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Kliki, zasięgi, czy niestandardy?
Wydatki na reklamę online stale rosną - tylko w 2010 roku reklamodawcy
zostawili w internecie 200 milionów złotych więcej, niż rok wcześniej. Jeśli
nieco podwyższymy tempo, to w 2011 roku wartość tortu reklamowego może
przekroczyć 2 miliardy złotych. Oczywiście jest to wizja bardzo
optymistyczna, niemniej jednak potencjału nie brakuje. W sieci z miesiąca na
miesiąc pojawia się więcej reklam display, rośnie udział reklamy wideo, cały
czas doskonale trzymają się wyszukiwarki. Dodajmy do tego mobile oraz
niestandardowe akcje, których nad Wisłą pojawia się coraz więcej.
Reklam przybywa, rośnie również świadomość internautów. Na nic się
zdadzą wielkie budżety, jeśli użytkownik sieci i tak nie zobaczy kampanii.
AdBlocka instaluje coraz więcej internautów, pod koniec czerwca dzienna
liczba aktywnych userów dodatku wynosiła prawie 800 tysięcy. Póki co
reklamodawcy nie odczuwają wpływu blokowania reklam, a przynajmniej nie
jakoś bardzo dotkliwie. W ostatecznym rozrachunku zdecydują jednak
internauci , dlatego warto inwestować w ciekawe, interesujące akcje
niestandardowe.
Najciekawsze przykłady niestandardowych kampanii ostatnich miesięcy
prezentujemy w raporcie. Poza tym kilka słów o wydatkach, sieciach
reklamowych i afiliacyjnych, a także modelach rozliczeń reklam w sieci.
Zapraszam do lektury!
Beata Ratuszniak, redaktor Interaktywnie.com
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WIZYTÓWKI FIRM

Business Ad Network
Adres
Ul.Koszykowa 54
00-675 Warszawa
Pl. Grunwaldzki 23
50-365 Wrocław
Dane kontaktowe
reklama@ban.pl
ban.pl

Opis działalności
Business Ad Network (BAN) to wydawnicza sieć reklamowa stworzona w 2009 by oferować
reklamodawcom możliwość łatwego i efektywnego dotarcia do czytelników serwisów
biznesowych, lifestylowych, publicystycznych i innych z kategorii premium. BAN oferuje wysoki
zasięg wśród użytkowników internetu posiadających wysoki potencjał nabywczy, w tym także
użytkowników internetu mobilnego.
Właścicielami BAN są Agora SA i Money.pl. Najważniejszymi partnerami Allegro (wydawca
serwisu Bankier) i H.C. Beck.
Klienci
Wszystkie duże polskie domy mediowie

Raport interaktywnie.com - wideo w internecie
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REKLAMA W INTERNECIE.
DWA MILIARDY ZŁOTYCH
NA HORYZONCIE
Bartłomiej Dwornik
redaktor, Interaktywnie.com

W ubiegłym roku na tort reklamowy w polskiej sieci przełamał barierę
1,5 miliarda złotych. Potencjał jest jednak nadal ogromny i jeśli nie
w tym, to w przyszłym roku padnie kolejna spektakularna granica.
Pod warunkiem, że branża nie zbagatelizuje rosnącej rzeszy internautów,
których przekazy marketingowe coraz wyraźniej irytują.
Kolejny rok przyniósł kolejny rekord wydatków na
reklamę w internecie. Branża przyzwyczaiła już
do tego, że bez względu na okoliczności
- spowolnienie gospodarcze czy wręcz kryzys
- nie zwalnia tempa i rośnie, przejmując budżety
z tradycyjnych mediów. Po 2010 roku internet
mógł więc tradycyjnie odtrąbić kolejny sukces.
Tym razem reklamodawcy zostawili
w najmłodszym z mediów prawie 1,6 miliarda
złotych. O 200 milionów więcej, niż rok wcześniej.
Wydatki na reklamę w internecie w Polsce

2000

16 mln zł

2001

24 mln zł

2002

33 mln zł

2003

50 mln zł

2004

87 mln zł

2005

140 mln zł
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2006

215 mln zł

2007

743 mln zł

2008

1216 mln zł

2009

1373 mln zł

2010

1578 mln zł

Źródło: IAB Polska, PwC

Banerom rośnie konkurencja
Podział reklamowego, internetowego tortu nie jest
jednak równomierny. Jak wynika z reklamowego
podsumowania minionego roku, przygotowanego
przez IAB Polska w ramach raportu AdEx 2010,
najbardziej popularna reklama display, czyli
w najprostszym ujęciu - banery - wciąż dominuje,
ale jej udział w rynku spadł poniżej 50 procent,
a wynik w coraz większym stopniu zawdzięcza

szybko zdobywającemu zwolenników formatowi
wideo. Prawie co trzecia złotówka, wydana na
reklamę w internecie w ubiegłym roku została
przeznaczona na SEM, czyli promocję w wynikach
wyszukiwania. Ten segment kolejny raz zmniejsza
dystans i bywa już przedstawiany jako potencjalny
lider w całkiem niedalekiej przyszłości.
Udział typów reklamy w wydatkach na promocję
w internecie w 2010 roku

Display

45%

SEM

30%

Ogłoszenia

17&

E-mail

6%

Źródło:AdReport, maj 2011

Źródłem interesujących analiz rynku reklamy
display jest uruchomiony niedawno przez
NewMedia Labs projekt AdReport. Z ostatnich
dostępnych danych za maj wynika, że
zdecydowanie najchętniej wykorzystywaną formą
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jest billboard. Ten format stanowi bowiem niemal
połowę odnotowanych w polskiej sieci reklam
display. Kroku stara się mu dotrzymać jedynie
box, choć dystans jest wyraźny.
Najpopularniejsza dwójka ma już nad kolejnymi
formami przewagę zdecydowaną, co
jednoznacznie pokazuje panujące dziś trendy.
Najpopularniejsze formaty reklamy display

Billboard

48,82%

Box

31,37%

Skyscraper

11,50%

Layer

4,50%

Expand

1,84%

Źródło: IAB Polska, Raport AdEx 2010

Z analiz przeszło 3,5 tysiąca trwających w maju
kampanii reklamowych wynika, że najczęściej
trafić można było na materiały promujące
multimedia, usługi i produkty związane
z telekomunikacją oraz handlem, a rynkiem
rządzą duzi gracze. AdReport podaje, że 20
procent największych klientów wygenerowało
wtedy ponad 46 procent całego ruchu
reklamowego w polskiej sieci.

Google rządzi w kontekście,
ale konkurencja nie śpi
Analizę rynku SEM przez pryzmat sieci reklamy
kontekstowej zajął się w tym roku działający
w tym segmencie AdKontekst. Z analiz
i szacunków firmy wynika, że 28,5 procent
wszystkich pieniędzy wydanych na SEM trafia
właśnie do sieci. To z kolei daje 8,5 procent
ogólnego tortu reklamowego w Polsce. I choć
zdawać by się mogło, że niepodzielnym
hegemonem jest tu Google i jego platforma
AdWords/AdSense, to rzeczywistość nie jest tak
czarno-biała. Tym bardziej, że - jak podkreślają
autorzy raportu Rynek reklamy kontekstowej
2010 - kampanie reklamy kontekstowej bardzo
rzadko realizowane są tylko w jednej sieci. Na
czym korzystają konkurenci giganta z Mountain
View.

Udział reklamy wideo w wydatkach na reklamę on-line

2008

1,1%

13,4 mln zł

2009

1,0%

13,7 mln zł

2010

2,2%

34,7 mln zł

Źródło: szacunki Interaktywnie.com na podstawie IAB AdEx

W sieci bez zmian. Taniej,
skuteczniej, perspektywiczniej

Miejsca realizacji kampanii kontekstowych w 2010 roku

Google Display Network

100%

AdKontekst

90%

BusinessClick

79%

SmartContext

55%

OnetKontekst

17%

AdSearch

7%

inne

7%

Źródło: AdKontekst, Rynek reklamy kontekstowej 2010
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Obok SEM, segmentem wskazywanym jako koło
zamachowe przyszłych wzrostów jest też format
wideo. Prognozy są uzasadnione aktualnymi
trendami. W ubiegłym roku reklamy wideo
stanowiły 2,2 procent wszystkich wydatków na
reklamę w sieci. To niemal dwukrotny wzrost pod
względem udziału i dwuipółkrotny, jeśli brać pod
uwagę przeznaczane przez reklamodawców
kwoty.

