkcjonalności i nowatorskie
rozwiązania.
Dlatego też ważne są konteksty użycia,
minimalistyczny wygląd, szybki czas ładowania
stron mobilnych, a także prosta i intuicyjna
nawigacja, oraz przede wszystkim testy zarówno
te terenowe jak i laboratoryjne, które pozwolą
ustalić czy nasze usługi mobilne przypadły do
gustu potencjalnym użytkownikom.
Prace nad naszą stroną/aplikacją mobilną należy
rozpocząć od przestudiowania dokumentacji
poszczególnych systemów operacyjnych
omawiającą interakcje i wygląd interfejsu
użytkownika (np. Android User Interface
Guidelines lub też iOS Human Interface
Guidelines). Pozwoli to poznać wszystkie
niezbędne wytyczne producentów konkretnych
systemów operacyjnych, co z pewnością
przyśpieszy prace nad projektem,
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w szczególności dotyczące projektowania
nawigacji.
Podobnie jak w przypadku serwisów i aplikacji
www niezbędnym krokiem jest przygotowanie
makiet funkcjonalnych uwzględniających
specyfikację systemową. W trakcie pracy nad
interfejsem można wykorzystać wzorce projektowe,
których spora liczba znajduje się
w internecie (np. androidpatterns.com).
Pracując nad interfejsem warto pamiętać o kilku
niezbędnych zasadach. Po pierwsze,
w przypadku stron mobilnych powinniśmy dbać
o to, by nasz projekt był: minimalistyczny,
pozbawiony elementów graficznych sporych
rozmiarów, z przejrzystą architekturą treści
(odpowiednią hierarchią nagłówków), lekkim
designem, mówiącymi wszystko ikonami
i zredukowanym do najważniejszych treści
tekstem. Pamiętając o popularnej i wciąż aktualnej
zasadzie teoretyka mediów Marshalla McLuhana
- medium jest informacją (Medium is the message)
powinniśmy dbać o przekaz i jego rezultat.
Po drugie, należy pamiętać aby kod strony
mobilnej był semantyczny i zgodny ze
specyfikacjami HTML/CSS/JS. W przypadku stron
mobilnych powinniśmy konsekwentnie stosować
nawigację horyzontalną lub wertykalną, gdyż w
przypadku pracy z mobilną przeglądarką
zastosowanie obu mechanizmów może być
znacznym utrudnieniem dla użytkownika.

Po trzecie, unikajmy wszelkich wyskakujących
okienek, otwierania zakładek w nowych oknach.
Po czwarte, sprawmy aby nasza nawigacja była
bardzo dobrze widoczna (jeśli nie bazujemy na
natywnej nawigacji systemowej), buttony łatwo
dostrzegalne oraz klikane (prawo Fitts’a)
z odpowiednimi stanami (active, hover, visited),
zachęcające to wykonania akcji. Po piąte,
prezentujmy formularze w sposób klarowny i spójny.
Pamiętajmy o focusie w polach formularza,
klikalnych etykietach oraz wyraźnym buttonie
przesyłającym formularz.
Przygotowując naszą aplikacje bądź stronę mobilną
warto pamiętać o badaniach użyteczności i testach
dostępności.Laboratoryjne oraz terenowe testy
użyteczności proponowanych rozwiązań nie są
łatwym logistycznie i organizacyjnie zadaniem.
Podczas testów laboratoryjnych tracimy terenowy
kontekst użycia, mimo że wykorzystując najnowsze
technologie badawcze, możemy sprawić aby nasze
testy były jak najbardziej naturalne (np. ograniczenie
roli badacza, zrzuty ekranów zamiast nagrań wideo
i inne).
Niezależnie od wspomnianych wad, testy są
obligatoryjnym i niezbędnym etapem
przygotowania strony lub aplikacji mobilnej.
Rezultaty badań z użytkownikami to doskonały
feedback dotyczący naszych projektów, który warto
przeanalizować przed oficjalnym wdrożeniem
produktu.
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Technologie godne uwagi
Gdy już zdecydujemy, że inwestujemy w mobilną
wersję naszego serwisu, bądź dedykowaną
aplikację, kolejnym krokiem jest wybór
technologii, przy pomocy której zrealizujemy nasz
projekt.
Współczesne technologie w zasadzie zamykają
w pewnym sensie sztywne rozróżnienie między
aplikacjami dedykowanymi a mobilnymi stronami
internetowymi z odpowiednio przygotowanymi
arkuszami stylów. HTML5, CSS3 oraz wiele
ciekawych frameworków, opartych przykładowo
na języku javascript, pozwalają w łatwy i szybki
sposób przygotować naszą stronę mobilną. Do
technologii, którym w najbliższym czasie warto
dokładnie się przyjrzeć należą z pewnością
jQTouch, jQuery Mobile oraz Sencha Touch.
Wyposażone są one w zestaw narzędzi,
szablonów oraz widgetów, takich jak np.
animowane kalendarze, zakładki, slidery, które
umożliwiają pracę na gotowym już interfejsie,
zgodnym z takimi systemami i platformami jak:
iOS, Android, BlackBerry, Bada, Windows Phone,
palm webOS, Symbian jak również MeeGo.
To jedne z najnowszych frameworków opartych
na popularnych i bardzo często stosowanych
przez programistów bibliotekach javascript takich
jak jQuery lub też ExtJS, umożliwiających
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tworzenie interaktywnych serwisów i aplikacji
internetowych z wykorzystaniem animacji,
asynchronicznych interakcji oraz innych
rozwiązań typowych dla interfejsu użytkownika.
Wartym podkreślenia faktem jest zgodność
prezentowanych rozwiązań, zarówno
z urządzeniami mobilnymi takimi jak smartfony
jak również z tabletami.
Technologie mobilne zmieniają się bardzo
szybko, warto śledzić nowe rozwiązania, które
mogą ułatwić nam oraz naszym użytkownikom
życie i realizację potrzeb mniej lub bardziej
internetowych. W przygotowaniu aplikacji bardzo
przydatne mogą okazać się następujące
narzędzia:
FoneMonkey 5 - umożliwia przeprowadzenie
ciekawych testów funkcjonalnych aplikacji dla
systemu iOS;
mobiReady - pozwala zweryfikować bądź
zwalidować kod przygotowanej strony mobilnej
oraz przetestować jej wygląd;
iphoney - darmowy emulator dla projektów na
iPhone’a;
W3C mobileOK Checker - walidator kodu;
Google Android Simulator - nieco
skomplikowany, ale doskonały symulator dla
aplikacji na popularnego Androida;
Blackberry Simulator - darmowy symulator dla
Blackberry;
iPad Peek – darmowy symulator iPad’a.