Dynamika i rosnąca popularność internetowej
reklamy nie dziwi z trzech podstawowych
powodów. Po pierwsze - jest zdecydowanie
tańsza niż w pozostałych mediach
elektronicznych, przy - po drugie - zdecydowanie
większej skuteczności i możliwości targetowania
jej do określonych grup odbiorców. Po trzecie
wreszcie - potencjał rozwoju wciąż robi wrażenie.
Bo choć pod koniec ubiegłego roku - według
badania NetTrack - z internetu korzystało
w Polsce prawie 16 milionów osób powyżej 15
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roku życia, to wciąż jest to niewiele ponad połowa
wszystkich potencjalnych użytkowników.
Liczba i odsetek internautów w Polsce
Rok

Liczba w milionach

Odsetek populacji

2001

3,6

11,9

2002

5,2

17,3

2003

6,3

20,9

2004

7,6

25,1

2005

8,5

28,1

2006

11,4

37,9

2007

12,5

41,5

2008

13,6

45,1

2009

15,0

49,5

2010

15,8

52

Źródło: Net Track, Millward Brown SMG/KRC

Najchętniej - jak wynika z badania AdEx
- pieniądze w sieci zostawiają te instytucje, które
obracają nimi na co dzień. Czyli branża
finansowa, której reklamy stanowiły 16 procent
wartości całego tortu. Na podium znalazło się
również miejsce dla telekomunikacji i motoryzacji,
choć różnica w poziomie wydatków jest tutaj
wyraźnie zauważalna.

Raport interaktywnie.com - wideo w internecie

10 branż reklamujących się w internecie najchętniej

wynika też, że rośnie też zauważalnie liczba
użytkowników wtyczek blokujących reklamy na
stronach www. Sam tylko AdBlock ma nad Wisłą
prawie 800 tysięcy użytkowników. Daje nam to
piąte miejsce na świecie.

finanse

16%

telekomunikacja

12%

motoryzacja

11%

książki i multimedia

9%

Dzienna liczba użytkowników AdBlocka

handel

7%

Stany Zjednoczone

3,8 mln

żywność

7%

Niemcy

2,6 mln

czas wolny

7%

Rosja

1,6 mln

nieruchomości

6%

Francja

1,1 mln

komputery

5%

Polska

0,7 mln

higiena i pielęgnacja

5%

Źródło: IAB Polska, Raport AdEx 2010

Nieciekawe reklamy to ryzyko
Czy na horyzoncie branży reklamowej można
doszukiwać się w ogóle jakichkolwiek zagrożeń?
O banner blindness, czyli podświadomym
niezauważaniu reklam wiedzą wszyscy
marketerzy, ale to nie jedyne niebezpieczeństw.
Opublikowane kilkanaście miesięcy temu wyniki
badań przeprowadzonych przez Gemius
pokazywały, że prawie dwie trzecie polskich
internautów deklarowało - reklamy ich
denerwują. Z ostatnich analiz Interaktywnie.com

Źródło: Mozilla, dane za dwa tygodnie czerwca

OMG Metrics, prowadząca badania związane
z irytacją reklamami, którego wyniki prezentuje
jako Wskaźnik Irytacji Reklamą również dowodzi,
że coraz więcej osób ma reklamy po dziurki
w nosie. I jest to zauważalny trend wzrostowy.
Tegoroczna wiosna - jak przekonywali analitycy
OMG - będzie prezentować się pod tym
względem jeszcze wyraźniej niż dotąd,
a apogeum powinno nastąpić w czerwcu.
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Wskaźnik Irytacji Reklamą
Źródło: OMG Metrics

reklamy bardzo
przeszkadzają

7,0

100%
90%

6,5

80%

średni wynik

60%
5,5

50%
40%

5,0

60%
20%

4,5
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grudzień ‘10

styczneń ‘11

listopad ‘10

paxdzienrik ‘10

sierpień ‘10

wrzesień ‘10

lipiec ‘10

maj ‘10

czerwiec ‘10

marzec ‘10

kwiecień ‘10

luty ‘10

grudzień ‘09

styczneń ‘10

listopad ‘09

paxdzienrik ‘09

sierpień ‘09

Z ostatniego pomiaru wynika, że
w dziesięciostopniowej skali poziom ogólnej
irytacji reklamami sięgał na początku roku 5,6.
Przy czym zdecydowanie mniej wyrozumiali są
mężczyźni, dla których przeciętny poziom
wyniósł 5,91. Jeśli chodzi o grupę wiekową, to
najtrudniej reklamą zadowolić osoby w przedziale
50-59 lat - tutaj WIR wyniósł aż 6,16. Wybredni
są też mieszkańcy miast powyżej 500 tys.
mieszkańców - WIR na poziomie 5,75. Reklamy
- jak podkreślają analitycy OMG - najmniej

wrzesień ‘09

lipiec ‘09

maj ‘09

czerwiec ‘09

marzec ‘09

4,0

kwiecień ‘09

10%
luty ‘09

reklamy wcale
nie przeszkadzają

0%

przeszkadzają ludziom młodym, w przedziale
15 - 24 lata (WIR 4,96) oraz uczniom i studentom
(WIR 5,04).

Młody klika chętniej
Młodzi ludzie z sieci korzystają najchętniej
i najintensywniej, toteż firma Ad-Vice postanowiła
sprawdzić, jaki drzemie w nich potencjał
marketingowy i jak młodzież odbiera kierowane
do nich - ale nie tylko - przekazy reklamowe.

odsetek odpowiedzi

70%

6,0

niski stopień irytacji (WIR <= 3)
wysoki stopień irytacji (WIR >= 8)
niski stopień irytacji (WIR = 4-7)
niski stopień irytacji (WIR <=3)

Efektem jest opublikowany niedawno raport
Digital Young 2011, którego wnioski - dla
odróżnienia - mogą napawać optymizmem.
Dość powiedzieć, że aż 85 procent młodych
użytkowników internetu deklaruje, że zauważa
reklamy, a 44 procent z nich przyznaje, że w nie
klika. Choć powody tychże kliknięć nie zawsze
wynikają z jakości reklam.
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roku życia, to wciąż jest to niewiele ponad połowa
wszystkich potencjalnych użytkowników.
Dlaczego młodzi internauci klikają w reklamy

przez przypadek

61%

reklama była interesująca

44%

reklama była śmieszna

31%

reklama dotyczyła produktu, który chcę kupić

30%

reklama mi się podobała

27%

reklama dotyczyła moich zainteresowań

26%

reklama mnie zaskoczyła

19%

reklama dotyczyła atrakcyjnej oferty

17%

reklama dotyczyła konkursu lub loterii

12%

Źródło: Ad-Vice, Raport Digital Young 2011

Co prawda na podstawie deklaracji zdawać by
się mogło, że klikaniem w reklamy rządzi tutaj
przypadek, jednak autorzy badania podkreślają,
że wynik nieco wykrzywia fakt, iż można było
zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. I o ile
prawie dwie trzecie ankietowanych przyznało, że
zdarzyło im się kliknąć przypadkowo, to już tylko
8 procent ten powód podało jako jedyny. A to
zasadnicza - przyznać trzeba - różnica.

Raport interaktywnie.com - wideo w internecie

Rośniemy i rosnąć będziemy.
Dwa miliardy złotych na
horyzoncie
Potencjał rodzimego rynku reklamy internetowej
jest wciąż spory, czego analitycy nie ukrywają.
W tym roku - jeśli Polska pójdzie śladem bardziej
dojrzałych rynków europejskich - możemy
spodziewać się większych wydatków na reklamę
display. Na Starym Kontynencie - jak podaje IAB
Europe - w ubiegłym roku wzrost przekroczył 20
procent. A nieustający, tryumfalny marsz portali
społecznościowych z Facebookiem na czele
pozwala przypuszczać, że trend zostanie
utrzymany.
Wydatki na SEM i reklamę kontekstową w tym
roku również nie zahamują. Jak twierdzą
analitycy z AdKontekst, co piąta agencja planuje
zwiększyć wydatki o 30 procent, a większe niż
dotąd zaangażowanie finansowe deklaruje dwie
trzecie obecnych klientów. Na tej podstawie
wzrost budżetów w tym roku można szacować na
20 procent.
Czy globalne wydatki na reklamę w internecie
i w tym roku osiągną spektakularny poziom?
Zapewne wynik będzie lepszy. IAB w swoim
najnowszym, rocznym raporcie strategicznym
przewiduje, że już w przyszłym roku osiągnąć
może psychologiczną granicę 2 miliardów
złotych.
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REKLAMA SIECIOWO
Beata Ratuszniak
redaktor, Interaktywnie.com

Wciąż duże portale zgarniają największe reklamowe
budżety. A mniejsze serwisy? Szukanie reklamodawców
na własną rękę nie zawsze się opłaca, bywa nieskuteczne.
W takich sytuacjach warto pomyśleć o współpracy
z siecią reklamową.
Mnogość form reklamowych, możliwość
zareklamowania się w wyselekcjonowanych
witrynach, lub też budowanie zasięgu. Na to
wszystko pozwalają sieci. Te największe,
IDMnet, ARBOnetwork czy AdTotal, nastawione
są przede wszystkim na masowość reklamy.
Ale na polskim rynku reklamy internetowej
powstaje coraz więcej sieci mniejszych, za to
skupionych wyłącznie wokół jednej tematyki.
Tak działają między innymi sieci biznesowe (np.
Business Ad Network, BizOn Media), te
skierowane do kobiet (np. Glossy Media),
zdrowotne (np. sieć ABCzdrowie), czy skupione
na serwisach społecznościowych (np.
Społeczności.pl).

Raport interaktywnie.com - wideo w internecie

W ramach dużych sieci istnieją również
mniejsze, które oferują reklamę na
wyselekcjonowanych witrynach. Na przykład
niedawno ARBOnetwork uruchomiła sieć
beauty network, która zrzesza serwisy
skierowane do kobiet. Portfolio sieci bazuje na
stronach należących do sieci-matki.
Dla reklamodawców jest to wygoda. Nie muszą
sami wyszukiwać serwisów, w których warto się
zareklamować i które pasowałyby tematycznie
do profilu produktu czy usługi. Serwisy z kolei
mogą zaoszczędzić na tworzeniu własnych biur
reklamy. Poza reklamą display, sieci oferują
także kampanie crossmediowe, jak również
mailingi, a także coraz częściej reklamę mobilną
w smartfonach lub też wysyłki SMS.

Reklama mobilna coraz częściej pojawia się
w cennikach, co więcej, powstają specjalnie
dedykowane jej sieci reklamowe. W czerwcu tego
roku powstała sieć Ad Next, która sprzedaje
reklamy w wydaniach magazynów na tabletach.
Jej oferta skierowana jest do wydawców
zrzeszonych na platformie Spoti. Narzędzie to
umożliwia dostosowanie wyglądu swojej
witryny/magazynu do tabletów.
Według szacunków eMarketera, w tym roku
wydamy na reklamę w sieci o 20 procent więcej,
niż w ubiegłym. W 2010 roku globalne wydatki na
reklamę wyniosły ponad 26 miliardów dolarów,
w tym roku możemy spodziewać się znacznego
wzrostu tej kwoty. Według szacunków do roku
2015 rynek reklam internetowych ma być wart
49,5 miliarda dolarów.
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Sieć

Kategorie

Formy reklamowe

Modele rozliczeń

AdTotal

Informacja, sport, facet, lajfstyle, rozrywka, gry,
dla dzieci, parenting, kobieta,
turystyka, społeczność, edukacja, tech

banner, billboard, expand billboard, skyscraper, śródtekst, doublebillboard, toplayer, brandmark, tapeta, brandmark
+ baner/billboard, toplayer
+ baner/billboard, slide expand box Left / Right / Bottom

FF, CPC, CPA,
CPM

AdVice

Informacja, sport, facet, lajfstyle, rozrywka, gry,
dla dzieci, parenting, kobieta,
turystyka, społeczność, edukacja, tech

Baner / Billboard 750x100, Double Billboard 750x200, Expand Double Billboard 750x200 rozwijany do
750x400, Triple Billboard 750x300, Medium Rectangle 300x250 SG, Large Rectangle 336x280 SG,
Skyscraper 120x600, Skyscraper 160x600, Comet Cursor + Billboard 750x100, BrandMark + Billboard
750x100, Scroller + Billboard 750x100, Top Layer + Billboard 750x100, Expand Billboard 750x100
rozwijany do 750x300, Expand skyscraper 160x600 (lub 120x600) rozwijany do 450x600,
MegaExpandSky 100x600 rozwijany do 900x600, Scroll billboard 750x100, Push billboard 750x100
rozwijany do 750x300, Intromercial/Welcome Ad, Peel Ad/Ad Corner, Wideboard 970x300

CPC, CPA,
CPL, CPS

ARBOnetwork

Budownictwo i Nieruchomości, E-commerce, Oferty i ogłoszenia,
Informacje i publicystyka, Kobiety, Komunikacja, Motoryzacja, Praca,
Rozrywka, Społeczności, Sport, Technologia, Komórki, Turystyka,
Zdrowie dom rodzina, Pozostałe

Baner, billboard, double billboard, skyscraper, Medium / Large / Vertical Rectangle (BOX), pop up, pop under,
billboard fx / video, Expand Baner/Billboard/Skyscraper, Push Billboard, BrandMark, TopLayer,
Intromercial/Interstitial, Scroll Baner/Billboard/Skyscraper, Scroller, Surround Wallpaper

FF, CPC, CPA,
CPT, CPM

BizOn Media

Sieć tematyczna poświęcona serwisom biznesowym: m.in. biznes, prawo,
finanse, IT, rachunkowość, media i marketing, firmy, inwestycje

billboard 750x100, baner 468x60, expand baner / billboard, PUSH billboard 750x100 -> 300, DOUBLE billboard
750x200", TRIPLE billboard 750x300, DOUBLE billboard FX, Wideboard, 940x300, expand Wideboard: 940x300
-> 940x600, skyscraper 120/160 x600, Rectangle 300x250, Rectangle PREMIUM, Halfpage 300x600, Screening,
BrandMark + baner/billboard, TopLayer+ baner/billboard, FlyFooter, Floorad, Interstitial / INTROmercial+ b/b, FX
HTML (push bill + surr wall+ TL), Scroller 800x30 + baner/billboard

FF, CPC, CPM

Business Ad Network

Sieć tematyczna poświęcona serwisom biznesowym: m.in. biznes,
prawo, finanse, IT, rachunkowość, media i marketing, firmy, inwestycje,
ale też lifestyle, technologie

Baner, Button, Billboard, Double, Triple, Expand banner, Expand, Expand, Push billboard, Scroll billboard, Scroller,
Pop-up, Pop-under, Top layer, BrandMark, Poltergeist (Interstitial), Watermark

FF, CPM,
Performance

Cormedia

Tematyczne sieci reklamowe: Sport, Budownictwo, Styl

Banner, Billbord, Billboard FX, Double Billboard, Push Billboard, Button, Rectangle, Skyscraper, Surround Ad,
Interstitial, Pop-up, Pop-under, Brandmark, Toplayer, Expand, Scroll, Watermark, Artykuł sponsorowany, Comet
cursor, Sponsoring, Mailing, Bahama, Reklama w newsletterze, Scroller, Surround Wallpaper, VideoStitial

CPM, CPA,
CPC, FF

Glossy Media

Serwisy skupione wokół tematyki kobiecej: m.in. uroda, moda, lifestyle, dziecko,
kulinaria, dziewczyna, po godzinach

Billboard, Double billboard, Rectangle / Skycraper, Toplayer z billboardem, Brandmark z billboardem / Triboard,
Wideboard

CPM

IDMnet

4clover Polska Sieć Kobieca, Biznes, finanse, prawo, Budowia_Twój Dom w sieci,
E-commerce, ogłoszenia i oferty , Edukacja, Informacje i publicystyka, Inne,
Motoryzacja, Nowe technologie, Praca, Rozrywka, Run On Network,
Społecznosci, Sport, Turystyka, ZdrowieNet Dobre samopoczucie w sieci

banner, billboard, skyscraper, rectangle, expand banner, expand billboard, expand skyscraper , scroll banner, scroll
billboard, scroll skyscraper, popup, popunder, interstitial, historyad, brandmark, toplayer, scroller, watermark, kursor
reklamowy, mailing, streaming flash

CPM

PayPer.pl

11 pakietów tematycznych: biznes, technologie, wiadomości, kobieta i
lifestyle, sport i moto, dom, praca, turystyka, rozrywka, edukacja,
społeczności, specjalne. Serwisy Agory

Banner 620x100, Boks 50x50, Boks 69x69, Boks 125x125, Boks 300x100, Boks Produktowy

PPC, PPL, PPS,
FF

Pink Poland

Sieć reklamowa zrzeszająca serwisy erotyczne: m.in. Anonse i ogłoszenia,
serwisy wideo, randkowe, galerie, gry, opowiadania, czaty

Banner, banner scroll, banner expand, billboard, billboard scroll, billboard expand, double
billboard, skyscraper, skyscraper scroll, skyscraper expand, rectangle, pop-up, pop-under,
brandmark, toplayer, expand corner, interstitial, screening, box

bd

Społeczności.pl

Sieć skupia polskie serwisy społecznościowe

bd

CPC, CPA,
CPM,
niestandardy

FF - opłata stała

CPC - Cost Per Click

Raport interaktywnie.com - wideo w internecie

CPA - Cost Per Action

CPT - Cost Per Thousand

CPM - Cost per Mile
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DOTARCIE BEZ OGRANICZEŃ
Bartosz Wawryszuk
redaktor, Interaktywnie.com

Błędnym podejściem jest traktowanie sieci afiliacyjnych w taki
sam sposób jak reklamowych. Różnica, jak twierdzą przedstawiciele
branży jest taka, że sieci afiliacyjne zapewniają prawie
100-procentowy zasięg w internecie. Takich możliwości zazwyczaj
nie oferuje sieć reklamowa, która ma ograniczony zasięg i co istotne
wymaga wyłączności na sprzedaż formatów reklamowych.
Sieci afiliacyjne zapewniają dotarcie do tysięcy
serwisów tematycznych, zarówno dużych jak
i małych, a nawet niszowych. Im dłużej dana sieć
działa, tym zazwyczaj większą liczbę wydawców
może zaoferować swoim reklamodawcom. Dzięki
temu liczba generowanych kliknięć mierzona jest
w kilku milionach, a odsłon w skali miesiąca
- często nawet w kilku miliardach. Wbrew
pozorom to wcale nie te liczby są głównym celem
sieci afiliacyjnych. Dla reklamodawców
najważniejsze jest wypracowanie określonych
rezultatów , rzecz jasna przy pomocy sieci
partnerów.
Trzeba pamiętać, że liczba zarejestrowanych
w danej sieci wydawców nie jest jeszcze
gwarancją powodzenia danego programu
partnerskiego.