Umiar i kompromis wskazane
Jednym z największych dylematów wśród
projektantów interfejsów jest pogodzenie
innowacyjności z przyzwyczajeniami
użytkowników, czyli kompromis, który jest
pewnego rodzaju pomostem między nowymi
rozwiązaniami, technologiami a lojalnością
i doświadczeniem internautów nabytymi
w czasie korzystania z naszych usług.
Dlatego też nie warto przesadzać
z innowacyjnością, która wielokrotnie jest dużo
większym powodem frustracji niż rzeczywistym
udoskonaleniem ergonomii interfejsów naszych
aplikacji i serwisów internetowych. To
najprostsza, ale i chyba jedyna odpowiedź na
pytanie czy powinniśmy inwestować
w dedykowane aplikacje lub strony mobilne.
Trzeba mieć przy tym świadomość, że wiele
zależy od takich czynników jak: grupa docelowa,
rodzaj usług, budżet, czas realizacji, liczba
dziennych aktualizacji aplikacji lub też strony,
liczby odnośników do serwisów zewnętrznych,
funkcji sprzedażowych i marketingowych itp.
Niezależnie od wyboru, strona mobilna to kolejna,
potężna broń w walce o użytkowników, w którą
warto się wyposażyć na coraz bardziej ciasnym
rynku usług interaktywnych i mobilnych.
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BROŃ I CHROŃ
SWÓJ TELEFON
Paweł Wilk

specjalista ds. bezpieczeństwa sieci

Smartfony stały się dla wielu z nas najczęściej używanym narzędziem do cyfrowej
komunikacji. Możemy sprawdzić pocztę elektroniczną w samochodzie lub w pociągu
i szybko dowiedzieć się co nowego w świecie oczekując na zamówienie w restauracji.
Aby sprawnie się komunikować inteligentne telefony muszą pamiętać nasze hasła, a tym
samym znalazły się na celowniku cyberprzestępców. Producenci starają się temu
przeciwdziałać, ale zazwyczaj są o jeden krok do tyłu, reagują o 5 minut za późno.
Aktywny użytkownik smartfona przechowuje
w nim nie tylko numery telefonów do znajomych
i historię przeglądanych stron www wraz
z zakładkami. W jego telefonie znajdziemy
aplikacje do obsługi bankowości elektronicznej,
mobilne wersje klientów sieci społecznościowych,
systemów transakcyjnych, parametry oraz hasła
dostępowe do sieci bezprzewodowych (WLAN)
i korporacyjnych sieci prywatnych (VPN).
Przejęcie kontroli nad urządzeniem wyrządza nie
tylko szkodę prywatności, ale też oznaczać może
wymierne, finansowe straty. Korzystając
z odpowiednich aplikacji intruz może nawet
podsłuchiwać rozmowy i śledzić działania
użytkownika z użyciem wbudowanej kamery, nie
wspominając o dzwonieniu i wysyłaniu sms-ów
na koszt właściciela.

Zrobieni w trojana
Szkodliwe oprogramowanie najczęściej
instalowane jest nie przez zautomatyzowane
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skrypty lub dziury w systemach, lecz przez
wprowadzonego w błąd użytkownika.
Cyberprzestępcy umieszczają w dopuszczonych
do obrotu aplikacjach i na stronach www
reklamy programów, które w rzeczywistości są
tzw. koniami trojańskimi (trojanami)
- szkodliwymi aplikacjami, które są rzekomo
przydatne, a naprawdę wykonują niszczycielskie
polecenia twórców.
Producenci popularnych smartfonów, chcąc
temu zaradzić, wprowadzili do obsługujących
je systemów odpowiednie blokady
i zabezpieczenia, jednak coraz częściej nie są
one wystarczające. Na przykład iPhone może
pobierać oprogramowanie wyłącznie
z firmowego sklepu App Store, a każdy twórca
aplikacji musi wcześniej zarejestrować się
w usłudze i zaakceptować warunki umów.
Poza tym nowy program, zanim trafi na wirtualną
półkę sklepową, jest sprawdzany pod kątem
tego, z jakich funkcji korzysta.

Z kolei Google w celu ochrony systemu
Android zarezerwował sobie krytykowaną przez
niektórych specjalistów możliwość zdalnego
odinstalowania dowolnego komponentu na
dowolnym urządzeniu. Operacja taka jest
możliwa również w iPhonie i jest ostatecznym
elementem ochrony, gdy inne metody zawiodą,
a mamy do czynienia z atakiem na dużą skalę.
Podstawowa różnica między podejściami firm
Google i Apple jest taka, że w przypadku tej
pierwszej, użytkownik ponosi większą
odpowiedzialność, jeśli chodzi
o sprawdzanie zachowania aplikacji. Odbywa
się to w ten sposób, że przed instalacją
wyświetlana jest lista obszarów, z których dany
komponent będzie chciał korzystać (np.
wysyłanie sms-ów, wykonywanie rozmów,
zapisywanie danych na karcie SD, łączność
z internetem) i na tej podstawie właściciel
urządzenia samodzielnie ocenia ryzyko
użytkowania.
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numery premium. Zanim aplikacje zostały
wycofane i zdalnie odinstalowane, upłynęło
trochę czasu, a pokrzywdzeni mają problem
z odzyskaniem środków, ponieważ numery
rezerwowane były w krajach, których zaplecze
administracyjne nie jest dobrze skomunikowane
z nowoczesnymi gospodarkami.

Mobilna wersja GnuPG dla iPhone'a pozwala
szyfrować korespondencję używając kryptografii
klucza publicznego

Poza zabezpieczeniami stworzonymi z myślą
o urządzeniach mobilnych, producenci używają
też znanego z programów dla komputerów PC
cyfrowego podpisywania kodu i mechanizmu
wirtualizacji środowisk uruchomieniowych
w postaci tzw. piaskownic (ang. sandbox).
W domyśle ma to zabezpieczyć przed
uruchamianiem programów nie zatwierdzonych
przez producenta i przed wpływem jednego
działającego w telefonie komponentu na inne.
Niestety, niektóre szkodliwe programy korzystają
ze znanych luk bezpieczeństwa znalezionych
w systemach i potrafią obejść te ograniczenia.
Punktem wejścia dla szkodników mogą być też
zainstalowane w telefonach przeglądarki lub
nieaktualne wersje wtyczek obsługujących
multimedia.

Niestety w procesie habituacji wielu
użytkowników przechodzi do następnego ekranu
pomijając ostrzeżenia. Tym sposobem
w ostatnich kilku latach pojawiło się sporo
fałszywych gier i odtwarzaczy multimedialnych,
które tak naprawdę wysyłały sms-y na tzw.