Raport interaktywnie.com - wideo w internecie

- Najważniejsze jest, aby sieć afiliacyjna
zapewniła reklamodawcy dotarcie do serwisów
działających w jego branży. Dlatego sieci
określają swoją specjalizację i zakres działania.
Dzięki temu są w stanie dostarczyć
reklamodawcom skutecznych wydawców,
których działania przynoszą założone efekty
- mówi Ewa Dudek, CEO WebePartners.
Sprawna sieć afiliacyjna ma nawiązane relacje
z czołówką wszystkich kategorii z Megapanelu
i skupia wiele tysięcy witryn z tzw. „długiego
ogona” czyli mniejszych, niszowych witryn
tematycznych. Nie każdy może sobie jednak
pozwolić na współpracę z siecią afiliacyjną.
- Najlepiej sprawdza się współpraca w przypadku
towarów lub usług masowych, które trafiają do
szerokiego grona odbiorców, a nie np.
określonych miast - twierdzi Marcin Michalski,

account director/CEO Netsales.pl. Nieszczególnie
taka forma sprawdza się w przypadku klientów
B2B, których celem jest dotarcie do firm np.
z obrotami powyżej 100 mln złotych.
Jest jednak grupa branż, które szczególnie
zainteresowały się modelami afiliacyjnymi lub
wykorzystują je od dłuższego czasu. Należą do
nich:
finanse
telekomunikacja
odzież/moda
e-commerce, szeroko pojęty handel
w internecie (ale nie każdy)
turystyka
edukacja
FMCG (głównie dla budowania bazy danych)
motoryzacja
nieruchomości.
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Reklamodawca decydując się na współpracę z
siecią afiliacyjną powinien podejść do tego
przede wszystkim po partnersku.
- To nie jest relacja typu "przychodzi klient do
usługodawcy i kupuje jakąś usługę". To jest dużo
bliższa relacja biznesowa, ponieważ sieci
afiliacyjne mają unikalną wiedzę oraz
umiejętności, którymi powinny już na pierwszym
spotkaniu dzielić się z klientem - przekonuje
Marcin Michalski.
Doświadczenie i wiedza sieci sprawia, że potrafią
zdefiniować to, jak oferta potencjalnego klienta
powinna wyglądać (przynajmniej w internecie).
Ponadto podpowie, które modele biznesowe
najlepiej się sprawdzają, co spowoduje
zainteresowanie programem partnerskim wśród
setek wydawców, albo jakiego rodzaju
komunikacja oraz mechanizmy przyniosą
najwyższą konwersję, czy wreszcie jak powinny
być stworzone kreacje reklamowe i landing page.
Dlatego im bardziej reklamodawca będzie otwarty
na testowanie różnych rozwiązań, szycie oferty na
miarę oraz różne modele biznesowe, które
sprawdzają się w jego branży, tym skuteczniejsza
będzie promocja w sieci afiliacyjnej.
- Dobra sieć afiliacyjna to taka, która jest
jednocześnie agencją i patrzy na biznes klienta
na wielu płaszczyznach, a nie tylko z perspektyw
modelu rozliczenia i stawki - uważa Michalski.
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Wybierz model rozliczenia
Pierwszą decyzję jaką powinien podjąć
reklamodawca przed uruchomieniem programu
partnerskiego jest określenie modelu rozliczania
ze swoimi potencjalnymi wydawcami (CPL, CPC,
CPS itp).
- Następnie należy wybrać sieć, która w swojej
ofercie ma największą liczbę programów
partnerskich w tym modelu rozliczania i z branży
w jakiej działa reklamodawca - radzi Ewa Dudek
z WebePartners.
W przypadku WebePartners sieć
skoncentrowana jest wokół e-commerce

Jacek Pasławski
prezes zarządu
Novem

i obsługuje programy partnerskie sklepów
internetowych i serwisów oferujących usługi
internetowe, gdzie płatność odbywa się online.
- Głównym modelem rozliczania jest więc CPS
- prowizja od wygenerowanej sprzedaży.
Zapewniamy naszym reklamodawcom sieć
wydawców osiągających wysokie efekty w tym
właśnie modelu współpracy. Efekty kampanii są
mierzone wysokością konwersji sprzedaży jaką
osiągają wydawcy - tłumaczy Ewa Dudek.
Dla odmiany NetSales obsługuje najwięcej na
rynku afiliacyjnym marek zakupów grupowych.
Dysponuje także dużą liczbą wydawców
z segmentu kobieta, moda, uroda i prowadzi
kampanie afiliacyjne m.in. dla marek typu

Reklama efektywnościowa jest dobra dla każdej branży!
Wyznacznikiem jest nie to, co jest naszym produktem,
lecz cel, który chcemy osiągnąć za pomocą reklamy
w internecie. Bez względu na to, czy zamierzamy wysłać
próbkę kremu do stu tysięcy internautek, aby poznać ich
opinie, czy zbudować bazę do późniejszej sprzedaży
- najskuteczniej zrobimy to reklamą efektywnościową.
Gdy chcemy rozliczyć się z wydawcami internetowymi za
sprzedaż naszej polisy dostępnej online, najłatwiej
zrobimy to reklamą efektywnościową. Gdy chcemy
umówić tysiąc osób o określonym profilu na jazdę
testową nowym modelem BMW, najlepiej zrobimy to
reklamą efektywnościową.
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RESERVED, Mohito, Top Secret, Perhaps Me czy
Answear.com.
- Znane marki przyciągają wielu wydawców
tematycznych, działają wręcz jak magnez, który
później wykorzystują kolejni reklamodawcy
- przekonuje Marcin Michalski.

- Skorzystanie z modelu efektywnościowego nie
będzie natomiast dobrym pomysłem w sytuacji,
gdy za cel kampanii wyznaczymy budowanie
wizerunku marki. Niezwykle trudne do
zrealizowania są również kampanie skierowane
do bardzo małych i mocno sprofilowanych grup
docelowych - jak przysłowiowa sprzedaż
krasnali ogrodowych - ocenia Michał Sołtys.

Największym powodzeniem cieszą się kampanie
skierowane do szerokiej publiczności z ciekawym
produktem albo usługą, w których reklamodawca
w atrakcyjny sposób będzie zachęcał internautę
do wykonania określonej akcji: rejestracji
w serwisie, subskrypcji newslettera, zakupu
produktu itp.
- Tak jest przykładowo w konkursach
organizowanych przez znane marki np. TESCO
lub Readers Digest, w których użytkownik, nie
tylko ma możliwość skorzystania z jakiejś oferty
promocyjnej, ale w dodatku może wygrać
nagrodę - mówi Michał Sołtys, country manager
z NetAffiliation.
Duże szanse na powodzenie mają zatem akcje
prowadzone przez e-sklepy, w których proponuje
się użytkownikom vouchery na zakupy w danym
sklepie. Dzięki temu przedsiębiorca szybko
zdobywa nowych użytkowników, którzy mają
szanse stać się jego wiernymi klientami.
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Michał Sołtys

country manager Poland
NetAffiliation

Wyjściem z takiej sytuacji jest reklama w małych,
niszowych serwisach (na polskim rynku jest ich
jednak jeszcze stosunkowo niewiele, zwłaszcza
tych profesjonalnych ze znaczącym ruchem),
albo reklama na serwisach skierowanych do
szerszej publiczności. - W drugim przypadku
w związku z ryzykiem niskich konwersji,
wydawcy mogą szybko zrezygnować z emisji
kampanii - przestrzega Sołtys.