Użytkownik powinien bacznie obserwować,
jakich uprawnień żądają instalowane dodatki.
W szczególności musi być bardzo podejrzliwy
i raczej zrezygnować z dalszego instalowania
komponentu, gdy trafi na odtwarzacz muzyki,
chcący uzyskać dostęp do płatnych usług.
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Oczywiście w przypadku mobilnych systemów
operacyjnych również mamy do czynienia
z oprogramowaniem antywirusowym i firewallami,
jednak nie można porównywać tych aplikacji do
programów znanych z komputerów biurkowych. To
dlatego, że producenci mobilnych systemów
operacyjnych zarządzają ich bezpieczeństwem
w dosyć zamknięty sposób i praktycznie żadna
aplikacja nie może badać działania innych
aplikacji, ponieważ jest od nich odseparowana.
Działanie programów chroniących ogranicza się
więc do skanowania plików i/lub dokumentów
użytkownika, do których mają dostęp
i monitorowaniu niektórych parametrów.
Wyjątkiem są aplikacje producentów, którzy zdołali
porozumieć się z twórcami smartfonów
i ich programy działają bardzo blisko systemu
operacyjnego urządzenia.
Kwestia wspomnianej integracji oprogramowania
antywirusowego ze smartfonami jest jednak na
tyle wątpliwa i niejasna, że dogłębne skanowanie
zbiorów inteligentnego telefonu najlepiej
przeprowadzić z zewnątrz, używając aparatu jako
nośnika danych, tak aby jego system plików stał
się widoczny dla komputera. Wiele z nowych
skanerów antywirusowych dla pecetów wykrywa
również mobilne szkodniki, więc po wskazaniu im
folderu udostępnionego przez smartfon, nie
powinny mieć kłopotu z ich namierzeniem
i wyeliminowaniem.
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Dane (nie)zaszyfrowane
Telefon komórkowy może wpaść czasem
w niepowołane ręce, a ochrona z użyciem kodu
PIN zabezpieczającego kartę SIM nie wystarczy,
gdy głównym magazynem danych jest system
plików przenośnego urządzenia i karta pamięci
flash.
Producenci iPhone'a pomyśleli o tym i od modelu
3GS wprowadzili szyfrowanie danych
znajdujących się na wymiennym nośniku.
Problem jednak w tym, że klucz szyfrujący łatwo
jest pozyskać i w praktyce służy raczej do tego,
aby szybko usunąć wszystkie dane.
Użytkownik może w kilka sekund usunąć sam
klucz zamiast wymazywać zawartość całego
nośnika, a czynność ta może odbywać się
zdalnie lub po wielokrotnym, błędnym
wprowadzeniu hasła zabezpieczającego
urządzenie. Na tę ostatnią opcję warto jednak
uważać, szczególnie, gdy w pobliżu są dzieci lub
wybieramy się na tzw. szaloną imprezę
informatyków, podczas której do udanych zabaw
zalicza się próby odgadywania haseł do
pozostawionych na stole urządzeń przenośnych.
Jeśli chodzi o Androida, to Google nie wprowadził
szyfrowania na poziomie systemu plików i należy
polegać na zewnętrznych aplikacjach, których na
szczęście znajdziemy trochę, ze względu na
otwarty charakter tego systemu. Warto tu
wspomnieć o WhishperCore (na razie w wersji
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beta), która pozwala zabezpieczyć cały nośnik
danych smartfona.
Poza szyfrowaniem danych znajdujących się
w plikach, istnieją też narzędzia pozwalające
zadbać o poufność informacji wymienianych
z usługami sieciowymi, innymi urządzeniami
i aplikacjami.
Przykłady narzędzi zabezpieczających:
KeePass (Android i iPhone), Firebox (iPhone)
- ochrona i zarządzanie hasłami;
Notes (Android) - sporządzanie
zabezpieczonych notatek;
szyfrowanie połączeń głosowych (VoIP):
RedPhone (Android), Cellcrypt Mobile (iPhone);
szyfrowanie wiadomości SMS: TextSecure
(Android), Encrypt SMS (iPhone).

Tłuste wzorce
Wybierając zabezpieczenie urządzenia przez
wprowadzenie wzorca geometrycznego, należy
zwracać uwagę na ślady palców pozostawione
na wyświetlaczu. Obserwując telefon pod
odpowiednim kątem napastnik jest w stanie
odtworzyć rysunek odbezpieczający. Niektóre
aplikacje radzą sobie z tym w ten sposób, że
użytkownik po nakreśleniu właściwej figury,
proszony jest o prześledzenie palcem
dodatkowo wyświetlanego wzorca, co sprawia,
że ślady zostają zatarte.

Śledź złodzieja
automatycznie
W przypadku zgubienia lub kradzieży
tradycyjnego telefonu komórkowego, jedyną
czynnością, jaką musi zrobić użytkownik, jest
zgłoszenie operatorowi konieczności
zablokowania karty SIM. W niepowołane ręce
może dostać się lista kontaktów i zawartość
skrzynki sms, a w niektórych modelach również
kopie e-maili.

Iphone'owa aplikacja Cellcrypt Mobile pozwala
szyfrować rozmowy VoIP

W przypadku smartfonu, sytuacja nieco się
komplikuje. Potencjalny intruz jest w stanie
pozyskać hasła dostępowe do sieci
bezprzewodowych, w tym do firmowych sieci
WLAN i VPN, a także tokeny uwierzytelniające
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do popularnych usług (np. do Facebooka).
Aby temu zapobiec warto ustawić kod
zabezpieczający dostęp. W Androidzie może być
to wzór graficzny rysowany na ekranie lub kod,
a w iPhonie hasło.

Android: Theft Aware, F-Secure Anti-Theft
Suite, Norton Smartphone Security.

Niezależnie od posiadanego modelu telefonu,
dobrym krokiem jest zwrócenie się do operatora
z żądaniem zablokowania przesyłek o takim
charakterze. Mogą nam również pomóc usługi
pośredniczące w usuwaniu naszych danych
z baz nadawców, na przykład polska
UsuńDane.pl (http://www.usundane.pl/)

Świadomy użytkownik nie powinien jednak
poprzestawać na wbudowanych metodach
ochrony i zaopatrzyć się w aplikację, która na
żądanie dokona zniszczenia poufnych informacji.
Przeszukując Android Market czy Apple App
Store, znajdziemy wiele użytecznych narzędzi
z gatunku anty-złodziej. Poza funkcjami zdalnego
kasowania pozwalają one też śledzić napastnika
zdalnie aktywując moduł GPS, podsłuchiwać
otoczenie, wykonywać zdjęcia wbudowanym
aparatem i wyświetlać na ekranie komunikaty.

Gdy powyższe sposoby zawiodą, można
skorzystać odpowiednich aplikacji, które filtrują
niechciane przesyłki na podstawie czarnych lub
białych list. I tak dla Androida istnieje na przykład
Anti SMS Spam & Text Filter, a dla iPhone'a
aplikacja iBlackList. Z powodu ubogiego API
programisty, jeśli chodzi o dostęp do skrzynki
sms, posiadacze telefonów z nadgryzionym
jabłuszkiem nie mogą jednak korzystać z tej
ostatniej, dopóki nie przeprowadzą ryzykownej
operacji Jailbreak.

Mechanizmy ochronne i śledzące wspomnianych
narzędzi mogą uaktywnić się automatycznie, np.
po wykryciu zmiany karty SIM, albo być
aktywowane ręcznie - przez wysłanie na własny
numer sms-a z ustalonym wcześniej kodem.
Zazwyczaj można ustawić też zaufane numery
telefonów, które będą przez sms powiadamiane
o każdorazowej zmianie karty SIM, tak aby
użytkownik cały czas wiedział, jaki numer
telefonu obsługuje w danej chwili jego
urządzenie.

Zablokuj spam

Przykładowe aplikacje:
iPhone: Find My iPhone, Alarm Security
ALL-IN-1, Anti Theft + GPS Alarm System;

Wraz z popularyzacją krótkich wiadomości
tekstowych pojawiło się zjawisko sms-owego
spamu, czyli niechcianych komunikatów
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wysyłanych przez różne podmioty, pragnące
zachęcić nas do skorzystania z ich usług, zakupu
produktów lub namawiające do wzięcia udziału
w konkursie.