Bardzo istotną zaletą usług platform afiliacyjnych jest
wprowadzenie zasady win-win, zgodnie z którą wydawca
odnosi sukces i zarabia w momencie, kiedy
reklamodawca również odnosi sukces. Tym sukcesem
w zależności od kampanii może być sprzedaż, zdobycie
nowego użytkownika, kontakt z nowym klientem. Obie
strony powinny dążyć do takiej równowagi, w której
reklamodawcy będą optymizować swoje koszty
reklamowe, a wydawcy zyski ze swoich działań
reklamowych na rzecz reklamodawcy. Model
efektywnościowy może funkcjonować tylko wtedy jeśli
współpraca jest korzystna dla wszystkich stron.
Wadą tego modelu może być sytuacja, w której całe
ryzyko reklamowe przerzucane jest na wydawców. Wtedy
wydawcy szybko zniechęcą się do danego reklamodawcy
i zablokuje to możliwości rozwoju danej kampanii
w modelu performance.
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Jak wybrać sieć
Przy wyborze sieci afiliacyjnej reklamodawca
powinien zwrócić uwagę na następujące
elementy:
liczbę aktywnych wydawców w danej sieci,
liczbę wydawców o profilu odpowiadającym
tematyce serwisu reklamodawcy (np. serwisy
związane z podróżami dla reklamodawcy
z branży turystycznej),
portfel oraz skalę prowadzonych programów,
technologię czyli innowacyjność rozwiązania
trackingowego przeznaczonego do śledzenia
akcji wygenerowanych przez wydawców
(wyświetlenia, kliknięcia, rejestracje,
sprzedaże itp.),
kompleksowość i szybkość obsługi klienta (np.
czy firma potrafi przedstawić strategię
obecności marki w sieci, przygotować kreacje
i odpowiednio optymalizować kampanię
w trakcie jej trwania),
intuicyjność panelu klienta platformy
afiliacyjnej.

pamiętać, że cena jaką trzeba zapłacić
w programie partnerskim za akcję, zależy od
bardzo wielu czynników. Dopiero w połączeniu
z konkretną koncepcją, planem doboru witryn
i po określeniu skali działań cena stanowi dla
reklamodawcy miarodajną informację - tłumaczy
Jacek Pasławski, prezes Novem.

którzy nie generują reklamodawcy przychodu
i zmniejszają koszta tej formy - zaznacza Marcin
Michalski. - Nieoceniony jest również ogromny
zasięg obecności w sieci afiliacyjnej oraz
związany z tym efekt wspomagania świadomości
marki, o ile reklamodawca nie prowadzi innych
bardzo intensywnych działań - dodaje.

Przedstawiciele branży są zgodni co do tego, że
największą zaletą współpracy z sieciami
afiliacyjnymi jest rozliczanie za rezultat i kontrola
kosztów.

Jeżeli model, stawka oraz konwersja w kampanii
zostanie tak ustawiona, że będzie to program
bardzo atrakcyjny dla wydawców, to liczba
partnerów aktywnie zaangażowanych
w promocje programu afiliacyjnego przyrośnie
lawinowo.

- W każdej chwili możemy usunąć wydawców
z programu afiliacyjnego. Robimy tak z tymi,

Istotne jest również zweryfikować czy platforma
korzysta z własnego rozwiązania trackingowego,
czy też jest to rozwiązanie wypożyczone.
- Przed wyborem należy poprosić o opis
koncepcji programu, czyli planu działań, jaki
zostanie dla reklamodawcy zrealizowany. Warto
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Marcin Michalski
account director/CEO
Netsales.pl

Cierpliwość jest najważniejszą cechą w przypadku
afiliacji i niestety najmniejsi reklamodawcy rzadko ją
mają. Współpraca z siecią afiliacyjną to nie jest
jednorazowa kampania, ale partnerstwo. Dlatego podjęcie
decyzji o współpracy z siecią afiliacyjną nie może być
„testowe na próbę”, a jedynie konsekwentną strategią
budowania swojej pozycji przez ten model współpracy
z wydawcami. Żaden z wydawców nie lubi bowiem
programów afiliacyjnych, które pojawiają się dosłownie
na 2 tygodnie, miesiąc a on jest wynagradzany za efekt.
Niestety to nagminna sytuacja wśród reklamodawców,
dlatego dla niektórych konieczność długotrwałej
obecności w sieci afiliacyjnej może być poważną wadą.
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Podstawową zaletą sieci afiliacyjnej dla polskiego
reklamodawcy jest również wykorzystywanie
praktycznie wszystkich form reklamy po stałym,
ustalonym na początku koszcie. Spokojny sen
gwarantuje zarówno sieć afiliacyjna oraz
wydawcy, którzy przerzucają ryzyko
optymalizacji kampanii reklamowej na siebie.
- Reklama efektywnościowa zmusza marketerów
do precyzyjnego określenia celów kampanii. Jeśli
uda się zdefiniować konkretny, mierzalny cel
działań, osiągnięcie go za pomocą reklamy
efektywnościowej jest istotnie tańsze. Taka
reklama jest innym, wymagającym
zaangażowania reklamodawcy narzędziem
marketingowym na styku promocji i sprzedaży
bezpośredniej - podkreśla Jacek Pasławski.
I chociaż trudno doszukać się wad współpracy
w modelach efektywnościowych, to jednak
eksperci wskazują pola, na których mogą one
wystąpić. Minusem są wyższe wymagania
budżetowe niż w przypadku platform reklamy
samoobsługowej (Google adwords, facebook ad
czy chociażby AdTaily).
- Najlepsze wyniki wydawcy osiągają po około
1-2 miesiącach od rozpoczęcia programu
afiliacyjnego, dlatego z bardzo małym budżetem
rzędu kilku tysięcy złotych nie będziemy w stanie
doczekać tego momentu, w którym ten kanał
zacznie być opłacalny - przestrzega Marcin
Michalski.
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Wyniki docenią cierpliwi
Promocja w sieciach afiliacyjnych najpierw jest
przede wszystkim inwestycją, która dopiero po
kilku miesiącach staje się istotnym źródłem
generowanie klientów prawie dla każdego
reklamodawcy. Z tego powodu nie dla każdego
ten sposób reklamowania będzie idealny.
Zdaniem Marcina Michalskiego nie każda firmę
stać na afiliację.

- Jeżeli reklamodawca ma produkty zbyt tanie np.
o wartości kilku-kilkunastu złotych i na
inwestycje może przeznaczyć niewielki proc.
z ich wartości (np. 10 proc. z 15 zł) to niech
zapomni o afiliacji na szeroką skalę i osiągnięciu
naprawdę pokaźnego rezultatu. Wypłata afilianta
będzie bowiem dramatycznie niska i znajdzie się
jedynie garstka partnerów afiliacyjnych, którzy
będą skłonni emitować taką kampanię - szacuje
Michalski.

Rozliczanie za efekt jest największą zaletą współpracy
z sieciami afiliacyjnymi. W przypadku WebePartners
reklamodawca dzieli się z wydawcami swoją prowizją
w momencie, gdy dochodzi do transakcji. Dla
reklamodawcy to ogromny komfort jeśli chodzi
o określanie kosztów kampanii reklamowej, gdyż z góry
wie jakie one będą aby osiągnąć założony cel.

Ewa Dudek
właściciel
WebePartners

Trudno doszukać się wad współpracy w modelach
efektywnościowych. Niektórzy mogą uznać za wadę to, że
aby program partnerski rozwijał się i przynosił efekty,
ważne jest równe zaangażowanie reklamodawcy jak
i wydawcy. Reklamodawca powinien regularnie
dostarczać informacji o nowościach i promocjach
w swoim serwisie, dbać o aktualne kreacje reklamowe,
uruchamiać kody zniżkowe i terminowo wypłacać
zarobione przez wydawców środki. Reklamodawcy,
którzy dbają o swoich wydawców i angażują się w rozwój
programu osiągają wzrost sprzedaży nawet do 30 proc.
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W przypadku sklepu internetowego, w którym
średnia wartość koszyka to 200-300zł, marża
wynosi przynajmniej 30 proc. a na dodatek
klienci powracają średnio raz w miesiącu - wtedy
afiliacja jest idealnym rozwiązaniem.
- Taki sklep buduje sobie przez sieć afiliacyjną
siatkę wirtualnych handlowców, którzy
nieustannie promującą jego produkty
i współpraca jest opłacalna dla każdej ze stron
- mówi przedstawiciel Netsales.pl.
Współpraca z siecią afiliacyjną nie sprawdzi się
jednak w przypadku przedsiębiorców typowo
lokalnych którzy np. prowadzą kluby, restauracje,
siłownie, hotele, pensjonaty. Chyba, że działają
jako sieć dysponująca oddziałami w całym kraju.
Najczęściej jak twierdzi Michalski, reklamodawcy
wykorzystują sieci afiliacyjne do kampanii:
typowo sprzedażowych, gdzie podstawowym
celem jest zwiększenie sprzedaży,
konkursowych - w celu szerszej promocji
marki, zaangażowania użytkowników,
rabatowych, voucherowych, które w sposób
pośredni także prowadzą do sprzedaży,
lead generation czyli w pozyskiwaniu klientów
przez generowanie kontaktów od
zainteresowanych osób i dalsze domykanie
sprzedaży przez call center (przydatne
zwłaszcza w usługach/produktach o dużej
wartości).
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reklama@interaktywnie.com
+48 661 878 882

REKLAMY MUSZĄ ŁAMAĆ
STANDARDY
Maciej Rynkiewicz
redaktor, Interaktywnie.com

W marketingu rządzą wirusy. Nowoczesne i - tak
jak w akcji Croppa - na cudzy koszt. Szyte na
miarę kampanie internetowe z kobyłami rich media
już tylko denerwują internautów.
Aż 63 procent internautów uważa, że bannery,
bilboardy czy automatycznie uruchamiające się
filmy są bardzo denerwujące, wynika z badań
Gemius. Ponad milion Polaków ma dosyć i nie
ogląda reklam display dzięki wtyczce AdBlock.
Co miesiąc program do blokowania
promocyjnych treści pobiera kolejne
70 tysięcy osób.

Rozszerzona rzeczywistość.
Szafa gra tylko w telefonie
Agencje kreatywne łączą kampanie z nowymi
technologiami, jak choćby geolokalizacją czy
Augumented Reality. Rozwój tych technologii jest
w ścisłej korelacji z koniunkturą na rynku
urządzeń mobilnych, zwłaszcza smartfonów.
Jednak jak donoszą firmy badawcze, mobile ma
się dobrze. Według IDC, rynek telefonów
komórkowych w pierwszym kwartale bieżącego
roku rozrósł się o blisko 20 procent w porównaniu
z analogicznym okresem zeszłego roku. Głównie
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dzięki rosnącemu udziałowi sprzedaży
smartfonów w państwach rozwijających się.
Według firmy Worldwide Mobile Phone Tracker,
producenci sprzedali w pierwszym kwartale
tego roku blisko 372 miliony sztuk smartfonów,
podczas gdy w tym samym czasie w 2010 roku
- 310,5 miliona sztuk.

Z okładki czerwcowego wydania można
uruchomić również filmy. Znani architekci
zapraszają w nich do zwiedzenia nietuzinkowych
domów. Za realizację filmów odpowiedzialne jest
Wydawnictwo Murator z kolei aplikację AR
wykonała agencja Adv.pl.

- Mobilność jest teraz kluczem do sukcesu.
Coraz mniejsze i coraz potężniejsze procesory
pakowane do smartphone'ów pozwalają na
tworzenie aplikacji na te urządzenia - przekonuje
Przemysław Pawlak, video & motion production
manager w Adv.pl.
I właśnie na kampanię mobile połączoną z
Augumented Reality zdecydował się magazyn
wnętrzarski Dobre Wnętrze. W trójwymiarowy
można wejść po instalacji aplikacji z domowej
strony magazynu. Do wirtualnego spaceru
konieczna jest także kamera internetowa. Po
zrobieniu zdjęcia odpowiedniemu fragmentowi
czasopisma, na ekranie smartfona zobaczymy
prezentację wybranych artykułów kuchennych.
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- Jest to przykład pokazujący, że AR może
wspierać tradycyjną prasę i dawać wartość
dodaną do tego co trzymamy w ręku - dodaje
Przemysław Pawlak.
Kampania z rozszerzoną rzeczywistością to
często wydatek sięgający kilkudziesięciu, kilkuset
tysięcy złotych. Ciężko podać szczegółowe kwoty,
wszystko zależy od miejsca przeprowadzenia
akcji oraz wymaganego sprzętu. Zdecydowanie
więcej trzeba zapłacić za AR w trybie offline, na
przykład w muzeum czy hipermarkecie. Za
granicą, budżet kampani Augumented Reality to
około 150 tysięcy euro.

Viral marki młodzieżowej odzieży wystartował na
antenie TVN24. Podczas porannej prognozy
pogody, przed kamerami stacji na molo
w Sopocie pojawił się niecodzienny widok.
Człowiek-pralka walczył z kilkoma uzbrojonymi
śmiałkami. Kampania Pogromcy Funky vs.
Człowiek Pralka bazuje na ukrytej kamerze,
w filmikach występują zwykli przechodnie. Cropp

Reklamodawcy jeszcze nie chcą uzależniać kampanii
marketingowych wyłącznie od technologii AR. Co
prawda, sprzedaż gadżetów bazujących na rozszerzonej
rzeczywistości jest spora, jednak zwykle są to świetne
dopełniacze, które uzupełniają całą komunikację marki
albo produktu. Angażują konsumenta i urozmaicają
kampanię.

Rozszerzona rzeczywistość to w dużym
uproszczeniu połączenie obrazu - na przykład
z kamery internetowej - i wygenerowanych
trójwymiarowych elementów. Dzięki temu,
w pustym pokoju możemy zobaczyć
w dowolnym powiększeniu modele mebli
pobrane z internetu.

Łamią stereotypy, odgrzewają
kotlety
Agencje robią wszystko, żeby internauci
w gąszczu flaszowych, animowanych błyskotek
rzucili okiem na ich propozycje. W sukurs idą
kampanie wirusowe. Nie są to rozwiązania nowe,
jednak niektóre realizacje zasługują na
szczególne wyróżnienie. Na przykład kampania
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przeprowadził akcję podobną do tej z Sopotu
między innymi na jednym z dużych blokowisk
czy w sklepie ze sprzętem RTV/AGD.

marki odzieżowej Cropp łamie konwenanse
i zrzuca internetowy charakter wirusa. Firma
knuje intrygę w telewizji informacyjnej.

Przemysław Pawlak

video & motion production manager
Adv.pl

Jeśli jednak kontekst, czy też cel kampanii na to pozwala,
to jak najbardziej głównym narzędziem takowej może być
AR. Mamy już przykłady dobrych wdrożeń w Polsce. Dla
przykładu podam jedynie Winiary, Volvo, Solano.
Jeśli chodzi o przyszłość Augumented Reality, mam
nadzieję że w niedalekiej przyszłości AR będzie nam
towarzyszył na każdym kroku. Założę okulary, na pozór
zwykłe przeciwsłoneczne albo wezmę do ręki swój telefon
i dowiem się co, gdzie i za ile mogę kupić czy też
zobaczyć film.

27

W ciągu pierwszych kilku dni filmik ze zdziwioną
miną Jarosława Kuźniara obejrzało na YouTube
ponad sto tysięcy internautów. Efekt został
osiągnięty, przez kilka tygodni filmik żył własnym
życiem.
Twórcy kampanii uzyskują odpowiedni rezonans
zwykle dzięki szokującemu pomysłowi. Ale, jak
udowadnia brytyjska agencja kreatywna Saatchi
& Saatchi, prawdziwy spektakl można
zorganizować również dzięki małemu plagiatowi.
W jednym z miast północnej Hiszpanii,
marketerzy zbudowali olbrzymią planszę
imitującą tę z kultowej gry Angry Birds. Zagrać
mógł każdy. Przechodnie za pomocą smartfonów
puszczali do boju wściekłe ptaszyska, które
okrutnie i z hukiem niszczyły zielone świnie
w wersji XXL. Wszystko na czujnych oczach
kamer Saatchi & Saatchi.
Świadkowie wydarzenia relacjonowali, że plac
gry przez większość czasu przypominał
pobojowisko. W dodatku, część niemałej widowni
stanowili wynajęci aktorzy, a zabawa o wiele
lepiej wyglądała w kamerach operatorów niż na
żywo. Mimo to, film z wydarzenia okazał się
sporym sukcesem i wygenerował na YouTube już
ponad pięć milionów wyświetleń.
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Musi być pikantnie
Viral bez virala? Kampania wirusowa ma szansę
chwycić również bez filmu, udowadnia AXE.
I robi małą seksualną rewolucję na Facebooku.
Zamiast filmu, sprytna aplikacja. Dzięki niej,
internauci mogli ustawić statusy o
mega-związkach. Michał jest w związku z Anią
i 93 dziewczynami - napis do złudzenia
przypominał standardową wiadomość
Facebooka. Jak twierdzi Piotr Zaniewicz, dyrektor
kreatywny agencji marketingu
społecznościowego SocialPaths, program
wzbudził niemałe zainteresowanie.
- Z jednej strony user z własnej inicjatywy dodaje
taki komunikat na ścianę - któż powstydziłby się
związkiem z kilkudziesięcioma dziewczynami.
Z drugiej zaś, komunikat zwraca uwagę przez
podobieństwo do zmiany statusu związku
i zabawną formę - argumentuje Zaniewicz.

prostą aplikację do publikowania informacji na
ścianę o jednej z najbardziej budzących emocje
rzeczy na Facebooku - informacji o statusie
związku.

Geolokalizacja: realne
oczekiwania odbiorcy, czy
inwigilowanie?
Nie bez echa przeszła również akcja McDonald’s.
Kampania złotych łuków to połączenie mobile
i geolokalizacji. Restauracja rzuca wyzwanie. Na
przeciwko jednej z restauracji w Sztokholmie
firma wykupiła ogromny, reklamowy bilboard
i uruchomiła grę o nazwie Pick ‘n Play. Osoby
znajdujące się w pobliżu nośnika mogą, za
pomocą osobistego smartfona, zagrać
w ping-ponga o kanapkę lub loda. W grze trzeba
utrzymać się przynajmniej 30 sekund, a poziom
trudności z każdą chwilą rośnie. Zabawa toczy się
w centrum miasta i na oczach przechodniów.