Dzięki Theft Aware użytkownicy Androida mogą
zdalnie zarządzać i szpiegować skradziony
telefon

Backupuj zawartość
Właściwe nawyki i świadomość zagrożeń
pozwalają uniknąć większości niebezpieczeństw
związanych z użytkowaniem inteligentnych
telefonów komórkowych. Poza instalowaniem
dodatkowych aplikacji ochronnych, użytkownik
powinien używać mechanizmów
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zabezpieczających, w które telefon wyposażony jest
już po opuszczeniu fabryki.
Po pierwsze warto mieć na uwadze, że sieci Wi-Fi,
GSM, UMTS czy HSDPA nie są stuprocentowo
bezpieczne, jeśli chodzi o poufność przesyłanych
informacji. Trzy ostatnie wymienione technologie,
można dziś domowym sposobem skompromitować
konstruując przenośną stację bazową imitującą
punkt dostępowy operatora i działając jako pośrednik
(atak MITM). Oznacza to możliwość podsłuchiwania
rozmów, wiadomości tekstowych
i niezaszyfrowanych danych wymienianych
z internetem.
Ochroną przed zagrożeniami łącza danych są
protokoły szyfrujące transmisję, takie jak SSL i TLS.
Wszędzie gdzie tylko możliwe należy włączać
korzystanie z nich, szczególnie w klientach poczty
elektronicznej, usługach typu Instant Messaging
i różnorakich klientach synchronizacji.
Jeśli chodzi o sms-y i rozmowy głosowe, to osoby
chcące mieć pewność, że nie podsłucha ich ani
cyberprzestępca ani rządowa agencja, powinni
używać wspomnianych wcześniej szyfratorów
wiadomości tekstowych i szyfrowanych rozmów VoIP
zamiast tradycyjnych połączeń głosowych.
Co ciekawe, względnie dużą poufność zapewnia
również komunikator Skype, którego klienty
współpracują z większością smartfonów.
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Zaawansowani użytkownicy mogą również
skorzystać z monitorów systemowych, np.
SysStats dla iPhone'a czy Advanced Task
Manager. Wyświetlą one uruchomione procesy
i pozwolą na ich ręczne lub automatyczne
zatrzymywanie. Przydaje się to do sprawdzania,
czy nie pojawiły się w systemie dziwne
i nieznane usługi bądź inne uruchomione
programy.

Konfigurując wbudowanego klienta poczty
warto pamiętać o używaniu TLS lub SSL
Na pewno warto zaopatrzyć telefon
w oprogramowanie chroniące przed skutkami
ewentualnej kradzieży. Przy odrobinie szczęścia
pozwoli ono namierzyć zgubę, wykasować
wrażliwe dane, a w ostateczności zablokować
możliwość dalszego korzystania przez
nieuprawnione osoby. Aby nie dopuścić do
skopiowania danych z pozostawionego na jakiś
czas telefonu lub do instalacji oprogramowania
szpiegującego, należy wykorzystać ochronę
dostępu (dotykowy wzorzec lub hasło). Jeśli
chodzi o Androida, to trzeba też pamiętać o
wyłączaniu trybu Debugowanie USB, dzięki
któremu potencjalny napastnik jest w stanie
zdalnie zarządzać systemem, nawet jeśli telefon
jest zablokowany - wystarczy, że podłączy go do
komputera.

Na koniec warto wspomnieć o oprogramowaniu
do tworzenia kopii bezpieczeństwa. Sama
satysfakcja z wykasowanych zdalnie informacji
w skradzionym czy zgubionym telefonie nie
wystarcza, jeśli w wyniku tego procesu
bezpowrotnie tracimy ważne lokalne kontakty,
wiadomości e-mailowe i sms-y, albo nawet
klucze licencyjne oprogramowania. W przypadku
iPhone'a mamy iTunes i iSync - usługi
pozwalające synchronizować dane z
komputerem stacjonarnym. Jeśli chodzi
o Androida, to polecić można My Backup Pro,
z pomocą której wykonamy kopie zapasowe na
karcie pamięci lub w chmurze producenta tej
aplikacji.
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NADCIĄGA MARKETINGOWA
MOBILIZACJA
Bartosz Wawryszuk
redaktor, Interaktywnie.com

Reklama mobilna z dnia na dzień staje się coraz istotniejszym segmentem rynku reklamowego.
Według różnych wyliczeń wydatki na kampanie przeprowadzone przy użyciu tego kanału mniej
lub bardziej, ale stale rosną. I nie ma od tego odwrotu. Jedynym dylematem przed którym stają firmy,
pozostaje kwestia jakich narzędzi użyć. A jest w czym wybierać - od sms-ów promocyjnych począwszy,
przez wszelkiej maści aplikacje, bluetooth marketing, a na geolokalizacji skończywszy.
Z szacunków Frost & Sullivan w przyszłym roku
rynek reklamy mobilnej w Europie będzie wart
2,2 miliarda euro. Na pewno przyczyni się do tego
dynamicznie rosnąca liczba użytkowników
smartfonów i innych urządzeń mobilnych. Niektóre
prognozy przewidują, że do końca 2012 roku
telefony komórkowe z dużymi ekranami będą
stanowić 80 proc. rynku. Jeśli na dodatek
w większości sieci komórkowych będą spadały
opłaty za transfer danych, to boom w reklamie
mobilnej jest praktycznie przesądzony, a zdaniem
ekspertów z branży mobilnej przyczyni się to
również do wzrostu znaczenia i wykorzystania
wiadomości multimedialnych w kampaniach
mobilnych.
- Nie bez znaczenia jest również rozwój samej
technologii transmisji danych ponieważ coraz
popularniejsza będzie telefonia czwartej generacji
(LTE) oraz urządzenia mobilne umożliwiające
korzystanie z niej. Telefony komórkowe, smartfony
lub inne urządzenia mobilne mają coraz szybsze
procesory, większe możliwości prezentacji obrazu
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i dźwięku przy jednoczesnym lepszym, bardziej
wydajnym sposobie zarządzania energią - mówi
Krzysztof Cetnarowski, wiceprezes zarządu
Mobile Experts.
Nie brakuje głosów, że mobilny internet wkrótce
będzie dominująca formą kontaktu z siecią,
a udział klasycznego zacznie sukcesywnie
maleć. Głównie z tego powodu, że użytkownicy
urządzeń mobilnych będą w sieci spędzać
więcej czasu niż użytkownicy klasycznych
komputerów. A reklamodawcy nie pozwolą sobie
na to by nie być tam, gdzie obecni są ich
potencjalni klienci.
- Tym bardziej, że komunikacja mobilna ma
nieporównywalnie większe możliwości niż
jakiekolwiek inne dotychczasowe medium
- podkreśla Michał Nalewajek, dyrektor
zarządzający GO ON. - Wystarczy wymienić
multimedialny spersonalizowany przekaz,
interakcję w dowolnym miejscu i czasie,
geolokalizację konsumentów i analizę ich

zachowań w przestrzeni, preferencji i zachowań
oraz precyzyjne wskaźniki pomiaru kosztów
dotarcia i sprzedaży - wylicza.
Jak twierdzą eksperci, na razie w Polsce reklama
mobilna dopiero zaczyna nabierać rozpędu.
Obecnie z tego typu kampanii korzystają
w dużym stopniu sklepy, szczególnie
z produktami dla kobiet.
- Warto jednak zauważyć, że coraz częściej
wiadomości sms są wykorzystywane do stałej
kampanii, poprzez programy lojalnościowe dla
klientów, informowanie o ofertach specjalnych
tylko wybranych itp. Przekaz jest odbierany
pozytywnie, jeżeli jest odpowiednio
spersonalizowany - zaznacza Wiktor Kowalczyk,
dyrektor zarządzający PromoSMS.pl.
Dodaje, że coraz większą popularnością wśród
firm windykacyjnych cieszy się usługa
powiadomień sms, które dzięki takiemu
narzędziu znacznie zwiększają swoją
skuteczność. Pokazuje to wyraźnie, jak tego typu
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krótka informacja potrafi być znacząca dla
odbiorcy.