Po kliknięciu, aplikacja prowadziła do miejsca,
w którym samemu można było wybrać
partnerów do mega-związku z listy swoich
znajomych.
AXE kolejny raz pokazał, że potrafi robić akcje
wirusowe - komentuje Piotr Zaniewicz - Kierując
się zasadą KISS (keep it simple, stupid) stworzył
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Geolokalizacja: realne
oczekiwania odbiorcy, czy
inwigilowanie?

Geolokalizacja będzie co raz częściej oferowana
przez marketerów, jednak za wcześnie, aby
określić czy będzie tym, co diametralnie zmieni
przyszłość reklamy. W USA „meldowanie się”
i biznesowe wykorzystanie tego trendu zyskuje na
znaczeniu. Nad Wisłą znajomość pośród ogółu
internautów takich serwisów jak Foursquare,
Gowalla, Popla jest znikoma. Nawet wprowadzone
places przez rosnącego cały czas Facebook’a, nie
spowodowało nagłego przypływu miłości
internautów do geolokalizacji.

Dużą zaletą gry Pick ‘n Play jest jej
uniwersalność. Nazwa nieprzypadkowo kojarzy
się z terminem plug and play, który zakłada jak
najprostsze i najszybsze rozpoczęcie pracy
z produktem czy programem. Gracz nie musi
ściągać ani instalować na telefonie żadnej
aplikacji. Wystarczy wklepać podany na
billboardzie adres i połączyć się z internetem.
System weryfikuje za pomocą geolokalizacji
i GPS położenie gracza.
Aplikację wspomogła kampania wirusowa.
Odpowiedzialna za kreację agencja DDB
Stockholm Sweden zarażała krótkim filmem, który
pokazuje zabawę z udziałem przypadkowych
przechodniów. Klip na YouTube wygenerował już
blisko 320 tysięcy odsłon.
Lokalizację potencjalnego klienta wykorzystuje
również polskie firmy, na przykład agencja JWT
w akcji autopromocyjnej. Warszawski oddział
w niecodzienny sposób poszukiwał nowych
pracowników. W siedzibach firm takich gigantów
jak Saatchi & Saatchi czy Leo Burnett agencja
porozlepiała informacje o darmowej sieci wifi
- Join our Network free wifi. Nazwą sieci była
JWT szuka do kreacji.
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Szymon Ślipko
social media manager
Hypermedia Isobar

Trzeba poczekać na komunikowane szeroko akcje
dużych marek, z wykorzystaniem Facebook
Deals, które spowodują wzrost świadomości na
temat geolokalizacji i korzyści jakich może
czerpać z nich przysłowiowy Kowalski. Patrząc na
USA i akcje gigantów jak Starbucks należy
oczekiwać, że geolokalizacja w reklamie nie
będzie chwilową modą, ale to sposób
dostarczenia reklam i dopasowanie oferty do
realnych oczekiwań odbiorcy zdecyduje czy
stanie się standardem w planowaniu kampanii.
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Światowe kampanie geolokalizacyjne bazują
jednak na nieco innym schemacie. Firma zwykle
nagradza za meldowanie się drobnym
upominkiem. W zamian za check-ina, właściciel
smartfona może odebrać przy barze piwo czy
promocyjną przekąskę. Co ma w zamian?
Znajomi zameldowanego dowiedzą się, że osoba
przebywa właśnie w lokalu firmy. Wykorzystują to
wszelkiej maści restauracje czy puby, które
nieprzypadkowo udostępniają darmową sieć wifi.
Razem z rozwojem technologii pojawiają się
liczne pytania i wątpliwości o prywatność
użytkowników i odbiorców reklam.
- Trudno nie dostrzec zagrożenia, tkwiącego
w geolokalizacyjnej formie reklamy. Jeśli okaże
się ona zbyt inwazyjna dla klienta, mobilny
marketing może na całej idei stracić więcej, niż
zyskać dzięki jej innowacyjności - twierdzi
Szymon Ślipko, social media manager
z Hypermedia Isobar.
Mimo, że geolokalizacja jest jeszcze
zdecydowanie bardziej popularna za oceanem,
swego czasu głośno było o akcji warszawskim
drink-barze Sketch. Lokal przy ulicy Foksal
rozdawał duży kufel złocistego napoju za
meldowanie się w Miejscach na Facebooku. Była
to jedna z pierwszych akcji promocyjnych
z wykorzystaniem Places.
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- Z ciekawością przyglądamy się rozwojowi tego
typu usług w Polsce. Facebook Places umożliwia
bezpośredni, spersonalizowany kontakt
z klientem, co w dzisiejszym szybkim świecie jest
coraz trudniejsze, choć wciąż niezwykle ważne
- komentował Dariusz Góralczyk, menedżer klubu
Sketch w momencie odpalenia kampanii.
Geolokalizacja daje duże pole do popisu
zwłaszcza małym, lokalnym przedsiębiorstwom.
Lokale gastronomiczne często współpracują przy
akcjach promocyjnych. Jeśli użytkownik
Facebooka melduje się w kawiarni, to jest to dobra
okazja, aby zaprosić go na kolację w restauracji za
rogiem. Jej właściciel wysyła zaproszenie na
tablicę użytkownika i oferuje na przykład
20-procentową zniżkę.
- Geolokacja niewątpliwie otwiera nowe
możliwości, pozwalając firmom na skuteczne
kierowanie reklam do konkretnych grup
odbiorców na podstawie kryterium lokalizacji. Jej
zastosowanie wychodzi też naprzeciw rosnącej
liczbie użytkowników smartfonów - komentuje
Dariusz Góralczyk.
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CEL UŚWIĘCA MODEL
Bartosz Wawryszuk
redaktor, Interaktywnie.com

Specjaliści są zgodni - w rozliczaniu reklamy internetowej nie można
wskazać jednego sposobu, który byłby zawsze najlepszy dla reklamodawcy.
To, czy bardziej opłacalne okaże się liczenie odsłon, czy pozyskanych
danych od internautów albo dokonanych przez klientów interakcji, zależy
od strategii jaką obiera przedsiębiorca w danej kampanii.
CPM/CPT (cost per mille/thousand - opłata za
tysiąc wyświetleń reklamy), CPC (cost per click) ,
CPA (cost per action) a może CPL (cost per lead)?
Podstawowy wybór modelu rozliczeniowego
kampanii w sieci może wzbudzić rozterki. Dlatego
najpierw reklamodawca musi określić jaki jest cel
działań promocyjnych. Mając takie ustalenia
będzie prościej dopasować sposób rozliczenia,
tak by był on jak najbardziej efektywny. Według
przedstawicieli branży w przypadku reklam
typowo wizerunkowych nadal najbardziej
popularne jest stosowanie modelu CPM.

Zaznacza, że w wypadku reklamodawców ocena
jest wypadkową kilku parametrów, z których trzy
są najważniejsze:
cel lub cele kampanii (wizerunek, sprzedaż,
pozyskiwanie leadów itd.),
uzyskiwane koszty zdefiniowanego celu,
oczekiwana skala działania.

- Jeśli chodzi o zasięg wciąż jest to podstawowy
model na polskim rynku display i jedyny możliwy
u niektórych wydawców. Im bardziej
zaawansowany model, tym większe ryzyko dla
wydawcy i stąd tym mniejsze możliwości
zbudowania zasięgu - mówi Jarosław
Roszkowski z Ad-Vice.

Zaletą modelu rozliczania w CPM jest możliwość
pojawiania się w miejscach najlepiej
dopasowanych kontekstowo czyli na serwisach
sprofilowanych pod konkretną grupę celową.
- Takie serwisy są bardzo atrakcyjne dla
reklamodawców z uwagi na treści, a co za tym
idzie użytkowników, którzy przeglądają te strony.
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- W wypadku wydawców najważniejszymi
elementami oceny są uzyskiwany przychód oraz
poziom eCPM czyli przychód z tysiąca odsłon dodaje Jarosław Roszkowski.