Przyszłość na imię ma…
Urodzaj narzędzi i metod, które oferuje mobilna
reklama sprawia, że nie ma jednego rozwiązania,
które postrzegane byłoby jako jednoznaczny lider.
Specjaliści są podzieleni, gdy pada pytanie o to,
co będzie dominować w kampaniach
promocyjnych. Część z nich upatruje największy
potencjał np. w rozwiązaniach wykorzystujących
geolokalizację.
- Reklama lokalizacyjna na telefony komórkowe
to z pewnością przyszłość marketingu. Komórka
daje możliwości targetowania kampanii jak żadne
inne medium, a przyszłość reklamy to precyzyjne
dotarcie do konsumenta ze sprersonalizowanym
przekazem oraz mierzalność efektów. Takie
możliwości daje tylko reklama na telefony
komórkowe - twierdzi Piotr Surmacki, prezes
zarządu ProxyAd.
Kierowana przez niego firma dysponuje
ogólnopolską siecią nadajników. Wykorzystanie
tego typu sieci daje możliwość proaktywnej
komunikacji z użytkownikiem przez wiadomości
push w ramach aplikacji na smartfony.
- W innym wypadku musimy liczyć na to, że
użytkownik uruchomi naszą aplikację właśnie
w tym miejscu, w którym chcemy. A dzięki naszej
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sieci takie usługi jak Facebook Places, czy
Foursquare mają szansę lokalizować
użytkowników swoich aplikacji i wysyłać im
odpowiednie komuniakty push - dodaje Piotr
Surmacki.
Potencjał w geolokalizacji widzi także Tomasz
Dworek, marketing manager Mobijoy!, ale
wskazuje oprócz tego na aplikacje, jako element
mogący generować spore przychody. Zwłaszcza
w przypadku projektów realizowanych na kilku
systemach operacyjnych, zarówno dla telefonów
komórkowych jak i smartfonów lub tabletów.
- Dziś aplikacje dla mediów jak i marketerów są
jeszcze raczej elementem kształtowania
wizerunku niż źródłem przychodów. Tak
naprawdę ciągle nie wiemy kto i jak często czyta

gazety za pomocą np. iPadów - mówi Tomasz
Dworek. - Być może przyszłość będzie należała
do holograficznych okularów, tak jak w filmie
„Raport mniejszości”. Podłączymy okulary
z mikrofonem i słuchawkami do naszego telefonu
i wirtualnie będziemy surfować w rozszerzonej
rzeczywistości - snuje wizję.
Przechodząc jednak do konkretów, jego zdaniem
czeka nas era marketingu zintegrowanego i to
w telefonie komórkowym. Komórka, smartfon czy
tablet będą uzupełniającymi i wymieniającymi się
urządzeniami pozwalającymi komunikować się
z otoczeniem marketingowym lub medialnym
oraz społecznym (social media, blogi). Pomogą
w tym oczywiście różnego rodzaju aplikacje
i strony dostępne przy użyciu któregokolwiek
z wymienionych aparatów.
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- Potencjał tkwi moim zdaniem w trzech
rozwiązaniach: geolokalizacji (mapy GPS),
wyszukiwarce będącej skanerem obrazów
i mobilnym kwalifikowanym podpisie
elektronicznym - wylicza Dworek.
Ostatni wymieniony przez niego element, czyli
mobilny kwalifikowany (o najwyższym poziomie
bezpieczeństwa, gwarantowany przez Centrum
Certyfikacji) podpis elektroniczny oferuje już Plus
GSM. Jego zaletą jest to, że użytkownik nie musi
kupować zewnętrznego czytnika - tę rolę pełni
karta kryptograficzna w telefonie komórkowym.
- Ciągle podpisujemy umowy z bankami,
ubezpieczycielami, operatorami sieci
komórkowych, kupujemy w internecie. Mobilny
podpis elektroniczny daje gigantyczną
minimalizację kosztów. W przypadku banków są
to przecież kwestie związane z samym
przygotowaniem i drukiem, następnie wydatkami
na kuriera, nie wspominając o czasie który trzeba
przeznaczyć na różnego rodzaju formalności
- przekonuje Dworek.

Wyzwanie spod znaku
bluetooth
Z obecnych od dłuższego czasu na rynku metod
mobilnego dotarcia do konsumentów
przedsiębiorcy mogli korzystać z sms-ów
promocyjnych i bluetooth marketingu. Obie
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metody mają zarówno swoich zwolenników, jak
i przeciwników. Z pewnością ze względu na
specyfikę mniej uniwersalny wydaje się być
bluetooth marketing. Są nawet tacy, którzy
wieszczą jego zmierzch, jednak zwolennicy
wskazują na jego niewątpliwe zalety.

reklamę. W komunikacie musi być zawarta
odpowiednia zachęta dla konsumenta. Teraz, gdy
rynek ukształtowany jest przez serwisy typu
Groupon, zachęta musi być bardzo silna. Najlepiej
sprawdza się wabik w postaci upominku lub
kuponu rabatowego na minimum 40 proc. ceny.

Obie metody mają podstawową cechę wspólną
- przekaz reklamowy dociera na telefon
konsumenta. I na tym w zasadzie podobieństwa
się kończą, ponieważ przy reklamie lokalizacyjnej
z wykorzystaniem bluetooth wiemy bardzo
dokładnie gdzie dany konsument się znajduje.
Co więcej można targetować reklamę na
podstawie tego w jakich innych lokalizacjach
i z jaką częstotliwością pojawiał się w ostatnim
czasie.

Znawcy twierdzą, że wykorzystanie
w marketingu bluetooth jest dużym wyzwaniem
jeśli chce się osiągnąć pozytywny
i satysfakcjonujący rezultat. Wynika to z kilku
faktów oraz ograniczeń technicznych tej
technologii.

- Kolejna różnica to, że reklama bluetooth jest
reklamą graficzną, pełnoekranową, w której
mogą być zawarte materiały animowane - tak
więc można przekazać dosyć zaawansowany
komunikat. Bluetooth marketing najlepiej
sprawdza się w momencie kiedy chcemy
przyciągnąć konsumentów do naszego punktu
sprzedaży - tłumaczy Piotr Surmacki, prezes
zarządu ProxyAd.
Zazwyczaj więc kampanię realizuje się w okolicy
danego sklepu lub lokalu usługowego bądź
gastronomicznego - wysyłając odpowiednią

- Po pierwsze, aby komunikat dotarł do odbiorcy,
ten ostatni musi znaleźć się w zasięgu nadajnika,
a jego urządzenie musi mieć aktywny bluetooth.
Następnie odbiorca, wciąż przebywając
w zasięgu nadajnika, musi zaakceptować
transmisję, zaczekać na transfer treści, co
w przypadku nieco większych plików (animacja,
wideo, mp3) może potrwać np. 15-20 sekund
- wylicza Łukasz Rychliński z MobileMS.
Jego zdaniem nie ma większego sensu,
stosowanie bluetooth marketingu w miejscach,
gdzie jest dużo ludzi, lecz są oni w ruchu (np. hole
galerii handlowych). Zanim bowiem potencjalny
odbiorca zorientuje się, że jest do niego kierowana
transmisja, znajdzie się już poza zasięgiem
nadajnika.
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Dlatego kluczową sprawą jest odpowiednie
oznakowanie strefy w której bluetooth działa.
Wynika to z faktu, iż niewiele osób ma w swoim
telefonie włączony moduł Bluetooth.
- Wystarczy prosty test w miejscu publicznym
- w pubie lub autobusie. Włączmy w telefonie
wyszukiwanie innych urządzeń z bluetooth,
a okaże się, że rzadko znajdziemy 10-15. Tak
więc pozostałe osoby są po zasięgiem działań
marketingowych z wykorzystaniem tego
narzędzia - stwierdza Łukasz Rychliński.
Stosowanie Bluetooth może mieć uzasadnienie
jeśli np. zostanie wykorzystane w dobrze
oznakowanym miejscu w którym gromadzi się
(i pozostaje przez pewien czas) spora grupa ludzi.
To jednak dopiero jeden element sukcesu.
Znacznie istotniejsza jest treść, którą chcemy
odbiorcy przekazać. Musi ona mieć wartość
dodaną, np. w postaci wspomnianych już
wcześniej kuponów zniżkowych, zaproszenia itp.
- Bluetooth został na początku swojej kariery
w Polsce opacznie zrozumiany jako alternatywa
dla kampanii sms. To było błędne założenie,
ponieważ sprawdza się on w kampaniach np.
eventowych lub opartych o lokacje gdzie
odbiorca dowiaduje się co może pobrać i jak to
zrobić i dopiero z tą wiedzą włączy bluetooth by
otrzymać treść - wyjaśnia Rychliński.
Przykładowo podczas imprezy w klubie, sponsor
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- producent napojów - udostępnia przygotowane
na tę okazję atrakcyjne tapety tematyczne ze
swoją marką. Albo na premierze nowego modelu
samochodu można dać uczestnikom możliwość
pobierania tapet lub gier z tym autem.
- W takich przykładach widać zupełnie inny
mechanizm niż kampanii sms - bluetooth służy
do udostępniania klientom, na ich życzenie,
kontentu wysokiej jakości. Jednak pamiętajmy,
że era bluetooth marketingu wydaje się kojarzyć
z erą „przedsmartfonową”. Obecnie internet
mobilny jest standardem, a duża część
smartfonów często jest tak skonstruowana, że
zwyczajnie wygodniej jest pobrać i otworzyć
wspomniane treści za pomocą internetu niż
bluetootha - uważa Rychliński.

Andrzej Ogonowski
kierownik działu marketingu
SMSAPI

Inaczej przyszłość tego narzędzia widzi prezes
ProxyAd. - Marketerzy coraz bardziej przekonują
się do tego medium, co widać w liczbie
realizowanych kampanii - ponad 100 od
początku 2011 roku. Istotny jest tutaj także
zwiększający się zasięg tego medium. Mamy
zeskanowanych 4,5 mln unikatowych
identyfikatorów telefonów konsumentów,
a miesięcznie jesteśmy w stanie dostarczyć
ponad pół miliona reklam na telefony
konsumentów - przekonuje Piotr Surmacki.
Dlatego zanim firma podejmie decyzję o
wykorzystaniu bluetootha w kampanii, powinna
się dobrze zastanowić, czy nie istnieją
alternatywne kanały reklamy mobilnej o znacznie
większej skuteczności i łatwiejszym odbiorze.

MMS-y to obecnie jeszcze kanał przyszłości. Generują one
wyższe koszty, co często powoduje niedocenianie tej formy
reklamy. Pamiętajmy, iż użycie wiadomości multimedialnej
wykorzystuje również obraz i dźwięk, które zdecydowanie
pełniej oddziałują na odbiorcę niż sam tekst, dlatego
właśnie w MMS-ach widzimy przyszłość dla rozwoju
marketingu mobilnego. Za to SMS-y wykorzystywane są na
coraz większą skalę zarówno przez małe firmy, jak i wielkie
korporacje. Wiadomości tekstowe jako kanał promocji
swoich produktów i usług bardzo często stosuje już dziś np.
branża FMCG oraz media.
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Skuteczność kampanii promocyjnej
wykorzystującej jako narzędzie sms-y, zależy od
sposobu jej przeprowadzenia. Wysyłana treść
reklamowa powinna być skierowana do osób,
które będą zainteresowane daną usługą lub
produktem. W przeciwnym razie taka informacja
reklamowa jest zazwyczaj postrzegana
niechętnie, a w najgorszym przypadku wzbudzi
irytację przypadkowego odbiorcy.
- Nie znaczy to jednak, że reklama przez sms jest
zła, jedynie jej użycie bywa nieprawidłowe. Jeżeli
reklamowany produkt rzeczywiście jest w kręgu
naszych zainteresowań, a dodatkowo komunikat
lub zawarty w nim indywidualny kod upoważnia
nas do zniżki, to wówczas przekaz jest naprawdę
interesujący dla odbiorcy. Na podstawie rozmów
z naszymi klientami zauważamy, że właśnie te
dodatkowe „prezenty” dla odbiorców potrafią
zmienić przekaz z negatywnego czy też
neutralnego na bardzo pozytywny - mówi Wiktor
Kowalczyk, dyrektor zarządzający PromoSMS.pl.
Dlatego ważne jest budowanie własnych baz
danych konsumentów, którzy świadomie
wyrażają chęć otrzymywania powiadomień
sms-em. Tacy odbiorcy przynoszą duży zwrot na
sprzedaży produktów lub usług. Wtedy zarówno
mała wysyłka, do kilkudziesięciu lub kilkuset
osób, jak i duża - do kilkudziesięciu czy kilkuset
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tysięcy, może przynieść pozytywny skutek dla
reklamodawcy.

REKLAMA

Skuteczne, bo masowe?

- Z tego względu kładziemy duży nacisk na
tworzenie narzędzi pozwalających łatwo
dodawać nowych odbiorców do bazy, a także
samodzielne, w pełni świadome, zapisywanie się
osób do tego typu baz danych - dodaje Wiktor
Kowalczyk.
Oprócz tego czynnikiem, który może wpłynąć na
wzmocnienie skuteczności kampanii sms-owej
jest wzmacnianie jej tradycyjnymi nośnikami
reklamy.
- Im więcej organizator akcji promocyjnej wydał
na reklamę w środkach masowego przekazu oraz
na inne klasyczne reklamy, tym zyski z akcji
sms-owej mogą być wyższe. Takie akcje
wspierane intensywną reklamą w radio i telewizji,
czyli mediach o dużym zasięgu skutkowały
zyskami dla organizatora sięgającymi nawet
milionów złotych. Najlepsze efekty przynoszą,
gdy są elementem formatów telewizyjnych oraz
reality show - twierdzi Krzysztof Cetnarowski,
wiceprezes Mobile Experts.
Podobne zdanie ma Andrzej Ogonowski,
kierownik działu marketingu SMSAPI.
- Wiadomości tekstowe najlepiej sprawdzają się
w kampaniach łączonych z innymi kanałami.
Ważny jest przede wszystkim pomysł, który
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powinien być kreatywny, świeży i zrozumiały dla
grupy docelowej - uważa Ogonowski. Wśród
istotnych czynników, które bezpośrednio
wpływają na efektywność tego typu kampanii
wskazuje również czas trwania całej akcji.
Regularne stosowanie komunikacji mobilnej
potrafi znacznie zwiększyć przywiązanie do
marki albo podnieść sprzedaż. - Natomiast bez
solidnego wsparcia w innych mediach trudno
spodziewać się spektakularnych wyników
przeprowadzając jednorazową, krótkoterminową
kampanię - podkreśla.
Kolejnym czynnikiem, istotnie wpływającym na
efektywność kampanii, jest rodzaj produktu. Jeśli
zalicza się on do grupy FMCG, promocja tego
typu niemal od razu odniesie oczekiwany skutek.
Przy planowaniu kampanii warto też zwrócić
uwagę na nagrody. To równie istotny czynnik, co
wymienione wcześniej. Czy lepiej rozdać więcej
nagród o mniejszej wartości, czy obdarować
mniejszą liczbę osób, ale np.: samochodami.
- Z naszego doświadczenia wynika, że działa tu
mechanizm logiczny - odbiorcy chętniej biorą
udział w konkursach, w których mają większe
szanse na wygraną - radzi Andrzej Ogonowski.