Minusem jest ryzyko "pustych odsłon",
szczególnie w przypadku, gdy komunikat nie
jest atrakcyjny lub jest źle dopasowany
- wyjaśnia Marta Mazurkiewicz, account
executive w ACR.
Ta druga sytuacja zdarza się wtedy, gdy
reklama pojawia się w portalach, gdzie nie ma
potencjalnych odbiorców. Z kolei zaletą jest
możliwość kontroli liczbę odsłon jaka jest
emitowana, co w połączeniu z cappingiem
(ograniczaniem kontaktów z reklamą
przypadających na jednego użytkownika)
decyduje o liczbie użytkowników do których
dotrze. - Przykładowo, stosując capping 1 przy
emisji 1 miliona odsłon reklamodawca dociera
do około 1 miliona unikalnych użytkowników
- wylicza Ilona Stachowicz, agency sales
manager w ARBOnetwork.
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REKLAMA

Paweł Sypczuk

Budowę zasięgu możemy osiągnąć korzystając z
różnych metod. Jedną z nich jest zakup kampanii
zasięgowej w CPM, jest to też możliwe przy kampanii
CPC z odpowiednio wysoką stawką. W przypadku gdy
celem kampanii będzie interakcja lub sprzedaż
najlepszym rozwiązaniem są kampanie
efektywnościowe. Rozwiązaniem które pozwoli
zrealizować oba cele będzie kampania w modelu
CPM-A, zagwarantuje ona duży zasięg na dobrej
jakościowo powierzchni oraz dostarczy oczekiwany
przez zleceniodawcę wolumen akcji.

managing director
Goldbach Response

Marta Mazurkiewicz
account executive
ACR

Raport interaktywnie.com - wideo w internecie

Jeśli celem kampanii jest sprzedaż, najlepszym
modelem będzie CPA (cost per action) lub CPL (cost per
lead), względnie rozliczanie za kliki, czyli CPC. Zaletą
płatności za efekt jest uniknięcie opłat za puste odsłony.
Jednak w przypadku np. CPC, reklama emitowana jest
zazwyczaj na całej sieci (RON) bądź na serwisie bez
możliwości wybrania tych witryn lub kategorii, które nas
interesują. Wtedy przekaz reklamowy trafia często do
przypadkowych użytkowników, przez co kampanie
emitowane w modelu rozliczenia CPC charakteryzują się
dosyć niskich wskaźnikiem SUC (Succesfull User
Clicks). To znaczy, że nie wszyscy, którzy klikają i za
których płacimy, faktycznie wejdą na naszą stronę
docelową.
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- Kreacje do kampanii wizerunkowych powinny się
pojawiać na większych i bardziej widocznych
formach, oraz w sąsiedztwie odpowiednio
dobranych treści. Model stałej obecności na
wybranym serwisie lub w sekcji zapewnia
reklamodawcy najskuteczniejszą kontrolę nad tym
wśród jakiego kontentu pojawia się jego reklama
- podkreśla Ilona Stachowicz. Jej zdaniem model
CPM pod tym względem jest na drugim miejscu
(po modelu czynszowym czyli flat fee - opłata jest
pobierana za czas przez jaki reklama będzie
widoczna na stronie np. tydzień, miesiąc itd.),
ponieważ daje reklamodawcy trochę mniejszą
kontrolę nad treściami wśród których pojawia się
przekaz, jednak nadal jest możliwość wyboru stron
internetowych do kampanii.

Podobny pogląd wyraża Ilona Stachowicz z
ARBOnetwork. - Jeśli celem samym w sobie jest
sprzedaż, i jest to cel krótkofalowy, to najlepszym
modelem będzie CPC/CPA/CPL, czyli rozliczenie
kolejno za klik, akcję czy lead. W tych modelach
reklamodawca dostaje dokładnie taką liczbę np.
sprzedanych produktów (CPA) za jaką zapłacił.
Jeśli jednak ważny jest efekt długofalowy, nie
należy zapominać o kampanii wizerunkowej,
która często nie przekłada się na szybki wzrost
sprzedaży, jednak w dalszej perspektywie
prowadzi właśnie do jej zwiększenia - zaznacza.
Podobnie sprawa wygląda w sytuacji, gdy celem
jest dotarcie do jak największej grupy odbiorców.
- Jeśli mamy zagwarantować marketerowi, że

sprowadzimy na stronę X osób to
najbezpieczniejsza, bo dająca nam pewność, że tak
będzie, jest kampania rozliczana za kliki (CPC).
Płacimy za użytkownika, nasza reklama jest
emitowana w milionach odsłon – to często
wykorzystywany przez agencje sposób na tanie
budowanie zasięgu - tłumaczy Mazurkiewicz.
Są jednak wady takiego rozwiązania. Najbardziej
widoczny jest niski wskaźnik SUC (Succesfull User
Clicks - określa liczbę użytkowników, którzy po
kliknięciu dotarli na stronę docelową). - Zdarza się,
że w takich przypadkach efektywniej wychodzi
rozliczanie się w modelu cenowym FF (flat fee),
gdzie ostateczny koszt za kliknięcie może wynieść
kilkadziesiąt groszy - uzupełnia Marta Mazurkiewicz.

Akcja wzbudza sprzedaż
Gdy głównym celem działań marketingowych jest
zwiększenie sprzedaży, wówczas zasadniczo lepiej
sprawdzają się modele efektywnościowe, czyli CPC
i CPA.
- Jeśli chcemy płacić tylko za sprzedaż, najlepszym
rozwiązaniem jest rozliczanie się za akcję (CPA),
taką jak np. wypełniony formularz. Musimy jednak
pamiętać, że chcąc zwiększyć sprzedaż, warto
zainwestować w wizerunek i przeznaczyć część
budżetu na kampanię odsłonową rozliczaną w CPM
- radzi Marta Mazurkiewicz.
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Ilona Stachowicz
agency sales manager
ARBOnetwork

Internauta to trochę inny konsument mediów niż telewidz lub słuchacz
radia. Z jego perspektywy, najciekawsze i najskuteczniejsze kampanie to
takie, które go angażują i nakłaniają do podjęcia interakcji. Zamiast
serwować użytkownikowi kolejną kreację z ładną grafiką i błyskotliwym
hasłem, warto zastanowić się nad dostarczeniem mu czegoś więcej w
samej kreacji, np. ciekawej gry albo filmiku video. Rolę angażującą może
też spełniać konkurs z nagrodami, znalezienie ambasadorów marki
wśród internautów, wysyłanie próbek produktów do testowania
wybranym użytkownikom, ciekawie przeprowadzona sonda oraz wiele
innych akcji. Najważniejsze w tego typu kampaniach jest dotarcie do
określonych użytkowników i zaangażowanie ich w taki sposób, by
polubili reklamowany produkt. Takie działania przyczynią się do
zwiększenia sprzedaży w perspektywie długofalowej.
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Warto także pamiętać, że modele CPC i CPA dają
reklamodawcy najniższy stopień kontroli nad
otoczeniem, w którym pojawia się reklama.
- Z tego powodu powinny być wykorzystywane
jedynie w kampaniach których celem jest
kliknięcie, a co za tym idzie - sprzedaż. Miejsce
emisji czy częstotliwość kontaktu użytkownika
z reklamą jest w tym przypadku na dalszym
planie - twierdzi Ilona Stachowicz.

Hybrydy i nowości
Zdarza się, że stosowane są także tzw. modele
hybrydowe rozliczania reklam w sieci. Używają
ich np. wydawcy, którzy niechętnie godzą się na
rozliczenie za kliki lub akcje. Dopuszczają
natomiast modele mieszane stanowiące
połączenie CPM i CPC lub CPC i CPA.
Jeszcze inna opcja może pojawić się przy okazji
kampanii wizerunkowo-efektywnościowych,
gdzie buduje się wizerunek przez różne akcje,
konkursy lub inne działania pro-sprzedażowe.
- Upraszczając, rozliczamy się częściowo
w modelu CPM lub w FF, a częściowo np. za
kliknięcie lub za wykonaną akcję - wysłany
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formularz, rejestrację itp. Koszt pozyskania
użytkownika jest relatywnie niski, a tego typu
modele mogą działać także wizerunkowo dla
marki - mówi Marta Mazurkiewicz.

efektywnościowego oraz priorytetowa emisja
kampanii CPM-A w stosunku do kampanii
efektywnościowych na witrynach które je
emitują.

Model CPM-A łączy w sobie zalety modeli
efektywnościowych i brandingowych, pozwalając
klientowi na osiągnięcie wysokich wyników
sprzedaży przy jednoczesnej realizacji celów
wizerunkowych.

- Jednocześnie emisja jest optymalizowana pod
kątem zamówionych przez reklamodawcę akcji.
Dzięki temu osiągamy lepsze rezultaty ilościowe
oraz budujemy wizerunek marki. Model CPM-A
polega na zakupie w modelu CPM oraz
optymalizacji pod kątem oczekiwanego przez
klienta efektu - dodaje Paweł Sypczuk.

- Prowadząc kampanię w modelu CPM-A,
wykorzystujemy zalety modelu CPM emitując
kampanie na dużych i atrakcyjnych dla
użytkowników formatach, w otoczeniu treści
wysokiej jakości oraz z wyższym niż kampanie
efektywnościowe priorytetem. Dostarczone w ten
sposób dane są podstawą do optymalizacji
kampanii w oparciu o zbudowany podczas jej
emisji profil użytkownika wykonującego
oczekiwane przez zleceniodawcę akcje
- tłumaczy Paweł Sypczuk, managing director
w Goldbach Response.
Atuty tego modelu to obecność kreacji na
powierzchniach niedostępnych dla modelu

Pojawiają się ponadto nowe modele, jak np. takie,
które uwzględniają interakcję na poziomie samej
reklamy (np. cost-per-engagement w wypadku
reklam video, przy którym reklamodawca płaci
dopiero w momencie uruchomienia filmu wideo).
Jednocześnie powstają rozwiązania
technologiczne, które oferują nowe możliwości
pomiaru.
- Takim zupełnie nowym rozwiązaniem jest
pomiar czasu ekspozycji reklamy. To
paradoksalnie zbliży internet do telewizji
- podsumowuje Jarosław Roszkowski.
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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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