Niedroga wysyłka
Eksperci zwracają uwagę, że blisko 100 proc.
użytkowników telefonów komórkowych jest
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Michał Nalewajek
dyrektor zarządzający
GO ON

Największe szanse rozwoju dla bluetooth marketingu
widzę w budowie sieci nadajników np. w galeriach
handlowych, w sieciach restauracji, na stacjach
kolejowych lub lotniskach. Warto również docenić ten
rodzaj komunikacji podczas eventów marketingowych lub
działań ambient media. Komunikacja w formie sms-ów
mimo złego PR-u spowodowanego głównie dużym
natężeniem loterii organizowanych przez operatorów GSM
w latach ubiegłych, będą coraz chętniej wykorzystywane.
Przemawia za tym kilka argumentów: są narzędziem
komunikacji mobilnej o największym zasięgu
technicznym; w połączeniu ze stroną mobilną dają
możliwość multimedialnego przekazu; umożliwiają
personalizowanie przekazu dzięki profilowaniu bazy;
dostarczają interakcji i docierają do konsumenta
w miejscach bardzo nietypowych, w których nie ma
mediów klasycznych.
Dlatego wysyłki sms-ów w połączeniu z innymi
narzędziami mobilnymi dają unikalne możliwości
komunikacji marketingowej oraz bezpośredniej sprzedaży
produktów i usług skracając dystans pomiędzy
producentem a konsumentem.

w stanie technicznie odebrać przekaz sms.
W przypadku strony mobilnej odsetek ten jest niższy
i wynosi 70 proc. i jednie 15 proc. - w przypadku
aplikacji mobilnej. Patrząc przez pryzmat kosztów
technicznego uruchomienia wymienionych
narzędzi, sms jest zdecydowanie najtańszy:

koszt uruchomienia wysyłki sms - około
1,7 tys. zł,
strona mobilna - około 10 tys. zł,
aplikacja na wszystkie systemy około
120 tys. zł.
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Na korzyść sms-ów przemawiają także statystyki
pokazujące odzew na zawarty w nich przekaz.
- Dobrze zoptymalizowana wysyłka sms osiąga
3-15 proc. responce’u, a znam nawet wyniki
bliskie 30 proc. Dla porównania średni responce
mailingu internetowego szacuje się na poziomie
0,3-3 proc. - przekonuje Michał Nalewajek
z GO ON. Responce jest tu rozumiany jako procent
odbiorców którzy odpowiedzieli na wysyłkę
odsyłając sms lub kilkając w wap-push-a
odwołującego się do strony mobilnej,
a w przypadku mailingu internetowego - klikając
link odwołujący się do strony www.
Optymalizacja wysyłki polega na profilowaniu baz
numerów telefonów komórkowych przez
przypisywanie cech związanych z preferencjami,
zachowaniami oraz zmiennymi
społeczno-demograficznymi.
- Dotychczas wysyłki ograniczały się najczęściej
do treści tekstowej bez możliwości interakcji co
przypominało raczej działania ATL gdzie trudno
oszacować efektywność na poziomie jednostki.
Model wysyłek promujących np. landing page lub
stronę mobilną sprawił że mamy do czynienia
z rewolucyjnym medium o zaletach ATL-u
i jednocześnie BTL-u - uważa Michał Nalewajek.
Te zalety to:
możliwość odtwarzania wideo na stronie
mobilnej czyli format tak atrakcyjny jak telewizja;
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Krzysztof Cetnarowski
wiceprezes zarządu
Mobile Experts

Potencjalny rynek reklamy mobilnej rozproszonego
sektora małych i średnich przedsiębiorstw jest bardzo duży.
Aby mieć udział w tym torcie reklamowym agregatorzy
reklamy mobilnej będą starali się skoncentrować
maksymalnie wielu wydawców serwisów i aplikacji
mobilnych, którzy mają bardzo precyzyjnie i wieloprofilowo
stargetowanych użytkowników, co w połączeniu
geolokalizacją będzie szczególnie atrakcyjne dla
przyszłych reklamodawców. Obecnie reklama mobilna jest
w początkowej fazie rozwoju i będzie w przyszłości
notować bardzo dynamiczny wzrost, ponieważ jak żaden
dotychczasowy nośnik reklamowy daje formy reklamy
i dotarcia bezpośrednio do ręki i kieszeni
użytkownika/klienta reklamodawcy.

element interakcji dzięki zmieszczeniu na
stronie mobilnej formularzy, ankiet;
przekaz spersonalizowany czyli dopasowany
do odbiorcy uwzględniający jego preferencje
jak w przypadku BTL;
możliwość dotarcia w trakcie podejmowania
decyzji o zakupie lub bezpośrednio przed jak
w przypadku radia a nawet w środkach
transportu, podczas oczekiwania w kolejce
i w innych różnych nietypowych sytuacjach,
w których media klasyczne tracą skuteczność.
Koszty uruchomienia wysyłki zależą zasadniczo
od dwóch czynników - od numeru z którego jest

realizowana oraz od bazy, z której czerpie się
dane adresatów.
Analizując pierwszy czynnik można
wyróżniać kilka opcji. Wysyłkę ze specjalnie
dedykowanego kanału marketingowego
przez operatorów, czyli z numerów
nadpisanych. W tym przypadku nadawca jest
identyfikowalny - może to być marka lub
nazwa usługi, cena przesłania jednego sms-a
wynosi około 16 groszy plus koszty
zgłoszenia, uzyskania zgody operatorów
- około 1500 zł i ostatecznie zależy od
zakresu usług dodatkowych.
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- W przypadku wysyłek z numerów nadpisanych
uzyskuje się najwyższą efektywność, głównie
dzięki temu, że przekaz pochodzi ze
identyfikowalnego źródła. Dzięki temu jest
wiarygodny dla odbiorcy - tłumaczy Michał
Nalewajek.
Wysyłka z numerów dziewięciocyfrowych - w tym
przypadku wysyłka jest realizowana z numerów,
które nie różnią się od numerów abonentów
operatów GSM. Cena jest znacznie niższa wynosi
już nawet 7 groszy za sms, jednak efektywność
jest zdecydowanie niższa gdyż nadawca nie jest
zidentyfikowany.
Jeśli chodzi o pozyskanie bazy danych
teleadresowych, to dość często spotykaną
praktyką jest jej kupienie od innego podmiotu. Taki
krok jest o tyle ryzykowny, że firma nie ma
pewności co do pochodzenia bazy, a zatem
również nie można precyzyjnie określić preferencji
użytkowników.
- Wysyłka przy użyciu takiej bazy osiąga bardzo
słabe wskaźniki, szacuję że responce nie
przekroczy 0,5 proc. gdyż trafiamy do
przypadkowych odbiorców. Dodatkowo wyniki są
zaniżone, gdyż możliwe jest że znaczna część
abonentów nie udzieliła zgody na przesłanie ofert
handlowych, o czym właściciel bazy może nie
wiedzieć ponieważ zastrzeżenie zostało dokonane
u operatora - przestrzega Michał Nalewajek.
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Zauważamy coraz większe zainteresowanie marketerów
usługą reklamowych sms-ów. Zaletą jest bezpośrednie
dotarcie do klienta, na urządzenie, które ma praktycznie
cały czas przy sobie. Ma to szczególne znaczenie
w docieraniu do osób młodych. Ta powstająca grupa
konsumentów, których podejście do telefonu i oferowanych
przez to urządzenie dodatkowych usług jest coraz bardziej
naturalne, całkiem inaczej, jeszcze bardziej pozytywnie,
postrzega ten sposób promocji.

Wiktor Kowalczyk
dyrektor zarządzający
PromoSMS.pl

Ponadto, usługa tego typu staje się coraz bardziej
popularna jako powiadomienie - np. o dostępności danego
produktu w sklepie. Dzięki temu firma ma ciągły kontakt ze
swoim klientem, informując go o zamówieniu lub też
przekazując mu inne ważne dla niego informacje.

Można jednak skorzystać z baz operatorów lub
firm działających w branży mobilnej. Wówczas
koszt dotarcia do jednego odbiorcy wynosi od 30
do 60 groszy. Jest to rozwiązanie pośrednie, które
daje już możliwość profilowania pod względem
podstawowych zmiennych demograficznych
takich jak płeć, wiek, aczkolwiek zwykle nie
wystarcza to do osiągnięcia najlepszych
wyników.
Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest
samodzielne pozyskanie bazy. Firmy, które chcą
być obecne w świecie mobilnym i chcą również

osiągać dobre wyniki, powinny w pierwszej
kolejności skupić się na pozyskaniu bazy swoich
dotychczasowych konsumentów np. przy użyciu
programów lojalnościowych oraz potencjalnych
konsumentów przy pomocy:
kampanii promujących serwis sms,
kampanii promujących landing page,
kampanii promujących stronę mobilną.
- Tylko własna dobrze sprofilowania pod kątem
preferencji konsumentów baza daje gwarancję
najlepszych wyników. Kto nie zrozumie tego na
samym początku nie osiągnie sukcesu
w komunikacji sms - uważa Michał Nalewajek.
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Pociąg do świetlanych
perspektyw
Mimo, że sms-y promocyjne zaczęły się już nudzić
niektórym użytkownikom, a część odbiorców
traktuje je jako zwykły spam, specjaliści uważają,
że telefon komórkowy wciąż jest stosunkowo słabo
wykorzystanym kanałem promocji.
- 57 procent posiadaczy komórek od razu
odpowiada na otrzymaną wiadomość tekstową.
Wnioski nasuwają się same. Tak jak parę lat temu
e-marketing, tak dziś marketing mobilny jawi się
przyszłością współczesnej komunikacji między
marką a konsumentem - prognozuje Andrzej
Ogonowski. - Zwłaszcza, że stale rośnie liczbę
agencji reklamowych oraz interaktywnych
zainteresowanych wdrożeniem elementów
kampanii mobilnych do już realizowanych
projektów - przekonuje.
Trudno jednak na razie mówić w Polsce
o powszechności mobilnej reklamy i marketingu.
Zainteresowanie marketerów na razie jeszcze nie
nadążą za rozwojem branży mobilnej.
- Wystarczy spojrzeć na branżę samochodową.
Tylko trzy marki są obecne w świecie internetu
mobilnego i mają strony mobilne. Inny przykład:
żadna z firm czołówki branży turystycznej nie
posiada strony mobilnej - wskazuje Michał
Nalewajek.

Raport interaktywnie.com - marketing mobilny

Tomasz Dworek
marketing manager
Mobijoy!

Podstawą rozumienia marketingu mobilnego wydaje mi się
założenie, w którym komunikacja za pomocą telefonu
komórkowego zapewnia paradoksalnie realizację dwu
przeciwstawnych celów: masowości i personalizacji.
Sms-y nie mają ostatnio dobrej passy, ale nie znaczy to, że nie jest
to narzędzie skuteczne marketingowo. Chodzi o pewne znudzenie,
zniechęcenie tym kanałem komunikacji, który z mniejszym
nastawieniem na generowania przychodów z sms-ów premium,
w dalszym ciągu z powodzeniem będzie wykorzystywany przez
marketerów w akcjach promocyjnych. Z sms-ów na dużą skalę
korzystają marketerzy praktycznie wszystkich sektorów od FMCG
począwszy a na niszowych producentach skończywszy. Można się
tu spodziewać stałego wzrostu, choć trzeba z ostrożnością
podchodzić do ochrony danych osobowych i tergetowania
przekazu. Nie ma bowiem nic bardziej deprymującego niż
niechciany przekaz - spam.
By precyzyjniej docierać do konsumentów marketerzy stosują m.in.
MAP (Mobile Advertising Platform), czyli system targetowania
behawioralnego, który na podstawie aktywności sms i często
powiązanych z nimi aktywności na www, pozwala przygotować
precyzyjne profile uczestników różnego rodzaju konkursów. To
pozwala precyzować wysyłkę komunikatu, np. do osób z danego
miasta, określonej płci, zainteresowanych sportem lub
korzystających z atrakcji kulturalnych.

Otwartą kwestią pozostaje to, jak szybko
marketingowcy dostrzegą potencjał technologii
mobilnej. Część z nich już próbuje zdobyć
doświadczenia na tym polu i wyprzedzić swoją
konkurencję. - Mam jednak wrażenie, że reszta

siedzi zahipnotyzowana, bezradnie patrząc jak
super ekspres o nazwie Mobile Communication
rusza ze stacji. A przecież nie warto czekać aż
inni nas przegonią - podsumowuje Michał
Nalewajek.
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O INTERAKTYWNIE.COM
Interaktywnie.com to specjalistyczny magazyn dla wszystkich
pracujących w branży internetowej oraz tych, którzy się nią
pasjonują. Serwis zintegrował także społeczność – klika tysięcy
osób, które wymieniają się tu doświadczeniami, doradzają
sobie, piszą blogi, rozmawiają o najnowszych rozwiązaniach.
Interaktywnie.com istnieje od 2006 roku, na początku był branżowym blogiem. W ciągu trzech
pierwszych lat znacząco poszerzył się zarówno zakres tematyczny jaki i liczba autorów, którzy
w nim publikują. Zostało to docenione przez jury WebstarFestival i uhonorowane statuetką
Webstara Akademii Internetu. Oprócz tego wortal jest laureatem Grand Webstara 2008 dla
strony roku.
Dziś Interaktywnie.com to nowoczesne internetowe medium tematyczne z codziennie nowymi
newsami z rynku polskiego i międzynarodowego, artykułami, wywiadami oraz omówieniami
najciekawszych stron internetowych.
Jego redakcja przygotowuje też cykliczne, obszerne raporty branżowe, dystrybuowane do
najlepszej grupy odbiorców. Wśród nich są specjaliści zarejestrowani w Interaktywnie.com.
Są to szczegółowe opracowania dotyczące poszczególnych segmentów rynku internetowego
i zmian, które na nim zachodzą.
Raporty promowane są także każdorazowo tuż po publikacji w największym polskim portalu
finansowym – Money.pl. Od stycznia 2009 Interaktywnie.com jest bowiem częścią Grupy
Kapitałowej Money.pl.
Więcej raportów: http://interaktywnie.com/biznes/raporty
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